
INFLUENCIA DO SISTEMA DE CONDUCAO NA EVOLUCAO DOS ACUCARES REDUTORES
E DA ACIDEZ TOTAL DURANTE A MATURACAO DA UVA: RELACAO COM

AREA FOLIAR, RADIACAO SOLAR E FOTOSSINTESE1

RESUHO-Foi avaliada a evolucao dos acucares redu-
tores e da acide& total na videira, cv. Cabernet
Sauvignon, conduzida nos sistemas de espaldeira e
lira'aberta. Os teores de acucares redutores aumen-
taram do inlcio da mudanca de cor a maturidade, en-
quanto que, no mesmo perlodo, a acidez total dimi-
nuiu. Como consequencia, a relacao acucares reduto-
res/acidez total aumentou continuamente durante a ma
turacao e foi sempre levemente superior no sistema
de lira aberta. As videiras conduzidas neste siste-
ma apresentaram teores mais elevados de a~ucares re
dutores e mais baixos de acidez total, nas fases de
inlcio e Hm da mudan~a de cor, embora estes se apro
ximassem daqueles determinados em espaldeira, na ma
turidade. Apesar das plantas conduzidas em lira aber
ta apresentarem urnaarea foliar maior do que aque~
las conduzidas em espaldeira, estas ultimas capta-
ram urnamaior quantidade de radia~ao solar" Em fun-
Cao disto, a resistencia estomatica foi menor e a
atividade fotossintetica maior. Contudo, a quantida
de de CO2 assimllada por planta foi duas vezes maior
no sistema de lira aberta.
Termos para Indexa~ao: Vitis vinifera, videira, bio
climatologia.

EFFECTS OF THE TRAINING SYSTEM ON REDUCING
SUGARS AND TOTAL ACIDITY EVOLUTION DURING

GRAPE RIPENING:RELATION WITH LEAF AREA,
SOLAR RADIATION AND PHOTOSYNTHESIS

ABSTRACT-The evolution of reducing sugars and total
acidity were evaluated on grape, cv. Cabernet Sau-
vigno~, <conducted in espalier and open lyre. The
conte~~Feducing sugars was increased from the
begi~fhg ~,'the veraison to maturity, whereas, in
the same period, total acidity decreased. As a con-
sequence, the reducing sugars / total acidity ratio
was continously increased during grape ripening and
was always greater in the open lyre system. Grape-
vines conducted in this system showed higher reduc-
ing sugars and lower total acidity contents in the
beginning end at the end of veraison, but their
values were very close at maturity. They also showed
higher leaf area. However, grapevines conducted in
espalier received a higher amount of solar radiation,
ap~, as a result, showed lower stomatal resistances
'and higher photosynthetic activity. The total amount
of CO2 assimilated per plant, in the open lyre sys
tem was twice of those conducted in espalier. -
Index Terms: Vitia vinifera, grapevine, bio-
c liJllatology.
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A qualid~de da uva e urn fator fundamen-
tal para a produ<;:aode bons vinhos. Ela d~
pende principalmente da cultivar e das co!:
di~Oes ambientais, mas depende tambem de
praticas culturais. Com relayao a estas,
nos liltimos anos urn esforyo consideravel
tem sido feito no desenvolvimento de no-
vos sistemas de conduyao.

Na regiao de Bordeaux, ao lado de vide~
ras tradicionais cGnduzidas nurn linico pl~
no vertical, estreitas, baixas, podadas em
Guyot duplo e despontadas, encontr'am-se,
tambem, videiras conduzidas nurn linico pl~
no vertical, largas, altas, podadas em
Guyot duplo e comumente nao despontadas
(Casteran 1971). 0 custo de produyao des-
sas videiras largas e aproximadamente 30%
inferior ao das videiras estreitas, se~
do Reynier (1980), 0 que seria urna vanta-
gem; mas a qualidade do vinho nao e a me~
ma (Huglin 1977). De fato, essas videiras
prcduzem urn vinho menos rico em alcool,
ccm menor intensidade de cor, mais acido
e com gosto herbaceo mais acentuado que 0
vinho elaborado cern uvas provenientes de
videiras estreitas (Carbonneau 1980b).

Pesquisas recentes, fundamentadas em es
tudos de bioclimatologia (Shaulis et al.
1966; Carbonneau 1980b; Smart 1982), per-
mitiram 0 desenvolvimento de videiras lar
gas que originam vinhos com qualidade no
minima igual aquela dos vinhos provenien-
tes de videiras estreitas, mas com custos
de produ~ao menores. Entre as videiras la~
gas, destacam-se aquelas conduzidas no si~
tema de lira aberta (Carbonneau 1979;
Carbonneau et al. 1981; Carbonneau 1982a:



Carbonneau & Huglin 1982). Alguns estudos
sobre a fisiologia da videira conduzida
em U ra aberta e sobre a canposi<;:aoda uva
.j.-l foram feitos (Carbonneau 1982b; Miele
IqS6; Miele et al. 1986). Entretanto, 0 i~
t('resse despertado por este sistema de co~
dll<;:aofez can que novas pesquisas fossem
desenvolvidas.

Estc trabalho tcve cano objetivo estu-
dar' a pvo lu<;:aodos a<;:ucaresredutores e da
acidt::ztotal nos pericarpos de Vitis vini
fpr'a L., cv. Cabernet Sauvignon, durante
a fase de matura<;:ao da uva. Procurou-se ,
t amhcm, relacionar esses teores can a area
fol iar, a radia<;:ao solar e a fotossintese.

o pXJX'rimento foi rf'alizado cmlUTIvinhe-
do pcrt.('ncpnl,pao Tnsti tut ~ational de la
Rcchprchc i\gronomiquf' (TNRA), Centre de
Recherches de Bordeaux.

/I videira utilizada foi a "Cabernet Sau
vignon", enxertada sobre 0 porta-enxerto
101-14 ~Igt. (Vitis riparia Mchx. x Vitis
rupcstris Sch.). /Is videiras foram plant~
das em 1976, com fileiras orientadas na
dire<;:aoNorte-SuI. Os sistemas de condu-
<;:aoutilizados foram os tradicionalmente
adotados em Bordeaux - denominado de es-
paldeira, por comodidade - (Fig. 1) e li-
ra aberta (Fig. 2).

No sistema espaldeira, as videiras est~
yam num linico plano de sustenta<;:ao verti-
cal, mantidas por quatro fios. Elas eram
est rei tas, baixas - altura da copa de 0, 8m-
despontadas e podadas em Guyot duplo.O e~
pa<;:amentoera de 1,80m entre fileiras e de
1,OOm entre plantas, ou seja, a parcela
tinha uma densidade de plantio de 5.556
plantas/ha.

No sistema lira aberta, as videiras,di~
postas em dois pIanos convergentes, eram
mantidas por quatro fios em cada tundos pl~
nos. Elas eram largas,altas - altura da c£
pa de 1,25m -, ligeirarnente despontadas e
podadas em duplo Guyot duplo. 0 espa<;:arne~
W era de 3,6Orn entre fileiras e de 1,OOm
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FIG. 1. Esquema do sistema de sustenta-
<;:aoe da copa de uma videira conduzida no
sistema tradicional de Bordeaux (espaldel.
ra): L = Leste; 0 = Oeste.
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FIG. 2. Esquema do sistema de sustenta-
<;:aoe da copa de uma videira conduzida no
sistema de lira aberta: Le = Leste exteri-
or; Li = Leste interior; Oe = Oeste exteri-
or; Oi = Oeste interior.

entre plantas, proporcionando a
tuna densidade de plantio de 2.778
par hectare. Fro ambos os sistemas
dOes estavam a 0,7Orn do solo.
Determ1na~io dos a~Ucares redutores e ac1dez total

A evoluc;:ao dos teores dos ac;:ucares redu

parcela
plantas



lizando-se 220 folhas, sendo 110 de cada
sistema de condU<;:ao,entre 11 e 13 horas,
horario solar. 0 ceu estava claro.
Determina~ao da resistencia estomatica

A resistencia estamatica foi determina-
da por tun porametro de difusao ( Kanemasu
et al. 1969). 0 aparelho utilizado foi tun
Cayuga, modelo VP 1C, colocando-se 0 sen-
sor do porametro entre as nervuras LIe L2
das folhas. A abertura da camara do poro-
metro foi deixada em contato COOl a face
inferior dos limbos.

A determinayao da resistencia estanati-
ca foi feita em 40 folhas, sendo 20 para
cada sistema de conduyao, tanando-se uma
folha par planta. As medidas foram feitas
em 14/09/82, entre 11 e 13 horas, horario
solar, com ceu claro.
Determina~ao da fotosslntese bruta

Este parametro foi determinado com tun~
rametro de difusao (Bravdo 1972), de aco~
do com metodologia descrita par Carbonneau
1980a, 1983).

A camara do porometro foi posta em con-
tato com a face abaxial das folhas, entre
as nervuras L1 e L2, ficando aberta duran
te 30 segundos. Durante esse tempo, veri-
ficava-se a absoryao de 14C02 • Logo ap6s,
de cada folha coletou-se tun disco de 1cm~
o qual foi colocado em frasco contendo tun
solvente de tecido (Limassolve). No labo-
rat6rio, adicionou-se 1ml de per6xido de
benzoila, 0 qual complementa a ayao do so!
vente. Na manha seguinte, em cada frasco
foram colocados 10ml de tun liquido de ci~
tilayao - POPOP-PPO -. A radioatividade
foi medida com tun espectrametro de cinti-
layao liquida Intertechnique,modelo 5L30.

A determinayao da fotossintese bruta f0i
feita nas mesmas folhas que haviam servi-
do, no dia anterior, para determinar a r~
sistencia estamatica.

A incorporayao da mistura g?sosa conten
do 14C02 foi feita em 15/09/82, entre 11~
13 horas, horario solar, com ceu claro.

rice.rpos atunentaram constantemente duran-
te 0 periodo de maturayao dos frutos, en-
quanta que a acidez total diminuiu (Fig.
3). Este cOOlportamento, ainda que conheci:.
do, apresenta uma evoluyao diferenciada em
funyao do sistema de conduyao da videira e
err.funyao de cada fase do cicIo vegetati-
vo.
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FIG. 3. Evoluyao dos ayucares redutores
e da acidez total nos pericarpos de 'Ca-
bernet 5auvignon' durante a maturayao da
uva, em 1982. IMC: inicio da mudanya de cor;
mc: fim da mudanya de cor; Mt: maturayao)
Md: maturidade.

No periodo compreendido entre 0 inicio
da mudanya de cor e a maturidade, os ayu-
cares redutores atunentaram mais no siste-
ma espaldeira (142,4%) que no sistema li~
ra aberta (72,9%); 0 atunento medio diario
dos ayucares redutores, expresso em fun-
yao da materia seca, foi, respectivamente,
de 10,7mg/g m.s. (3,5%) e de 7,8mgjg m.s.
(1,8%). Entretanto, 0 acUmulo dos ayucares
redutores nao foi uniforme ao longo do ci



tores, da acidez total e da relay30 ayuc~
res redutores/acidez total nos pericarpos
foi avaliada em quatro fases do cicIo ve-
getativo de 1982, nas seguintes datas: a)
inicio da Rnldanya de cor (IMC), em lOde
agosto; b) fim da Rnldanc;:ade cor (FMC) ,
em 19 de agosto; c) maturaC;:30 (Mt), em 07
de setembro; e d) maturidade (Md), em 20
de setembro.

A primeira fase e chamada de inicio da
Rnldanya de cor por uma quest30 de simpli-
ficac;:ao.Na verdade, nesta fase, 32,5%das
bagas do sistema lira aberta ja haviam c£
mec;:adoa se colorir, enquanto que no sis-
tema tradicional este valor era de 25,6%.

Para cada tun dos sistemas de conduc;:aof£
ram escolhidas 10 plantas sadias, 0 mais
homog~neas possivel. A amostragem foi fei
ta colhendo-se duas bagas de cada cacho
para cada sistema de conduc;:ao.

Apes a coleta as bagas foram imediata-
mente colocadas em nitrogenio liquido. No
laboratorio, os pericarpos - polpas e pe-
liculas - foram separados das sementes e,
apes, liofilizados e colocados em sacos
plasticos hermeticamente fechados.

A extrac;:aodos ac;:ucaresredutores e da
acidez total foi feita com agua - etanol
(1/1, v/v), contendo urn antifermentativo.
Utilizou-se 3gdos pericarpos liofiliza-
dos, sendo feitas seis triturac;:Oes. Em ca
da uma delas foram utilizados 20ml da so-=
IUC;:30hidroalc06lica.

A determinaC;:30 dos ayucares redutores e
da acidez total foi feita com tun auto-ana
lisador Technicon, modelo II, conectado a
tun registrador. Neste metodo, os ac;:ucares
sIo reduzidos em meio alcalino por um ~
lato cUprico-neocrupoina, de cor verde,
formando um ccmplexo cupr6ide-neocrupoina,
de cor amarela. Apes aquecimento a 88OC,
mediu-se a densidade 6tica a 460nn, elimi
nando-se as proteinas por dicUise. 0 pa-
drao foi uma soluy30 de glicose e frutose
(1/1, m/m).

Na determinac;:ao da acidez total utili-
ZQU-se cano indicador 0 pUrpura de brcmo-

~resol, de cor amarela na forma acida e de
cor violeta-pUrpura na forma alcalina. A
modificaC;:30 da cor e diretamente proporci
onal a concentraC;:30 de ions ~ nas amos-
tras. A concentraC;:30 do purpura de bromo-
cresol na sua forma acida e medida a 420nm.
o padrao foi urna soluC;:30de acido tartari
co.
Determina~ao da area foliar

A determinac;:ao da area foliar foi feita
em 12/08/82, escolhendo-se, ao acaso,dois
ramos de cada uma das plantas, em cada si~
tema de conduc;:ao.As medidas foram feitas
em aproximadamente 30% do total de folhas,
de acordo com metodologia descrita por
Carbonneau (1976). Foram tambem consider~
das as folhas dos netos (Smart et a1. 1982) .

A area de urna folha de videira esta em
relac;:aoparabolica crescente com a soma
das duas nervuras laterais. Adeterminac;:ao
da area de cada folha foi feita utilizan-
do-se urna regua graduada que indicava di-
retamente a area foliar em cm2 • Esta re-
gua foi graduada para a cultivar Cabernet
Sauvignon, de acordo com a equaC;:3oabaixo
(Carbonneau 1976):

Y = 6,885 + 1,605X + 0,305 X2

A area foliar de cada planta foi deter-
minada pela formula:

AFP = NRP x NFR x AF x 10-4, onde
AFP area foliar por planta, em m2 ;

NRP nlimero de ramos por planta;
NFR nlimero de folhas por ramo;

AF area de cada folha, em cm2 •

Determina~ao da radia~ao solar
A determinaC;:3o da radiac;:aosolar captada

pel as folhas e, por conseguinte, pela co-
pa de cada planta, foi feita com urn quan-
t&netro-fotCmetro-radiCmetro LI-COR, mo-
delo LI-18S, equipado com urn sensor quan-
tico (Carbonneau 1980b). A radiay30 solar
medida, denominada de "photon fluence ratel'
(PFR) e expressa em /-lE m-2 s-l. EM e ex-
pressa, tambem, em porcentagem, traduzin-
do a relay30 entre 0 PFR da copa e 0 PFR
maximo determinado fora da copa.

As medidas foram feitas em 09/09/82,uti



clo vegetativo; ele se mostrou mais inten
so no periodo de mudanya de cor dos fru-=
tos. De fato, entre 0 inicio e fim da mu-
danya de cor houve urn aurnento diario em a
Gucares redutores de 31,0 mg/ g m. s. (10, 1%)
e de 19,6 mg/g I!l.S. (4,5%), nas videiras
conduzidas em espaldeira e lira aberta,
respectivamente. Por outro lado, os valo-
res observados entre as outras fases sao
hem inferiores a estes, especialmente a-
qeles verificados entre Mt e Md.

Os teores de acidez total, por sua vez,
no periodo compreendido entre IMC e Md, ~
presentaram uma dirninuiyao urn pouco mais
intensa nas videiras conduzidas em espal-
deira. Entretanto, esta diminuiyao foi m~
is pronunciada na mudanya de cor dos fru-
tos. De fato, 0 decrescimo medio diano da
acidez entre IMC e mc foi de 15,5 mg/gm.
s. (5,6%) e de 13,0 mg/g m.s. (5,6%), nos
sistemas espaldeira e lira aberta, respe~
tivamente.

Como consequencia da evoluyao dos ayuc~
res redutores e da acidez total, a rela-
yao entre eles aurnentou continuamente du-
rante a maturayao da uva (Fig. 4). Os va-
lores obtidos no sistema lira aberta foram
sempre superiores aos do sistema espaldei
ra. Mas foi neste que se encontrou a maior
taxa de aurnento no periodo IMC ate Md.

o consideravel acUmulo de acucares na
fase de mudanya de cOr dos frutos pode ser
creditado ao fato de que, neste periodo,
o transporte dos produtos originados da ~
tividade fotossintetica, nas folhas, para
o tronco e raizes, e interrompido; os ca-
chos tornarn-se, entao, drenos altamente
prioritarios. Ap6s este periodo, tanto os
cachos como 0 tronco e as raizes sao ali-
mentados simultaneamente, segundo Stoev &

Ivantchev (1977). A importancia das folhas
nesta fase e muito grande, pois, quando 0

fruto e pequeno (Fase I), sua nutriyao e
feita em grande parte pelo ovario e pelas
sepalas, bracteas e receptaculo, os quais
sao normalmente verdes e capazes de fotb~
sintetizar. Entretanto, a partir dai, a~
da que as camadas celulares mais externas
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FIG. 4. Evoluyao dos ayucares redutores/
acidez total nos pericarpos de 'Cabernet
Sauvignon' durante a maturayao da uva em
1982. IMC: inicio da mudanya de cor; FMC:
fim da mudanya de cor; Mt: maturayao; Md:
maturidade.
possam continuar realizando a fotossinte-
se ate a maturidade, a principal fonte de
nutrientes e a folha (Winkler et al.1974) .

A area foliar foi similar nos dois sis-
temas de conduyao estudados. Entretanto ,
em virtude de urn porte mais avantajado,as
videiras conduzidas em lira aberta apre-
sentaram uma area foliar (m2/planta) 2,71
vezes maior que aquelas conduzidas em es-
paldeira. 0 indice de area foliar tambem
foi maior naquelas plantas (Tabela 1).

o sistema de conduyao lira aberta gera!
mente proporciona urna melhor exposiyao da
copa aos raios solares. Mas, em virtude
das videiras do experimento terem sido
plantadas nurn solo com boa suplementayao
de agua, elas apresentaram urn desenvolvi-
mento vegetativo acima do normal,aurnenta~
do a densidade de folhas, 0 que e partic~
larmente indesejavel na parte inferior do



TABELA 1. Area foliar da uva, cv. Cabernet Sauvignon, conduzida nos sistemas
espaldeira e lira aberta1.

Sistema de
Conduyao

Espaldeira
Lira Aberta
Lira Aberta / Espaldeira

68,10
67,80

1,00

3,10
8,40
2,71

1,70
2,30
1,35

sistema lira aberta. Em razao disso, a e- influencia na captayao da radiayao solar,
nergia solar captada pelas videiras cond~ principalmente pelo posicionamento dos r~
zidas em espaldeira foi, aproximadamente, mos e das folhas, que varia com 0 sistema
20% superior ~quela das videiras conduzi- de sustentayao das videiras.
das em lira aberta. Como consequencia de Assim, 0 PFR incidente nas folhas situ~
\~ maior sanbreamento, a resistencia est~ das nas faces internas do sistema lira a-
matica das folhas das videiras conduzidas berta - Interior -, portanto mais expos-
nf'stf'sistema foi maior (Tabela 2). tas aos raios solares, foi de 544,8 /-lEm-2

A interceptayao dos raios solares pela s-1. Este valor e aproximadamente oito v~
copa das videiras e feita principalmente zes superior aquele apresentado pelas fo-
p0las folhas das camadas mais externas.De lhas situadas nas faces externasdestesis
fato, as folhas da primeira camada capta- tema de conduyao (Tabela 4). Como conse-
ram ell" R,T1' a R ')1 da radiayao solar inci- quencia da maior radiayao solar, a resis-
c!"nt". f'nquanto que estes valores situa- tencia estomatica foi menor nas folhas da
ram-se entre 12% e 15% para as folhas da posiyao Interior.
s"~lnda camada. JA as folhas situadas a- A fotossintese bruta das folhas das vi-
16m desta camada, aqui denominada deMeio, deiras conduzidas no sistema espaldeira
rccel;>eramapenas 1% da radiayao (Tabela 3), foi 45% maior que a dasvideiras no sist~
a qual e proveniente, principalmente da ma lira aberta. A assimila9ao media naque
luz difusa. las plantas foi de 25,3 ng C02 cm-2 s-1 -;

A forma da copa tambem teve uma grande confonne mastr'ado na Tabela 5; os valores
TABELA 2. Radiayao solar e resistencia estomatica das folhas da ev. Cabernet

Sauvignon, conduzida nos sistemas espaldeira e lira aberta~

Sistema de Radia9ao solar Resist. estomatiea
Conduyao ( -2 -1) (%)2 (s em-I)/-lEm s

Espaldeira 367,4 18,8 5,0
Lira Aberta 305,7 15,7 7,7
Espaldeira / Lira Aberta 1,2 1,2 0,65

1 As determina90es da radia9ao solar foram feitas em 09.09.82; as de resisten-
cia estomatica foram feitas em 14.09.82.

2 Representa 0 valor relativo do PFR medio da copa em f\Ul9ao do PFR maximo
(1950 /-lEm-2 s-1) determinado fora da copa.



TABELA 3. Radia~ao solar das folhas Qa cv.
Cabernet Sauvignon, de acordo
com a posi~ao na copa 1 •

Sistema de condu~ao _Ra_di_·_a_~_a_os_o_l_a_r_
por camada da copa <ME m-2s-l) (%) 2

Espaldeira:
- Primeira camada
- Segunda camada
- Meio

Lira Aberta:
- Primeira camada 518,9
- Segunda camada 76,4
- Meio 9,5

lDetermina~Oes feitas em 09.09.82.
2Representa 0 valor relativo do PFR medio

da copa em rela~ao ao PFR maximo(1950 ~E
m-2 s-l), determinado fora da copa.

618,9
115,9

9,0
31,7

5,90,5
26,6

3,9
0,5

extremos observados foram iguais a 3,9 ng
C02 em-2 s-l e 39,2ng C02 em-2 s-l.Estes
valores estao de acordo com os menciona-
dos por Kriedemann (1977) e Scholefield
et al. (1978). A maior assimilayao de ~02
pelas folhas deste sistuna pode ser expl.!.
cada por uma lIW,iorradia~ao solar incid~
te e menor resistencia estcmatica das mes
mas, especialmente sabendo-se que 0 PFR ~
dio encontrado nos dois sistemas de condu
yao foi hem inferior ao ponto de seturaya-;;
da luz que, de acordo com Smart (1985), e
de mais ou menos 700 I-ill m-2 s-l. Contudo,
devido auma maior area foliar, as videi-
ras conduzidas no sistema lira aberta, a-
presentaram uma assimila~ao de C02 aprox.!.
madamente duas vezes maior.

TABELA 4. Radia~ao solar e resistencia estomatica das folhas da cv. Cabernet
Sauvignon, conduzida em lira aberta, de acordo com as posi~Oes Ex-
terior e Interior1•

Posi~ao Radia~ao solar
das folhas (~E m -2s-1) (%)2

Exterior 66,60 3,40
Interior 544,80 27,90
Interior / Exterior 8,18 8,21

Resist.. estomatica
(s em-i)

10,30
5,10
0,50

1 Determina90es da radia~ao solar for am feitas em 09.09.82; as de resisten-
cia estomatica foram feitas em 14.09.82.

2 Representa 0 valor relativo do PFR medio da copa em funyao do PFR maximo
(1950 ~E m-2 ,s-l) determinado fora da copa.

Sistema de
Conduyao

Espaldeira
Lira Aberta
Espaldeira/Lira Aberta

25,30
17,50

1,45

0,80
1,50
0,53

4,30
4,00
1,08



A ativiclade fotossintetica variau muito
em f~ao do posicionamento das folhas;a-
quelas situaclas no Interior, au seja,mais
e xpostas aos raios solares, assimilaram
quanticlades de C02 cerca de quatro vezes
maiores (Tabela 6).

As diferenc;:as nos teores de ac;:ucaresr~
dutores e cia acidez total nos pericarpos
provenientes dos sistemas de conduc;:aoes-
paldeira e lira aberta mostra que as vi-
deiras conduzidas neste ultimo sistema an
teciparam a maturac;:ao da uva em alguns di
as, especialmente no periodo de mudanc;:ade
cor.

Esta constatac;:ao surpreende, de certa
forma; principalmente porque as vidciras
em espaldeira receberam uma maior radia-
c;:aosolar e apresentaram uma maior ativi-
dade fotossintetica • Alem disso, as vi-
deiras conduzidas em lira aberta tiveram
uma produtividade hem superior, i.e.,3,36
kg/planta (9.340 kg/ha), contra 0,50 kg/
planta (5.090 kg/ha) no sistema espaldei-
ra. Entao, a relac;:aoentre a area foliar,
expressa em ail , e 0 peso do fruto fresco,
expresso em gramas, foi de 33,7 nas vide~
ras em espaldeira e de 25,0 naquelas con-
duzidas em lira aberta. Estes val ores san
hem superiores aos 10 cm2 de folha / g de
fruto mencionados por May et al. (1969) ,
Kliewer (1970), Kliewer & Antcliff (1970)
e Kliewer & Weaver (1971) e necessarios a

nao ocor'rencia de diminui9ao nos teores
de ac;:ucares, no peso da baga, na colora-
c;:aoe em autros constituintes da uva.t-Ias)
Jackson (1986), diz que antes da Fase II,
au seja, antes da mudan~o de cor, nao ha
relac;:aoentre 0 Brix e a area foliar.

As diferen~as nos teores de a~ucares r~
dutores e da acidez total e~istente entre
os dois sistemas de condu~ao durante 0 pe
riodo de matura~ao da uva provavelrnellt;
seja devida a fatores diversos. Urn delE'S
pode estar relacionado com :t rnaior qllant~
dade de CO2 assirnilado pe 1;"5 plant as C(lll-
duzidas em lira aberta, 0 que ocasiona a
elabora<;ao de uma rnaior quantidade de pro
dutos devido a fotossintese e a lun trans-=-
porte mais intenso de sacarose para os c~
chos. Alem disso, estas plantas apresen-
tam um rnaior desenvolvirnento r'adic'lllar,0
qual pode propiciar um controlp rnais efi-
ciente da absor<;ao de agua do solo e. t~
bem, um maior fornecimento de sUbsta~cia~
das raizes para as folhas e frlltos. Isoto,
sem duvida, interfere no dt?sencadeamento
dos varios processos envolvidos na rnatllra
<;ao dos frutos, como a a~Ao da invertase
hidrolisando a sacarose e transformando-a
em glicose e frutos~; os diferentes meca-
nismos envol vidos na Combll.s;tAodos ac. ido••
organicos, especialrnente tartarico e mal i
co; e uma desativa<;Ao da biossintese d;lS

antocianinas.

TABELA 6. Fotossintese bruta das folhas de 'Cabernet Sauvignon',
conduzida em lira aberta, de acordo com as posi<;Oes Ex
terior e Interior1•

Posic;:ao
das folhas (ng <D2 cm-2s-1) (mgCOz Jianta-1 s-1 ) (g ffi2ha-1 s-1 )

6,70
28,30

4,22

Exterior
Interior
Interior/Exterior

0,60
2,40
4,00

1,50
6,50
4,33



A evoluc;ao dos teores dos ac;ucares re-
dutores e da acidez total nos pericarpos
de Cabernet Sauvignon variou em func;ao do
sistema de conduc;ao utilizado.

As videiras conduzidas em lira aberta
anteciparam a maturac;ao da uva, especial-
mente na fase de DUldanc;a de cor, ocasio-
nando teores mais elevados de ac;ucares r!:
dutores e mais baixos de acidez total. A
relac;ao ac;ucares redutores/ acidez total a~
mentou continuamente durante 0 periodo de
maturac;ao da uva e foi sempre mais eleva-
da no sistema lira aberta.

Os dados evidenciam que e possivel, a-
traves do sistema de conduc;ao da videira,
obterern-seprodutividades mais elevadas,
sern haver diminuic;ao do teor de ac;ucar da
uva.
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