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Apresentação

A trajetória da vitivinicultura na região da Campanha Gaúcha, no final do século XIX – início do 
século XX, remonta à produção de vinhos em Uruguaiana, bem como em Bagé, esta última pelo 
pioneirismo da Família Marimon. Posteriormente, já na década de 1970, a tradição vitivinícola da 
região foi resgatada com a implantação do projeto da empresa americana, National Distillerys 
(Almadén), seguido, na década de 1980, pelo grupo japonês Hombo (Santa Colina), ambos no 
município de Santana do Livramento, sem que nenhum novo investimento fosse feito na região até 
meados da década dos anos de 1990. O marco referencial da retomada do empreendedorismo 
vitivinícola na região da Campanha Gaúcha, está relacionado com a busca de alternativas de 
produção de uvas para a elaboração de vinhos finos, sobretudo tintas, para o abastecimento 
de alguns grupos empresariais vinícolas da região da Serra Gaúcha. Com base em diferentes 
estratégias, algumas de forma vertical, para o auto abastecimento, e outros, de forma horizontal, 
envolvendo parceiros, o fato é que, a partir da implantação destes programas, e dos desdobramentos 
daí derivados, muitos empreendedores locais desistiram da parceria e resolveram desenvolver 
seus próprios projetos. Neste novo cenário, a vitivinicultura da Campanha Gaúcha ascendeu a um 
outro patamar, com tudo o que isto significa, desde os impactos econômicos, social e ambiental, 
passando pela necessidade de qualificação da mão de obra e culminando com a demanda por 
maior conhecimento dos aspectos técnicos/ambientais relacionados com a cultura. Neste contexto 
e diante da oportunidade que se evidenciava, a Embrapa Uva e Vinho, em parceria com o Comitê 
de Fruticultura da Metade Sul, promoveu no ano 2000, o “I Seminário de Vitivinicultura da Metade 
Sul do Rio Grande do Sul”, evento cuja realização periódica estendeu-se até o ano de 2015, quando 
da realização da sua décima edição. Tratava-se de um fórum absolutamente técnico, cujo conteúdo 
das primeiras edições limitaram-se a abordagens do conhecimento técnico relativas à realidade de 



outras regiões vitivinícolas, evidenciando as lacunas de informações e conhecimento tecnológico 
da própria região da Campanha Gaúcha. Neste estágio do processo de consolidação do “novo” 
polo vitivinícola, não havia para a Embrapa Uva e Vinho e instituições parceiras, outra alternativa 
que não fosse o desenvolvimento de um projeto abrangente que, partindo do conhecimento tácito 
existente na região, fosse capaz de gerar e disponibilizar uma base técnico/científica, referencial 
e orientadora para o desenvolvimento sustentável e competitivo da vitivinicultura regional. Como 
última etapa do processo que viabilizou a concepção, elaboração e execução do projeto, fomos 
buscar, com o fundamental apoio institucional do Instituto Brasileiro do Vinho - IBRAVIN, junto a 
Finep, no contexto do Sistema Brasileiro de Tecnologia – SIBRATEC, as credenciais para, sob a 
coordenação da Embrapa Uva e Vinho, elaborarmos a proposição e organizarmos a criação da 
Rede de Centros Inovação em Vitivinicultura – RECIVITIS, cujo primeiro projeto selecionado para 
o financiamento foi, exatamente este - “Desenvolvimento da Indicação de Procedência Campanha 
Gaúcha para vinhos finos tranquilos e espumantes” – IP Campanha.

Portanto, a publicação desta obra representa para todos - instituições, técnicos e produtores, o 
registro documental de uma importante missão cumprida, cujo conteúdo certamente estabelece e 
disponibiliza um novo e consistente patamar do conhecimento técnico para o negócio vitivinícola da 
região da Campanha Gaúcha.

Dr José Fernando da Silva Protas 
Chefe-Geral (2019-2021) da Embrapa Uva e Vinho
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CAPÍTULO 1

Projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação 
“indicação de procedência Campanha Gaúcha 
para vinhos finos tranquilos e espumantes”

Samar Velho da Silveira

1.1. Introdução

Após uma longa jornada, iniciada no ano de 2010, é chegado o momento de reunir, nesta obra, 
os principais resultados obtidos no projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação intitulado 
“Desenvolvimento da Indicação de Procedência Campanha Gaúcha para vinhos finos tranquilos e 
espumantes” – IP Campanha.

O primeiro capítulo, apresenta o histórico do desenvolvimento da viticultura na região da Campanha, 
enriquecido pelo depoimento de protagonistas de parte importante desse processo, a construção 
e a estruturação do projeto, as instituições envolvidas, a transferência dos resultados, além do 
resgate de fatos e dos números que o sintetizam. Visa não somente proporcionar uma visão 
acurada da complexidade envolvida, mas, também, aguçar a curiosidade do leitor para os demais 
capítulos desta obra. Nesses, enfim, pode-se conhecer os principais resultados alcançados em 
cada subprojeto e as novas tecnologias por eles geradas.

Nesse sentido, o segundo capítulo trata da estruturação e reconhecimento da Indicação Geográfica 
(IG) de vinhos da região da Campanha Gaúcha, salientando que a modalidade de IG, nesse caso, é 
o da Indicação de Procedência (IP). A indicação geográfica possibilita colocar no mercado produtos 
que podem ser identificados e diferenciados pela sua origem, representada pelo nome geográfico 
da IG. A estratégia de marketing, assim, pode passar a ser realizada com base na identidade e 
originalidade da produção local.

Do terceiro ao nono capítulo, abordam-se os resultados de pesquisa, desenvolvimento e 
inovação obtidos nas áreas temáticas, respectivamente, de “Viticultura e Fitotecnia”, “Enologia”, 
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“Solos e Instalação”, “Zoneamento de potencial e Riscos Climáticos e das Geotecnologias para 
caracterização da IP Campanha Gaúcha”. Dentre tantos resultados obtidos ao longo da realização 
do projeto destacam-se  nos capítulos o aperfeiçoamento no manejo do dossel vegetativo para o 
incremento da qualidade enológica da uva, a seleção e ajustes no controle de pragas e doenças 
para a viticultura do bioma Pampa, a definição dos parâmetros de vinificação em escala industrial 
para obtenção de vinhos tranquilos e espumantes de alta qualidade e tipicidade, o aperfeiçoamento 
dos métodos de preparo, manejo e conservação de solos mais indicados para viticultura na região, o 
zoneamento de clima para orientar o manejo dos vinhedos e identificação dos riscos climáticos para 
instalação de novos vinhedos na região e a estruturação de Sistemas de Informações Geográficas 
(SIG) e elaboração de mapas digitais da região vitícola da Campanha. 

Nos agradecimentos de cada capítulo, são nomeadas as equipes dos respectivos subprojetos, 
constituídas de atores de uma história que tem não somente passado, mas que continua agindo no 
presente e que se refletirá, de forma contundente, no futuro da região da Campanha Gaúcha. Parte 
desse impacto pode ser conferido nas matérias publicadas na mídia e nas publicações técnico-
científicas e palestras ministradas no âmbito do projeto presentes nas referências ao final de cada 
capítulo.

Os números desse projeto, apresentados no primeiro capítulo, demonstram tratar-se de um grande 
trabalho, o qual contou com a participação e o envolvimento de renomadas instituições e de 
capacitados profissionais, uma verdadeira equipe multidisciplinar, os quais souberam enfrentar os 
desafios que se apresentaram ao longo da execução do projeto para entregar à sociedade gaúcha 
e brasileira um grande legado. Por isso, a coordenação deste projeto agradece a participação e o 
esforço de todos que contribuíram para realização do nosso “IP Campanha”. 

1.2. Histórico do desenvolvimento da viticultura na Região da Campanha

1.2.1.  Do período colonial à primeira fase de expansão 

A produção de uvas na Região da Campanha do Rio Grande do Sul, a qual pertence ao denomina-
do “Bioma Pampa”, começou em áreas pontuais, com os jesuítas, no século XVII e, na sequência, 
com os portugueses, no século XVIII (Sousa, 1969). 

Na primeira metade do século XIX, após muitos conflitos e tratados, obtendo Portugal a posse defi-
nitiva das terras que hoje compõem o estado, expulsos os espanhóis e dispersos ou massacrados 
os índios, se estabeleceu uma sociedade matriz claramente portuguesa (Assumpção Filho, 2018). 
No entanto, o Rio Grande do Sul, por ter raízes históricas situadas ora do lado espanhol, ora do 
lado português, insere-se no complexo histórico da vitivinicultura hispano-americana (Pizzol; Souza, 
2014a). Apesar do potencial promissor do clima dos pampas do Rio Grande do Sul para castas de 
origem europeia, inclusive constatado pelo botânico francês Saint-Hilaire (Saint-Hilaire, 1985 citado 
por Mota, 1992), entre 1820 e 1821, quando ali esteve, não foi levado em conta e a região perma-
neceu praticamente inexplorada para estas culturas (Mota, 1992).

Após o período de colonização, a vitivinicultura que ainda predominava na Campanha Gaúcha 
tinha influência dos produtores uruguaios, advindos de forma preponderante a partir de 1880 e 
estabeleceu-se principalmente em Bagé, Dom Pedrito, Alegrete e Uruguaiana, tendo adotado, sem 
exceção, o sistema de condução em espaldeira. A influência exercida pela família Marimon é um 
exemplo disso (Pizzol; Souza, 2014b; Pizzol; Pastor, 2016).  Ganhou notoriedade, também, a pe-
quena tentativa realizada pelo italiano João Remedi, que ao chegar ao Brasil em 1890 comprou uma 
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chácara em Santana do Livramento, no distrito de Palomas, iniciando o cultivo do vinhedo (Brenner; 
Castro, 1986 citado por Mota, 1992). Para os parâmetros da época, essa imigração surtiu efeito, 
pois, no período entre 1890 e 1910, estavam localizados na região os maiores vinhedos do estado 
do Rio Grande do Sul, como em Bagé (Estação Santa Rosa), Alegrete e Uruguaiana (Pizzol; Souza, 
2014b).  

A bem-sucedida corrente uruguaia na Campanha Gaúcha não conseguiu sobreviver diante da con-
corrência dos vinhos elaborados a partir de uvas americanas da Serra Gaúcha e praticamente 
definhou em duas ou três décadas, mas marcou uma época considerada como “descortinar” da 
produção de vinhos finos na região fronteiriça (Pizzol; Souza, 2014c).

Essa vitivinicultura não se desenvolveu à altura do potencial edafoclimático que a região apre-
senta para a atividade, portanto, até o grande impulso que seria dado na década de 1970. No 
início da referida década, o setor vitivinícola da Serra Gaúcha passava por crise, principalmente 
as cooperativas, e este fato forçou a busca por soluções, dentre as quais o olhar mais atento 
para o potencial da região da Campanha e a respectiva melhoria da competitividade da vitivini-
cultura, pelo fato de sua estrutura fundiária possibilitar, diferentemente das regiões tradicionais, a 
implantação de grandes áreas de parreirais, a mecanização em larga escala, aliada a condições 
edafoclimáticas favoráveis e ao preço mais barato da terra (Albert, 2012; Pizzol; Souza, 2014b).

Mas para que o problema encontrasse, de fato, a sua solução, algumas coincidências históricas 
no plano político foram necessárias. O governador do estado na época (1971-1975), o caxiense 
Euclides Triches, juntamente com seu Secretário de Agricultura, Edgar Irio Simm, tinham inte-
resse em auxiliar este setor, contando para isso, também, com o apoio do Chefe da Casa Civil, 
Victor Faccioni, e do presidente da Petrobrás, o gaúcho Ernesto Geisel, o qual, por força do car-
go que ocupava, tinha contato com executivos de empresas do ramo petroquímico atuantes no 
Brasil (Pizzol; Souza, 2014b; Santin, 20201). 

Uma delas era o conglomerado petroquímico National Distillers, que tinha a Almadén Vineyards, 
na Califórnia, como uma de suas subsidiárias (Pizzol; Souza, 2014b; Santin, 20201).  Após um jan-
tar oferecido pelo governo brasileiro por volta do ano 1972, em Brasília,  aos representantes das 
empresas do setor petroquímico, e para o qual o presidente da National Distillers, Mr. Bell, havia 
trazido vinho produzido por sua empresa na Califórnia, o futuro presidente Geisel lhe desafiou: 
“Se produz na Califórnia, porque não produz no Brasil?” (Santin, 2020)1.  

A fim de confirmar a viabilidade técnica do empreendimento e definir o local da possível instalação 
dos vinhedos no Brasil, a direção da Almadén convidou para uma conversa preliminar o renoma-
do pesquisador de viticultura Prof. Harold Olmo, da Divisão de Viticultura da California University, 
Davis (UC Davis) o qual já havia estado no Brasil na época da segunda guerra mundial, realizando 
levantamentos, e o Prof. Carlos Eugênio Daudt, que na época realizava pós-graduação na UC Davis 
e tinha sido aluno do Prof. Olmo, os quais se tornaram grandes amigos (Santin, 2020)1. O Prof. 
Daudt recomendou-lhes a região da Campanha Gaúcha, pois além de ter um conhecimento amplo 
dessa região, obtido em viagens de estudo de solos com o Dr. Luiz Severo M. Mutti, professor de 
solos da Universidade Federal de Santa Maria, no final da década de 1960, conhecia o  trabalho do 
Departamento Nacional de Pesquisa Agropecuária, órgão do Ministério da Agricultura e que em 1972 
viria a se transformar na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária- Embrapa. Esse trabalho 
estabeleceu o zoneamento climático para as culturas agrícolas no Brasil, incluindo o Zoneamento 

1  Comunicação pessoal do Engenheiro-agrônomo, consultor, Antonio Santin, em Garibaldi, RS, às 15h do dia 26 de outubro de 2020. 
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Agroclimático do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o qual consta no primeiro volume da Circular N° 
50 (Mota et al., 1971), importante estudo do Instituto de Pesquisas e Experimentação Agropecuária 
do Sul – IPEAS, sediado em Pelotas, hoje conhecido como Embrapa Clima Temperado, e que, tendo  
como um dos autores o pesquisador Prof. Fernando Silveira da Mota, contém as normais agrocli-
máticas para o período de 1931 a 1960, das seguintes variáveis climáticas para os estados do Rio 
Grande do Sul e Santa Catarina: radiação solar (cal/cm2/dia); normais de temperatura média, máxi-
ma, mínima e absoluta (°C); normais de precipitação total (mm); evapotranspiração potencial mensal 
e anual (mm); deficiência de água no solo mensal e anual (mm); capacidade de retenção d’água no 
solo: 50 mm a 400 mm; deficiência d’água no solo mensal e anual  (mm), excesso d’água mensal e 
anual normal (mm).  

Ato contínuo, o Dr. Olmo veio ao Brasil no ano de 1972 para analisar as condições edafoclimáticas 
da região. Nessa oportunidade, foi recebido pelo Secretário de Agricultura, Edgar Irio Simm, o qual 
lhe recomendou a Serra Gaúcha, por ser a região tradicional de cultivo de uvas no estado.  Por ter 
ciência dos estudos já realizados, no entanto, declinou, retornando ao Brasil no ano seguinte, opor-
tunidade em que recebeu a ajuda do Prof. Daudt, recém retornado ao Brasil, após conclusão do seu 
Mestrado. Apoiando-se no estudo de  Mota et al. (1971) e em dados de relevo e de solo publicados 
por instituições oficiais brasileiras, tais como a Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, os estudos 
apontaram para a região da Campanha Gaúcha e, dentro desta, o município de Bagé. Para tanto, 
a Almadén comprou, inicialmente uma área de 23 hectares (ha) em Santa Tecla (Bagé), adquirindo 
mais 40 ha em 1976 nessa mesma região. Em função de que a fase inicial do projeto previa a vali-
dação de cultivares e produção de mudas para instalar, posteriormente, um parreiral comercial de 
maiores dimensões, também foi ocupado uma área de três ha no município de Piratini, emprestada 
pela Companhia Industrial de Conservas Alimentícias - CICA (Santin, 2020)1. 

Para dar prosseguimento ao projeto, então, foram trazidas, em voo fretado,  65.000 mudas da 
Califórnia, em dezembro de 1974. Constavam da relação cinco porta-enxertos (SO4**(Vitis ber-
landieri x Vitis riparia), R 110**(Vitis berlandieri x Vitis rupestres), R99 (Vitis berlandieri X Vitis ru-
pestres), A x R=1 (Aramon x Rupestris ganzin n°1), Salt Creek (Vitis champinii) e Dog Ridge (Vitis 
rupestris x Vitis candicans) e as seguintes variedades copa, Vitis vinifera,  microenxertadas sobre 
o porta-enxerto SO4:  Merlot**, Cabernet Franc**, Tannat**, Pinot Noir**, Napa Gamay**, Cabernet 
Sauvignon**, Peverella*, Semillon**, Flora**, Saint Emilon**(Trebbiano), Sauvignon Blanc**, 
Chardonnay**, Red Veltiner, Muscat Ottonel, Muscat Hamburgo, Early Muscat, Zinfandel, Pinot Saint 
George, Gewurztraminer**, Johannisberg Riesling**, Pinot Blanc**, Cabernet Pfeffer, Grenache, 
Folle Blanch, Grignolino, Green Hungarian, Tinta Cao*, Trosseau, Souzao*, Pedro Ximenes, Gamay 
Beaujolais**, Gray Riesling, Ruby Cabernet*, Palomino, Early Burgundy e Tinta Madeira (Santin, 
2020)1. Cultivares com um asterico (*) apresentaram boa resposta a campo e produziram bons 
vinhos, mas não foram selecionadas para serem introduzidas na nova área a ser adquirida por cri-
térios da direção da empresa. Cultivares com dois asteriscos (**) além de apresentarem boa res-
posta e produzirem bons vinhos, foram selecionadas para serem introduzidas na nova área (Santin, 
2020)1. Cultivares sem asterisco não apresentaram bom desempenho a campo.

Nos três anos iniciais, Juan Carrau foi responsável pela parte administrativa da operação de 
instalação e, em 1976, o recém formado Eng. Agrônomo Antonio Santin, indicado pelo Prof. 
Daudt, assumiu as operações de campo, tendo a assessoria do Prof. Washington Babuglia, da 
Universidade de Montevidéu, até o final de 1977.  Para realização desse trabalho de seleção, o 
grupo contou com apoio de instituições brasileiras de pesquisa e ensino. A Universidade Federal 
de Santa Maria, através do Prof. Daudt, por exemplo, realizou as análises foliares das videiras 
para avaliação da fertilidade, enquanto frutos das safras 1976, 1977 e 1978 foram colhidos e 
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levados à Estação Experimental do IPEAS em Bento Gonçalves, denominada na época Unidade 
de Execução de Pesquisa de Âmbito Estadual - UEPAE, atual Embrapa Uva e Vinho, para serem 
microvinificadas e realizadas as análises enoquímicas pelo enólogo e chefe da Unidade na épo-
ca, Roberto Apolinário Saraiva, permitindo, assim, selecionar as castas com base na qualidade 
enológica (Santin, 2020)1. Esse foi um importante estudo, provavelmente o primeiro de validação 
de cultivares em nível comercial e com o apoio da pesquisa, e indicou quais as cultivares com 
melhor potencial para a região naquele momento. A seleção do porta-enxerto SO4, ainda hoje o 
mais utilizado na Campanha Gaúcha, saiu dessa seleção, por exemplo. 

Devido ao êxito dos experimentos, a Almadén deu prosseguimento ao projeto iniciando a busca por 
uma área maior a fim de instalar o parreiral comercial, mas esse êxito  elevou o preço da terra nas 
redondezas da Santa Tecla, culminando com a instalação da Almadén  no distrito de Palomas, em 
Santana do Livramento, em uma área inicial de 500 ha, depois ampliada com a compra de mais 700 
ha. A implantação dos parreirais ocorreu no inverno de 1977, utilizando-se mudas produzidas nas 
áreas de Bagé e Piratini e com as cultivares lá selecionadas (Pizzol; Souza, 2014b; Santin, 20201). 
O Eng. Agrônomo Antonio Santin ficou responsável, também, pela parte de campo em Santana do 
Livramento e relata que no período de 1977 até 1988, um ano antes da Almadén do Brasil ser ven-
dida ao grupo canadense, Seagram, o Dr. Olmo vinha ao Brasil para prestar consultoria à Almadén, 
passando uma semana por ano nos parreirais da empresa (Santin, 2020)1. Certamente, muitos 
gargalos da produção de uvas da época foram resolvidos com base nessa interação e troca de 
informações entre o Dr. Olmo, o Engenheiro Agrônomo Santin e os demais técnicos da empresa. 
Conhecimento este que foi se difundindo na região e que contribuiu significativamente para a cons-
trução do que é hoje a vitivinicultura da Campanha Gaúcha. 

A determinação dos índices agroclimáticos por parte da pesquisa, acrescida pelo trabalho bem feito 
pela Almadén em avaliar e selecionar cultivares de videiras a campo,  permitiu-lhes a comparação 
direta, para os mesmos parâmetros, entre a região da Campanha Gaúcha com a região da Serra 
Gaúcha e as seguintes conclusões foram obtidas: na região da Campanha Gaúcha as plantas do 
vinhedo são mais saudáveis; há menor quantidade e custo dos tratamentos fitossanitários; há maior 
longevidade das plantas viníferas (+ de 25 anos); há maior prazo de amortização do vinhedo; e os 
frutos produzidos obtêm melhor maturação e maior teor de açúcar na comparação com os frutos 
obtidos na região da Serra Gaúcha (Domingues, 2020)2. Inegável reconhecer o efeito catalisador do 
exemplo Almadén para novos empreendimentos do gênero na região.

Prova disso é que, logo na sequência, em 1983, o grupo japonês Hombo se instalou no município, 
com o projeto Santa Colina, dentro de um sistema de cultivo diferenciado com adegas, tanques 
e equipamentos modernos, tendo por objetivo produzir vinhos para exportação (Ferreira, 2009; 
Flores, 2011; Protas; Camargo, 2011). Dessa forma, Santana do Livramento é o município da fron-
teira que melhor simboliza o processo baseado em investimentos de multinacionais que caracteriza 
essa primeira fase de expansão da vitivinicultura na Campanha (Flores, 2011).  

Importante destacar a sucessão dos estudos mais expressivos que visaram estabelecer o zonea-
mento climático para a cultura da videira (Vitis vinifera e Vitis labrusca e seus híbridos), começando 
pelo primeiro volume da Circular N° 50 (Mota et al., 1971), estudo já detalhado e que teve o grande 
mérito de reunir  as normais agroclimáticas para o período de 1931 a 1960, com as variáveis climá-
ticas correlacionadas com microrregiões homogêneas e os municípios que as compõem, permitin-
do, portanto, a análise de dados e a tomada de decisão por parte dos especialistas, mas que não 

2 Correspondência eletrônica do Engenheiro Agrônomo Fabrício Domingues da vinícola Almadén, para o pesquisador Samar Velho da Silveira em 23 de 
outubro de 2020. 
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contém os tradicionais mapas de zoneamento climático que permitem o fácil entendimento para 
leigos e, talvez por isso mesmo, esse seja um grande mérito desse trabalho pois evitou a difusão 
precipitada de informações, pois tratava-se de um estudo pioneiro à época.  

Os mapas de zoneamento climático para a cultura da videira no estado, no entanto, iriam surgir nas 
próximas publicações desse grupo de trabalho, acrescido de outros autores. Essa complementação 
ocorreu, sobretudo, em duas publicações subsequentes e com resultados semelhantes: o segundo 
volume da Circular 50 (Mota et al., 1974), o qual traz o zoneamento climático para videira europeia 
e videira americana, além de outras culturas agrícolas. A seguinte publicação de relevância foi o 
estudo de zoneamento agroclimático para a cultura da videira realizado pela equipe técnica do 
extinto Instituto de Pesquisas Agrícolas (IPAGRO), da Secretaria de Agricultura do Rio Grande do 
Sul (Rio Grande Do Sul, 1976), o qual ocorreu em função do convênio assinado entre o governo do 
Estado do Rio Grande do Sul, o Ministério da Agricultura e o Instituto  Interamericano de Ciências 
Agrícolas (IICA) da Organização dos Estados Americanos (OEA). Este, então, se constitui em um 
Atlas, também contendo o zoneamento agroclimático de várias culturas, incluindo as videiras euro-
peia e americana, com mapas semelhantes em conteúdo aos da publicação de 1974 (Mota et al., 
1974), mas impresso em folhas de maior tamanho e com maior legibilidade, portanto. 

Importante destacar que os três trabalhos – Mota et al. (1971), Mota et al. (1974) e Rio Grande 
do Sul (1976) - foram liderados pelo pesquisador Fernando Silveira da Mota e que os dois últimos 
apontaram, em seus mapas de zoneamento agroclimático, uma ampla faixa de terras na fronteira 
como zona preferencial para cultivares americanas (Vitis labrusca L. e seus híbridos) (Figura 1B) 
e, no entanto, uma pequena porção de terras da região fisiográfica da Campanha Gaúcha, além da 
Serra do Sudeste, como preferencial ao cultivo de cultivares da espécie Vitis vinifera L. para vinho 
(Figura 1A), fato este que, segundo Pizzol e Souza (2014c), gerou muita polêmica entre os experts, 
sendo atribuído possível erro ao estudo devido ao fato de que a tecnologia de zoneamento climático 
ainda não estava consolidada no Brasil nessa época.  

Figura 1. Zoneamento agroclimático para a cultura da videira no estado realizado pelo extinto Instituto de Pesquisas Agrícolas (IPA-
GRO) da Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul (Rio Grande Do Sul, 1976). (A) Zoneamento para castas de origem europeia 
(Vitis vinifera) e (B) zoneamento para castas de origem americana (Vitis labrusca e seus híbridos).

A B
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Em 1992, o pesquisador Fernando Silveira da Mota (Mota, 1992) revisou o zoneamento climático 
para a cultura da videira de 1974 (Mota et al., 1974), utilizando maior período de observações e 
maior número de estações agrometeorológicas. Com isso, foi ampliada consideravelmente a área 
do polígono recomendada ao cultivo de castas Vitis vinifera empregadas na elaboração de vinhos 
no estado (Figura 2), aumentando a área da Campanha Gaúcha abrangida e, também, da Serra do 
Sudeste.  

Figura 2. Identificação da região com condições climáticas para produção de vinhos finos no 
Rio Grande do Sul de acordo com Mota (1992). Área tracejada refere-se a região indicada 
para produção de vinhos finos no estado. Números referem-se às estações meteorológicas.

Sem que haja prejuízo à narrativa histórica dos próximos tópicos, cumpre informar que o Ministério 
da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) inovou, recentemente, ao publicar o novo 
Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC) para a cultura da “Uva clima subtropical frio” no 
Estado do Rio Grande do Sul (Brasil, 2019a), pois além de reunir as castas de origem americana e 
europeia em um mesmo grupo, há uma divisão em classes de risco climático à brotação de 20%, 
30% e 40% por grupos decendiais e por tipo de solo, visando reduzir as perdas de produção e obter 
maiores rendimentos. 

Nesse contexto, o estudo estima, em um período de 10 anos, por exemplo, os danos climáticos 
podem afetar a cultura em dois, três ou quatro anos, respectivamente, bem como o terço do mês 
em que o dano pode ocorrer e dentro de três tipos de solos: Tipo 1 (textura arenosa); Tipo 2 (textura 
média); Tipo 3 (textura argilosa). Outra modificação é que essa estimativa é feita para cada municí-
pio classificado como apto, ou seja, para aqueles em que o risco climático é de até 40%, eliminan-
do, dessa forma, a comparação entre regiões do estado, as quais tornam-se explícitas nos mapas 
de zoneamento e que podem ser prejudiciais à imagem de algumas delas. Outra vantagem é que, 
ao informar a época do mês em que o dano climático pode ocorrer, o produtor pode optar por uma 
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cultivar com ciclo fenológico mais adequado ao clima daquele município, tornando desnecessária 
a atribuição de conceitos como zona preferencial, tolerada, marginal e inapta dos zoneamentos 
climáticos anteriores. Resumindo, houve uma aglutinação das castas de uvas destinadas ao pro-
cessamento no grupo “Uva subtropical úmido”, independente da espécie, com o percentual de risco 
climático correlacionado diretamente ao município.

1.2.2. Segunda fase de expansão 

O ano de 1995 foi marcado pela compra do empreendimento japonês, Santa Colina, em Santana 
do Livramento, pela cooperativa Aliança da Serra Gaúcha e, nessa mesma época, seguindo a 
linha de expansão territorial, a Salton também partiu para Campanha em busca de oportunidade 
de expansão vitivinícola. Estes fatos marcaram o início do movimento de empresas no eixo Serra 
Gaúcha-Campanha Gaúcha, as quais levam consigo algumas das características da tradição italia-
na¸ marcada pela agricultura familiar e o associativismo, na produção de vinhos na região. Razão 
pela qual, os produtores locais passaram a ser incentivados a produzirem uvas em suas próprias 
terras, visando o abastecimento das vinícolas serranas e, mais tarde, pela organização de uma 
associação. 

A partir do ano 2000, estimulados pelos bons preços pagos pelas uvas viníferas, em especial as 
uvas tintas, diversos proprietários de terras de municípios da Campanha Gaúcha como: Itaqui, 
Maçambará, Uruguaiana, Quaraí, Alegrete, Rosário do Sul, Santana do Livramento, Dom Pedrito, 
Bagé e Candiota implantaram vinhedos com o objetivo de  atender à demanda crescente por uvas 
finas, tanto das vinícolas da Serra Gaúcha quanto daquelas instaladas na própria região (Protas; 
Camargo, 2011). 

Santin (2020)1 destaca o papel importante que o SEBRAE desempenhou nesse processo, realizan-
do cursos para qualificação técnica, acesso aos mercados e qualificação na gestão. A ênfase foi a 
padronização técnica e econômica aos empreendedores da região, o que lhes permitiu aproveitar 
a oportunidade, atendendo a demanda surgida. Segundo a mesma fonte, a valorização da uva, 
somada as ações do SEBRAE nos anos 2000, foram os fatores responsáveis pelo surgimento da 
segunda fase de expansão da vitivinicultura na região. Nesse mesmo sentido, Flores (2011 ) desta-
ca que o projeto do SEBRAE, nessa época, esteve alinhado a uma série de iniciativas com o intuito 
de fomentar os Arranjos Produtivos Locais (APLs).

No ano de 2010 ocorreu a aquisição da Almadén pelo grupo Miolo, empresa cujas matrizes an-
teriores haviam sido estrangeiras por três vezes (National Destillers, Seagrans e Pernod Ricard). 
Este fato, embora não exista uma demarcação clara, é o principal expoente da segunda fase de 
expansão na região, a qual é caracterizada como uma fase de consolidação, tanto da região como 
vitivinicultora, quanto da nacionalização dos investimentos na mesma. Mirando-se no exemplo das 
empresas vindas da Serra Gaúcha, empresários da região da Campanha Gaúcha também pas-
saram a investir no setor de vinhos finos, instalando vinhedos, vinícolas, estruturas comerciais e 
industriais para atender a produção de vinhos. Entre estas empresas destacam-se a Guatambu, 
Dunamis, Peruzzo, Dom Pedrito Vinhos Nobres, a Campos de Cima, a Cordilheira de Santana e a 
Batalha Vinhas & Vinhos. Houve, também, iniciativas de empresários procedentes de outras regiões 
e setores econômicos, como o apresentador esportivo Galvão Bueno e o viticultor francês Gaspar 
Desurmont, os quais passaram a produzir uvas e a comercializar na região (Flores, 2011; Manfio, 
2018).
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Diante desse crescimento, restou evidente a necessidade da organização de uma governança no 
sentido de buscar uma identidade própria como referência estratégica para o negócio do vinho da 
região. Com base no planejamento estratégico do Arranjo Produtivo Local (APL) de Vitivinicultura do 
Rio Grande do Sul - Visão 2025, realizado no ano de 2005, o qual evidenciou  que o desenvolvimen-
to de indicações  de procedência no setor vitivinícola brasileiro passou a ser um caminho estratégico 
para organizar o setor e fortalecer a imagem de qualidade do produto brasileiro, o setor vitivinícola 
da Campanha Gaúcha foi incentivado pela direção da Embrapa Uva e Vinho, na época, a seguir 
esse caminho, relatando a necessidade, como ponto de partida, da criação de uma Associação de 
Produtores, o que já era, diga-se de passagem, uma necessidade sentida na região, para tornar-se 
a figura jurídica  demandante do projeto de estruturação da indicação de procedência. 

Assim, foi acelerado o processo e criada a “Associação dos Produtores de Vinhos Finos da 
Campanha Gaúcha” (Vinhos da Campanha Gaúcha), em março de 2010, contando, na época, 
com 17 associados (viticultores, vinícolas, cooperativas e associação), estruturadas na forma de 
integração vertical e com foco exclusivo no segmento de mercado dos vinhos finos tranquilos e 
espumantes.  Um detalhe importante da Associação refere-se ao fato de mesclar, na sua composi-
ção, empresas com grande tradição da produção e no mercado de vinhos (Grupos: Miolo, Salton, 
Cooperativa Aliança, etc.), e novos empreendedores locais, com histórico vinculado às culturas 
tradicionais da região: pecuária de corte e produção de arroz. Flores (2011) destaca que a criação 
da Associação representou, também, o fortalecimento dos laços entre os atores locais relacionados 
com a vitivinicultura e as empresas da Serra Gaúcha já consolidadas no mercado do vinho, o que 
contribuiu fortemente para a consolidação da região como vitivinicultora, grande legado dessa fase. 

No entanto, as dificuldades de comercialização, a competição com vinhos importados e a carga 
tributária desigual que incide nos vinhos nacionais, além da busca por inserção mais efetiva em 
mercados exigentes no cenário internacional, reforçou, naquele momento, a necessidade de uma 
estruturação que desse visibilidade ao território vitivinícola da região. 

1.2.3. Estruturação de uma Indicação Geográfica

A perda de competitividade da produção de vinhos finos brasileiros tornou-se evidente. Somente no 
período de 2002-2010, o crescimento das importações de produtos vitivinícolas (vinhos tranquilos, 
espumantes, vinhos licorosos, etc), pelo mercado brasileiro foi de aproximadamente 183%, redu-
zindo a participação dos produtos nacionais para 20,37% em 2010 (Protas, 2011). Em um cenário 
como este, o desenvolvimento de indicações  de procedência no setor vitivinícola brasileiro passou 
a ser uma necessidade, conforme citado anteriormente. 

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 2016), Indicação Geográfica (IG) re-
fere-se à designação que identifica um produto ou serviço como originário de uma área geográfica 
delimitada, quando determinada qualidade, reputação ou outra característica são essencialmente 
atribuídas a essa origem geográfica e que Indicação de Procedência (IP) e Denominação de Origem 
(DO) são modalidades de IG.  Nesse contexto, considera-se IP o nome geográfico de país, cidade, 
região ou localidade de seu território, que tenha tornado conhecido como centro de extração, produ-
ção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço e considera-se 
DO o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou 
serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfi-
co, incluídos fatores naturais e humanos. A partir desses conceitos, conclui-se que DO é sinônimo de 
IG, assim como IP é sinônimo de IG, e a diferença básica entre IP e DO está no atrelamento exigido 
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na DO entre as qualidades ou características do produto ou serviço à região, o que não é uma exi-
gência na IP. Esse fato determina que, normalmente, IPs sejam atribuídas a regiões maiores e mais 
heterogêneas em relação às DOs.

A Indicação de Procedência Vale dos Vinhedos foi a primeira indicação geográfica do Brasil, regis-
trada em 2002 no Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, sendo considerada um suces-
so devido aos resultados socioeconômicos significativos. Este fato histórico marcou a entrada do 
Brasil no círculo mundial das Indicações Geográficas (Protas, 2011; Manfio, 2018). 

O exemplo do Vale dos Vinhedos mobilizou outras regiões a buscarem o reconhecimento de indica-
ções geográficas: Pinto Bandeira (reconhecida como IP em 2010); Monte Belo (reconhecida como 
IP em 2013); Farroupilha (reconhecida como IP em 2015); e Altos Montes (reconhecida como IP em 
2012); Vale dos Vinhedos (reconhecida como DO em 2012). Estes projetos contaram com o apoio 
institucional da Embrapa, UCS, UFRGS e recursos de órgãos de fomento (Fapergs, Finep, MAPA, 
Embrapa) (Embrapa, 2019).

O setor vitivinícola da região da Campanha Gaúcha,  a partir da criação da Vinhos da Campanha 
Gaúcha, dentro da fase da sua consolidação como polo vitivinícola, portanto, buscou desenvolver 
e implantar uma Indicação Geográfica (IG) para os vinhos da região. O caminho encontrado foi, 
através de uma articulação inicial com a Embrapa Uva e Vinho, desenvolver um projeto de pesquisa 
em cooperação com a Rede de Centros de Inovação em Vitivinicultura – (RECIVITIS), uma das 14 
redes do Sistema Brasileiro de Tecnologia (SIBRATEC)1. Este programa foi criado em novembro 
de 2007, no âmbito da FINEP, com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (FNDCT) do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI). A Rede RECIVITIS 
foi criada para ser um dos principais instrumentos de articulação e aproximação da comunidade 
científica e tecnológica com o setor empresarial vitivinícola, preconizando um conjunto de ações 
de fomento com vistas à criação de um ambiente favorável à inovação tecnológica nas empresas. 

A RECIVITIS, que foi encerrada no ano de 2018, era composta por Instituições Científicas e 
Tecnológicas (ICTs), tendo a Embrapa Uva e Vinho como ICT Coordenadora. Orbitando em torno 
desse núcleo de coordenação existiam mais nove ICTs Executoras (Figura 3). 

1  As 14 redes de inovação do SIBRATEC estabelecidas em 2007 foram: Manufatura e Bens de capital; Microeletrônica; Eletrônica para Produtos; Vitivini-
cultura; Energia Solar Fotovoltaica; Plásticos e Borrachas; Visualização Avançada; Bioetanol; Equipamento Médico, Hospitalar e Odontológico; Insumos 
para a Saúde Humana; Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação; Nanocosméticos; Veículos Elétricos; e Insumos para Saúde e Nutrição 
Animal. 
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Figura 3. Modelo da Rede de Centros de Inovação em Vitivinicultura (RECIVITIS), tendo ao centro, como Coordenadora e 
Gestora Técnica a Embrapa Uva e Vinho, e, complementando o núcleo de coordenação, as demais Instituições Científicas 
e Tecnológicas (ICTs): Embrapa Pecuária Sul; Embrapa Clima Temperado; Embrapa Semiárido; Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul – UFRGS; Universidade do Estado de Santa Catarina-UDESC; Empresa de Pesquisa Agropecuária e 
Extensão Rural de Santa Catarina – EPAGRI; Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC; Instituto Técnológico de 
Pernambuco (ITEP); Universidade de Caxias do Sul – UCS.

Durante o processo de articulação, a Associação dos Produtores de Vinhos Finos da Campanha 
Gaúcha apresentou, no ano de 2011, a Carta Demanda à Coordenação da RECIVITIS, requeren-
do a construção de um projeto para desenvolver a Indicação Geográfica Campanha Gaúcha para 
vinhos finos tranquilos e espumantes, concomitante com a execução de pesquisas para a região 
que permitissem o desenvolvimento tecnológico e inovação para a vitivinicultura da Campanha.  A 
demanda da região vitivinícola da Campanha foi no sentido, portanto, de incorporar os resultados 
provenientes de ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) capazes de assegurar 
condições de competitividade setorial.
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O futuro projeto foi, então, elaborado, sob a liderança da Embrapa Uva e Vinho, com o título 
“Desenvolvimento da Indicação de Procedência Campanha Gaúcha para vinhos finos tranquilos 
e espumantes”, doravante identificado pela sua sigla “IP Campanha”,  e submetido, em 2011, à 
apreciação da FINEP, a qual o aprovou no ano de 2013.  Mas, antes, em 20 de novembro de 2012, 
ocorreu a solenidade de lançamento oficial do projeto, no auditório da Associação Comercial e 
Industrial de Santana do Livramento, em evento que reuniu as lideranças do setor do vinho, locais 
e representantes das instituições que compõe o projeto.  A abordagem proposta neste projeto se 
inseriu na estratégia competitiva das empresas e do APL como um todo, tendo em vista que o vinho 
é um produto que pode ser valorizado e diferenciado em função da região de produção (Figura 4).

1.3. Construção do projeto de estruturação da Indicação de 
Procedência e de implantação do programa de pesquisa

Ao optar pela estratégia de estruturação de uma IP, o setor produtivo optou, também, por fortalecer 
um Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) para aumentar as condições de 
competitividade setorial, aprimorando e inovando os processos produtivos e de organização, envol-
vendo aí todos os elos da cadeia produtiva. 

 Figura 4. Logo do IP Campanha, 2012 (Ilustração: Luciana Elena Mendonca Prado). 



29Vinhos finos da região da Campanha Gaúcha: tecnologias para a vitivinicultura e para estruturação 
de Indicação Geográfica

Nesse horizonte, o objetivo do projeto foi estruturar e reconhecer a Indicação  de Procedência  
“Campanha Gaúcha” para vinhos finos tranquilos e espumantes, concomitante com a execução 
de pesquisas nas áreas de Fitotecnia, Fitopatologia, Enologia, Solos, Zoneamento Climático e 
Sistemas de Informações Geográficas, as quais deram suporte tanto ao desenvolvimento da IP 
quanto contribuíram significativamente para o incremento em inovação e desenvolvimento tecnoló-
gico da vitivinicultura da região.

Todas as ações de pesquisa e desenvolvimento tecnológico foram definidas pela equipe de pes-
quisadores do projeto visando atender às principais demandas indicadas pelos vitivinicultores da 
região da Campanha Gaúcha. A estrutura deste projeto foi planejada de modo que a IP fosse cons-
truída com base nos resultados produzidos pelas ações de pesquisa e desenvolvimento do mesmo. 
Com estes resultados criaram-se, de fato, as bases sustentáveis para o desenvolvimento ordena-
do da produção vitivinícola da região da Campanha, incluindo os seguintes elementos: Geração 
dos documentos técnicos para o pedido de registro da IP Campanha Gaúcha (documento oficial 
de delimitação da área geográfica, caracterização dos fatores naturais e dos fatores humanos da 
vitivinicultura); Caderno de Especificações Técnicas; Plano de Controle da IG; Comprovação de 
que Campanha Gaúcha se tornou conhecida como centro de produção de vinhos); Zoneamento de 
clima e solo para orientar o manejo dos vinhedos atuais e direcionar a expansão de novos investi-
mentos na região; Aperfeiçoamento dos métodos de preparo, manejo de solo dos vinhedos, manejo 
de dossel, poda e condução, para incrementos de qualidade enológica; Definição dos parâmetros 
de vinificação em escala industrial para obtenção de vinhos específicos, de alta qualidade e tipici-
dade; Estruturação de Sistemas de Informações Geográficas (SIG) e elaboração de mapas digitais 
da região vitícola da Campanha.   

1.3.1. Modelo de gestão  do projeto

Tomando como referencia a estrutura do modelo SIBRATEC, o projeto IP Campanha, foi estruturado 
em cinco áreas temáticas, organizadas na forma de subprojetos: “Indicação Geográfica”, “Viticultura 
e Fitotecnia”, “Enologia”, “Solos e Instalação” e, o último, subdividido em “Zoneamento de Potencial 
e Riscos Climáticos” e “Geotecnologias para a Caracterização da IP Campanha Gaúcha”. Cada 
subprojeto teve um coordenador, com exceção do último, que teve dois coordenadores.

Assim, compõe a estrutura de gestão deste projeto um núcleo de coordenação, formado por um 
coordenador geral e seis coordenadores de subprojetos, os quais estão interligados e geraram as 
condições e informações necessárias para a estruturação, não apenas de uma indicação de proce-
dência, mas também para a qualificação dos Sistemas de Produção vitivinícola da região (Figura 5). 

Os pesquisadores coordenadores de subprojetos, especialistas nas áreas temáticas supracita-
das, foram responsáveis por compor as equipes de execução, integrando pesquisadores de diver-
sas ICTs às atividades de cada subprojeto. Coube, ainda, à equipe de pesquisadores a responsa-
bilidade de formação de suas respectivas equipes, incluindo pessoal de apoio técnico, bolsistas e 
eventualmente consultores (Figura 6).

Todos os seis Coordenadores de Subprojeto estavam diretamente envolvidos na proposição e ela-
boração de conteúdo e metas do projeto como um todo, promovendo a articulação e a integração 
entre as instituições participantes e os parceiros institucionais. 
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Figura 6. Representação da estrutura organizacional da rede de Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs) formada 
para execução do projeto IP Campanha.



31Vinhos finos da região da Campanha Gaúcha: tecnologias para a vitivinicultura e para estruturação 
de Indicação Geográfica

1.3.2. Metas dos subprojetos

Indicação Geográfica (Subprojeto 1) 

- Delimitação da área geográfica, elaboração do Regulamento de Uso e do Plano de Controle da IP 
Campanha Gaúcha (Figura 7);

- Elaboração dos elementos de comprovação de que o nome geográfico Campanha Gaúcha se 
tornou conhecido como centro de produção de vinhos finos;

- Caracterização dos fatores naturais e dos fatores humanos associados à produção dos vinhos da 
Campanha Gaúcha;

- Elaboração das notas técnicas para o pedido de registro da Indicação de Procedência no INPI.

Viticultura e Fitotecnia (Subprojeto 2) 

- Aperfeiçoamentos no manejo da poda e na condução da videira, visando o equilíbrio no cresci-
mento vegetativo e na produção para o incremento da qualidade enológica da uva;

- Caracterização do balanço hídrico e das demandas de irrigação nos vinhedos da Campanha 
Gaúcha (Figura 8);

- Seleção e ajustes no controle de pragas e doenças para a viticultura do bioma Pampa. 

Figura 7. Indicação Geográfica (Subprojeto 1) Fonte: (Falcade; Tonietto, 2019)
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Enologia (Subprojeto 3) 

- Definição dos parâmetros de vinificação em escala in-
dustrial para obtenção de vinhos tranquilos e espuman-
tes de alta qualidade e tipicidade;

- Determinação da aptidão enológica intrínseca dos vi-
nhos de cultivares e clones produzidos na região;

- Caracterização físico-química de vinhos comerciais pro-
duzidos na região da Campanha;

- Elaboração de vinhos em escala micro relativos a expe-
rimentos de âmbito vitícola e caracterização físico química 
e sensorial dos mesmos (Figura 9).

Figura 8. Viticultura e Fitotecnia (Subprojeto 2) 
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Solos e Instalação (Subprojeto 4) 

- Aperfeiçoamento dos métodos de preparo, manejo e conservação de solos mais indicados para 
viticultura na região (Figura 10);

- Proposição de alternativa de adubação que proporcione maior eficiência com o menor impacto 
possível ao meio ambiente.

Zoneamento de potencial e Riscos Climáticos (Subprojeto 5) 

- Zoneamento de clima para orientar o manejo dos vinhedos e identificação dos riscos climáticos 
para instalação de novos vinhedos na região;

- Estruturação de uma rede de monitoramento meteorológico de interesse vitícola para a região. 

Figura 10. Solos e Instalação 
(Subprojeto 4). 
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Geotecnologias para caracterização da IP Campanha Gaúcha (Subprojeto 5)

- Delimitação de áreas geográficas homogêneas de produção; 

- Estruturação de Sistemas de Informações Geográficas (SIG) e elaboração de mapas digitais da 
região vitícola da Campanha, incluindo cadastro vitícola georreferenciado. 

1.3.3. Estratégias de consolidação  do projeto IP Campanha

Para implantação e consolidação do projeto, foram desenvolvidas ações e atividades de inovação 
em cooperação com empresas, particularmente com as vinícolas, nos setores selecionados.

1ª Fase: Internalização e nivelamento conceitual das Diretrizes Gerais do Sistema SIBRATEC e da 
Rede de Centros da Inovação em Vitivinicultura, junto às governanças do setor empresarial nas 
regiões abrangidas pelo projeto.

Esta ação foi desenvolvida com base em reuniões com os empresários estabelecidos nas regiões 
produtoras geograficamente abrangidas  pelo projeto. Com base neste primeiro contato e nas infor-
mações disponibilizadas quanto às oportunidades oferecidas e exigências requeridas  pelo projeto, 
desencadeou-se o processo de definição das demandas e a articulação entre empresas vitivinícolas 
e ICTs, no sentido da elaboração e proposição de Projetos. A reunião que desencadeou a formula-
ção do projeto de pesquisa IP Campanha, foi realizada na cidade de Santana do Livramento, região 
da Campanha do estado do Rio Grande do Sul.

2ª Fase: Nivelamento conceitual e estabelecimento das rotinas operacionais do projeto  IP Campanha.

 Esta ação foi desenvolvida no âmbito da ICT coordenadora do projeto,  Embrapa Uva e Vinho. 
Foram apresentados, discutidos e estabelecidos os critérios para análise das demandas, da ela-
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Figura 12. Zoneamento de potencial e Riscos Climáticos (Subprojeto 5).
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boração à execução dos subprojetos de inovação a serem apoiados. A partir desse ponto, reu-
niões periódicas foram realizadas, com a presença de todos os Coordenadores de Subprojetos e, 
sempre que possível, de outros pesquisadores colaboradores. Nestas reuniões, foram discutidos e 
estabelecidos os critérios para a formação e gestão da rede IP Campanha, tanto na dimensão das 
estratégias facilitadoras para o estabelecimento de parcerias entre as ICTs, quanto de análise e 
recomendação das metas de inovação para o projeto. 

3ª Fase: Acompanhamento e Gestão do Projeto IP Campanha.

Dada a natureza de execução conjunta (ICTs x Proponente/Convenente), de muitas das atividades 
deste projeto, manteve-se um fluxo contínuo de atualização de informações entre as partes. O 
coordenador geral e coordenadores de subprojetos foram responsáveis pela avaliação dos proces-
sos de prestação de conta e outras rotinas das relações entre Proponente/Convenente e ICTs, que 
serviram  de base orientadora das ações dos coordenadores no sentido do melhor funcionamento e 
cumprimento das diretrizes e normas operacionais estabelecidas pelo Sistema SIBRATEC/FINEP.

Foram realizadas reuniões anuais da Coordenação do projeto com todos os pesquisadores cola-
boradores, em duas etapas. Na primeira etapa, pesquisadores e responsáveis por metas apresen-
taram os resultados obtidos no último ano e realizaram uma avaliação dos resultados parciais e do 
desempenho operacional. Na segunda etapa, pesquisadores e responsáveis por metas apresenta-
ram os resultados obtidos no último ano a representantes do Proponente/Convenente.

1.3.4. Instituições Participantes

O caráter multidisciplinar deste projeto foi assegurado através da participação de um conjunto signi-
ficativo de instituições, as quais têm em seus quadros profissionais qualificados e com experiência 
anterior em projetos na área da vitivinicultura e de Indicações Geográficas, permitindo a necessária 
complementariedade de diferentes áreas do conhecimento relacionadas ao tema do projeto.  Na 
sequência, estão relacionadas essas instituições.

1.3.4.1. Identificação das instituições componentes do projeto

ÓRGÃO FINANCIADOR

Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP

CONVENENTE (Gestora Financeira do Projeto) 

Fundação de apoio à Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário Edmundo Gastal - FAPEG

EXECUTORES

COORDENAÇÂO GERAL

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa Uva e Vinho

CO-EXECUTORES
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Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária,  Embrapa Pecuária Sul

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária,  Embrapa Clima Temperado

Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina – EPAGRI

Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC

Universidade de Caxias do Sul – UCS

COLABORADORES

Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA

Universidade Federal de Santa Maria – UFSM

INTERVENIENTE TÉCNICO

Instituto Brasileiro do Vinho – IBRAVIN

INTERVENIENTE COFINANCIADOR

Associação dos Produtores de Vinhos Finos da Campanha Gaúcha – Vinhos da Campanha Gaúcha

1.3.4.2. Caracterização das instituições componentes do projeto

a) Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP

A FINEP tem longa história, pois sua primeira versão foi criada em 24 de julho de 1967, através do 
Decreto-Lei 61056, já com essa denominação e como Empresa Pública vinculada ao Ministério do 
Planejamento, mais especificamente no âmbito do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico – FNDCT, o qual havia sido criado em 31 de julho de 1969, através do Decreto-Lei 
0719, com a finalidade de dar apoio financeiro aos programas e projetos prioritários de desenvolvi-
mento científico e tecnológico, notadamente para implantação do Plano Básico de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico - PBDCT. Atualmente, a FINEP está vinculada ao Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação (MCTI) e tem por missão promover o desenvolvimento econômico e social 
do Brasil por meio do fomento público à Ciência, Tecnologia e Inovação em empresas, universida-
des, institutos tecnológicos e outras instituições públicas ou privadas e visa atuar em toda a cadeia 
da inovação, com foco em ações estratégicas, estruturantes e de impacto para o desenvolvimento 
sustentável do Brasil (Finep, 2020).

b) Fundação de apoio à Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário Edmundo Gastal - FAPEG

A FAPEG é uma entidade privada, autônoma, sem fins lucrativos, fundada em 1999. O Acordo Geral 
de Parceria entre FAPEG/Embrapa, celebrado em 2002 e em vigência, lhe permite atuar em pro-
jetos de todas as Unidades da Embrapa no país. Sua estrutura administrativa é composta por um 
Conselho Deliberativo (7 membros), um Conselho Fiscal (6 membros) e uma Diretoria Executiva, 
composta pelo Diretor-Presidente, Diretor-Administrativo-Financeiro e Diretor- Técnico, em regime 
de trabalho voluntário. O apoio à gestão administrativa-financeira dos projetos de pesquisa e de-
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senvolvimento é feito por uma gerente executiva e auxiliares. O controle de suas contas é exercido 
pelo Ministério Público Estadual, por intermédio da sua Procuradoria de Fundações. A Fundação 
recebeu seu nome em homenagem ao pesquisador da Embrapa Edmundo da Fontoura Gastal 
(Fapeg, 2020).

c) Embrapa Uva e Vinho 

A Embrapa Uva e Vinho é uma unidade descentralizada de pesquisa da Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária e sua sede está localizada em Bento Gonçalves, RS. Conta também com 
duas estações experimentais, uma em Vacaria, RS e outra em Jales, SP. Pesquisa uva, vinho, 
maçã, pequenas frutas e outras fruteiras de clima temperado (Embrapa, 2020c). Sua missão é 
viabilizar soluções para o desenvolvimento sustentável do espaço rural com foco no agronegócio 
da vitivinicultura e da fruticultura de clima temperado por meio da geração, adaptação e transfe-
rência de conhecimentos e de tecnologias, em benefício dos diversos segmentos da sociedade 
brasileira.  Trata-se da instituição líder da programação brasileira de PD&I para o setor vitivinícola. 
Parte da sua programação está focada no desenvolvimento dos territórios vitivinícolas, definin-
do e estabelecendo suas respectivas identidades associadas ao meio geográfico (Indicações 
Geográficas), promovendo a inovação dos processos produtivos nos diferentes elos da cadeia 
produtiva.

d) Embrapa Clima Temperado 

A Embrapa Clima Temperado é uma Unidade da Embrapa e desenvolve atividades nas áreas de 
recursos naturais, meio ambiente, grãos, fruticultura, sistemas de pecuária com ênfase para gado 
e agricultura de base familiar.  Destaca-se, por ser uma das unidades de pesquisa no mundo com 
domínio tecnológico para as chamadas terras baixas, cujo potencial representa uma das maiores 
possibilidades futuras de produção de alimentos (Embrapa, 2020a). Estrategicamente localizada na 
Metade Sul do Estado do Rio Grande do Sul, possui equipe de pesquisadores qualificada em diver-
sas áreas de interesse do desenvolvimento vitivinícola, com um histórico de mais de uma década 
de cooperação com o setor vitivinícola em parceria com a Embrapa Uva e Vinho, em particular em 
temas prioritários do projeto, como o zoneamento de fatores naturais, incluindo solos, de regiões 
vitivinícolas.

e) Universidade de Caxias do Sul – UCS

A Universidade de Caxias do Sul é uma Instituição Comunitária de Educação Superior (ICES), 
com atuação direta na região nordeste do estado do Rio Grande do Sul. Tem como mantene-
dora a Fundação Universidade de Caxias do Sul, entidade jurídica de Direito Privado. É afiliada 
ao Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas - COMUNG; à Associação Brasileira das 
Universidades Comunitárias - ABRUC; ao Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras - 
CRUB; e ao Fórum das Instituições de Ensino Superior Gaúchas (Universidade..., 2020a). Atuando 
de forma multidisciplinar, em particular na região vitivinícola da Serra Gaúcha, a Universidade tem 
cooperado em projetos de indicações geográficas com a Embrapa Uva e Vinho há 25 anos. Áreas 
como a geografia, história e microbiologia vitivinícola são referência na UCS. Outras áreas de com-
petência incluem formação acadêmica e pós-graduação em áreas de interesse direto da vitivini-
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cultura, potencializando a qualificação setorial, indispensável para um salto qualitativo visando à 
competitividade da vitivinicultura brasileira.

f) Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS

A história da UFRGS começa com a fundação da Escola de Farmácia e Química, em 1895 e, em 
seguida, da Escola de Engenharia. Assim iniciava também a educação superior no Rio Grande do 
Sul. Em dezembro de 1950, a universidade foi federalizada, passando à esfera administrativa da 
União. Desde então, a UFRGS passou a ocupar posição de destaque no cenário nacional como 
um dos maiores orçamentos do Estado do Rio Grande do Sul e como a primeira em publicações 
e a segunda em produção científica, entre as federais, considerando o número de professores 
(Universidade..., 2020b). Atuando em várias frentes de interesse vitivinícola, muitas delas em arti-
culação direta com a Embrapa Uva e Vinho, a UFRGS tem cooperado em temas estratégicos para 
o setor vitivinícola. Destacam-se as áreas de zoneamento de solos, georeferenciamento e sen-
soriamento remoto, as de desenvolvimento tecnológico vitícola e enológico, bem como formação 
de recursos humanos, incluindo profissionais de alto nível de qualificação, mobilizando diversos 
laboratórios e equipes em benefício da vitivinicultura.

g) Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina – EPAGRI

A EPAGRI é uma empresa pública, vinculada ao Governo do Estado de Santa Catarina por meio da 
Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural. A criação da Empresa, 
em 1991, uniu os trabalhos de pesquisa e extensão rural e pesqueira, somando décadas de expe-
riência em diferentes áreas e fortalecendo ainda mais o setor (Epagri, 2020). É, portanto, uma ins-
tituição que coordena e executa, juntamente com suas parceiras, a programação de P, D & I no es-
tado de Santa Catarina. Possui estações experimentais em todos os polos vitivinícolas (Urussanga, 
São Joaquim, Videira, Campos Novos e Caçador), além de escritórios de Extensão Rural em todos 
os municípios do Estado. Mantém uma rede de monitoramento agrometeorológico em SC com 
aproveitamento de infraestrutura e experiência para desenvolvimento de serviço similar no RS.

h) Embrapa Pecuária Sul 

A Embrapa Pecuária Sul é uma das Unidades  da Embrapa que há mais de três décadas de exis-
tência vem trabalhando para a agropecuária brasileira, disponibilizando tecnologias nas áreas de 
bovinocultura de corte, de leite e ovinos, buscando o bem-estar socioeconômico do homem, com 
o foco no agronegócio. As contribuições geradas pela Embrapa Pecuária Sul são suficientemente 
consistentes para considerar esta Unidade de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Tecnológica 
um marco institucional na região Sul do Brasil (Embrapa, 2020b). Não obstante, localizada no mu-
nicípio de Bagé no Rio Grande do Sul, principal polo econômico, cultural e vitivinícola da região da 
Campanha Gaúcha, esta instituição, pela experiência e pela estrutura de P & D que dispõe é de 
fundamental importância no desenvolvimento das ações voltadas às questões ambientais na refe-
rida região.
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i) Universidade Federal de Santa Maria – UFSM

Esta Universidade foi criada pela Lei n. 3.834-C, de 14 de dezembro de 1960, com a denomina-
ção de Universidade de Santa Maria – USM, tendo sido federalizada pela Lei n. 4.759, de 20 de 
agosto de 1965, e passou a denominar-se, então, Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 
(Universidade..., 2020c). Realizando pesquisas em diversas áreas agronômicas de importância 
para o setor vitivinícola, a Universidade Federal de Santa Maria tem cooperado em projetos com 
a Embrapa Uva e Vinho há vários anos. Destacam-se as áreas de ciências do solo, fitotecnia e 
agrometeorologia, bem como formação de recursos humanos. A Universidade, agrupa profissionais 
qualificados, criando oportunidades para a participação de alunos de iniciação científica e pós-
-graduação e disponibiliza diversos laboratórios e equipes atuando em benefício da agricultura e 
vitivinicultura.

j) Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA

A UNIPAMPA é uma instituição de ensino superior pública federal brasileira, fundada em 2008 e 
estabelecida no estado do Rio Grande do Sul. Em 2017 foi considerada a quinta melhor instituição 
de ensino superior gaúcha, segundo avaliação do MEC medida pelo Índice Geral de Cursos (IGC) 
(Wikipedia, 2020). Possui campus sediados nos municípios de Alegrete, Bagé, Caçapava do Sul, 
Dom Pedrito, Itaqui, São Gabriel e Uruguaiana, com cursos de graduação em áreas relacionadas 
à temática do Desenvolvimento Regional e da Vitivinicultura. Também possui cursos de pós-gra-
duação em áreas relacionadas com a temática do projeto. Devido à presença de campus em vários 
municípios da Região da Campanha, se configura como uma importante instituição da região. A 
Instituição, através do curso de agronomia e alimentos, vem trabalhando nas atividades vitiviníco-
las em parcerias com agricultores da região.

k) Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC

A UFSC, com sede em Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, foi fundada em 18 de 
dezembro de 1960, com o objetivo de promover o ensino, a pesquisa e a extensão. Sua comu-
nidade é constituída por cerca de 70 mil pessoas, entre docentes, técnicos-administrativos em 
Educação e estudantes de graduação, pós-graduação, ensino médio, fundamental e básico, e 
público externo (Universidade..., 2019). Através do Centro de Ciências Agrárias - CCA/UFSC, a 
instituição tem desenvolvido um intenso programa de P & D na área da vitivinicultura. Seu pro-
grama, desenvolvido em articulação com outras ICTs, nacionais e internacionais (Embrapa Uva 
e Vinho, EPAGRI, Universidade de Bordeaux, entre outros), tem sido de grande contribuição ao 
setor vitivinícola catarinense e nacional, tanto na formação de quadros quanto na geração de 
informações técnico-científicas de interesse setorial.

l) Instituto Brasileiro do Vinho – IBRAVIN

O IBRAVIN, criado em 1998, é uma sociedade civil sem fins lucrativos que associa as pessoas 
físicas e jurídicas de direito privado que representam os produtores de uva, as cooperativas e as 
indústrias vinícolas. O prazo de duração da sociedade é indeterminado, sendo sua sede e foro 
localizados na cidade de Bento Gonçalves, no estado do Rio Grande do Sul.  O IBRAVIN tem por 
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objetivo único promover e ordenar institucionalmente o setor produtor de uvas, de vinhos, de sucos 
de uva, e qualquer outro produto derivado da uva e do vinho, em qualquer de suas áreas, produtiva, 
de elaboração, técnica, comercial, de consumo, organizativa, cultural, de meio ambiente, normativa, 
legal, etc, promovendo consequentemente toda a cadeia vitivinícola

m) Associação dos Produtores de Vinhos Finos da Campanha Gaúcha – Vinhos da Campanha 
Gaúcha

A Associação tem por objetivo aperfeiçoar as técnicas de produção nos vinhedos, a fim de padronizar 
a qualidade da uva e aumentar sua competitividade. É responsável também pela capacitação dos 
produtores em gestão empresarial e fortalecimento do setor através de ações de acesso ao mercado 
e promoções comerciais. A entidade busca melhorias nos resultados de comercialização dos produ-
tores e vinícolas a fim de consolidar a imagem dos vinhos da Campanha Gaúcha como referência em 
qualidade de vinhos finos (Vinhos..., 2020). As 18 empresas de pequeno, médio e grande porte que 
compõem a “associação” estão estruturadas na forma de integração vertical, produzindo as uvas que 
dão origem a seus vinhos finos tranquilos e espumantes. 

1.3.5. Equipe executora do projeto 

A coordenação do projeto IP Campanha contou para a sua execução com uma equipe das diversas 
ICTs que compuseram a Rede. 

A equipe técnica foi formada por 61 pesquisadores, 65 profissionais de apoio técnico e administra-
tivo e 68 bolsistas, dos quais 61 são doutores, 20 mestres, 13 especialistas, 14 possuem o ensino 
médio e dois o ensino fundamental (Tabela 1). A mesma, compõe um amplo conjunto de experiên-
cias nas áreas do conhecimento relacionadas ao tema do projeto, tais como: fitotecnia e manejo de 
culturas agrícolas, fisiologia vegetal, agrometeorologia, fitopatologia, entomologia, enologia, geo-
grafia, geoprocessamento, sensoriamento remoto, biologia, ecologia, estatística, pedologia, fertili-
dade de solos, sócioeconomia, zoneamento, química e bioquímica.

O perfil técnico multidisciplinar da equipe de coordenação e de execução, e a experiência das ins-
tituições envolvidas na área temática em que foi focado o projeto IP Campanha garantiram uma 
estrutura consistente e apta a suprir as demandas típicas dos processos de inovação pretendidos.

A coordenação contou, ainda, com o apoio da equipe de gestão e comunicação da Embrapa Uva e 
Vinho. Esta equipe é composta por profissionais de diversas áreas administrativas e de apoio técnico 
que puderam auxiliar nas ações de suporte administrativo (orientações em processos de aquisição de 
bens e contratação de serviços executados pela Proponente/Convenente, articulação junto a setores 
técnicos e administrativos afetos às atividades do projeto) e ações de comunicação entre os compo-
nentes do projeto e junto a órgãos de imprensa e outros meios de divulgação. 

No início da publicação, nos gradecimentos, é apresentada a relação da equipe envolvida nos res-
pectivos subprojetos, incluindo os bolsistas do projeto financiados com recursos da FINEP e repas-
sados via o CNPq ao projeto, nas seguintes modalidades: Iniciação Tecnológica Industrial - A (ITI-A); 
Desenvolvimento Tecnológico Industrial - B (DTI-B); Desenvolvimento Tecnológico Industrial - C (DTI-C); 
além dos bolsistas de iniciação científica (IC), de mestrado e doutorado que desenvolveram suas ativi-
dades no âmbito desse projeto financiados por suas respectivas entidades de ensino.
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1.3.6. O projeto no contexto da região da Campanha Gaúcha

Nos demais capítulos que seguem constam os principais resultados do projeto, razão pela qual não 
são mencionados aqui. Mas cabe destacar a importância do projeto para o desenvolvimento da 
vitivinicultura da região. 

Nas últimas décadas, no entanto, a região buscou diversificar a sua matriz produtiva, na busca da 
geração de renda e emprego.

Nesse contexto, a aposta na fruticultura foi um dos caminhos percorridos, pois além de gerar mais 
empregos por hectare, cria a possibilidade da implantação de indústrias de processamento dessa 
produção e a geração de produtos com valor agregado. 

A vitivinicultura, dessa forma, se inseriu nessa estratégia e logrou excelentes resultados. 

Em 05 de maio de 2020, o INPI concedeu o registro da Indicação de Procedência de vinhos da 
Campanha Gaúcha (ver Capítulo 2), o que representa um grande legado desse projeto à região, 
mas não  mais importante do que as novas tecnologias nele geradas para a produção de uvas e 
do seu processamento no contexto da Campanha Gaúcha (ver Capítulos 3 a 9), o que deve contri-
buir de forma significativa para que se atinja a excelência na produção de vinhos finos tranquilos e 
espumantes.    

Segundo dados do Cadastro Vitícola do Rio Grande do Sul (2015), a região delimitada da Campanha 
Gaúcha conta com 1.560 hectares de vinhedos de  uvas viníferas, o que garante uma produção de 
vinhos finos que corresponde a cerca de 31% da produção nacional, colocando-a como segunda 
maior região produtora do país (Vinhos da Campanha Gaúcha, 2020), sendo que a Indicação de 
Procedência vem para agregar mais valor a essa produção e competividade ao setor vitivinícola 
deste território.   

Tabela 1. Perfil do pessoal envolvido no Projeto IP Campanha.

Equipe Doutor Mestre Especiali-
zação Graduação Ensino 

médio
Ensino 

fundamental Total

Pesquisadores 54 7 - - - - 61

Apoio Técnico/
Administrativo 3 9 5 32 14 2 65

Bolsista CNPq TI 
pelo projeto - - 8 21 - - 29

Bolsista CNPq TI 
pela Embrapa - - - 2 - - 2

Bolsista por sua 
instituição 4 4 - 29 - - 37

Total 61 20 13 84 14 2 194
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1.3.7. Linha do Tempo do Projeto IP Campanha

2010

- A Associação Vinhos da Campanha Gaúcha foi criada em 31 de março desse ano, criando condi-
ções favoráveis para a articulação com a coordenação da RECIVITIS e com as instituições partíci-
pes visando a construção do projeto.

2011

- A articulação com os atores locais do setor vitivinícola foi intensificada, visando atender os objeti-
vos traçados pela Rede RECIVITIS e a Associação e, assim, permitir a construção da proposta de 
construção do projeto IP Campanha;

- A Associação apresentou formalmente a Carta Demanda à Coordenação da RECIVITIS, a qual, 
tendo a Embrapa Uva e Vinho como ICT Coordenadora, elaborou a proposta de construção do 
Projeto “Desenvolvimento da Indicação de Procedência Campanha Gaúcha para vinhos finos tran-
quilos e espumantes” - IP Campanha;

- Foi iniciado o levantamento e prospecção inicial dos vinhedos para condução dos ensaios a campo 
(Figura 13);

- Proposta do projeto IP Campanha encaminhada para apreciação da FINEP. 
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Figura 13. levantamento e prospecção inicial dos vinhedos para condução dos ensaios a campo. 
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2012

-  Experimentos de campo foram iniciados neste ano, antes mesmo da aprovação do projeto, portanto, 
e concomitante às articulações e à análise da proposta pela FINEP, devido à elevada demanda por 
resultados de pesquisa em vitivinicultura na região e contando com o apoio da Associação Vinhos da 
Campanha Gaúcha, tendo sido cedidas áreas de vinhedos para instalação de experimentos na área 
de fitotecnia nas vinícolas Nova Aliança/Santa Colina, Almadén, Dunamis, Peruzzo, Guatambú, Miolo 
Seival, Salton, além do apoio do pessoal de campo (Figuras 14 e 15);

- Ocorreu o credenciamento da FAPEG junto à FINEP como instituição Convenente (Gestora 
Financeira do Projeto).

- Solenidade do lançamento oficial do projeto, no dia 20 de novembro, no auditório da Associação 
Comercial e Industrial de Santana do Livramento (Figura 16).

Figura 14. Realização da seleção de vinhedos para condução dos ensaios a campo de 27 a 29 de julho
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Figura 15.  Vinícola Nova Aliança/Santa Colina, em 22 de agosto.
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Figura 16. Solenidade ACISL.
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.Primeiras avaliações de dossel foliar e componentes de rendimentos nos experimentos da ação 
Horizontal (seis vinhedos na região) e ação Vertical (variações de manejo em um vinhedo) – Capítulo 
3 (Figura 17).

2013

- Em fevereiro ocorreram as primeiras colheitas e vinificações relativas aos experimentos do sub-
projeto de Viticultura e Fitotecnia, Capítulos 3 a 5 (Figura 18). 

- A FINEP aprovou o projeto IP Campanha, permitindo, assim, a assinatura do Convênio/Contrato, 
número 01.13.1210.00 Ref. Finep 0963/11, entre as instituições partícipes, no dia 06 de agosto de 
2013, que foi publicado no Diário Oficial da União (D.O.U.)  N° 162 de 22 de agosto de 2013, Seção 
3, página 13, acessível no endereço <www.in.gov.br>, sendo esta última a data oficial de assinatura 
do convênio; o projeto teve período inicial de execução até 2016, sendo prorrogado até 30/03/2022. 
(Finep..., 2020).

- Ocorreu, no dia 31 de outubro, a 1° reunião geral do projeto e a 1° reunião dos grupos temáticos, 
na sede da Embrapa Uva e Vinho, Bento Gonçalves, RS (Figura 19).
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Figura 17. Primeiras avaliações de dossel foliar e componentes de rendimentos nos experimentos da ação Horizontal ( 
seis vinhedos na região) e ação Vertical (variações de manejo em  um vinhedo). Nov a Dez
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Figura 18. Primeiras Colheitas e Vinificações.
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2014

-  Continuidade na execução do projeto (Figura 20);

 - Em maio ocorreu reunião da equipe do projeto com os produtores, em Santana do Livramento, 
RS, para dar início à elaboração do Regulamento de Uso, depois denominado  Caderno de 
Especificações Técnicas,  do IP Campanha;

- Em agosto, ocorreu a instalação efetiva do processo de bolsas do projeto no âmbito do CNPq, 
conforme convênio n° 400511/2014-2, assinado em 06/08/2013 entre o órgão financiador (FINEP), 
as ICTs e a convenente (CNPq) para bolsas de pesquisa;

2015

-  Continuidade na execução do projeto;

- Realização, nos dias 7 e 8 de maio, do 1° Workshop do Projeto IP Campanha, no auditório da 
Associação Comercial e Industrial de Santana do Livramento. O evento contou com o apoio da 
Associação Vinhos da Campanha Gaúcha (Figura 21).

Figura 20.  Continuidade, por parte da equipe do projeto, das avaliações dos experimentos do subprojeto de  Viticultura 
e Fitotecnia.
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Figura 21. Workshop na ACISL  
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2016

- Continuidade na execução do projeto;

2017

- Continuidade na execução do projeto;

- Realização, no mês de maio, do Simpósio de Viticultura e Enologia: Região da Campanha Gaúcha, 
com um total de 27 palestras sobre temas desenvolvidos no âmbito do projeto, em Santana do 
Livramento, RS (Figura 22). 

- Protocolado, em 14 de dezembro, o pedido de registro no INPI da Indicação de Procedência 
“Campanha Gaúcha”, tendo a Associação Vinhos da Campanha como substituto processual. 

2018 e 2019

- Continuidade na execução do projeto

2020 e 2021

- Continuidade na execução do projeto;

- Concessão, pelo INPI, da Indicação de Procedência vinhos da Campanha Gaúcha publicada em 
05/05/2020 na Revista da Propriedade Industrial (Capítulo 2);

1.4. Transferência dos resultados

Não basta produzir, é preciso registrar e compartilhar os resultados. Possibilitar momentos de par-
tilha e discussão, reunindo a equipe de pesquisa e os produtores, também é uma fórmula que per-
mite a apropriação do conhecimento. Esta foi a linha guia da Área de Transferência de Tecnologia 
ao longo da realização deste trabalho.

Os resultados (Tabela 2) obtidos nas diversas atividades componentes do projeto tiveram sua en-
trega na forma de publicações técnicas específicas da série Embrapa, artigos científicos, resumos 
publicados em anais de congressos, dissertações de mestrado e teses de doutorado desenvolvidas 
no âmbito do projeto. Além disso, também foram realizadas apresentações em eventos, como os 
Simpósios realizados especialmente para os produtores da região.  

Figura 22. Simpósio de Viticultura e Enologia: Região da Campanha Gaúcha, Santana do Livramento, RS. 3 e 4 de maio
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Foram publicados um total de 85 trabalhos científicos sobre temas específicos do projeto, o que 
representa uma elevada divulgação dos seus resultados nos meios acadêmicos e que estão dispo-
níveis para consulta, também, para o setor produtivo da região. Além disso, o projeto possibilitou o 
desenvolvimento de quatro dissertações de mestrado e quatro teses de doutorado, demonstrando 
a  contribuição expressiva na qualificação de pessoal para o setor vitivinícola, com ênfase para a 
região da Campanha Gaúcha.

A realização de palestras técnicas em Workshops, Seminários e Simpósios foi fundamental 
para que a equipe de técnicos apresentasse os avanços das pesquisas para as vinícolas da 
Campanha. Os eventos também oportunizaram uma maior visibilidade dos avanços do projeto 
para o grande público, a partir das ações de comunicação na mídia, com o envio de releases, 
realização de entrevistas e outras ações.

Alguns destaques

Em 2015, foi realizado o  primeiro evento no âmbito do projeto: o I Workshop do Projeto IP 
Campanha aconteceu nos dias 7 e 8 de maio, no auditório da Associação Comercial e Industrial 
de Santana do Livramento, RS. O encontro teve como principais objetivos nivelar os resulta-
dos obtidos com a equipe do projeto e com os membros da Associação Vinhos da Campanha 
Gaúcha até aquele momento e apresentar as etapas futuras para a obtenção do reconhecimento 
da Indicação de Procedência para os vinhos finos da Campanha Gaúcha. 

A programação contou com 20 palestras que foram realizadas para um público de 40 pessoas, 
constituído de agrônomos, técnicos, pesquisadores e representantes das vinícolas da Associação. 
As palestras foram proferidas por representantes das instituições componentes  do projeto: 
Embrapa, EPAGRI, UFRGS, UNIPAMPA, UFSM e UCS, além dos membros da Associação de 
Produtores de Vinhos Finos da Campanha Gaúcha. 

O evento apresentou os avanços obtidos pela equipe no conhecimento técnico e científico da pro-
dução de uvas para elaboração de vinhos finos tranquilos e espumantes, no processo de vinificação 

Tabela 2. Número de publicações geradas e palestras realizadas no âmbito do Projeto IP Campanha no período de 2014 
a 2020.

PUBLICAÇÕES Quantidade

Resumos publicados em anais de eventos 65

Trabalho completo publicado em anais de eventos 1

Publicações Série Embrapa (Circulares. Comunicados Técnicos...) 8

Artigos publicados em periódicos indexados 11

Total de publicações 85

PALESTRAS

Apresentação na forma de pôster 1

Apresentação na forma de palestras 49

Total de palestras/apresentações 50
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e no trabalho do grupo responsável pela  obtenção da Indicação de Procedência da Campanha 
Gaúcha. 

O segundo grande evento realizado no âmbito desse projeto foi o I Simpósio de Viticultura e Enologia: 
Região da Campanha Gaúcha, realizado nos dias 3 e 4 de maio de 2017 (Figura 23), no Auditório da 
UNIPAMPA, em Santana do Livramento (RS). O evento foi promovido pela Embrapa Uva e Vinho, 
IBRAVIN e  Associação de Produtores de Vinhos Finos da Campanha Gaúcha. Foram apoiadores 
a UNIPAMPA, a Rede de Centro de Inovação em Vitivinicultura (RECIVITIS/SIBRATEC/FINEP) e a 
Prefeitura Municipal de Santana do Livramento. 

Durante dois dias, empresários, produtores, técnicos, estudantes e lideranças setoriais puderam 
conferir os avanços tecnológicos gerados pela equipe do projeto para essa região.  

O Simpósio reuniu especialistas de 10 diferentes entidades de ensino, pesquisa e  setoriais em 
diferentes áreas e esteve com sua programação técnica voltada inteiramente para a Campanha 
Gaúcha. A ideia foi projetar a imagem dos vinhos finos e espumantes produzidos a partir da im-
plantação da Indicação Geográfica na região. Nesse sentido, a programação técnica esteve foca-
da nos avanços tecnológicos gerados especificamente para a produção vitivinícola da Região da 
Campanha, o que somente foi possível através da geração de conhecimentos e tecnologias desen-
volvidas no âmbito do projeto IP Campanha.  

O evento foi estruturado em quatro grandes abordagens temáticas - Nutrição da Videira; Manejo 
do Solo; Manejo Fitotécnico do Vinhedo; Avanços do Conhecimento Científico sobre os Vinhos da 

Figura 23. Parte do “Fôlder” de divulgação do evento realizado no âmbito do projeto “IP Campanha”, nos dias 3 a 4 de 
maio de 2017, em Santana do Livramento, RS (Embrapa, 2017).



49Vinhos finos da região da Campanha Gaúcha: tecnologias para a vitivinicultura e para estruturação 
de Indicação Geográfica

Campanha; e Estruturação da Indicação de Procedência dos vinhos Finos da Campanha Gaúcha, 
distribuídas em seis painéis e atingiu um público superior a 240 pessoas (Figura 24).

Figura 24. Registros do I Simpósio de Viticultura e Enologia: Região da Campanha Gaúcha, 3 e 4 de maio de 2017, 
Santana do Livramento, RS. 

Os eventos e as ações de pesquisa realizados no âmbito desse projeto foram amplamente divulga-
dos na mídia, contando, para isso, com a equipe de transferência de tecnologia da Embrapa Uva 
e Vinho, a qual trabalhou em sinergia com os setores de comunicação das demais instituições que 
integram o projeto, visando dar uma maior visibilidade às ações para o público geral.  

Destaque no período para a produção e divulgação do documentário “Vinhos do Brasil – Campanha 
Gaúcha”, produzido através de uma articulação da Embrapa com a TV Brasil, disponível no ende-
reço <https://youtu.be/HdLAMVgrJyg> e que propiciou grande visibilidade para a região. 

A obtenção do Registro junto ao INPI da Indicação Geográfica possibilitou a produção e divulga-
ção de uma matéria especial para a Agência Embrapa de Notícias, a qual possibilitou uma grande 
repercussão nacional, dando visibilidade ao importante trabalho de pesquisa realizado, o que se 
depreende desde o seu título: “Ciência ajuda vinho da Campanha Gaúcha a conquistar Indicação 
Geográfica”.

As áreas de vinhedos onde foram realizados os experimentos a campo (Vinícola Nova Aliança, 
Santana do Livramento; Vinícola Almadén, Santana do Livramento; Vinícola Dunamis, Dom 
Pedrito; Vinícola Peruzzo, Bagé; Vinícola Guatambú, Dom Pedrito; Vinícola Miolo Seival, Candiota; 
Vinícola Salton, Santana do Livramento), serviram, também, como áreas de transferência de tec-
nologia para os produtores, com vistas à adoção de novas tecnologias. 

Importante ressaltar, que a transferência de resultados não finaliza com o encerramento desse 
projeto, pois mais publicações e palestras sobre temas relacionados ao mesmo ainda estão por 
vir. 

Até o final de 2020 foram geradas 54 aparições na imprensa, na forma de matérias jornalisticas, 
entrevistas e blogs que podem ser acessadas nos mecanismos de busca informatizados.
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CAPÍTULO 2 

A estruturação e o reconhecimento da Indicação de 
Procedência Campanha Gaúcha para vinhos

Jorge Tonietto

Ivanira Falcade

Celito Crivellaro Guerra

Mauro Celso Zanus

Loiva Maria Ribeiro de Mello

Kelly Lissandra Bruch

2.1. Introdução

O registro de Indicações Geográficas de vinhos no Brasil deve atender ao que estabelece a legislação 
brasileira, definida na Lei da Propriedade Industrial (LPI) nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (Brasil, 
1996). 

Para as Indicações Geográficas, a LPI define, entre outros, que: 

- “Constitui Indicação Geográfica a Indicação de Procedência ou a Denominação de Origem” (Artigo 
176). 

- “Considera-se Indicação de Procedência o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de 
seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de 
determinado produto ou de prestação de determinado serviço” (Artigo 177). 

- “Considera-se Denominação de Origem o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade 
de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam ex-
clusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos” (Artigo 178).

A demanda da coletividade dos produtores, representados através da associação “Vinhos da 
Campanha Gaúcha”, para a estruturação da Indicação de Procedência (IP) Campanha Gaúcha 
para vinhos, foi implementada, no âmbito do projeto “Desenvolvimento da Indicação de Procedência 
Campanha para vinhos finos e espumantes”, através do Subprojeto 1 (vide Capítulo I). Este subpro-
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jeto foi composto por um conjunto de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I), 
visando atender os requisitos legais da legislação brasileira para o registro de indicações geográfi-
cas, estabelecidos na lei da propriedade industrial (LPI) - Lei nº 9.279 (Brasil, 1996) e na Instrução 
Normativa nº 12/2013 do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Instituto..., 2013), vigente na 
construção e no depósito do pedido da IP.

Além disto, como subsídio ao desenvolvimento da vitivinicultura da região, as atividades buscaram 
gerar informações e conhecimentos complementares sobre o meio físico, sobre a viticultura e a 
enologia da região da Campanha Gaúcha, com base no conceito da importância de projetos estrutu-
rantes para embasar as indicações geográficas, conforme sugerido nas orientações da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) (Associação..., 2016).

2.2. Descrição 

Para a consecução dos objetivos e metas de estruturação da Indicação de Procedência Campanha 
Gaúcha, para o pedido de registro, foram previstas e executadas, de 2014 a 2017, um conjunto de 
atividades, conforme segue:

- Gestão da meta “Desenvolvimento da IP Campanha Gaúcha”; 

- Caracterização climática da região da Campanha Gaúcha;

- Caracterização geológica da região da Campanha Gaúcha; 

- Caracterização edáfica da região da Campanha Gaúcha; 

- Caracterização do relevo da região da Campanha Gaúcha; 

- Caracterização do uso e cobertura do solo da região da Campanha Gaúcha; 

- Cadastro vitícola georreferenciado da região da Campanha Gaúcha; 

- Caracterização vitícola da região da Campanha Gaúcha; 

- Avaliação da composição química de vinhos comerciais da região da Campanha Gaúcha; 

- Estudo qualitativo dos compostos voláteis de vinhos comerciais da região da Campanha Gaúcha; 

- Análises isotópicas e de elementos minerais para identificar vinhos produzidos na Campanha 
Gaúcha; 

- Caracterização sensorial qualitativa e quantitativa da cor, aroma e paladar dos vinhos da Campanha 
Gaúcha; 

- Delimitação da área geográfica da IP Campanha Gaúcha; 

- Desenvolvimento e validação do Regulamento de Uso da IP Campanha Gaúcha; 

- Elaboração e validação da Normativa de Controle do RU da IP Campanha Gaúcha;

- Caracterização da Campanha Gaúcha vitivinícola para comprovação do reconhecimento da região 
como produtora de vinhos finos; 
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- Elementos e tipologia da paisagem vitícola da Campanha Gaúcha; e, 

- Caracterização socioeconômica da vitivinicultura da Campanha Gaúcha. 

Cada atividade esteve sob a responsabilidade de um pesquisador que articulou a execução com a 
participação da respectiva equipe.

A estrutura conceitual das atividades de PD&I do Subprojeto 1 e sua interdisciplinaridade é apresen-
tada na Figura 1. Um conjunto de atividades esteve focada nos fatores naturais e outro nos fatores 
humanos do meio geográfico. Os elementos gerados serviram de suporte para a delimitação da 
área geográfica da IP, para a elaboração do Regulamento de Uso e respectivo Plano de Controle.

Do ponto de vista do reconhecimento da IP Campanha Gaúcha, os objetivos da dinâmica de pes-
quisa foram previstos para serem atingidos com a elaboração das notas técnicas e outros documen-
tos técnicos para o pedido de registro da IP, encaminhado ao INPI pelo substituto processual dos 
produtores, no caso representado pela Associação dos Produtores dos Vinhos Finos da Campanha 
Gaúcha.

Figura 1. Estrutura de atividades desenvolvidas no Subprojeto 1, relativo à estruturação para registro da Indicação de 
Procedência de vinhos Campanha Gaúcha 
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2.3. Resultados obtidos

Os principais resultados obtidos na estruturação da Indicação de Procedência Campanha Gaúcha, 
fizeram parte das Notas Técnicas elaboradas para integrar o pedido de registro da indicação geo-
gráfica junto ao INPI. São elas:

a) Delimitação da área geográfica da Indicação de Procedência Campanha Gaúcha: vinhos finos 
tranquilos e espumantes (Falcade; Tonietto, 2019);

b) Os fatores naturais e a vitivinicultura da área geográfica delimitada da Indicação de Procedência 
Campanha Gaúcha: vinhos finos tranquilos e espumantes (Falcade et al., 2017), nota técnica es-
truturada em 11 capítulos, conforme segue:

- Contexto geográfico da Indicação de Procedência Campanha Gaúcha  (Falcade, 2017a);

- O relevo na área da Indicação de Procedência Campanha Gaúcha (Weber et al., 2017);

- O clima vitícola da área da Indicação de Procedência Campanha Gaúcha (Alves et al., 2017); 

- A geologia na área da Indicação de Procedência Campanha Gaúcha (Hoff, 2017);

- Os solos na área geográfica delimitada da Indicação de Procedência Campanha Gaúcha (Flores 
et al., 2017);

- O uso e cobertura do solo na área da Indicação de Procedência Campanha Gaúcha (Hasenack 
et al., 2017);

- Os vinhedos da área geográfica da Indicação de Procedência Campanha Gaúcha (Mello, 2017); 

- Sistemas de produção vitícola na Campanha Gaúcha  (Santos, 2017);

- Caracterização socioeconômica da produção vitícola da Campanha Gaúcha (Lazzarotto, 2017)

- A Associação dos Produtores de Vinhos Finos da Campanha Gaúcha e a produção de vinhos 
(Tonietto, 2017);

- Paisagens vitícolas da região da Indicação de Procedência Campanha Gaúcha (Falcade, 2017b); 

c) Elementos que comprovam ter o nome geográfico Campanha Gaúcha se tornado conhecido 
como centro de produção de vinhos finos (Falcade, 2019);             

d) Descrição do produto da Indicação de Procedência Campanha Gaúcha (Guerra, 2017);

e) Principais características analíticas dos vinhos da Indicação de Procedência Campanha Gaúcha 
e indicação de suas características organolépticas (Guerra et al., 2019) e,

f) Descrição dos processos e métodos de obtenção do produto da Indicação de Procedência 
Campanha Gaúcha (Guerra; Tonietto, 2017);

Outros resultados obtidos foram consolidados nos seguintes documentos gerados no âmbito do 
projeto:

g) Regulamento de Uso da Indicação de Procedência Campanha Gaúcha (Associação..., 2019b).
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h) Plano de controle do Regulamento de Uso e produtos da Indicação de Procedência Campanha 
Gaúcha: vinhos finos tranquilos e espumantes (Associação..., 2019a).

Diversas informações e resultados relativos à IP Campanha Gaúcha estão disponíveis na página 
temática sobre indicações geográficas da Embrapa Uva e Vinho (Embrapa, 2019).

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos relativos à delimitação da área geográfica, 
cadastro vitícola, Regulamento de Uso, Plano de Controle e registro da IP Campanha Gaúcha no 
INPI.

Outros resultados obtidos pela equipe de estruturação da IP Campanha Gaúcha constam nas 
publicações geradas no projeto ou serão objeto de divulgação futura.

2.3.1. Delimitação da Área Geográfica da IP Campanha Gaúcha

Visando atender o Art. 6°, item IV, da “Instrução Normativa PR INPI n.º 025/2013” (Instituto..., 2013), 
de 21.08.2013, que estabelece as condições para o Registro das Indicações Geográficas, foi elabo-
rado o “Instrumento Oficial que Delimita a Área Geográfica”, para o pedido de registro da Indicação 
de Procedência Campanha Gaúcha, para vinhos finos tranquilos e espumantes.

A identificação das unidades territoriais foi realizada a partir de base cartográfica disponível no 
Portal de Mapas do IBGE1. Para o cálculo da área, os arquivos foram reprojetados para a Projeção 
Cônica Equivalente de Albers para a América do Sul, sistema de coordenadas geográficas, Datum 
SIRGAS2000.

A área geográfica delimitada da Indicação de Procedência Campanha Gaúcha é uma área contí-
nua de 44.365km2, a oeste-sudoeste do Rio Grande do Sul, localizada entre as seguintes coorde-
nadas: ao norte, 28°50’53’’ de latitude Sul e 56°06’27’’ de longitude oeste; ao sul, 31°57’31’’ de lati-
tude Sul e 53°57’06’’ de longitude oeste; a leste, 31°24’02’’ de latitude Sul e 53°33’36’’ de longitude 
oeste; a oeste, 30°11’36’’ de latitude Sul e 57°38’37’’ de longitude oeste (Figura 2). 

A delimitação possui, como áreas limítrofes, as regiões fisiográficas do Rio Grande do Sul - Serra 
do Sudeste a sul e leste, Depressão Central a leste e Missões ao norte. Também faz divisa com a 
Argentina a noroeste e com o Uruguai a sudoeste.

O limite da Indicação de Procedência Campanha Gaúcha é constituído pelos limites político-admi-
nistrativos dos municípios e distritos que a compõem, conforme definidos pelo IBGE, em 2015, e 
descrição detalhada constante no Artigo 1º do Regulamento de Uso da IP Campanha Gaúcha (ver 
item 2.3.3.). 

A delimitação inclui, integralmente, a área dos municípios de Aceguá, Barra do Quaraí, Candiota, 
Hulha Negra, Itaqui, Quaraí, Rosário do Sul, Santana do Livramento e Uruguaiana, bem como inclui, 
parcialmente, a área dos municípios de  Alegrete, Bagé, Dom Pedrito, Lavras do Sul e Maçambará 
(Figura 3). 

1  IBGE. Mapas. 2015. Disponível em: < https://portaldemapas.ibge.gov.br/portal.php#homepage, organização do território, malhas territoriais>. Acesso 
em: 10 nov. 2020.
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Figura 2. Mapa da área geográfica delimitada da Indicação de Procedência de vinhos Campanha Gaúcha (Falcade e 
Tonietto, 2019).
Fonte: IBGE (2015)1.

Figura 3. Mapa com os municípios e distritos incluídos total ou parcialmente na área geográfica delimitada da Indicação 
de Procedência de vinhos Campanha Gaúcha (Falcade e Tonietto, 2019).
Fonte: IBGE (2015)1.
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Com o registro da Indicação de Procedência de vinhos Campanha Gaúcha, o Brasil passa a ter 
oito indicações geográficas de vinhos registradas (Figura 4): Indicações de Procedência - Vale dos 
Vinhedos, Pinto Bandeira, Altos Montes, Vales da Uva Goethe, Monte Belo, Farroupilha e Campanha 
Gaúcha; Denominação de Origem - Vale dos Vinhedos. Três outras estão em fase de estruturação 
ou com pedido de registro protocolado: Indicações de Procedência - Vale do São Francisco e Vinhos 
de Altitude de Santa Catarina; Denominação de Origem - Altos de Pinto Bandeira.

2.3.2. O Cadastro Vitícola Georreferenciado da Campanha Gaúcha

Foi realizado o georreferenciamento de todos os vinhedos da região, com levantamento de campo 
com GPS de precisão. 

Os dados do cadastro vitícola (Cadastro vitícola, 2016), referentes a 2015, mostram que a viticultura 
está presente em 12 municípios da área delimitada da IP Campanha Gaúcha, sendo que a área 
plantada com videiras foi de 1.560,02 ha (Tabela 1). 

O município de Santana do Livramento concentra a maior área da produção, com 997,81 ha, repre-
sentando 63,96% da área total de vinhedos. O município de Candiota, com 206,35 ha, representa 
13,23%; Bagé cultiva 105,39 ha e representa 6,76%, Dom Pedrito possui 96,47 ha e Quaraí tem 
62,10 ha de videiras. Nos demais municípios a área é inferior a 50 ha. 

Figura 4. Mapa das indicações 
geográficas brasileiras de vinhos 
registradas ou em fase de 
estruturação, 2020.
Fonte: Embrapa (2019).



60 DOCUMENTOS 130

Na área geográfica delimitada da IP Campanha Gaúcha são cultivadas 51 variedades de Vitis vini-
fera L., com área variando de 0,02 ha até 308,79 ha (Tabela 2).  

A distribuição da área vitícola, por classe de área cultivada, é representada na Figura 5.

 

Fonte: Mello (2017)

CULTIVAR ÁREA (ha) 
Alicante Bouschet 19,92 
Alvarinho 1,48 
Ancellotta 6,67 
Arinarnoa 3,40 
Aspirant Bouschet 1,39 
Barbera 0,02 
Cabernet Franc 49,37 
Cabernet Sauvignon 308,79 
Carmenère 0,74 
Chardonnay 286,27 
Chenin Blanc 19,59 
Colombard 11,40 
Ekigaina 0,14 
Flora 3,09 

Tabela 2. Área plantada com vinhedos, por cultivar, na área geográfica da IP Campanha Gaúcha, 2015.

Tabela 1. Área com viticultura nos municípios da IP Campanha 
Gaúcha, 2015.

MUNICÍPIO ÁREA (ha)
Santana do Livramento 997,81
Candiota 206,35
Bagé 105,39
Dom Pedrito 96,47
Quaraí 62,10
Hulha Negra 30,01
Uruguaiana 19,76
Maçambará 16,75
Rosário do Sul 13,63
Lavras do Sul 6,00
Alegrete 3,50
Itaqui 2,27
Total Geral 1.560,02
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Franconia 0,02 
Gamay Noir 15,60 
Gewurztraminer 28,35 
Lagrein 0,02 
Longanesi 1,34 
Malbec 6,56 
Malvasia Bianca 1,02 
Malvasia Chianti 1,05 
Marselan 7,90 
Merlot 144,15 
Moscato Branco 19,89 
Moscato de Hamburgo 5,20 
Moscato Giallo 3,01 
Muscat à Petits Grains  0,81 
Napa Gamay 4,04 
Nebbiolo 0,02 
Petit Manseng 0,22 
Petit Verdot 15,82 
Pinot Gris 17,68 
Pinot Noir 118,83 
Pinotage 28,32 
Prima 0,04 
Rebo  0,02 
Riesling Itálico 57,60 
Riesling Renano 13,80 
Ruby Cabernet 1,87 
Sangiovese 0,07
Sauvignon Blanc 81,99 
Semillon 13,50 
Syrah 7,61 
Tannat 163,57 
Tempranillo 23,14 
Teroldego 2,81 
Touriga Nacional 12,02 
Trebbiano 21,53 
Viognier 23,69 
Zinfandel 0,02 
Mistura de viníferas* 4,64
Total Geral 1.560,02

* Área de vinhedo com diversas cultivares para avaliação do comportamento agronômico.

Fonte: Mello (2017).

Tabela 2. Continuação. 
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Figura 5. Mapa assinalando a superfície de vinhedos por município, por classe de área, em hectares, na área dos 
municípios que integram a delimitação da IP Campanha Gaúcha, 2015 (Fonte: Mello, 2017).

As cinco cultivares de maior área representam 65,49% da área plantada e as 10 de maior área so-
mam 81,23% da área total plantada com videiras na região delimitada. A cultivar Cabernet Sauvignon 
possui a maior área, com 308,79 ha, representando 19,79%, seguida pela cultivar Chardonnay, com 
286,27 ha, representando 18,35% da área plantada com videiras na área da IP Campanha Gaúcha.  
Na sequência, em ordem de importância pelo tamanho da área plantada, está a cultivar Tannat, 
com 163,57 ha equivalente a 10,49% da área, a cultivar Merlot com 144,15 ha e 9,24% da área e a 
cultivar Pinot Noir com 118,83 ha e 7,62% do total da área cultivada com videiras na área delimitada 
da IP Campanha Gaúcha. 

2.3.3. O Regulamento de Uso da IP Campanha Gaúcha

O Regulamento de Uso da Indicação de Procedência de vinhos Campanha Gaúcha foi elaborado no 
período de vigência da Instrução Normativa nº 25/2013 do INPI (Instituto..., 2013), que estabelecia 
as condições para registro de indicações geográficas. A partir da Instrução Normativa nº 095/2018 
(Instituto..., 2018), o Regulamento de Uso passou a ser chamado de Caderno de Especificações 
Técnicas.

A primeira atividade visando a elaboração do Regulamento de Uso, foi a realização, em 2014, de 
um workshop de nivelamento de informações sobre o tema das indicações geográficas. O programa 
incluiu aspectos sobre a legislação de indicações geográficas, seja no Brasil e em outros países/
blocos, estrutura das indicações geográficas brasileiras de vinhos e metodologias de trabalho para 
a estruturação de indicações geográficas de vinho, incluindo o desenvolvimento do Regulamento 
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de Uso (Figura 6). O evento contou com a participação de membros da equipe do Subprojeto 1, 
produtores vitivinícolas e representantes da associação Vinhos da Campanha Gaúcha (Figura 7).

Na sequência, foi instituído um Grupo de Trabalho, formado majoritariamente pelos produtores, con-
tando com alguns especialistas das instituições de apoio, encarregado de coordenar o desenvolvi-
mento do Regulamento de Uso da Indicação de Procedência Campanha Gaúcha e a elaboração do 
Plano de Controle do Regulamento de Uso e produtos da IP.

O Grupo de Trabalho realizou reuniões presenciais em 2014 (15/09, 14/10, 27 e 28/11), 2015 (26 
e 27/03, 06/05, 11 e 12/06, 14/08 e 03 e 04/12) e 2016 (23/05, 27/09 e 19/12). Ao longo do tempo, 
os avanços obtidos no Grupo de Trabalho foram sendo internalizados no conjunto dos produtores. 
Por fim, o Regulamento de Uso e o Plano de Controle da IP Campanha Gaúcha foi aprovado em 
assembleia dos produtores realizada em 2017. 
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Figura 6. Tópicos do workshop de formação e nivelamento dos produtores para elaboração do Regulamento de Uso da 
Indicação de Procedência Campanha Gaúcha, Santana do Livramento, 09 de maio de 2014 (Elaboração: Jorge Tonietto). 
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O Regulamento de Uso da Indicação de Procedência de vinhos Campanha Gaúcha registrado no 
INPI é apresentado a seguir (Associação..., 2019b):

REGULAMENTO DE USO DA INDICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA CAMPANHA GAÚCHA

O presente Regulamento de Uso da Indicação de Procedência Campanha Gaúcha (IP 
Campanha Gaúcha) está constituído de acordo com o que estabelece o parágrafo único do 
Art. 182 da Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996, bem como ao que define o Art. 6ª, alínea 
III - Regulamento de Uso do Nome Geográfico, da Instrução Normativa n° 25/2013 do Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial - INPI, de 21 de agosto de 2013, que “Estabelece as condições 
para o Registro das Indicações Geográficas”.

CAPÍTULO I – DA ÁREA GEOGRÁFICA DELIMITADA
Art. 1º - Da Área Geográfica Delimitada da Indicação de Procedência Campanha Gaúcha
A área geográfica delimitada da Indicação de Procedência Campanha Gaúcha é uma área 

contínua de 44.365km2, a oeste-sudoeste do Rio Grande do Sul, localizada entre as seguintes 
coordenadas: ao norte, 28°50’53’’ de latitude Sul e 56°06’27’’ de longitude oeste; ao sul, 31°57’31’’ 
de latitude Sul e 53°57’06’’ de longitude oeste; a leste, 31°24’02’’ de latitude Sul e 53°33’36’’ de 
longitude oeste; a oeste, 30°11’36’’ de latitude Sul e 57°38’37’’ de longitude oeste. O limite da 
Indicação de Procedência Campanha Gaúcha é constituído pelos limites político-administrativos 
dos municípios e distritos que a compõem, conforme definidos pelo IBGE, em 2015, e a seguir 
discriminados: 

- Inclui, integralmente, a área dos municípios de Aceguá, Barra do Quaraí, Candiota, Hulha 
Negra, Itaqui, Quaraí, Rosário do Sul, Santana do Livramento e Uruguaiana.

- Inclui, integralmente, a área do distrito de Alegrete, pertencente ao município de Alegrete; 
dos distritos de Bagé, Piraí e José Otávio, pertencentes ao município de Bagé; do distrito de Dom 
Pedrito, pertencente ao município de Dom Pedrito; do distrito de Ibaré, pertencente ao município 
de Lavras do Sul; dos distritos de Maçambará, Bororé e Encruzilhada, pertencentes ao município 
de Maçambará. 

Fo
nt

e:
 F

ot
o 

ac
er

vo
 d

a 
Em

br
ap

a 
U

va
 e

 V
in

ho

Figura 7. Workshop de formação e nivelamento dos produtores para a elaboração do Regulamento de Uso da Indicação 
de Procedência Campanha Gaúcha, Santana do Livramento, 09 de maio de 2014. 
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- Inclui, parcialmente, a área do distrito de Torquato Severo, pertencente ao município de Dom 
Pedrito, cujo polígono mantém o limite do distrito, com exceção do segmento leste onde, de norte 
para sul, o limite possui os seguintes pontos de referência, com respectivas coordenadas geográ-
ficas: iniciando no ponto 1, na divisa de Torquato Severo com Ibaré (Lavras do Sul), localizado a 
30°58’48’’S e 54°07’32’’WGr, o limite segue para o ponto 2, localizado a 31°01’20’’S e 54°10’51’’WGr; 
deste para o ponto 3, localizado a 31°05’56’’S e 54°11’50’’WGr; e deste até o ponto 4, localizado a 
31°08’35’’S e 54°10’10’’WGr, onde, na divisa com o município de Bagé, fecha o polígono do distrito 
de Torquato Severo.

- Inclui, parcialmente, área do distrito de Joca Tavares, pertencente ao município de Bagé, 
cujo polígono mantém o limite do distrito, com exceção dos segmentos norte e leste onde, de oeste 
para leste e de norte para sul, o limite possui os seguintes pontos de referência, com respectivas 
coordenadas geográficas: iniciando no ponto 5, na divisa de Joca Tavares com o distrito de José 
Otávio (Bagé), localizado a 31°08’59’’S e 54°10’07’’WGr; o limite segue para o ponto 6, localizado 
a 31°09’32’’S e 54°10’03’’WGr; deste para o ponto 7, localizado a 31°09’55’’S e 54°09’02’’WGr; 
deste para o ponto 8, localizado a 31°11’33’’S e 54°09’01’’WGr; deste para o ponto 9, localizado 
a 31°11’48’’S e 54°07’05’’WGr; deste para o ponto 10, localizado a 31°13’39’’S e 54°03’56’’WGr; 
deste para o ponto 11, localizado a 31°10’23’’S e 54°03’06’’WGr; deste para o ponto 12, localizado 
a 31°08’03’’S e 54°01’09’’WGr; deste para o ponto 13, localizado a 31°04’50’’S e 54°53’58’’WGr; 
deste para o ponto 14, localizado a 31°09’20’’S e 53°49’12’’WGr; deste para o ponto 15, localizado 
a 31°05’34’’S e 53°43’39’’WGr; deste para o ponto 16, localizado a 31°10’05’’S e 53°44’03’’WGr; 
e deste até o ponto 17, localizado a 31°14’20’’S e 53°44’11’’WGr, onde, na divisa com o município 
de Hulha Negra, fecha o polígono do distrito de Joca Tavares.

CAPÍTULO II – DA PRODUÇÃO DAS UVAS
Art. 2º - Das Cultivares de Videira Autorizadas 
Os produtos da IP Campanha Gaúcha são elaborados exclusivamente a partir de uvas de 

cultivares de Vitis vinifera L.
Para a elaboração dos produtos da IP Campanha Gaúcha, são autorizadas todas as varie-

dades de Vitis vinifera L. abaixo listadas, as quais são cultivadas na área geográfica delimitada 
definida no Art. 1°:

- Alfrocheiro
- Alicante Bouschet
- Alvarinho
- Ancellotta
- Barbera
- Cabernet Franc
- Cabernet Sauvignon
- Chardonnay
- Chenin Blanc
- French Colombard
- Gamay 
- Gewurztraminer
- Grenache
- Longanesi
- Malbec
- Marselan
- Merlot
- Moscato Branco (Moscato Petit Grain)
- Moscato de Hamburgo
- Moscato Giallo
- Petit Verdot
- Pinot Grigio (Pinot Gris)
- Pinot Noir
- Pinotage
- Riesling Itálico
- Riesling Renano
- Ruby Cabernet
- Sangiovese
- Sauvignon Blanc
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- Semillon
- Syrah
- Tannat
- Tempranillo (Tinta Roriz, Aragones)
- Touriga Nacional
- Trebbiano (Saint Emilion)
- Viognier

Para possuir direito de uso da uva para a elaboração de produtos da IP, os respectivos vi-
nhedos deverão estar declarados e atualizados no cadastro vitícola oficial ou, na falta deste, no 
cadastro vitícola da associação Vinhos da Campanha Gaúcha.

Parágrafo primeiro
É proibido o uso de todas as cultivares de origem americana, bem como de todos os híbridos 

interespecíficos, na elaboração de produtos da IP Campanha Gaúcha
Parágrafo segundo
Mediante solicitação, poderão ser elaborados produtos da IP Campanha Gaúcha com outra 

(s) variedade (s) de Vitis vinifera L. cultivadas na área geográfica delimitada da IP, além daquelas 
relacionadas neste Artigo. Para obter autorização para vinificação de outra variedade, o (s) produtor 
(s) deverá (ão) encaminhar solicitação formal ao Conselho Regulador dentro do prazo estabelecido 
no Plano de Controle dos Vinhos Finos da IP Campanha Gaúcha. Através deste procedimento, a 
variedade será autorizada, em caráter experimental, para vinificação e comercialização como pro-
duto da IP. A produção de vinhos da IP com a variedade por mais de três anos autoriza o Conselho 
Regulador a incluir a mesma na listagem de variedades autorizadas relacionadas neste Artigo.

Parágrafo terceiro
A eventual exclusão de variedade autorizada no Regulamento de Uso deverá ter parecer 

favorável do Conselho Regulador, bem como deverá ser aprovada em assembleia da Vinhos da 
Campanha Gaúcha.

Art. 3º - Da Origem das Uvas para a Elaboração dos Produtos da IP Campanha Gaúcha
As uvas autorizadas para a elaboração dos produtos da IP Campanha Gaúcha, conforme es-

pecificado no Art. 2°, deverão ser produzidas 100% na área geográfica delimitada da IP, conforme 
definida no Art. 1°.

Art. 4º - Dos Sistemas de Produção, da Produtividade e da Qualidade das Uvas para   
Vinificação

O sistema de condução autorizado para a produção de uvas da IP Campanha Gaúcha é o 
espaldeira.

Parágrafo primeiro
O uso de outros sistemas de condução da videira, em caráter experimental, temporário ou de-

finitivo, diferente do especificado no Art. 4°, somente poderá ser autorizado através de parecer téc-
nico favorável do Conselho Regulador da IP, e após aprovação por parte da Assembleia da Vinhos 
da Campanha Gaúcha.

A produtividade por hectare deverá buscar um equilíbrio vegetativo-produtivo, no sentido de 
aprimorar a qualidade das uvas e dos vinhos. Os limites máximos de produtividade por hectare 
são de 15 t/ha quando destinados a espumantes, 12 t/ha para vinhos brancos e rosados e 10 t/ha 
para vinhos tintos. Para as variedades Tannat e Alicante Bouschet a produtividade máxima é de 
20% acima daquela estabelecida para as uvas destinadas à elaboração de vinhos tintos. 

Parágrafo segundo
Considerando aspectos da qualidade da uva e demandas de mercado, devidamente justi-

ficados, o Conselho Regulador poderá autorizar, especificando as variedades, municípios e os 
produtos da IP, para determinada safra, produtividades de até 10%, 15% e 20% superiores em re-
lação ao limite máximo acima estabelecido, para uvas destinadas a vinhos tintos, vinhos brancos/
rosados e espumantes, respectivamente. Por outro lado, eventuais excedentes de produtividade/
ha, em determinado ano, em relação aos limites máximos estabelecidos não serão autorizados 
para a elaboração de vinhos protegidos pela IP 

O cultivo protegido nos vinhedos, exceto as redes para proteção contra os ataques de pás-
saros, é uma prática vitícola não autorizada para a produção de uvas para a elaboração dos 
produtos da IP.

CAPÍTULO III – DOS PRODUTOS E DA SUA ELABORAÇÃO
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Art. 5º - Dos Produtos 
Serão autorizados exclusivamente os seguintes produtos vinícolas na IP Campanha Gaúcha, 

produtos estes definidos segundo a legislação brasileira de vinhos:
- Vinho Fino Branco Tranquilo;
- Vinho Fino Rosado Tranquilo;
- Vinho Fino Tinto Tranquilo;
- Vinho Espumante Fino. 
Art. 6º - Dos Padrões dos Produtos e dos Processos Enológicos
Os produtos da IP Campanha Gaúcha serão elaborados exclusivamente a partir das cultiva-

res de Vitis vinifera L. autorizadas, conforme especificado no Art. 2º. 
Os produtos da IP Campanha Gaúcha deverão ser elaborados com 100% de uvas produzi-

das na área geográfica delimitada, conforme especificado no Art. 1º. 
O rendimento máximo da uva em mosto é aquele definido pela legislação brasileira do vinho.  
Os vinhos varietais deverão ser elaborados com no mínimo 85% da respectiva variedade 

indicada no vinho varietal.
Os vinhos com indicação de safra, desde que atendam à legislação do vinho, deverão ter em 

sua composição no mínimo 85% da respectiva safra mencionada. 
O vinho espumante fino poderá ser elaborado pelo método tradicional ou pelo método 

Charmat.
Os demais processos autorizados para os produtos da IP Campanha Gaúcha são os defini-

dos na legislação brasileira, tendo as seguintes restrições complementares: 
a. A graduação alcoólica potencial mínima da uva para vinificação é de 11,5% para o vinho 

fino tinto tranquilo e de 11,0% para o vinho fino branco ou rosado tranquilo.
b. A chaptalização máxima autorizada para qualquer produto da IP é de 2% em álcool, volu-

me por volume, ou a legislação do vinho vigente desde que a mesma seja mais restritiva.
Art. 7º - Da Elaboração, Envelhecimento e Engarrafamento dos Produtos
Todas as etapas da elaboração dos produtos da IP Campanha Gaúcha, incluindo o envelhe-

cimento e engarrafamento dos mesmos serão feitas obrigatoriamente na área geográfica delimi-
tada da IP, conforme estabelecido no Art. 1º.

Todos os vinhos da IP Campanha Gaúcha devem ser engarrafados em embalagens de vidro, 
sendo autorizados os volumes de 187mL, 375mL, 500mL, 750mL e 1500mL. As mesmas podem 
ser de fechamento por rolhas de cortiça, rolhas sintéticas ou cápsulas rosqueáveis. 

O uso de outras embalagens necessitará de autorização do Conselho Regulador e aprova-
ção em assembleia geral da Vinhos da Campanha Gaúcha. 

Art. 8º - Dos Padrões de Identidade e Qualidade Química dos Produtos
Quanto as suas características químicas, os produtos da IP Campanha Gaúcha deverão 

atender ao estabelecido na Legislação Brasileira relativamente aos padrões de identidade e qua-
lidade do vinho. De forma complementar, visando garantir padrão de qualidade diferencial para 
os produtos protegidos pela IP Campanha Gaúcha, os mesmos deverão atender aos padrões 
analíticos a seguir especificados, por produto, para análises químicas realizadas no mesmo ano 
da vinificação:

- Vinho Fino Branco Tranquilo 
a. Acidez volátil – expresso em mEq/L:
Limite máximo: menor ou igual a 10; 
b. Anidrido sulfuroso total – expresso em mg/L:
Limite máximo de 150 (para produto engarrafado);
- Vinho Fino Rosado Tranquilo
a. Acidez volátil – expresso em mEq/L:
Limite máximo: menor ou igual a 10; 
b. Anidrido sulfuroso total – expresso em mg/L:
Limite máximo de 150 (para produto engarrafado);
- Vinho Fino Tinto Tranquilo
a. Acidez volátil – expresso em mEq/L:
Limite máximo: menor ou igual a 15; 
b. Anidrido sulfuroso total – expresso em mg/L:
Limite máximo de 130 (para produto engarrafado).
- Vinho Espumante Fino
a. Acidez volátil – expresso em mEq/L:
Limite máximo: menor ou igual a 10; 
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b. Anidrido sulfuroso total – expresso em mg/L:
Limite máximo de 150 (para produto engarrafado);
Os produtos da IP Campanha Gaúcha deverão atender às disposições deste Artigo, bem 

como deverão estar conformes aos demais Padrões de Identidade e Qualidade definidos pela 
Legislação Brasileira. Os controles destes padrões e sua operacionalização serão estabelecidas 
no Plano de Controle dos Vinhos Finos da IP Campanha Gaúcha.

Art. 9º - Dos Padrões de Identidade e Qualidade Organoléptica dos Produtos
Os produtos da IP Campanha Gaúcha somente receberão o selo de controle para engar-

rafamento após terem atendido ao disposto neste Regulamento de Uso, bem como terem sido 
aprovados na avaliação sensorial a ser realizada pela Comissão de Degustação do Conselho 
Regulador da IP Campanha Gaúcha. 

A operacionalização da avaliação sensorial dos produtos obedecerá ao estabelecido no Plano 
de Controle dos Vinhos Finos da IP Campanha Gaúcha, sob a gestão do Conselho Regulador.

CAPÍTULO IV – DA ROTULAGEM
Art. 10º - Das Normas de Rotulagem 
Os produtos engarrafados da IP Campanha Gaúcha terão rotulagem conforme especificado 

abaixo: 
a. Norma de rotulagem para identificação da Indicação Geográfica no rótulo principal: iden-

tificação do nome geográfico, seguido da expressão Indicação de Procedência, conforme segue: 
CAMPANHA GAÚCHA
Indicação de Procedência
b. Norma de rotulagem para o Selo de Controle da IP Campanha Gaúcha: colocação do Selo 

de Controle contendo as informações - IP Campanha Gaúcha, Conselho Regulador e o Número do 
Selo conforme definido no Plano de Controle dos Vinhos Finos da IP Campanha Gaúcha.

Os produtos não protegidos pela IP Campanha Gaúcha não poderão utilizar as identificações 
especificadas nos itens “a” e “b” deste Artigo. 

CAPÍTULO V – DO CONSELHO REGULADOR
Art. 11º - Do Conselho Regulador 
A IP Campanha Gaúcha será gerida pelo Conselho Regulador, conforme definido nos esta-

tutos da Vinhos da Campanha Gaúcha, conforme estabelecido no Capítulo V - Artigos 20 e 38 a 
43 do seu Estatuto.

Art. 12º - Dos Registros 
O Conselho Regulador manterá atualizados os registros cadastrais e controles relativos ao (s):
a. Cadastro vitícola dos vinhedos da IP Campanha Gaúcha, podendo ser utilizado o cadastro 

oficial do Ministério da Agricultura, coordenado pela Embrapa Uva e Vinho;
b. Cadastro atualizado dos estabelecimentos vinícolas processadores dos produtos da IP 

Campanha Gaúcha;
c. Instrumentos e operacionalização dos registros definidos no Plano de Controle do 

Regulamento de Uso e Produtos da Indicação de Procedência Campanha Gaúcha, operacionali-
zada pelo Conselho Regulador.  

Art. 13º - Dos Controles de Produção
Será objeto de controle, por parte do Conselho Regulador, a declaração de colheita de uva 

da safra e a declaração de produtos elaborados.
O Conselho Regulador estabelecerá outros controles relativos às operações executadas nos 

estabelecimentos vinícolas, no sentido de assegurar a garantia de origem dos produtos da IP 
Campanha Gaúcha. Tais controles incluem as operações de vinificação, manipulação, armaze-
namento e engarrafamento dos produtos obtidos, de forma a assegurar a rastreabilidade dos 
produtos protegidos pela IP Campanha Gaúcha. Tais controles serão extensivos às operações de 
comercialização a granel de produtos protegidos pela IP Campanha Gaúcha.

Os instrumentos e a operacionalização dos controles de produção são os definidos no 
Plano de Controle dos Vinhos Finos da IP Campanha Gaúcha, operacionalizado pelo Conselho 
Regulador, que integra o Sistema de Controle da IP da associação Vinhos da Campanha.

CAPÍTULO VI – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES 
Art. 14º - Direitos e Obrigações dos Inscritos na IP Campanha Gaúcha
São direitos:
a. Fazer uso da IP Campanha Gaúcha nos produtos protegidos pela mesma.
São deveres: 
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a. Zelar pela imagem da IP Campanha Gaúcha;
b. Prestar as informações cadastrais previstas no Regulamento de Uso e no Plano de 

Controle dos Vinhos Finos da IP Campanha Gaúcha;
c. Adotar as medidas normativas necessárias ao controle da produção por parte do Conselho 

Regulador.

CAPÍTULO VII – DAS INFRAÇÕES, PENALIDADES E PROCEDIMENTOS
Art. 15º - São consideradas infrações à IP Campanha Gaúcha
a. O descumprimento do Regulamento de Uso e do Plano de Controle dos Vinhos Finos da IP 

Campanha Gaúcha, incluindo a elaboração e rotulagem dos produtos da IP Campanha Gaúcha;
b. O descumprimento dos princípios da IP Campanha Gaúcha definidos no Art. 17º.
Art. 16º - Penalidades para as Infrações à IP Campanha Gaúcha 
a. Advertência verbal;
b. Advertência por escrito; e,
c. Suspensão temporária da IP Campanha Gaúcha.

CAPÍTULO VIII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 17º - Dos Princípios da IP Campanha Gaúcha
São princípios dos inscritos na IP Campanha Gaúcha, o respeito às Indicações Geográficas 

reconhecidas no Brasil e em outros países.
Assim, os inscritos na IP Campanha Gaúcha não poderão utilizar em seus produtos, sejam 

eles protegidos ou não pela IP Campanha Gaúcha, o nome de Indicações Geográficas reconheci-
das em outros países ou mesmo no Brasil. 

Art. 18º - Das Recomendações para uma Vitivinicultura de Qualidade e Sustentável 
O Conselho Regulador elaborará e manterá atualizados guias de “Conformidade dos 

Vinhedos”, “Controles de Qualidade da Uva”, “Boas Práticas Vitícolas”, “Boas Práticas Enológicas”, 
os quais terão caráter indicativo, portanto não obrigatório para os produtores, no sentido de esti-
mular ações com vistas à melhoria da qualidade dos produtos e à sustentabilidade vitivinícola na 
região da IP.

CAPÍTULO IX – DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Art. 19º - Da Elaboração dos Produtos na Área Geográfica Delimitada
Produtores que se enquadram nos critérios relacionados a esta disposição transitória terão 

prazo de até dez anos, a contar da data de protocolo do pedido de registro da IP Campanha 
Gaúcha junto ao INPI, para se adequar ao estabelecido no primeiro parágrafo do Art. 7º.

Parágrafo único
O enquadramento de produtores, produtos e etapas do processo de elaboração aplicáveis 

a esta disposição transitória, será regulado por Resolução Interna do Conselho Regulador da IP 
Campanha Gaúcha.

CAPÍTULO X – DO VÍNCULO DO PRODUTO COM A ORIGEM GEOGRÁFICA
Art. 20º - Elementos Relativos ao Vínculo com a Origem Geográfica
A área geográfica delimitada da IP Campanha Gaúcha está localizada à sudoeste do Estado 

do Rio Grande do Sul, entre 29 e 31º Sul e 53°30’ e 57° Oeste de Greenwich, contornada pelas 
regiões fisiográficas da Serra do Sudeste, Missões e Depressão Central, além das divisas interna-
cionais com a Argentina e o Uruguai. 

A região está marcada historicamente pelos embates pela posse da terra entre as metrópoles 
espanhola e portuguesa no período do Brasil colônia e, depois, com os países limítrofes. A eco-
nomia agropastoril que se consolidou na região foi baseada na criação de gado bovino de corte, 
de ovinos e de equinos/muares. Atualmente a região também é importante na produção, em larga 
escala, de trigo, arroz e soja, bem como na silvicultura. 

Os primórdios da vitivinicultura da região remontam às reduções jesuíticas que se instalaram 
nas regiões oeste e central do Rio Grande do Sul e também pela influência dos colonizadores 
portugueses do leste do Estado. Em fins do século XIX e início do século XX existiu, sem continui-
dade, uma vitivinicultura pontual em Uruguaiana e Bagé. As décadas de 1970/80 marcam o início 
da estruturação da região vitivinícola atual, com a implantação, em Santana do Livramento, de sig-
nificativa área de vinhedos, incluindo as primeiras vinícolas. Um novo impulso ocorreu, sobretudo, 
a partir dos anos 2000, onde novos investimentos expandiram a viticultura em diversos municípios 
da Campanha Gaúcha, com unidades de produção de pequena, média e grande escala, onde os 
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vinhedos se mesclam aos elementos culturais identitários da região e dos processos socioeconô-
micos que organizaram o território desta região gaúcha. 

A paisagem é predominantemente aberta, constituída pela extensa planura à oeste, e pelas 
coxilhas e cerros, no centro e leste, cobertas naturalmente pelos campos do bioma Pampa, entre-
meados pela mata ciliar. A região possui altitude média de 150m, sendo que as áreas mais baixas 
estão situadas a oeste, principalmente nas planícies do rio Uruguai e do rio Ibicuí. As áreas mais 
elevadas são encontradas na porção central da região, associadas às formações basálticas no 
município de Santana do Livramento e arredores, e na porção leste, junto às formações graníticas 
do Cristalino em Bagé, Hulha Negra e Candiota. A maior parte da área apresenta declividades 
inferiores a 8%, caracterizando fases de relevo plano e suave ondulado. A região conta com uma 
formação geológica variada, incluindo desde rochas pré-cambrianas até os depósitos aluvionais 
recentes. 

A viticultura está localizada preferencialmente em relevo plano e suave ondulado das encos-
tas das coxilhas, entre 160 e 220m de altitude, principalmente sobre sedimentos da Formação 
Rio Bonito e Palermo, arenitos da Formação Botucatu e Guará e basaltos/riodacitos da Formação 
Serra Geral e ainda sobre rochas mais antigas do Rio Grande do Sul, a exemplo do Complexo 
Granulítico Santa Maria Chico, bem como coberturas do escudo como a Formação Santa Tecla. 
Os solos com maior potencial para a viticultura e que apresentam maior ocorrência na área de 
abrangência da IP são os Argissolos Vermelho-Amarelos e, em menor proporção, os Nitossolos, 
os Latossolos Vermelhos e os Luvissolos.

Com um tipo climático subtropical, a Campanha Gaúcha é a região mais quente do Sul do 
Brasil dentre as regiões produtoras de vinhos finos. Nessa ampla região, mesmo com variabili-
dade climática, o clima vitícola que ocorre na área da IP Campanha Gaúcha, em escala de ma-
croclima, é um fator natural relativamente homogêneo. Pelo Sistema de Classificação Climática 
Multicritérios Geovitícola, a região da IP apresenta clima vitícola do grupo climático “Quente”, “De 
noites temperadas” e “Subúmido”. Nela é possível o cultivo de uvas precoces, de ciclo médio ou 
tardio.

A viticultura é desenvolvida com variedades de Vitis vinifera L. utilizando o sistema de condu-
ção em espaldeira, com cordão esporonado ou sistema guyot. Em 2015, havia mais de 1.500ha 
de vinhedos, com dezenas de variedades de uvas, apresentando um potencial de produção anual 
de alguns milhões de litros de vinho

Grande parte dos vinhos finos brancos são varietais, elaborados com Chardonnay, Sauvignon 
Blanc, Gewürztraminer, Pinot Gris, entre outras, ou vinhos de assemblage que utilizam essas va-
riedades. Os vinhos tintos, jovens ou de guarda, são varietais de Merlot, Cabernet Sauvignon, 
Tannat, Cabernet Franc, Pinot Noir, Tempranillo, Pinotage, Malbec, ou então são vinhos de assem-
blage com o uso dessas variedades e outras, como a Syrah e a Petit Verdot. Nos vinhos rosados 
são utilizadas principalmente variedades tintas, como a Cabernet Sauvingnon, a Merlot, e a Pinot 
Noir. Os espumantes finos, elaborados pelo método tradicional ou pelo método Charmat, utilizam, 
sobretudo, a Chardonnay ou cortes de Chardonnay com Pinot Noir, Sauvignon Blanc, Merlot ou 
Riesling Renano, entre outros. A produção de vinhos da região também se fortaleceu com os in-
vestimentos em novas vinícolas, focadas sobretudo na produção de vinhos finos tranquilos tintos, 
rosados e brancos e, mais recentemente, nos vinhos finos espumantes. Na produção de vinhos 
observa-se uma evolução constante em busca da qualidade e diversidade de produtos.

Tanto o território vitivinícola da Campanha Gaúcha, quanto os produtos têm ampliado seu re-
nome na produção de vinhos finos de qualidade. Isso se evidencia pela presença dos produtos em 
diferentes canais de comercialização e nos maiores mercados consumidores do Brasil. Alguns pro-
dutos também têm chegado a mercados internacionais. O reconhecimento é evidenciado também 
pela participação dos produtores em eventos, pela premiação dos vinhos em concursos nacionais 
e internacionais, pela referência aos vinhos da Campanha Gaúcha em diferentes veículos de mídia, 
bem como em publicações técnico-científicas. Esta dinâmica também tem estimulado a promoção 
do enoturismo.

CAPÍTULO XI – DO PLANO DE CONTROLE
Art. 21º - Pontos de Controle do Plano de Controle
Visando assegurar que o produto da IP Campanha Gaúcha chegue ao mercado consumidor 

tendo atendido aos requisitos do Regulamento de Uso, o Conselho Regulador será o gestor do 
Plano de Controle dos Vinhos Finos da IP Campanha Gaúcha aplicável ao Regulamento de Uso 
e ao produto da IP. O Plano de Controle deve possibilitar, igualmente, manter a rastreabilidade do 
produto.
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Os principais pontos de controle do Plano de Controle e respectivos métodos de avaliação 
são relacionados abaixo. 

Santana do Livramento, 11 de fevereiro de 2019 
Associação dos Produtores de Vinhos Finos da Campanha Gaúcha

2.3.4. Plano de Controle do Regulamento de Uso e Produtos da 
Indicação de Procedência Campanha Gaúcha 

A elaboração Plano de Controle do Regulamento de Uso e Produtos da Indicação de Procedência 
Campanha Gaúcha - uma das atividades previstas seguiu a mesma metodologia de trabalho adota-
da para a elaboração do Regulamento de Uso. 

O Plano de Controle elaborado (Associação..., 2019a), que foi aprovado pelos produtores, integra o 
Sistema de Controle da Indicação de Procedência Campanha Gaúcha e tem como objetivo:

a. Assegurar o cumprimento dos requisitos definidos no Regulamento de Uso da IP Campanha 
Gaúcha;

b. Estabelecer o conjunto de normas de controle que os produtos estão submetidos;

c. Assegurar que os produtos da IP Campanha Gaúcha cheguem ao mercado consumidor atenden-
do os requisitos de produção e os padrões estabelecidos para os vinhos da IP;

d. Gerar os elementos de análise, controle e aferição para possibilitar a emissão do atestado de 
conformidade dos produtos da IP Campanha Gaúcha;

e. Possibilitar, ao longo do tempo, o registro das informações de produção de cada lote de vinho da 
IP Campanha Gaúcha;
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f. Gerar os elementos que possibilitem garantir a rastreabilidade dos produtos da IP Campanha 
Gaúcha, seja durante o processo produtivo, seja durante a comercialização e consumo.

O Plano de Controle é gerido pelo Conselho Regulador da IP Campanha Gaúcha, conforme atribui-
ções previstas no Art. 38º dos estatutos da Vinhos da Campanha Gaúcha, estando estruturado em 
cinco normas, conforme segue:

- Norma I - Norma para a inscrição de produtos visando a obtenção de Certificado de Conformidade 
da Indicação de Procedência Campanha Gaúcha e do Selo de Controle;

- Norma II - Norma para a coleta de amostras de vinhos finos tranquilos e espumantes inscritos para 
a Indicação de Procedência Campanha Gaúcha;

- Norma III - Norma de operacionalização da avaliação sensorial dos produtos inscritos na IP 
Campanha Gaúcha;

- Norma IV - Norma para a elaboração de vinhos da IP Campanha Gaúcha pelos associados para 
terceiros;

- Norma V - Orientações normativas complementares.

O esquema de fluxo e operacionalização do Plano de Controle, na fase de gestão da Indicação de 
Procedência Campanha Gaúcha, está representado na Figura 8.

Figura 8. Operacionalização 
do Plano de Controle dentro do 
sistema de controle da Indica-
ção de Procedência de vinhos 
Campanha Gaúcha: fluxo e 
competências.
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No momento em que o produtor coloca no mercado o produto da IP Campanha Gaúcha, devidamente 
identificado, o mesmo atende ao compromisso dos produtores da IP, de disponibilizar para o mer-
cado produtos que cumpram com os requisitos definidos no Regulamento de Uso, com a garantia 
do sistema de controle da IP. Ainda, possibilita ao mercado consumidor ter acesso a produtos con-
formes, garantido a manutenção da relação de confiança entre produtor e consumidor, bem como 
assegurando a credibilidade da IP, que tem como guardiões os produtores e o Conselho Regulador.

2.3.5. Registro no INPI

O pedido de registro da Indicação de Procedência de vinhos Campanha Gaúcha foi depositado na 
Unidade DIREG RS do INPI, em 14.12.2017, recebendo o número de protocolo 016170000276 e 
número do processo BR 40 2017 000009 1.

Após exame do pedido pelo INPI, o mesmo entrou em exigência, publicada em 02.01.2019 na 
Revista da Propriedade Industrial (Instituto..., 2019).

Após o atendimento à referida exigência, o pedido de registro foi publicado na Revista da Propriedade 
Industrial (Instituto..., 2020a), em 02.07.2019, abrindo o período para manifestação de terceiros. 
Foram apresentadas duas manifestações de terceiros, as quais foram respondidas pelo substituto 
processual.  

A Indicação de Procedência de vinhos Campanha Gaúcha, após o exame de mérito pelo INPI, teve 
a concessão publicada na Revista da Propriedade Industrial (Instituto..., 2020b), em 05.05.2020. O 
certificado de registro foi emitido em 17.06.2020 (Figura 9).
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Figura 9. Certificado de registro da indicação geográfica Campanha Gaúcha, junto ao Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial. Fonte: Instituto..., 2019
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2.4. Benefícios e diferencial 

A indicação geográfica, pelo seu caráter mobilizador da coletividade produtora bem como pela go-
vernança estabelecida, apresenta potencial de impacto em diferentes níveis, seja sobre o produto 
seja sobre o respectivo território. Alguns destes benefícios potenciais e diferenciais são relaciona-
dos a seguir. A consolidação destes impactos potenciais estará delimitada, entre outros, pelo esfor-
ço coletivo e constante de gestão que for implementado pelos atores da IP Campanha Gaúcha, bem 
como pelas políticas públicas de apoio ao seu desenvolvimento.

Impacto científico

- Avanços na construção de modelos de indicações geográficas de vinhos adaptados às condições 
regionais de produção da realidade brasileira, para a produção de vinhos finos tranquilos e espu-
mantes de qualidade.

- Aprofundamento do conhecimento das classes de solos da região da Campanha Gaúcha para 
subsidiar a qualificação da vitivinicultura regional.

- Aprofundamento no conhecimento da região com elementos para subsidiar a gestão estratégica e 
inteligência territorial.

Impacto técnico

- Implantação da filosofia de produção associada aos conceitos das indicações geográficas, que 
fortalece a organização e a valorização dos produtos de uma coletividade de produtores num 
território delimitado.

- Estabelecimento do sistema de produção vitícola (cultivares, sistemas de condução, produtivida-
de e qualidade da uva para vinificação) e das práticas enológicas para os vinhos da IP Campanha 
Gaúcha.

- Estabelecimento dos padrões de qualidade físico-química e sensorial para os vinhos da IP 
Campanha Gaúcha.

- Assimilação de um novo padrão tecnológico para o conjunto de produtores dos vinhos da IP 
Campanha Gaúcha.

- Implantação de mecanismos de autorregulação por parte dos produtores, seja individualmente 
(por autocontrole) ou coletivamente (pelos controles internos), através do Conselho Regulador da 
IP.

- Estímulo à melhoria da qualidade dos vinhos e à promoção da imagem da região como centro de 
produção de vinhos.

- Valorização das características ambientais da região na produção de vinhos autênticos, originais 
e de qualidade controlada.
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- Ampliação da qualificação técnica profissional dos atores da cadeia vitivinícola da região da 
Campanha Gaúcha.

Impacto econômico

- Ampliação das oportunidades de sucesso nos negócios para viticultores, micro, pequenas, médias 
e grandes vinícolas ao incorporarem a inovação representada pela indicação geográfica como es-
tratégia competitiva.

- Aumento do potencial para a ampliação da área vitícola, do volume de produção de vinhos, do 
número de produtores e do padrão tecnológico no contexto da IP Campanha Gaúcha.

- Aumento da competitividade, seja pela maior facilidade de colocação dos vinhos no mercado e/ou 
pela agregação de valor aos produtos.

- Criação de novas oportunidades para investimentos vitivinícolas ou em outros setores da econo-
mia, como o enoturismo, com potencial para geração de emprego e renda.

- Fortalecimento do instituto das indicações geográficas no Brasil, com estímulo a novas iniciativas 
em diferentes regiões produtoras do país.

- Fortalecimento da imagem do Brasil como produtor de vinhos de qualidade.

- Aumento do potencial de exportação de vinhos para o mercado internacional.

- Ampliação da competitividade setorial na vitivinicultura brasileira via ganhos de escala de produção.

- Valorização das propriedades vitivinícolas da região da Campanha Gaúcha.

- Ampliação do potencial de atração de novos investimentos vitivinícolas para a região da Campanha 
Gaúcha.

Impacto social

- Maior interesse na valorização da sustentabilidade social na produção vitivinícola da região da 
Campanha Gaúcha.

- Oportunidades de maior inclusão social pela geração de empregos no setor vitivinícola e serviços 
afins à atividade na região.

- Maiores oportunidades de valorização da cultura e do saber-fazer regional associado à produção 
vitivinícola.

Impacto ambiental 

- Valorização da paisagem vitícola como elemento de identidade da indicação geográfica de vinhos.
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- Maior interesse na valorização da sustentabilidade ambiental na produção vitivinícola da região da 
Campanha Gaúcha.

- Maior capacidade de articulação de políticas públicas associadas à sustentabilidade ambiental.
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CAPÍTULO 3

Manejo fitotécnico da videira, visando aprimorar produção 
e qualidade enológica da uva na Campanha Gaúcha

Henrique Pessoa dos Santos

Paulo Vitor Dutra de Souza

Gilmar Arduino B. Marodin

Cláudia Alcaraz Zini

3.1. Introdução

Na produção vitivinícola, a qualidade enológica de uma cultivar está primeiramente relacionada 
às condições edafoclimáticas da região de cultivo, considerando, por exemplo, os contrastes 
climáticos que existem entre regiões como temperatura, pluviosidade, radiação solar, umidade 
relativa do ar, além das variações edáficas (tipos de solo). Contudo, no âmbito de uma determinada 
região, as diferenças de qualidade enológica das uvas que podem ser observadas entre vinhedos 
estão mais relacionadas com as particularidades de manejo da planta e do solo (Silveira et al., 
2011). Aliado a isso, destaca-se que no mundo vitivinícola não suportam muitas variações de 
genótipos, principalmente devido às demandas do mercado por vinhos das variedades tradicionais 
e, portanto, a parte com maior potencial de mudanças no curto prazo é o manejo. Neste sentido, 
quando se cultiva a videira em uma região promissora, como a Campanha Gaúcha, só é possível 
obter uma qualidade enológica diferenciada quando se promovem ações adequadas de manejo, 
ajustadas às particularidades do local. A adequação de sistemas de condução e a manutenção, 
pelo manejo em cada safra, têm possibilitado grandes avanços na vitivinicultura mundial. Dentre 
estes, destaca-se a possibilidade de se obter condições microclimáticas promissoras, com 
equilíbrio nas relações crescimento vegetativo/produtivo e elevação no potencial enológico da 
uva (Jackson; Lombard, 1993; Kliewer; Dokoozlian, 2005; Baeza et al., 2005). De modo geral, a 
produção e o potencial enológico das uvas são os produtos da tríplice interação planta-clima-solo 
(Smart, 1985). 
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A falta de equilíbrio nas plantas impacta em outras práticas de manejo (ex.: fitossanidade) e com-
promete a obtenção do máximo potencial enológico que as cultivares podem expressar no local 
selecionado para o vinhedo. No conjunto de todos os fatores que interferem no equilíbrio entre o 
crescimento vegetativo e a produção, destacam-se as condições climáticas e edáficas do local, as 
variações meteorológicas de cada safra e o potencial genético (copa e porta-enxerto). A interação 
desses fatores em sinergia com as decisões de manejo, constituem os “pontos chaves” da vitivini-
cultura de qualidade. Ao longo de cada ciclo, impactam diretamente a composição da uva e, con-
sequentemente, a qualidade potencial do vinho de um determinado local (Smart; Robinson, 1991; 
Jackson; Lombard, 1993).  

Os vinhedos que apresentam muito sombreamento, causado pelo vigor genético excessivo da cul-
tivar, pela densidade de plantio, fertilidade do solo, sistema de condução ou falhas no manejo da 
vegetação, podem apresentar aumento na proporção de gemas inférteis e, consequentemente, 
maior proporção de ramos sem cacho (Smart, 1985; Smart; Robinson, 1991; Keller, 2010). Como 
consequência, ocorre uma desuniformidade na maturação de cachos e o favorecimento do cresci-
mento vigoroso dos ramos, em função da sombra e desequilíbrio na distribuição das reservas de 
carbono e nitrogênio na planta (Santos, 2006). O equilíbrio entre crescimento, produção e qualidade 
pode ser ajustado por duas estratégias: 1) adequação da carga de gemas e, consequentemente, 
do número de cachos, diluindo o vigor pela maior carga de produção por planta; e 2) redução da 
superfície foliar por podas verdes, reduzindo o autossombreamento (Silveira, 2011). A primeira é 
a estratégia mais adequada em termos de custos e impactos no equilíbrio crescimento/produção, 
pois considera a intensidade de poda e o número de plantas por área, enquanto que a segunda 
atua mais nos ajustes finos do manejo de dossel e controle do microclima (Smart; Robinson, 1991). 
Além disso, a segunda estratégia também apresenta limites, pois não se pode reduzir a área foliar 
a níveis inferiores à demanda de fotoassimilados dos frutos, que pode ser variável em relação à 
cultivar, combinação copa/porta-enxerto e local de cultivo (Kliewer; Dokoozlian, 2005). 

Portanto, apesar das estratégias serem simples, para a implantação de ambas é imprescindível 
a obtenção de referências locais do comportamento fisiológico e produtivo da videira em conjun-
to com o monitoramento da qualidade enológica da uva, com a elaboração e análise de vinhos. 
Somente desta forma é possível a seleção/adequação de parâmetros como densidade de plantio, 
carga de gemas, e proporção de área foliar por planta, que possam favorecer o equilíbrio de cresci-
mento e produção e as condições microclimáticas desejadas na realidade de solo e clima da região 
da Campanha. 

3.2. Detalhamento das ações de pesquisa com o manejo fitotécnico da videira

As atividades associadas ao manejo das plantas foram realizadas no período de 2012 a 2017 
em duas grandes ações de pesquisa, sendo a primeira com enfoque horizontal, sem intervenções 
ou alterações nos vinhedos, focando no monitoramento das videiras em crescimento, produção e 
qualidade enológica da uva em relação às práticas de manejo que são efetuadas nos vinhedos da 
Campanha Gaúcha (Figura 1). A segunda ação teve um enfoque vertical, sendo aplicado interven-
ções (mudanças ou tratamentos, detalhados abaixo) e análises nas plantas de um único vinhedo, 
visando uma caracterização básica das respostas das plantas em crescimento, componentes de 
rendimento e qualidade enológica da uva. À vista do conjunto de resultados de ambas ações, bus-
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cou-se a seleção/definição dos parâmetros e ajustes de dossel que promovem maior impacto na 
qualidade final dos vinhos desta região vitícola. 

Para a ação horizontal de monitoramento foram selecionados vinhedos de ‘Cabernet Sauvignon/
SO4’, com idades similares de plantio (de 2001 a 2005) e com ampla distribuição na região. Em 
cada local foram abertas trincheiras para avaliação de raízes, coleta de amostras de solo (normais 
e indeformadas) e análise dos perfis para classificação do solo (Figura 2). As amostras de solo 
foram transportadas para os laboratórios de Solo da Embrapa Clima Temperado e Faculdade de 
Agronomia da UFRGS, onde, além dos parâmetros químicos, foram caracterizadas curvas de re-
tenção de água do solo (Embrapa, 1997), obtendo-se as referências de capacidade de campo (CC) 
e ponto de murcha permanente (PMP), o que possibilita o cálculo do conteúdo de água disponível 
(CAD). Foram também instalados tensiômetros e sensores Profile Probe (modelo PR2, Delta-T 
Devices Ltda) nos diferentes vinhedos, para o monitoramento de água no solo ao longo de cada ci-
clo a fim de possibilitar, em conjunto com dados meteorológicos, a caracterização do balanço hídri-
co e das necessidades de irrigação. Além disso, para as avaliações das plantas foram selecionadas 
aleatoriamente duas fileiras por vinhedo e ao longo de cada fileira foram marcadas 10 plantas para 
monitoramento. 

Para a segunda ação (vertical) foi selecionada uma área de vinhedo (Vinhedo 1, Figura 1), repre-
sentativa das condições da superfície atual vitícola na região da Campanha Gaúcha, considerando 
principalmente os fatores solo e formação inicial das plantas. O vinhedo selecionado tinha a combi-
nação ‘Merlot’/’SO4’ (plantio em 2007), situado no município de Santana do Livramento-RS. 

Figura 1. Localização dos vinhedos que foram monitorados na ação horizontal (todos) e na ação vertical (Vinícola 1) do 
manejo da videira, durante as safras 2013, 2014, 2015 e 2016, na região da Campanha Gaúcha. (Fonte =  IBGE (Instituto 
..., 2010).
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Para a ação vertical, foram implementados ensaios com tratamentos de manejo do dossel e de 
irrigação, seguindo um delineamento de blocos casualizados, com cinco repetições (blocos) e 20 
plantas por parcela. Foram testados três tratamentos: A) carga de gemas por planta e por área; B) 
altura do dossel vegetativo e C) presença ou ausência de irrigação, os quais foram combinados 
como uma fatorial incompleto (Figura 3). A partir destas intervenções foram testados os seguintes 
contrastes: I) variações de carga de gemas por planta no espaçamento atual (20, 30 e 40 gemas/
planta); II) variação de espaçamento, mantendo a carga de gemas por área e dobrando a carga de 
gemas por planta (1,0 m/30 gemas X 2,0 m/60 gemas); III) variação de espaçamento, mantendo-se 
o mesmo número de gemas por planta e diferente número de gemas por área (1,0 m/40 gemas 
X  2,0 m/40 gemas); IV) variação na proporção de área foliar por planta sobre a mesma carga de 
gemas (6 X 9 X 12 X 15 folhas/ramo); V) presença ou ausência da irrigação (15 folhas/ramo sem 
irrigação X 15 folhas/ramo irrigado), ajustando a frequência de rega próxima da capacidade de 
campo nas linhas irrigadas. 

No mesmo local da ação vertical foram também efetuados ensaios com manejo de poda e brotação 
entre os ciclos 2013/14 a 2016/17. Foram testados tratamentos com variação na época de poda 
(maio, junho, julho e agosto), no sistema de poda (Guyot Duplo ou Cordão Esporonado) e na cultivar 
(foram testadas as cultivares Chardonnay, Viognier, Merlot, Tannat e Cabernet Sauvignon). Além 
disso, foi testado o manejo de indução de brotação, utilizando-se cinco doses de cianamida hidro-
genada que variaram de 0 a 3,25% do ingrediente ativo, aplicado em agosto (após a última data de 
poda) em todas as combinações de cultivar, época e sistema de poda. Todos os tratamentos foram 
distribuídos a campo em blocos casualizados, avaliando-se as respostas de brotação e potencial 
de produção.

Em ambas ações (horizontal e vertical), além do monitoramento contínuo efetuado por bolsista fixo na 
região, foram realizadas visitas mensais durante as safras (2013 a 2016) para avaliações da fenolo-
gia, do crescimento vegetativo (peso de poda, brotação, comprimento de ramos, número de feminelas 
por ramo e superfície foliar por planta), da organização do dossel (proporção de ramos horizontais, 
poda verde), de componentes de rendimento (proporção de ramos produtivos, número médio de ca-
chos/planta; e na colheita mensurou-se o peso médio de cacho, número médio de bagas/cacho, peso 

Fo
to

s:
 H

en
riq

ue
 P

. S
an

to
s

Figura 2. Abertura de trincheiras e coletas de amostras indeformadas de solo para as análises físico-químicas e classifi-
cação dos perfis em diferentes vinhedos da região da Campanha Gaúcha, 2014. 
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médio de baga, peso médio de engaço) e maturação da uva (sólidos solúveis totais, pH e acidez total 
titulável do mosto) (Figura 4). A avaliação da superfície foliar foi realizada durante o período de matu-
ração (dossel plenamente desenvolvido), medindo-se a nervura principal (com régua milimetrada) de 
todas as folhas em cinco ramos de cada planta marcada nos vinhedos (ação horizontal) ou tratamen-
tos (ação vertical). Essas medidas de nervura foram convertidas em área foliar, conforme Amarante 
et al. (2009). 

Para a qualidade enológica das uvas, aproximadamente 80 kg de uvas (4 caixas) foram colhidas por 
safra em cada vinhedo (horizontal) ou tratamento (vertical). As caixas de uvas foram transportadas 
no mesmo dia para a Embrapa Uva e Vinho, em Bento Gonçalves-RS, sendo estocadas previamente 
(24h) em câmara fria (10 ± 2°C) antes de serem processadas no método tradicional de microvinifi-
cação para tinto (Blouin; Peynaud, 2012). As uvas foram pesadas, desengaçadas e esmagadas. O 
mosto foi tratado com K2S2O5 (80 mg/L), com levedura comercial seca ativa (150 mg/L) e colocado 
em garrafões de vidro (20 L), adaptados com válvula de Müller (Figura 4). O período de maceração 
foi de cinco dias, com duas remontagens diárias. Uma vez concluída a fermentação alcoólica (den-
sidade constante e menor que 0,99 g/mL, com menos de 2 g/L de açúcar residual), fez-se a primeira 
trasfega, aproximadamente 30 dias após o esmagamento da uva. Os vinhos permaneceram nos gar-
rafões até completar a fermentação malolática, aproximadamente 45 dias após o término da fermen-
tação alcoólica. A seguir, os vinhos foram trasfegados novamente, adicionando-se mais uma dose 
de K2S2O5 (100 mg/L); estabilizados por um período de dez dias em baixa temperatura; filtrados com 
pré-filtro de microfibra de vidro (8 μm) e engarrafados. As garrafas foram fechadas com rolhas de 
cortiça natural e mantidas horizontalmente em sala climatizada (16 °C) até o momento das análises 
(no mínimo 6 meses após). Esses vinhos foram submetidos às análises físico-químicas, conforme 
Amerine e Ough (1976), Usseglio-Tomasset (1995), Ribèreau-Gayon et al. (2006). Além disso, fo-

Figura 3. Esquema da combinação dos tratamentos que foram executados na ação vertical, envolvendo 
as variações na densidade de plantio, na carga de gemas por planta na poda seca, na altura de desponte 
do dossel (número de folhas principais/ramo) na poda verde e na ausência ou presença de irrigação. 
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ram realizadas análises sensoriais das diferentes amostras de vinho, seguindo o método de Análise 
Descritiva Quantitativa (ADQ) (Stone e Sidel, 1992), sendo essa ação pré-aprovada pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa (CEP, Protocolo UNIVASF nº 1.346.299/2015 e CAAE 49561715.1.0000.5196), 
conforme exigências da Resolução 466/12, do Conselho Nacional de Saúde, Brasil (Brasil, 2012). 
As amostras de vinhos também foram submetidas a um conjunto de técnicas analíticas de extração 
e caracterização do perfil de voláteis, envolvendo microextração em fase sólida no modo headspace 
(HS-SPME), cromatografia gasosa com detector de espectrometria de massa (GC-MS), cromato-
grafia gasosa com detector de ionização em chama (GC-FID), cromatografia gasosa bidimensional 
abrangente com detector de espectrometria de massa (GCxGC-TOFMS) e a técnica de cromato-
grafia gasosa com olfatometria Osme (GC-O-Osme). A determinação de compostos fenólicos foi 
realizada empregando-se cromatografia líquida com detector de arranjo de diodos (LC-DAD), bem 
como com detector de fluorescência (LC-FLD). As análises estatísticas foram feitas utilizando-se 
SPSS versão 15.0 (SPSS, Chicago, USA, 2003). (Welke et al., 2012a; Welke et al., 2012b; Nicolli et 
al., 2018; Nicolli et al., 2020).

3.3. Resultados obtidos 

Para facilitar o entendimento, os resultados relativos ao manejo de plantas foram organizados se-
guindo uma sequência lógica de desenvolvimento da videira. Ou seja, inicialmente são abordados 
os aspectos de poda e brotação e, a seguir, os de qualidade enológica da uva em relação aos con-
trastes de vinhedos (ação horizontal) e as variações de manejo de plantas (ação vertical). Nesta 
sequência de etapas, o enfoque será na exposição dos principais resultados que atendem às ques-
tões expostas pela Associação dos Produtores de Vinhos Finos da Campanha Gaúcha.
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Figura 4. Procedimentos de poda e avaliações de crescimento, superfície foliar, produção e qualidade enológica das 
uvas, com microvinificações das colheitas nos diferentes vinhedos (ação horizontal) e tratamentos (ação vertical).
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3.3.1. Manejo da poda e da brotação na região da Campanha Gaúcha

A videira, como outras espécies de clima temperado, apresenta um estado de dormência de gemas 
durante o período de inverno (endodormência), o qual é ativado pelos frios de outono. A superação 
desta endodormência ocorre pelo acúmulo de horas de frio (HF, soma de horas com temperatura 
igual ou inferior a 7,2°C) durante os meses de inverno, sendo a exigências de HF para atingir a 
plena brotação uma característica variável entre cultivares. Quando se analisa as condições climá-
ticas das regiões de origem da videira, na Europa ou América do Norte, a soma de HF é abundante 
durante o inverno e o requerimento de frio dos genótipos não se apresenta como um fator limitante 
para a produção. Entretanto, quando as videiras são cultivadas em regiões com clima subtropical, 
este requerimento de frio passa a ser um fator determinante para o contraste de produção entre 
locais, genótipos e ciclos. No sul do Brasil, as regiões produtoras de espécies frutíferas de clima 
temperado, como a videira, são consideradas marginais em disponibilidade de frio e com grandes 
variações entre locais e ciclos (Petri et al., 2017). Normalmente ocorrem grandes variações na soma 
de HF de um ano para outro, com a ocorrência frequente de anos com insuficiência de horas de frio 
para a superação da endodormência. Segundo Wrege et al. (2010), este cenário de variabilidade 
entre anos e de restrição de HF tende a piorar se considerarmos as previsões de mudanças climáti-
cas para o sul do Brasil, as quais consideram aumentos da temperatura média e, consequentemen-
te, redução no número de horas de frio.

Ao longo deste projeto, os contrastes de HF entre anos foram evidentes e expressivos na região 
de Santana do Livramento, com monitoramento da temperatura durante o período de outono/
inverno (abril-setembro). Considerando como referência a normal climática de 340 HF para o 
local (Matzenauer et al., 2005), ocorreram anos com alto acúmulo de frio (2013: 641 HF e 2016: 
594 HF), próximo do normal (2014: 374 HF) e com baixo acúmulo (2015: 308 HF). Segundo 
Anzanello et al. (2018), as cultivares de brotação precoce (Chardonnay), intermediária (Merlot) e 
tardia (Cabernet Sauvignon) apresentam, respectivamente, 136 HF, 298 HF e 392 HF na média 
de exigências de frio para superação completa do estado de endodormência. Esses limites de 
HF podem variar em função das condições de cultivo (ex.: nível de produção, estresses hídricos, 
fitossanitários, etc), pois dependem do estado fisiológico das plantas, mas servem de referência 
para se caracterizar os riscos locais de produção e as demandas de manejo.

Nos primeiros ensaios, confrontando-se épocas (meses), tipos de poda (Cordão Esporonado e 
Guyot Duplo) e doses de cianamida hidrogenada (CH) com a cultivar Merlot, que tem exigência in-
termediaria de frio (Anzanello et al., 2018), percebe-se que o tipo de poda tem muito mais influên-
cia sobre o potencial de brotação do que os demais fatores (Figura 5). De modo geral, mesmo 
em anos contrastantes na soma de frio (641 HF e 374 HF), todas as plantas podadas em Cordão 
Esporonado e sem tratamentos com CH já apresentaram uma brotação próxima de 100 % (93,8% 
na média dos anos). Portanto, nesta poda em cordão as plantas não tratadas e tratadas com as 
diferentes doses de CH não apresentaram diferenças significativas no padrão de brotação (Figura 
6). Isto favorece o desenvolvimento do dossel (formato das plantas) e, consequentemente, a ga-
rantia do potencial de produção em todos ciclos, sem a necessidade da aplicação de indutores de 
brotação. Esse efeito favorável do Cordão Esporonado sobre a brotação foi também observado 
neste trabalho com as cultivares Cabernet Sauvignon e Tannat, corroborando com trabalhos ante-
riores, os quais não recomendam a aplicação de indutores de brotação em sistemas que adotam 
poda curta (Miele, 1991; Marodin et al., 2006). Estas aplicações em Cordão Esporonado podem 
induzir brotações indesejáveis e não férteis a partir do lenho (estrutura velha), como pode ser 
identificado nos valores que ultrapassam os 100% de brotação na Figura 5.
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Em contrapartida, nas plantas que foram podadas em Guyot Duplo a brotação máxima variou de 
60% (sem tratamento) a 80% (tratadas com CH). As falhas de brotação ocorreram principalmente 
na posição intermediária das varas, concentrando a brotação apenas nas gemas da base e do 
ápice das varas (Figuras 5 e 6). Ou seja, a antecipação da brotação nas gemas apicais exerceu 
uma prevalência ou dominância, impedindo a brotação das gemas intermediárias. Essa é uma 
resposta clássica de espécies de clima temperado em relação à falta de frio e se manifesta prin-
cipalmente sobre o contraste fisiológico da dormência entre gemas de posições intermediárias 
e das extremidades das varas, como ápice ou base (Keller, 2010). Contudo, confrontando-se a 
exigência deste genótipo (298 HF) com as condições de inverno das safras, percebe-se que a 
disponibilidade de frio foi adequada (641 HF e 374 HF). De acordo com Anzanello et al. (2014), 
as flutuações de temperatura durante o período de inverno exercem grande influência sobre o 
metabolismo da dormência em espécies de clima temperado, ampliando a exigência de frio dos 
genótipos. Portanto, como é comum a ocorrência de dias quentes durante o inverno no sul do 
Brasil (Wrege et al., 2010; Alves et al., 2014), a variabilidade observada nas gemas de varas no 
Guyot pode estar associada à influência das condições locais. Com isso, a poda Guyot amplia o 
risco de ocorrer falhas de brotação nos vinhedos, elevando a dependência por indutores de bro-
tação para se garantir maior uniformidade e níveis de produção.
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Figura 5. Brotação em plantas ‘Merlot’, podadas em Cordão Esporonado ou Guyot Duplo em 2013 (A), com 641 HF, e em 
2014 (B), com 374 HF. Os números em “A” expõem as doses de cianamida hidrogenada (CH), adotadas em todas épocas 
de poda, sendo: 1) Controle, 0,0% de CH; 2) 1,0 % de CH; 3) 1,75 % de CH, 4) 2,5 % de CH e 5) 3,25 % de CH. Todas 
aplicações de CH foram logo após a última poda (agosto), para estimular a brotação na primavera. Fotos salientam o 
contraste de brotação em setembro em plantas sem aplicação e com poda em Cordão Esporonado (C) e Guyot Duplo (D).



89Vinhos finos da região da Campanha Gaúcha: tecnologias para a vitivinicultura e para estruturação 
de Indicação Geográfica

Detalhando-se os resultados das aplicações de CH na poda em Guyot, independente do ano e da 
época de poda, houve diferenças significativas entre as doses aplicadas (Figuras 5 e 6). As diferen-
ças de brotação seguiram um modelo quadrático, atingindo o ponto de máximo eficiência na dose 
de 2% de CH ou 4% do produto comercial (Figura 7). A partir deste ponto de máxima, destaca-se o 
efeito negativo ou fitotóxico de doses maiores, caracterizado pela redução do percentual em 3,25% 
de CH ou 6,5% do produto comercial. Resultados similares foram também obtidos com ‘Cabernet 
Sauvignon’, onde a máxima eficiência de CH na brotação das varas ocorre com a concentração 
entre 1,75% e 1,87% de CH (Miele, 1991; Marodin et al., 2006) ou próximo de 4% do produto 
comercial.
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Figura 6. Contrastes de brotação em plantas de ‘Merlot’ (Vitis vinifera L.) conduzidas em espaldeira e podadas em 
Cordão Esporonado ou Guyot Duplo, em julho/2013 (641 HF). Fotos registradas em set/2013, expondo os percentuais de 
ingrediente ativo cianamida hidrogenada (CH) que foram aplicados em agosto/2013.
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A partir da definição da melhor dose de CH para indução de brotação em Guyot, foram efetuados 
ensaios com diferentes cultivares. Destacando-se inicialmente os dados obtidos no ciclo 2015/16, 
cujo inverno apresentou uma soma de frio (308 HF) que foi inferior à normal climática (340 HF). 
Independentemente da cultivar, as plantas sem aplicação de CH e podadas em maio apresentaram 
brotações superiores (‘Chardonnay’, ‘Merlot’) ou similares àquelas podadas em agosto (‘Viognier’, 
‘C. Sauvignon’ e ‘Tannat’) (Figuras 8 e 9). No ano com maior disponibilidade de frio (2016, 594 HF) 
observou-se a mesma tendência de alta brotação nas plantas podadas em maio, principalmente na 
cultivar Tannat (Figura 9). 

Figura 7. Brotação em plantas de ‘Merlot’ (Vitis vinifera L.) em função de doses do produto comercial, as quais corres-
pondem, respectivamente, às seguintes doses do ingrediente ativo cianamida hidrogenada: 0,0%; 1,0 %; 1,75%; 2,5% e 
3,25%. Dados médios entre épocas de poda (jun, jul e ago, em 2013; mai, jun, jul e ago, em 2014), nos ciclos 2013/2014 
e 2014/2015.
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Além disso, apesar do inverno de 2015 ter apresentado baixa disponibilidade de frio, pode-se 
perceber que o tratamento com CH foi justificável apenas nas plantas podadas em junho e julho, 
principalmente em ‘Merlot’ e ‘C. Sauvignon’. Nas cultivares Chardonnay, Viognier e Tannat, mesmo 
adotando poda em Guyot, as plantas tratadas com CH não tiveram brotações expressivas, que 
compensasse a aplicação do produto. Contudo, nas cultivares Merlot e C. Sauvignon com poda 
Guyot, independentemente do ano dispor de inverno quente (2015, com 308 HF) ou frio (2016, 
com 594 HF), percebe-se uma maior demanda por tratamento químico para se atingir a brotação 
plena (Figura 9).

Figura 8. Brotação de plantas ‘Chardonnay’ e ‘Viognier’ (Vitis vinifera L.) podadas em Guyot Duplo de maio a agosto, 
no ciclo 2015/16 (308 HF). As plantas de todas datas de podas foram tratadas (2% cianamida hidrogenada) ou não para 
indução de brotação na última data de poda (agosto).

Figura 9. Brotação de plantas ‘Merlot’ (A, D), ‘Cabernet Sauvignon’ (B, E) e ‘Tannat’ (C, F) podadas em Guyot Duplo de 
maio a agosto, respectivamente, nos ciclos 2015/16 (308 HF) e 2016/17 (594 HF). As plantas de todas datas de podas 
foram tratadas (2% cianamida hidrogenada) ou não para indução de brotação na última data de poda (agosto).
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Quanto à fertilidade das brotações (presença de ramos com cachos) nos tratamentos de CH, data 
e tipo de poda, todas as cultivares foram similares e apresentaram em média 75% de ramos férteis 
em 2015 (308 HF). Contudo, em anos com invernos mais frios, como registrados em 2013 (641 HF) 
e 2016 (594 HF), a proporção de ramos férteis em todas as datas de podas foi idêntica entre si, com 
uma média de 95%. Portanto, qualquer variação que ocorra no percentual de brotação das plantas 
terá impacto direto sobre o potencial de produção do vinhedo e merece a atenção do produtor.

Na análise da evolução fenológica, destaca-se que mesmo havendo uma antecipação de três me-
ses na data de poda (maio em relação a agosto), não se percebe antecipação na data de brotação 
(Figura 10). A similaridade de fenologia fica mais evidente em anos com invernos mais frios (2013). 
Contudo, em anos com invernos mais amenos ou quentes (2014), percebe-se que a poda anteci-
pada em maio até apresentou uma tendência de similaridade com a poda de agosto e atraso na 
brotação e evolução das fases fenológicas, em comparação às podas de junho e julho (Figura 10). 
Essa similaridade em data de brotação de plantas com podas precoces, durante o estado de dor-
mência, e podas mais tardias (agosto) também foi observada por outros trabalhos (Trought et al., 
2011). De modo geral, quando a poda está sendo efetuada em maio, as plantas já estão no estado 
de dormência, com atividade metabólica restrita e basal, e as gemas não respondem em brotação. 
Em contrapartida, quando as plantas são podadas em agosto e após o acúmulo de horas de frio, 
as gemas já superaram o estado de dormência e podem responder à disponibilidade de calor para 
brotar.

Um detalhe interessante na poda precoce é que o corte da planta, proveniente do uso da tesoura, 
cicatriza com o tempo (acúmulo de calose) e, ao contrário da poda em agosto, a planta não perde 
água. Ou seja, previamente a data de poda em agosto normalmente ocorre alguns dias com tem-
peratura mais elevada, favorecendo a retomada da atividade metabólica radicular e, consequente-
mente, a absorção de água e a elevação da turgescência dos ramos. Nestas condições, com o corte 

Figura 10. Evolução fenológica de videiras ‘Merlot’ (Vitis vinifera L.) conduzidas em espaldeira e podadas em Cordão 
Esporonado em diferentes meses nos ciclos 2013/2014 (com 641 horas de frio, HF) e 2014/2015 (374 HF).
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promovido pela poda ocorre o extravasamento da seiva da planta (conhecido como choro), carrean-
do açúcar e hormônios que podem estimular a brotação das gemas próximas ao corte (Keller, 2010). 
Em contrapartida, devido às plantas com poda precoce (ex.: maio) cicatrizarem completamente o 
corte da tesoura antes da brotação, essa influência do corte sobre as gemas próximas não ocorre 
e toda a planta tem a mesma pressão de turgor, distribuindo de modo mais uniforme os solutos 
(açúcares e hormônios) entre as gemas presentes. Isso condiciona uma brotação mais uniforme em 
relação às podas de primavera, podendo até atingir maior percentual de brotação, como observado 
nas plantas de ‘Chardonnay’, ‘Merlot’ e ‘Tannat’ (Controle em maio, Figuras 8 e 9).

A cicatrização do corte sem a presença do “choro” nas podas antecipadas também favorece a sa-
nidade das plantas, pois restringe as condições de umidade para o inóculo e a evolução de fungos 
de madeira (Van Niekerk et al., 2011). Contudo, além dessa proteção natural, é importante que o 
produtor efetue todos os procedimentos fitossanitários necessários para preservar a sanidade das 
plantas, como o pincelamento dos cortes após a poda com tinta plástica e fungicida (Monteiro; Zílio, 
2018). Durante este período de dormência (com metabolismo baixo) a cicatrização dos cortes é 
mais lenta, exigindo uma proteção para se evitar qualquer foco de infecção.

De modo geral, estas ações no manejo de poda demonstraram que as podas antecipadas não 
promovem nenhum comprometimento para a produção vitícola na região da Campanha Gaúcha. 
Ficaram evidentes os benefícios desta antecipação, principalmente se a mesma for realizada em 
maio. Além disso, destaca-se a importância da adoção da poda em Cordão Esporonado, elimi-
nando a necessidade de qualquer tratamento adicional para se atingir a uniformidade de brota-
ção/produção, independente da variabilidade de frio que ocorre nesta região. 

Apesar destas vantagens da poda em Cordão Esporonado, destaca-se que nesse sistema há o 
inconveniente do maior acúmulo de estrutura velha nas plantas, elevando a altura da poda (for-
mação de cachimbo) e favorecendo a evolução de doenças de madeira (ex.: podridão descen-
dente, Figura 14B). Portanto, recomenda-se a adoção de um manejo com alternância do tipo de 
poda (Figura 11). 

Neste manejo com alternância, inicialmente realiza-se uma poda Guyot (vara) para renovação da 
copa e formação do novo Cordão Esporonado, empregando-se a aplicação de cianamida hidroge-
nada (CH) na dose de máxima eficiência (4% de produto comercial), para se garantir a brotação e 
a formação uniforme dos esporões para o ciclo seguinte. No segundo ciclo já se adota a poda em 

Figura 11. Manejo alternando tipo de poda, considerando a poda Guyot Duplo (G) para renovação do Cordão Esporonado 
(CE). No primeiro ano, para renovação e preparação do Cordão Esporonado, emprega-se a poda Guyot com a aplicação 
de cianamida hidrogenada (CH), na dose de 2% de ingrediente ativo ou 4% de produto comercial. Nos anos seguintes 
(2° ao 4° ano) é adotada a poda Cordão Esporonado, sem aplicação de CH. Esse conjunto de manejo é empregado no-
vamente a partir do 5° ano, possibilitando a renovação da estrutura do Cordão Esporonado. Destaca-se que esse tempo 
ou frequência de renovação com alternância do sistema Guyot é uma sugestão com base nas características médias dos 
vinhedos da região. Ou seja, pode ser ampliado em vinhedos que apresentem plantas com baixo vigor e nenhum sintoma 
de podridão de madeira. 
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Cordão Esporonado, sem a necessidade da aplicação de indução química para brotação. Essa 
poda em Cordão Esporonado é empregada por mais dois ciclos, totalizando três ciclos até o quarto 
ano. No quinto ano, é feita novamente uma poda Guyot, para renovação do Cordão Esporonado 
e eliminação da estrutura velha da planta. Neste momento de renovação e adoção de uma poda 
longa (Guyot), é necessário repetir o manejo químico de indução da brotação para se dispor de uma 
formação uniforme de esporões no futuro Cordão Esporonado. Com a repetição destes módulos 
alternados pode-se usufruir das vantagens de cada tipo de poda (renovação no Guyot e brotação 
uniforme no Cordão Esporonado), reduzindo as possibilidades de incidência de doenças de ma-
deira e favorecendo a brotação/produção com a menor necessidade de tratamentos para indução 
química da brotação.  

3.3.2. Contrastes de locais e vinhedos sobre a qualidade enológica de uvas

Na caracterização dos vinhedos que foram monitorados ao longo da região da Campanha Gaúcha 
(Ação Horizontal), destaca-se inicialmente os contrastes em tipos de solo. Dos seis vinhedos, qua-
tro estão instalados sobre Argissolo e dois em Luvissolo (Figura 12). Os vinhedos em Luvissolos 
se localizaram nos municípios de Dom Pedrito e Bagé, enquanto que os Argissolos tiveram uma 
distribuição mais ampla, envolvendo os municípios de Santana do Livramento, Dom Pedrito e 
Candiota. Os Argissolos também tiveram um predomínio do tipo vermelho-amarelo (três vinhe-
dos), em relação ao vermelho (um vinhedo). 

No geral, os Luvissolos são pouco profundos e apresentam um acúmulo subsuperficial de argilas 
expansivas, formando um horizonte B textural com baixa condutividade hidráulica (Streck et al., 
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Figura 12. Tipos de solos identificados nos vinhedos monitorados (Ação Horizontal) na Campanha Gaúcha (Localização 
no Mapa), distribuídos nas Classes PVd (Argissolos Vermelho Distrófico) e LO (Luvissolos Órtico). Quanto à ocorrência, 
na classe PVd foram registrados os tipos Argissolo Vermelho-Amarelo Distrófico Abrúptico (Vinhedos 1 e 6), Argissolo Alí-
tico Abrúptico (Vinhedo 4) e Argissolo Vermelho Distrófico Arênico (Vinhedo 2); enquanto na classe LO, foram registrados 
o Luvissolo Órtico Típico (Vinhedos 3 e 5). 
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2018). Portanto, trata-se de solos rasos, mal drenados e com maior escorrimento superficial da 
água durante as chuvas, o que favorece a erosão. Em contrapartida, apesar dos Argissolos também 
apresentarem um horizonte subsuperficial argiloso, apresentam melhor capacidade de drenagem, 
além de serem profundos. 

Na análise da distribuição e do crescimento de raízes em profundidade nos diferentes vinhedos, mesmo 
tendo o mesmo porta-enxerto (SO4), percebe-se uma grande influência do tipo de solo (Figura 13A). 
Todos locais com Argissolo (Vinhedos 1, 2, 4 e 6) apresentaram as maiores profundidades de raízes, 
sendo 90% das mesmas localizadas entre 60 e 70 cm (horizontes A1p, A2 e B1). Em contrapartida, nos 
locais com Luvissolo (Vinhedos 3 e 5) as videiras apresentaram as menores profundidade de raízes, 
com mais de 70% destas localizadas nos primeiros 25 cm (horizonte Ap) e poucas raízes atingindo os 
40 ou 50 cm, devido à grande restrição imposta pelo horizonte Bt (argiloso) desta classe de solo. 

Figura 13. Variações em profundidade de raízes (A), curvas de retenção de água (B), conteúdo de água disponível na pro-
fundidade de raízes (C) e balanço hídrico em vinhedos contrastantes (D). Em B, as linhas pontilhadas verticais referem-se 
aos limites de tensão considerados para capacidade de campo (-10 kPa) e ponto de murcha permanente (-1500 kPa). Em 
D, as setas vermelhas representam os momentos em que a demanda ultrapassou o limite de disponibilidade, promovendo 
uma condição de deficiência hídrica.
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A partir de amostras não deformadas destes perfis de solo, foram caracterizadas as curvas de re-
tenção de água para cada local (Figura 13B). Com estas curvas, que expressam a variação no teor 
de água no solo (m3 água/m3 solo) em função do potencial matricial (tensão, em kPa), se obtém 
os pontos ou níveis de capacidade de campo (CC) e de murcha permanente (MP), cuja diferença 
corresponde ao conteúdo de água disponível para as plantas (CAD). No comparativo, fica evidente 
a maior capacidade de retenção de água dos Luvissolos, em comparação aos Argissolos. Contudo, 
simulando uma condição de seca com o aumento da tensão entre CC e PM (linhas pontilhadas, 
Figura 13B) os Luvissolos (vinhedos 3 e 5) variaram pouco no teor de água, expondo uma maior 
restrição na disponibilidade de água para as plantas. Ou seja, apesar de reter maior volume de 
água, os Luvissolos disponibilizam menor volume para as plantas em momentos de estiagem. Um 
comportamento intermediário foi observado no solo do vinhedo 4, enquanto que os solos dos vi-
nhedos 1, 2 e 6 foram os que apresentaram a menor capacidade de retenção (alta drenagem) ou a 
maior disponibilidade hídrica, principalmente o solo do vinhedo 1. Portanto, havendo oferta de água 
(chuvas), estes vinhedos implantados em Argissolo apresentam maiores perdas por drenagem (bai-
xa retenção), mas podem disponibilizar água para as plantas por um período maior de estiagem, se 
consideradas as características físicas dos horizontes, a profundidade do perfil e a distribuição das 
raízes. Esse ranqueamento dos solos em relações hídricas fica mais claro quando se analisa o con-
teúdo de água disponível na profundidade das raízes (CAD-Raiz), o qual considera em conjunto o 
volume de água disponível de cada solo (CC-PM), que realmente está acessível ou explorado pelas 
videiras (Figura 13C). A partir deste resultado, evidencia-se que os vinhedos 1, 4 e 6 apresentam 
o maior potencial de disponibilidade hídrica, enquanto os vinhedos 2, 3 e 5 as condições de maior 
restrição.

Para exemplificar as consequências práticas destas características físicas dos solos, apresenta-se 
o contraste no balanço hídrico entre os vinhedos 1 e 3 (Figura 13C). Neste balanço, o qual con-
sidera em conjunto os volumes de pluviosidade, evapotranspiração, drenagem e capacidade de 
armazenamento de cada solo (água disponível), destaca-se que podem ocorrer períodos de defi-
ciência nos locais com maior restrição (setas vermelhas). Importante salientar que esses períodos 
de restrição hídrica foram pouco frequentes durante a execução deste projeto, pois os acumulados 
de pluviosidade (ago-fev) nos ciclos 2012/13 (959,9 mm), 2013/14 (956,4 mm) e 2014/15 (916,4 
mm) ficaram, na média, 19% acima da normal climática da região (791,4 mm) pela influência do 
fenômeno ‘El Niño’ nestes anos. Ou seja, em condições climáticas normais, possivelmente períodos 
de deficiência poderão ocorrer em todos os solos durante o ciclo, mas poderão ser mais severos 
nos locais com Luvissolo e menor profundidade de raízes. 

De modo geral, em vinhedos já estabelecidos, esta restrição hídrica moderada pode ser benéfica 
para a qualidade enológica (Ojeda et al., 2004), mas destaca-se a importância do uso de irrigação 
para garantir a instalação/formação de vinhedos nesta região, principalmente nos locais que apre-
sentam solos com maior restrição hídrica e em anos com maior estiagem. Além disso, consideran-
do que a região apresenta risco de estiagem em alguns anos (Leivas et al., 2006), nos locais com 
Luvissolo também se recomenda o investimento em irrigação para se garantir a função foliar e o 
avanço da maturação em anos de maior restrição. Contudo, nas áreas em produção é importante 
que a irrigação seja tecnicamente controlada, mantendo-se sempre a condição de estresses mo-
derados (60 a 70% do volume de água da capacidade de campo para cada tipo de solo), pois o 
excesso hídrico pode trazer mais prejuízo do que benefício, induzindo crescimento vigoroso/dese-
quilibrado que favorece doenças e reduz a qualidade enológica da uva (Katerji et al., 1994; Ojeda 
et al., 2004).
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A partir de amostras superficiais (0-20 cm) destes mesmos solos também se pode observar dife-
renças no percentual de argila que estão diretamente associadas aos contrastes de disponibilidade 
hídrica. Ou seja, os solos 1 e 2 que tiveram maior variação nas curvas de retenção de água (Figura 
13B) foram também aqueles que apresentaram o menor percentual de argila na camada superficial 
(10 a 14%). Os solos intermediários em retenção (Vinhedos 4 e 6) ficaram com 20% de argila, en-
quanto os vinhedos com maior retenção de água apresentaram 27% de argila. 

Na caracterização fitotécnica geral dos vinhedos monitorados de ‘Cabernet Sauvignon’, destaca-
-se que as áreas foram implantadas entre 2001 e 2005 sobre o porta-enxerto SO4 e em sistema 
espaldeira, que é a condução predominante na região (Tabela 1). A orientação predominante das 
fileiras foi Norte-Sul (cinco vinhedos), sendo o vinhedo 4 o único com a orientação Leste-Oeste. 
Considerando que essa região vitícola está localizada na latitude 30° Sul, a face norte da fileira é 
que receberá a maioria da radiação solar incidente nesta orientação N-S. 

Na densidade de plantio, os vinhedos apresentaram uma variação mínima tanto na linha (1 a 1,2 
m), quanto na entrelinha (2,5 a 3,3 m), evidenciando que estes espaçamentos não foram defi-
nidos com base nas características de cada local (ex.: solo). A poda predominante adotada nos 
vinhedos foi a curta (esporões), em Cordão Esporonado (cinco vinhedos), enquanto que um único 
vinhedo adota a poda longa (varas), em Guyot Duplo. 

Conforme destacado anteriormente no manejo de brotação, as podas mais longas podem ser mais 
problemáticas e são mais exigentes em tratamentos de indução química, principalmente para 
a cultivar Cabernet Sauvignon (Figura 9). Em contrapartida, as podas em Cordão Esporonado 
condicionam maior uniformidade de brotação, mas se tornam mais suscetíveis às infecções de 
fungos de madeira pela maior proporção de tecidos velhos nas plantas. Em algumas áreas foram 
encontradas plantas sintomáticas ou falhas na linha, em função da morte precoce de plantas 
(Figura 14). Portanto, para tentar amenizar os riscos ou problemas de ambos sistemas de poda, 
recomenda-se seguir o manejo com alternância de poda, exposto na Figura 11.

Apesar das similaridades em densidade de plantio e tipos de poda, observou-se uma variação 
significativa na carga de gemas por plantas que tem sido adotada. Na média geral, os vinhedos 
apresentaram 21,1 gemas/planta (linhas pontilhadas na Figura 15A), mas ao longo dos ciclos fo-
ram registrados extremos de cargas como 8,1 gemas/planta (vinhedo 5, em 2013) e 40,1 gemas/
planta (vinhedo 2, em 2015). Entre os vinhedos e ciclos avaliados, destacou-se o vinhedo 2 com 
a maior carga (média 34,1 gemas/planta), seguido dos vinhedos 1 (21,65 gemas/planta), 6 (19,7 
gemas/planta), 3 (19,4 gemas/planta), 4 (18,75 gemas/planta) e 5 (13,08 gemas/planta).

Tabela 1. Características dos vinhedos de ‘Cabernet Sauvignon’/’SO4’, que foram monitorados na Campanha Gaúcha 
(Ação Horizontal) entre 2013 e 2016. 

LOCAL ALTITUDE 
(m)

PLANTIO 
(ano)

ORIENTAÇÃO 
DAS FILAS

TIPO DE
PODA

1 185 2004 NO - SE Guyot Duplo
2 180 2005 NO - SE Cordão Esporonado
3 246 2003 N - S Cordão Esporonado
4 337 2004 L - O Cordão Esporonado
5 342 2003 NE - SO Cordão Esporonado
6 275 2001 N - S Cordão Esporonado
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Quando se compara o número de ramos brotados por gema, percebe-se, com exceção do vinhe-
do 1, que a maioria dos vinhedos apresentou uma proporção maior do que 1 (linha vermelha na 
Figura 15B). Ou seja, na maioria dos ciclos ocorreu um número superior de brotos (média 29,7) 
em relação ao número de gemas que foi deixado na poda (média 21,1), atingindo uma razão mé-
dia de 1,58 brotos/gema (linha pontilhada na Figura 15B). Essas brotações extras são originadas 
de gemas rudimentares e estéreis (sem cachos) presentes na estrutura velha das plantas (Figura 
15C). Além disso, representam um desequilíbrio de vigor das plantas, em função da genética 
(SO4 é um porta-enxerto vigoroso), condições locais de cultivo (ex.: adubação, precipitações, etc) 
e a baixa carga de gemas por planta (Keller, 2010). 

A influência da carga de gemas sobre a proporção de brotos fica mais evidente quando se rela-
ciona os efeitos da variação na carga de gemas entre ciclos com a proporção de brotos/gema. 
Com exceção dos vinhedos 4 e 6, ao longo dos três ciclos registrou-se um incremento gradativo 
na carga de gemas/planta, por iniciativa de cada empresa, variando de uma média geral de 19,06 
gemas/planta (2012/13) para 23,82 gemas/planta (2014/15). Esta variação teve um efeito direto 
sobre a proporção de brotos, reduzindo de 2,24 brotos/gema (2012/13) para 0,95 brotos/gema 
(2014/15), se aproximando de uma condição mais equilibrada de plantas. Portanto, esse resulta-
do já expõe uma estratégia que deve ser adotada (aumento da carga de gemas por planta) para 
amenizar o vigor vegetativo dos vinhedos na região (Rives, 2000).

O contraste de vigor impresso no número de brotações também foi evidente na análise do diâme-
tro médio dos troncos das videiras, o qual expõe um efeito de crescimento cumulativo nas plantas 
desde o plantio. Mesmo havendo similaridade na combinação genética (‘C. Sauvignon’/’SO4’) e 
nas idades de plantio (Tabela 1), os diâmetros de tronco foram muito distintos entre os vinhedos 
(Figura 15D). O vinhedo 1 foi o mais restrito em crescimento (média de 836,17 mm, ou 76 mm/
ano), enquanto que os vinhedos 2, 4 e 5 foram intermediários (1515,62 mm, ou 137,78 mm/ano) 
e os vinhedos 3 e 6 foram os mais vigorosos (2042,08 mm, 157,08 mm/ano).
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Figura 14. Vinhedos de ‘Cabernet Sauvignon’/’SO4’ com brotação irregular em sistema de condução Guyot Duplo (A) e 
com mortes precoces de planta em sistema de condução Cordão Esporonado (B). 
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O contraste de vigor vegetativo pôde também ser analisado pelo aspecto geral de crescimento das 
brotações do ano (Figura 16). Em todos os ciclos monitorados, apenas o vinhedo 1 teve um cresci-
mento mais restrito, exigindo uma poda verde (desponte). Os demais vinhedos, foram submetidos a 
podas verdes frequentes (média de 3/ciclo), principalmente nos locais que as plantas apresentaram 
a maior proporção de gemas/planta e diâmetro de tronco. Ou seja, o vigor vegetativo se manifestou 
tanto no número de brotações extras, mas também no crescimento apical destas brotações. 
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Figura 15. Número de gemas por planta (A) e variação no vigor de planta caracterizado pela razão do número de ramos 
brotados por gema (B), presença de brotações na madeira velha (C) e contrastes no diâmetro médio de tronco de videiras 
‘Cabernet Sauvignon’/’SO4’ (D), cultivadas na região da Campanha Gaúcha. Médias seguidas pela mesma letra foram 
similares entre si (Tukey, p≤0,05). 
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Um detalhe importante é que o desponte (mecanizado ou manual) foi realizado sem uma organiza-
ção prévia dos sarmentos, evitando a posição horizontal dos mesmos. Sem esta organização prévia 
do dossel, os despontes ocorrem predominantemente nas partes mais aparentes da vegetação. 
Como consequência, muitos sarmentos não foram despontados e continuaram com crescimento 
apical ativo e horizontalmente sobre o dossel (Figura 17). No conjunto, esse excesso de vigor e a 
permissividade do crescimento apical contínuo, aumentou a densidade de folhas no dossel, favore-
cendo o auto-sombreamento. Este crescimento vegetativo excessivo também se apresenta como 
um forte dreno, restringindo o fluxo de fotoassimilados para os cachos e, consequentemente, para a 
qualidade enológica da uva (Keller, 2010). No geral, as decisões de manejo têm influências diretas 
no equilíbrio entre o crescimento vegetativo e produção e, consequentemente, sobre as condições 
microclimáticas de temperatura, radiação solar e umidade que incidem na região dos cachos de um 
vinhedo (Smart; Robinson, 1991; Jackson; Lombard, 1993). Essas condições de microclima são 
os “pontos chaves” da vitivinicultura de qualidade, pois ao longo do ciclo influenciam a composição 
e o potencial enológico das uvas e, consequentemente, a qualidade potencial dos vinhos de um 
determinado local. 

A falta de organização no dossel antes do desponte também pode gerar outros problemas, princi-
palmente no modo mecanizado. Na Figura 18, destaca-se que alguns sarmentos mais afastados do 
dossel de um vinhedo acabaram sendo despontados com apenas duas folhas, o que não permite a 
evolução da maturação dos cachos. Esse é um exemplo importante para salientar que a viticultura 
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Figura 16. Aspecto geral do crescimento vegetativo de videiras ‘Cabernet Sauvignon’/’SO4’ nos vinhedos 3 (A), 4 (B), 5(C) 
e 1 (D) na região da Campanha Gaúcha. O vinhedo 4 já tinha sido submetido a uma poda verde (B), mas ainda se pode 
verificar a alta densidade de folhas no dossel. 
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pode permitir o uso da mecanização, mas não permite a ausência total do manuseio humano para se 
garantir e se buscar uma qualidade enológica elevada das uvas.

Na análise de folhas, os vinhedos apresentaram uma média de 6,86 m2 de superfície total por plan-
ta (linha pontilhada, Figura 19A), considerando a soma de áreas de folhas principais e feminelas. 
Na média dos três ciclos de avaliação, os vinhedos apresentaram contrastes significativos em área 
foliar, estando as plantas da área 2 com a maior proporção foliar (média de 9,3 m2/planta), seguido 
das áreas 6 (6,9 m2/planta) e 3 (5,6 m2/planta), como intermediárias, e as áreas 4, 1 e 5, com a menor 
proporção (média de 4,2 m2/planta). Apesar dos contrastes de manejo que ocorreram entre locais, 
como a intensidade de desfolha, a área foliar média por planta foi diretamente associada ao vigor das 
plantas de cada local, seguindo o mesmo perfil de variação que foi observado com o diâmetro médio 
de tronco (Compare Figuras 15D e 19A).  

No manejo foliar, destaca-se que em alguns vinhedos a desfolha foi adiada ao máximo (ocorrendo 
após a mudança de cor) e com pouca intensidade, enquanto em outros foi realizada após o flores-
cimento e com maior intensidade (detalhes na Figura 19). Neste aspecto, salienta-se que a última 
opção de desfolha (pós-florescimento) é a mais adequada, pois expõe a baga precocemente à 
radiação solar e, consequentemente, ativa todos os mecanismos bioquímicos de proteção solar, os 
quais, coincidentemente, são compostos fenólicos que favorecem a qualidade enológica das uvas, 
em condições de cultivo em climas temperado e sub-tropical (Jackson; Lombard, 1993; Price, 1995; 
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Figura 17. Detalhes do vigor de crescimento individual dos ramos do ano em vinhedos de ‘Cabernet Sauvignon/SO4’, os 
quais escapam da prática de desponte pela falta de organização prévia do dossel, permanecendo com crescimento apical 
ativo e horizontal (Setas). 
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Hashizume; Samuta, 1999). Ou seja, ao contrário do que se imagina, quanto mais precoce for a 
exposição solar, menor serão as condições para ocorrer a queima solar das bagas. Nestas desfo-
lhas precoces, além de contribuir com a sanidade da uva (ex.: menor condição de umidade e maior 
exposição dos cachos ao sol, vento e tratamentos), também se restringe o tamanho da baga, que é 
benéfico para a indústria vitivinícola, pois eleva a proporção de casca (tecido alvo que acumula os 
compostos de maior interesse enológico) em relação à polpa.

As áreas também apresentaram contrastes de produção, tendo-se uma média geral de 3,97 kg/planta 
(Figura 19B), o que equivale a 11,3 toneladas/ha. Os vinhedos 2 (4,81 kg/planta ou 12,1 toneladas/
ha), 3 (4,46 kg/planta ou 11,3 toneladas/ha) e 4 (5,19 kg/planta ou 13,1 toneladas/ha) foram os mais 
produtivos, seguidos pelos vinhedos 6 (3,90 kg/planta ou 10,8 toneladas/ha), 1 (2,92 kg/planta ou 
10,4 toneladas/ha) e 5 (2,54 kg/planta ou 10,2 toneladas/ha) que tiveram a menor produção. Apesar 
de o controle da produção por planta ser um fator de destaque sobre qualidade enológica da uva em 
regiões vitivinícolas tradicionais da Europa, os limites de produção por planta devem ser maiores nas 
regiões que as videiras apresentam maior vigor (Smart; Robinson, 1991; Keller, 2010). Com isso, o 
contraste isolado de produção não representa muito, pois se as plantas apresentam uma superfície 
foliar adequada, controle de vigor e condições ambientais e sanitárias favoráveis, a maturação e a 
qualidade enológica da uva podem ser garantidas (Jackson; Lombard, 1993). 

Quando se confronta a superfície foliar total pela produção de cada planta, percebe-se que no geral 
os vinhedos 1, 3 e 5 ficaram próximos da média de 1,46 m2/kg de uvas (Linha pontilhada na Figura 
19C). Contudo, os vinhedos 2 e 6 tiveram a maior proporção foliar (1,8 e 1,9, respectivamente), en-
quanto o vinhedo 4 teve apenas 0,96 m2/kg. Ou seja, o vinhedo mais produtivo (5,19 kg) foi mantido 
com a menor proporção relativa de folhas. De qualquer forma, essa menor proporção ficou dentro dos 
limites de 0,8 a 1,2 m2 de área foliar / kg de fruto, que tem sido associado com qualidade enológica da 
uva em outras regiões vitícolas (Kliewer; Dokoozlian, 2005). Contudo, para que essa proporção de 
folhas tenha efeito não pode haver restrições, principalmente de radiação solar, para que a atividade 
fotossintética desta superfície foliar seja plena (Bergqvist et al., 2001). Neste ponto, se analisarmos a 
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Figura 18. Desponte demasiado (círculos) em sarmentos de ‘Cabernet Sauvignon’/’SO4’, deixando poucas folhas para 
maturação dos cachos presentes. Efeito da prática de desponte mecanizado sem a organização prévia do dossel. 



103Vinhos finos da região da Campanha Gaúcha: tecnologias para a vitivinicultura e para estruturação 
de Indicação Geográfica

orientação solar deste vinhedo 4, observa-se que foi o único com orientação leste-oeste (Tabela 1). 
Ou seja, todas as folhas localizadas na face sul do dossel das fileiras ficaram com grande restrição 
de radiação solar direta, impactando na atividade fotossintética total destas plantas. Além disso, o 
vinhedo 4 teve um fator agravante nesta razão de área foliar por produção, pois foi a área onde se 
observou a maior frequência de ramos com excessos de desponte (Figura 18). O vinhedo 1 também 
sofreu uma restrição em um ciclo (2013/14), apesar das características fitotécnicas das plantas es-
tarem adequadas em vigor, proporção foliar e orientação solar das fileiras. Trata-se da mistura de 
tanque equivocada com sulfato de magnésio (1%, para correção nutricional) e fosfito (0,25%, para o 
controle de míldio), no período de 2,5 semanas antes da colheita, induzindo uma resposta fitotóxica 
e a senescência foliar antecipada das plantas (Figura 20). O efeito fitotóxico está associado à mistura 
e não à dosagem em si, pois o efeito fitotóxico de fosfito tem sido observado em doses maiores que 
0,4% (Peruch; Bruna, 2008).

A qualidade enológica final da uva de cada vinhedo, avaliada a partir dos vinhos elaborados, foi dire-
tamente associada ao grau de maturação da fruta (Figura 21). Independente da safra, os vinhos que 
mais se destacaram em qualidade global foram aqueles obtidos de uvas com maior teor de sólidos 
solúveis e menor acidez do mosto. Na safra 2014, verifica-se que as melhores notas nos atributos 
sensoriais (Figura 21B) foram obtidas nos vinhedos que apresentaram a menor capacidade de água 
disponível (Figura 13C) e, consequentemente, os maiores valores de deficiência hídrica no ciclo 
2013/14. 
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Figura 19. Aspecto geral da proporção de folhas, expondo resultados da área foliar total no período de maturação da 
uva (A), produção por planta na colheita (B) e razão média de área foliar total por produção (C) em plantas de ‘Cabernet 
Sauvignon’ cultivadas em diferentes vinhedos na região da Campanha Gaúcha, nos ciclos 2012/13, 2013/14 e 2014/15. 
Médias de todas as safras seguidas pela mesma letra foram similares entre si (Tukey, p≤0,05). 
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Apesar da influência do solo observada na safra 2014, destaca-se que, independente do ano, o 
vinhedo 4 teve o menor nível de maturação da uva. Como consequência, os vinhos obtidos desta 
área tiveram as menores notas nos atributos sensoriais, principalmente em relação às característi-
cas visuais, como intensidade de cor e tonalidade vermelho-púrpura, assim como quanto aos aro-
mas e à estrutura gustativa/corpo (Figuras 21B e 21D). 

Além do nível de maturação, percebe-se que a qualidade final dos vinhos foi diretamente dependen-
te dos atributos fitotécnicos das áreas, com destaque para o vinhedo 1. Ao contrário do vinhedo 4, 
esta área 1 teve os melhores atributos de vigor (ex.: diâmetro de tronco, razão brotos/gema) e, con-
sequentemente, o maior potencial de qualidade enológica da uva ao longo dos ciclos monitorados 
nesta ação horizontal do projeto. Mesmo com o problema que ocorreu na safra 2014, o qual impac-
tou significativamente na evolução da maturação das uvas nesta área 1 (Figura 21A) e causou aro-
mas indesejáveis nos vinhos, vários atributos de qualidade dos vinhos desta área foram similares 
aos vinhos obtidos nos demais vinhedos (Figura 21B). Além disso, na safra que não teve nenhum 
equívoco de manejo (2015), destaca-se que as uvas do vinhedo 1 atingiram os mesmos níveis 
máximos de maturação tecnológica quando comparadas às outras áreas (Figura 21C). Contudo, 
os vinhos desta área 1 foram significativamente superiores aos vinhos dos demais vinhedos, princi-
palmente em relação ao vinhedo 4, se destacando nos atributos de intensidade de cor, tonalidade 
vermelho-púrpura, intensidade aromática (principalmente frutas vermelhas), persistência, qualidade 
de taninos, corpo e, consequentemente, na harmonia olfato-gustativa (Figura 21D). 
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Figura 20. Efeito fitotóxico da aplicação de sulfato de magnésio 1%, em mistura com fosfito 0,25% (100 L/ha), realizada 
em fevereiro/2014 em plantas ‘Cabernet Sauvignon’ do vinhedo 1, no período final da maturação do ciclo 2013/14. 
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Em relação aos compostos voláteis presentes nos vinhos ‘C. Sauvignon’ desta ação horizontal, 
foram identificados e quantificados 197 metabólitos por GC x GC / TOFMS, apenas na safra 2014. 
Dentre estes, nos vinhos mais bem notados sensorialmente (área 2) foram observadas as maiores 
concentrações de propanoato de etila e diacetila (2,3-butanediona), reportados como aromas doce 
e frutado, e acetoína (associado a aromas de frutas secas). Portanto, estes compostos foram os 
marcadores dos atributos sensoriais de intensidade aromática e notas de frutas vermelhas e frutas 
secas destes vinhos com maior escore obtidos nas características sensoriais (Figura 21B). Estes 
compostos aromáticos foram também correlacionados com altas concentrações de ácidos fenóli-
cos, antocianinas, flavonoides e estilbenos nestes mesmos vinhos.   

Diante do exposto, fica evidente que, apesar dos contrastes de solo e de localização dos diferentes 
vinhedos monitorados, a qualidade enológica mais elevada das uvas foi determinada pelo equilíbrio 
vegetativo-produtivo que as plantas apresentavam. Todos os vinhedos que tiveram vigor excessivo 
(Figuras 15 e 17) foram os que apresentaram restrição na qualidade dos vinhos obtidos. Mesmo 
adotando podas verdes e mantendo as plantas com uma razão similar ao que se observou no vinhe-
do 1 (1,5 m2/kg fruto), pelo fato das plantas terem um vigor excessivo estabelecido (possivelmente 
associado ao manejo de adubação de base ou de manutenção, carga de gemas restritas, entre 
outros fatores) as uvas já não dispõem da mesma capacidade bioquímica para síntese de compos-
tos que definem a qualidade enológica (Keller, 2010). Outro ponto importante é que a orientação 
norte-sul deve ser priorizada, visando sempre a máxima exposição solar das folhas, pois o vinhedo 
com qualidade enológica inferior foi o único que estava na orientação leste-oeste.

Figura 21. Análises químicas do mosto de uvas ‘Cabernet Sauvignon’, nas safras 2014 (A, 19/02/2014) e 2015 (C, 
04/02/2015) em diferentes vinhedos da Campanha Gaúcha.  Na análise sensorial (ADQ) dos vinhos de cada safra (B e 
D), apresenta-se a média nos atributos visuais (intensidade de cor, tonalidade vermelho-púrpura, brilho), olfativos (intensi-
dade aromática, aroma indesejável e aromas de frutas vermelhas, de frutas secas, alcoólico, herbáceo, especiarias e de 
vegetal) e gustativos (persistência, acidez, amargor, adocicado, qualidade dos taninos, adstringência, corpo e harmonia 
olfato-gustativa). Médias de variáveis do mosto seguidas pela mesma letra foram similares entre si (Tukey, p≤0,05). Na 
análise sensorial, destaca-se (*) os parâmetros que promoveram maior contraste entre os vinhos de cada área.
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3.3.3. Variações no vinhedo para incrementos de qualidade enológica das uvas

Além dos avanços de conhecimento salientados com a ação horizontal, também buscou-se detalhar 
mais as questões apresentadas pela Associação dos Produtores de Vinhos Finos da Campanha 
Gaúcha, a partir de algumas intervenções de manejo em um único vinhedo (Ação vertical). Esse 
detalhamento se torna relevante para a definição de estratégias de manejo mais assertivas, visando 
incrementar a qualidade enológica das uvas nos diferentes vinhedos da região.

Dentre as questões apresentadas, a demanda hídrica ou a necessidade de irrigação em vinhedos 
adultos, já em produção, tem sido questionado pelos produtores da região. Para atender isso, foram 
montados contrastes de filas irrigadas e não irrigadas de ‘Merlot’/’SO4’, no mesmo solo da área 1 
(Figura 12, Argissolo). Ou seja, trata-se de um solo com grande representatividade na região e pelo 
fato de ter alta capacidade de drenagem pode proporcionar alguma restrição hídrica em momentos 
de estiagem. Entretanto, no levantamento horizontal pôde-se perceber que os argissolos proporcio-
nam maior profundidade de raízes e expõem uma menor capacidade de retenção de água, condi-
cionando um maior aporte hídrico para as videiras que os Luvissolos (Figura 13). Em função disso, 
destaca-se que os resultados aqui salientados sobre o contraste ‘irrigado’ x ‘não irrigado’ podem ser 
mais expressivos em vinhedos cultivados sobre Luvissolo.  

No geral, ao longo de todo período do projeto, nenhum resultado significativo em parâmetros de 
crescimento, de produção, de maturação e de qualidade enológica da uva foi registrado no contras-
te de videiras irrigadas e não irrigadas (Figura 22). Dentre as causas desta similaridade, destaca-se 
a alta frequência de chuvas ocorridas no período (2013 a 2015), com um acumulado médio de 19% 
acima da normal climática da região pela influência do fenômeno ‘El Niño’. Possivelmente em anos 
com maior restrição possam ocorrer períodos de deficiência, mas, pela profundidade de raízes e 
as características físicas destes argissolos, essas restrições podem ser benéficas para a qualidade 
enológica das uvas. De modo geral, estresses hídricos moderados durante o ciclo, principalmente 
durante o período de maturação, favorecem a qualidade enológica das uvas pelo fato de restringi-
rem o crescimento vegetativo sem comprometer a função foliar (Ojeda et al., 2004). Portanto, a par-
tir dos resultados obtidos não se justifica o investimento em irrigação nos vinhedos já estabelecidos, 
em produção, visando apenas aumentar a qualidade enológica. Entretanto, no estabelecimento de 
novas áreas e em anos com muita estiagem, devido à alta drenagem destes argissolos, pode ser 
recomendado o investimento em irrigação para o estabelecimento e formação adequada de no-
vos vinhedos. Além disso, considerando o relevo suave, a frequência de ventos e a alta amplitude 
térmica no período de verão, é importante o investimento em quebra-ventos para restringir o fluxo 
transpiratório das plantas nesta região. Isso contribui para a maior eficiência hídrica, principalmente 
na fase do estabelecimento e formação do vinhedo.
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Avançando nos fatores que possam interferir na qualidade, a proporção de área foliar por produção 
(m2/kg) foi outra variação de manejo testada neste projeto. Para facilitar a identificação ou a defini-
ção prática, considerou-se como referência o número de folhas principais (ou nós) para estabelecer 
a altura de desponte nos sarmentos, durante o período pós-floração/pré-maturação. Nos parâme-
tros de crescimento, em função do número de nós, os tratamentos influenciaram diretamente o 
comprimento dos sarmentos e a área foliar por planta (Figuras 23A e 23B). Como consequência 
da maior restrição na área foliar (6 e 10 folhas), as plantas paralisaram a emissão de novas folhas 
apicais durante o período de maturação (Figura 23A) e reduziram o peso médio de bagas (Figura 
23B), caracterizando uma resposta de crescimento em relação ao déficit de carbono. A partir deste 
efeito, observou-se também uma redução significativamente na produção de 3,6 kg/planta ou 12,9 
toneladas/ha (10, 15 e 20 folhas) para 2,4 kg/planta ou 8,6 toneladas /ha (6 folhas), mesmo tendo o 
mesmo número inicial de ramos produtivos por planta (Figura 23A). Diante destas influências dire-

Figura 22. Parâmetros de crescimento e produção (A, B), de maturação da uva (C) e da qualidade sensorial (D) do vinho 
‘Merlot’, de videiras irrigadas e não irrigadas na Campanha Gaúcha. Na análise sensorial (ADQ), expõe-se a média 
nos atributos visuais (brilho, tonalidade vermelho-púrpura, intensidade de cor), olfativos (intensidade aromática, aroma 
indesejável e aromas de frutas vermelhas, frutas secas, alcoólico, herbáceo, especiarias, vegetal, caramelo) e gustativos 
(persistência, acidez, amargor, adocicado, defeito em boca, adstringência, corpo e harmonia olfato-gustativa). Médias 
seguidas pela mesma letra foram similares entre si (Tukey, p≤0,05). 
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tas e indiretas do número de folhas, a relação de superfície foliar por produção variou de 1,1 m2/kg 
(6 e 10 folhas), para 1,5 m2/kg (15 folhas) e 1,6 m2/kg (20 folhas).

Na análise de maturação das uvas, evidencia-se que o pH do mosto não sofreu influência destas 
proporções foliares, ficando com uma média geral de 3,6 no momento da colheita. Entretanto, a 
acidez total foi menor e similar nas plantas com 6, 10 a 15 folhas (44,1 meq/L) e maior (46,6 meq/L) 
nas plantas com 20 folhas (Figura 23C), evidenciando um leve atraso na degradação dos ácidos 
ou de maior síntese destes compostos no período pré-veraison (pré-pintor). A mesma tendência de 
maior nível com o maior número de folhas também foi observada com os açúcares, representado 
pelos sólidos solúveis totais (°Brix). Contudo, a partir de 15 folhas principais por sarmento (1,5 
m2/kg) observou-se o maior valor (19,6 °Brix) e sem diferença com as uvas das plantas com 20 
folhas (Figura 23C). Contrariamente, as plantas mantidas com 6 e 10 folhas atingiram no máximo 
18,1 e 18,9 °Brix, respectivamente. Isso caracteriza um desequilíbrio ou a incapacidade de 1,1 m2 
de superfície foliar em suprir a demanda de carbono para maturar um quilo de uva nestas condi-
ções de cultivo. Esse resultado também está alinhado aos dados obtidos no experimento horizontal 
(‘Cabernet Sauvignon’), pois as áreas que tiveram o menor °Brix foram também as mesmas que 
tiveram problemas foliares (vinhedo 1, safra 2014), ou que foram mantidas com a proporção de 0,96 
m2/kg (vinhedo 4, safras 2014 e 2015). 

Esses dados de maturação se refletiram diretamente na qualidade dos vinhos, sendo evidenciada 
a separação de um grupo superior (15 e 20 folhas) e um grupo inferior (6 e 10 folhas) (Figura 23D). 
No geral, apesar da similaridade com o tratamento de 20 folhas, em muitos atributos o tratamento 
de 15 folhas (1,5 m2/kg) teve maior destaque, principalmente para as características visuais (maior 
tonalidade vermelho-púrpura, maior intensidade de cor) e gustativas (maior persistência, menor 
defeito em boca, menor adstringência ou melhor qualidade de taninos, maior corpo e harmonia 
olfato-gustativa). 

Diante do exposto, a partir da garantia de maturação (°Brix) e qualidade dos vinhos, com menor 
indução de vigor (novas folhas apicais pós-veraison) que o tratamento de 20 folhas, comprova-se 
que 15 folhas (1,5 m2/kg) representa a melhor proporção de folhas por planta. Isso também está de 
acordo com os resultados obtidos com ‘Cabernet Sauvignon’ (ação Horizontal), reforçando que 1,5 
m2 é a superfície foliar mais adequada para se obter a maturação plena de 1 kg de uvas nas condi-
ções edafoclimáticas da Campanha Gaúcha. Essa maior proporção de área foliar também tem sido 
empregada na região de Bordeaux-França, cujas empresas vinícolas trabalham com o valor mínimo 
de 1,5 m2/kg (Peynaud, 1997). Portanto, os limites de 0,8 a 1,2 m2 de área foliar/kg de fruto, que 
tem sido associado com qualidade enológica na literatura (Kliewer & Dokoozlian, 2005) não serve 
para todas as condições de cultivo, comprovando a importância de estudos locais para se adaptar 
o manejo vitícola e extrair o máximo de qualidade enológica da uva.
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Definindo-se a proporção adequada de folhas, avançamos agora para o ajuste ou a seleção da 
carga de gemas por planta que possa agregar qualidade enológica mais elevada para as uvas. A 
partir dos diferentes contrastes que foram montados, destaca-se que o aumento na carga de gemas 
por planta foi mais impactante no crescimento vegetativo que o aumento da carga de gemas por 
metro linear. Enquanto que as plantas com 20 gemas/m tiveram em média 80,6 cm de sarmentos 
e 7,6 folhas emitidas pós-veraison, as plantas com 60 gemas/2m (ou 30 g/m) tiveram apenas 49,8 
cm e 4,1 folhas, respectivamente (Figura 24A). Esse efeito da carga/planta fica ainda mais evidente 
no contraste III, entre plantas com 30 gemas/1m e 60 gemas/2m, pois ambas têm a mesma carga 
de gemas por metro linear (30 g/m) e uma resposta significativamente distinta nestas variáveis de 
crescimento. 

Figura 23. Parâmetros de crescimento e produção (A, B), de maturação da uva (C) e da qualidade sensorial (D) do vinho 
‘Merlot’, de videiras mantidas durante todo ciclo vegetativo/produtivo com 6, 10, 15 e 20 folhas principais por sarmento, 
na Campanha Gaúcha. Na análise sensorial (ADQ), expõe-se a média nos atributos visuais (brilho, tonalidade vermelho-
-púrpura, intensidade de cor), olfativos (intensidade aromática, aroma indesejável e aromas de frutas vermelhas, frutas 
secas, alcoólico, herbáceo, especiarias, vegetal, caramelo) e gustativos (persistência, acidez, amargor, adocicado, defeito 
em boca, adstringência, corpo e harmonia olfato-gustativa). Médias seguidas pela mesma letra foram similares entre si 
(Tukey, p≤0,05). Na análise sensorial, destaca-se (*) os parâmetros que promoveram maior contraste entre os vinhos de 
cada área.
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Na análise de folhas, destaca-se que o maior comprimento dos sarmentos registrado nas plantas 
com 20 gemas não se reflete em maior superfície foliar por planta (Figura 24B), o que caracteriza 
mais uma variação nas dimensões de entrenós do que no número de folhas. No geral, a média da 
superfície foliar foi 5,8 m2, sendo as plantas com 60 g/2m as únicas com área foliar significativamen-
te maior (7,7 m2), apesar do menor comprimento dos sarmentos. A carga de gemas por planta, em 
função da variação no número de ramos produtivos, teve um maior impacto na produção nos trata-
mentos 40 g/2m e 60 g/2m), atingindo 4,8 e 5,3 kg/planta, respectivamente. Pelo fato das plantas 
ainda estarem em formação nesses espaçamentos duplos, estas produções por planta represen-
taram, respectivamente, 8,6 e 9,5 toneladas/ha. Essas maiores cargas de fruta por planta não pro-
porcionaram diferenças significativas na proporção foliar e no peso de bagas entre os tratamentos, 
ficando na média de 1,5 m2/kg e 1,3 g (Figura 24B), respectivamente.

Confrontando esses resultados de crescimento e de maturação, percebe-se que apesar dos con-
trastes em vigor, as diferenças nos parâmetros de maturação foram mínimas e todos tratamentos 
atingiram altos níveis de maturação, com uma média de 19,6 °Brix, 44,5 meq/L e pH 3,6. No geral, 
percebe-se que as plantas com 20 g/1m e 60 g/2m foram as mais contrastantes em açúcares (20,2 
e 19,2 °Brix) e acidez total (45,9 e 43,1 meq/L), mas com similar pH (3,6). Apesar destas diferenças 
de maturação em favor da menor carga, na análise dos atributos sensoriais do vinho se percebe um 
resultado totalmente contrário. Ou seja, na maioria dos atributos visuais, olfativos e gustativos, os vi-
nhos provindos do tratamento 20 g/1m obtiveram os menores escores pelos degustadores, enquan-
to que os vinhos obtidos das uvas do tratamento 60 g/2m obtiveram as maiores notas (Figura 24D). 

Na essência, o que se destacou como favorável em qualidade final dos vinhos foi o efeito da maior 
proporção de cachos por planta (representado pelos tratamentos 40 g/2m e 60 g/2m). No conjunto, 
esses tratamentos reduziram o vigor vegetativo, em função do maior dreno de fotoassimilados pelos 
cachos, favorecendo o microclima e estimulando a síntese de compostos que agregam qualidade 
enológica nas uvas (Smart; Robinson, 1991; Jackson; Lombard, 1993; Rives, 2000; Keller, 2010). 
Portanto, nas condições edafoclimáticas da região da Campanha Gaúcha e nas combinações copa/
porta-enxerto atualmente empregadas, esses resultados evidenciam que, para todos os locais onde 
ocorre maior vigor vegetativo, deve-se sempre aumentar a carga de gemas e o espaçamento entre 
plantas para se agregar maior qualidade enológica nas uvas. O referencial de carga de gemas míni-
mo deve ser 40 gemas/planta, mas se houver possibilidade de mudança no espaçamento (ex.: no-
vos plantios ou reconversão de áreas) se recomenda adotar valores entre 40 e 60 gemas por planta.
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Nestes vinhos ‘Merlot’ foram identificados 220 compostos voláteis por GC × GC / TOFMS, sendo 
que destes foram percebidos, por GC-O-Osme, 26 compostos odoríferos (Figura 25). Esta estra-
tégia de análises simultâneas em GC/MS e em GC-O-Osme, possibilitaram as correlações diretas 
entre cada aroma percebido nos vinhos e os compostos voláteis responsáveis pelo mesmo. A partir 
disso, destacaram-se “1-propanol”, “hexanoato de etila” e “octanoato de etila” (todos com notas de 
frutado), bem como “acetato de 2-fenil etila” (com aroma floral), como os mais importantes e direta-
mente associados aos vinhos de qualidade elevada nesta ação vertical. Portanto, foi possível uma 
conexão entre as características enológicas com as práticas de manejo que são mais favoráveis 
para agregar valor aos vinhos da região.  

Figura 24. Parâmetros de crescimento e produção (A, B), de maturação da uva (C) e da qualidade sensorial (D) do vinho 
‘Merlot’, em videiras podadas com: 20, 30 e 40 gemas francas/planta no espaçamento de 1 m na linha (contraste I); com a 
mesma carga de 40 gemas/plantas, mas espaçadas em 1 e 2 m na linha (contraste II) e com a variação de carga (30 e 60 
gemas) e de espaçamento 1 e 2 m (contraste III), na Campanha Gaúcha. Na análise sensorial (ADQ), expõe-se a média 
nos atributos visuais (brilho, tonalidade vermelho-púrpura, intensidade de cor), olfativos (intensidade aromática, aroma 
indesejável e aromas de frutas vermelhas, frutas secas, alcoólico, herbáceo, especiarias, vegetal, caramelo) e gustativos 
(persistência, acidez, amargor, adocicado, defeito em boca, adstringência, corpo e harmonia olfato-gustativa). Médias 
seguidas pela mesma letra foram similares entre si (Tukey, p≤0,05). Na análise sensorial, destaca-se (*) os parâmetros 
que promoveram maior contraste entre os vinhos de cada área.
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A investigação simultânea de voláteis e aromas também possibilitou a descoberta de marcadores 
de qualidade para os vinhos. Isto abre perspectivas para pesquisas futuras neste enfoque, as quais 
podem auxiliar na seleção de práticas de manejo, condições de cultivo ou processos industriais que 
possam garantir melhor qualidade e valor agregado para os vinhos da Campanha Gaúcha e tam-
bém de outras regiões do Brasil.

Figura 25. Cromatograma (A) e respectivo aromagrama (B) de vinho ‘Merlot’ da  Campanha Gaúcha (Ação vertical), onde 
(m) corresponde ao 2-metil propanoato de etila, (y) ao 2,3-butanodiona, (n) ao butanoato de etila, (e) ao 1-propanol, (f) 
ao 2-metil-1-propanol, (o) ao acetato de isoamila, (g) ao 3-metil-1-butanol, (p) ao hexanoato de etila, (q) ao octanoato de 
etila, (a) ao ácido acético, (h) ao 2,3-butanodiol, (i) ao 1-octanol, (r) ao decanoato de etila, (b) ao ácido butanoico, (s) ao 
butanodioato de dietila, (α) ao 3-metiltio-1-propanol, (z) à carvona, (k) ao 1-decanol, (t) ao benzenoacetato de etila, (u) ao 
acetato de 2-feniletila, (c) ao ácido hexanoico, (v) ao hexanodioato de dietila, (l) ao feniletil álcool, (x) ao tetradecanoato 
de etila, (d) ao ácido nonanoico, (w) ao hexadecanoato de metila.
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3.4. Benefícios e Diferencial das ações de Fitotecnica

Impacto Científico 

No manejo das videiras, em virtude da carência de trabalhos científicos sobre os ajustes da poda e 
do dossel vegetativo na região da Campanha, bem como do incremento na exploração desta região 
pela indústria vitivinícola nos últimos tempos, os resultados desse tra balho geraram impactos signi-
ficativos para o meio científico. Até no vembro/2021 houve a publicação de três artigos em revistas 
cien tíficas nacionais/internacionais e 26 resumos em anais de congressos nacionais/internacionais, 
três teses de doutorado e duas dissertações de mestrado.

Impacto Tecnológico

Considerando a importância do manejo do dossel para incre mentos da qualidade enológica das 
uvas e dos vinhos, assim como a grande demanda por referências técnicas para a tomada de de-
cisões na implantação de vinhedos e no manejo fitotécnico na região da Cam panha, os resultados 
obtidos servem de base para recomendação de manejo na produção de uvas viníferas na região da 
Campanha. 

Impacto Econômico

Os resultados obtidos permitem uma melhoria da qualidade enológica dos vinhos produzidos na re-
gião da Campanha, o que repercutirá no conceito do produto junto ao consumidor final e, consequen-
temente, na possibilidade de aumento no valor agregado dos mesmos. Além disso, poderá haver 
reduções no investimento em mudas para a implantação de novas áreas, bem como nos custos de 
produção, como na diluição de mão de obra para efetuar a poda. Com a organização do dossel e 
promoção de condições microclimáticas mais promissoras, há, também, reduções nos custos com 
o manejo fitossanitário. Esses resultados, além de garantir a sustentabilidade, frente à concorrência 
de outras regiões vitivinícolas, também permitem o avanço na oferta de produtos diferenciados e 
competitivos para o mercado de vinhos. 

Impacto Social 

A atividade vitivinícola na região da Campanha é relativamente recente, se comparada com regiões 
tradicionais como a Serra Gaúcha. Nesse sentido, todas as ações para incrementar o nível de qua-
lidade dos vinhos, o nível tecnológico do manejo fitotécnico e a qualificação da mão de obra local 
são fatores essenciais para a sus tentabilidade das empresas vinícolas, de maneira a garantir a 
presença nos mercados nacional e internacional dos produtos provenientes da região, garantindo, 
assim, a expansão do setor e a geração de emprego e renda para a população local.
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Impacto Ambiental 

 Todos os ajustes no manejo fitotécnico, proporcionando equilí brio entre crescimento ve-
getativo e produtivo, favorecem o microclima dos vinhedos com maior ventilação, radiação e tem-
peratura. Além disso, com a maior atenção no controle de vigor, reduz-se também as aplicações 
desnecessárias de adubos químicos e as contaminações por lixiviação. Com menor vigor e maior 
abertura do dossel, a sanidade da planta e da uva também são favorecidas. Portanto, no conjunto, 
todas essas ações reduzem o impacto ambiental nessa região vitivinícola.
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CAPÍTULO 4

Manejo Fitossanitário: Manejo de Doenças 
da Videira na Campanha Gaúcha

Fabio Rossi Cavalcanti

4.1. Introdução

Com uma extensão territorial considerável, a Campanha impõe características agroclimáticas com 
variabilidade suficiente para que, em épocas específicas do ano, possa favorecer o aparecimento 
de doenças típicas da viticultura, essencialmente as causadas por fungos. Na região, foi verificado 
que, em função das variações no número total de dias em relação às épocas de brotação e o de-
senvolvimento fenológico, evidenciados em diferentes municípios, o aparecimento das principais 
doenças segue o padrão típico observado na Serra Gaúcha, com a sequência: antracnose/escorio-
se, míldio e podridões do cacho (Lobato et al., 2017).

O míldio é considerado a principal doença da videira, tanto pela abrangência geográfica - presente 
em todos os vinhedos do mundo em regiões temperadas e úmidas - como também pela sua capa-
cidade destrutiva. A doença é causada por um microrganismo chamado Plasmopara viticola (Berk 
& Curtis) Berl & de Toni. O processo de parasitismo é favorecido com médias térmicas entre 20-
26oC associadas à alta umidade relativa do ar. Os propágulos do microrganismo são espalhados 
pelo vento e podem penetrar via folhas, inflorescências, flores, bagas e demais partes da planta. 
Manchas amareladas nas folhas (manchas de óleo) aparecem e necrosam, promovendo desfolha 
da planta. Na parte de baixo, há a formação de uma pulverulência branca com estruturas microscó-
picas do patógeno. O ataque na inflorescência e na fase de floração ocasiona os maiores prejuízos 
na produção, com o abortamento das flores e consequente má formação dos cachos.
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Plantas com antracnose também foram evidenciadas em vinhedos da Campanha (Figura 1). A pre-
sença nos vinhedos do fungo causador da antracnose, Elsinoe ampelina (de Bary) Shear, associada 
a condições ambientais parecidas com a do míldio são favoráveis ao desenvolvimento dessa doen-
ça, mas em estádios fenológicos anteriores. O fungo pode sobreviver em restos culturais infectados 
da safra anterior, podendo permanecer no vinhedo se um manejo adequado de remoção de material 
infectado não for feito. Folhas e ramos infectados mostram manchas pequenas castanho-escuras, 
deformações e até mesmo perfurações ou cancros. Nas inflorescências, ocorre seca e queda de 
botões florais. Após o desenvolvimento dos cachos, a infecção pode se estender para o pedúnculo e 
para as bagas, causando perdas de produção. Acompanhando a janela fenológica da antracnose, a 
escoriose também deve ser controlada nos vinhedos gaúchos. Períodos chuvosos associados a uma 
ampla faixa de temperatura o fungo Phomopsis viticola (Sacc.) Sacc. pode penetrar em brotações, 
em sua fase inicial. Também pode incidir nos frutos, reduzindo a produção e a qualidade da baga. Os 
sintomas têm semelhança com a antracnose e, se a doença não for controlada em safras sucessi-
vas, P. viticola pode matar a planta.

Um dos problemas de doença mais preocupantes da vitivinicultura da Campanha são as podri-
dões do cacho. As principais evidenciadas na região foram a podridão da uva-madura causada 
por Glomerella cingulata (Stoneman) Spauld. & H.Schrenk, que produz sintomas de manchas mar-
rom-avermelhadas mais facilmente reconhecidas entre a maturação e a colheita dos cachos, e a 
podridão cinzenta causada por Botrytis cinerea, com sintomas que vão do marrom ao acinzentado-
-escuro por causa do mofo desenvolvido sobre as lesões. O fungo também ataca nervuras foliares, 
pecíolos e ráquis, ocasionando desfolhas. Também foram relatadas podridão amarga (Greeneria 
uvicola (Berk. & M.A. Curtis) Punith) e a podridão ácida, causada por microrganismos oportunistas 
que se aproveitam de ferimentos provocados em bagas por drosófilas (moscas do vinagre). As po-
dridões do cacho são fontes de grande preocupação para os vitivinicultores e técnicos de vinícolas 
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Figura 1. Manchas definidas de cor castanho-negras em ramos e pecíolos, sintoma típico de antracnose em videira. 
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da região, por causa das altas perdas imediatas de investimento por doenças que danificam o pro-
duto final da safra.

A região da Campanha Gaúcha, por suas características de relevo com extensões em planície pou-
co escarpadas, favorece a implantação de sistemas de cultivo e de proteção de plantas mecaniza-
dos. Essa possibilidade se converte em aumentos de produção bruta e produtividade, com melhor 
aproveitamento de mão de obra especializada e manutenção de preços acessíveis ao consumidor. 
A mecanização agrícola é uma necessidade para o controle de doenças em vitiviniculturas de ex-
tensão, como é o caso. Isso porque os tratamentos fungicidas para as principais doenças da videira 
são realizados por pulverização de copa, seguindo calendários específicos (e diversificados) de in-
tervalos, produtos comerciais, ingredientes ativos e grupos químicos. Tais calendários muitas vezes 
seguem critérios gerais muito flexíveis, influenciados por pontos de vista técnicos de agrônomos e 
representantes comerciais, mas cujo objetivo é o mesmo: o controle eficaz de doenças e qualidade 
da safra e do produto final (Lobato et al., 2017).

Por fim e não menos importante, outro problema “silencioso” e latente que foi evidenciado na vitivi-
nicultura da Campanha: a questão das podridões do tronco da videira (Grapevine Trunk Diseases 
– GTD), ou, problemas de declínio e morte de plantas de videira na região. Em comparação com 
a situação da vitivinicultura da Serra Gaúcha que engloba pequenos produtores familiares, a viti-
vinicultura da Campanha tem sido conduzida com maior preocupação técnica, devido, dentre ou-
tros fatores, à abordagem empresarial mais recente por parte das grandes vinícolas implantadas 
na região. Isso se reflete em uma melhor adoção dos princípios de instalação de vinhedos novos 
com mudas certificadas e de qualidade superior. No entanto, mesmo com essa preocupação por 
parte das grandes vinícolas, foram evidenciados patógenos associados às podridões de tronco 
da videira. Atualmente, essas podridões representam os principais desafios técnicos para a fito-
patologia da videira, no mundo todo.

Em paralelo à questão do controle convencional de doenças, fortemente adotada pelas vinícolas 
da Campanha, ações buscando alta eficiência no controle por métodos alternativos também têm 
sido levadas em consideração por produtores e vinícolas da região. No entanto, mesmo com a 
busca por substâncias e métodos biológicos de controle alternativo visando à vitivinicultura or-
gânica e à redução do uso de produtos a base de cobre para controle de doenças nos vinhedos, 
a mecanização impulsionada por trator continua como a principal tecnologia de aplicação de 
substâncias, capaz de cobrir as extensões de vinhedos orgânicos. Por outro lado, na Campanha, 
a mecanização parece ceder espaço para os trabalhos manuais apenas no momento da safra, 
quando há uma adoção de calendários de colheita e vinificação de pequenas parcelas, para que 
as vinícolas possam ter um rígido controle da sanidade e maturação da sua matéria prima.

4.2. Detalhamento das ações de pesquisa

 Como apoio da parte da Fitopatologia para o estabelecimento da Indicação de Procedência 
para Campanha Gaúcha, ações de pesquisa foram selecionadas para prospectar e, na medida do 
possível, dar encaminhamento e soluções para questões técnicas:

1. Levantamento e monitoramento das principais doenças em vinhedos da Campanha;

2. Coleta, identificação e registro dos isolados fitopatogênicos associados a doenças típicas;

3. Obtenção dos ajustes ideais para esquemas de proteção de planta envolvendo controle químico;
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4. Experimentação, configuração e validação do uso do sistema Thermal Pest Control (TPC) con-
sorciado ou não com controle químico;

5. Experimentação e validação de esquemas alternativos de proteção de vinhedos, envolvendo 
elicitores e/ou controle biológico;

6. Estabelecimento de medidas e práticas culturais para o controle de doenças em vinhedos da 
Campanha;

7. Recomendações de adoção de bases de resistência genética para doenças em porta-enxertos;

4.2.1. Levantamento e monitoramento das principais doenças em vinhedos da Campanha, e 
obtenção dos ajustes ideais para esquemas de proteção de planta envolvendo controle químico

Com relação aos itens (i) e (iii) da lista de tarefas de 4.2., devido à gigantesca diversidade e varie-
dade de dados associados aos esquemas de controle químico que são adotados pelas vinícolas da 
Campanha Gaúcha, calendários de pulverização das safras de 2013/2014 foram utilizados para o 
desenvolvimento de um Método de Análise Exploratória Multivariada (AEM) para caracterização da 
proteção de vinhedos contra doenças. 

Esse método AEM foi considerado razoável e adequado para abordar o fato de que, nos ciclos pro-
dutivos de vinhedos comerciais (manejo convencional da videira), diferentes esquemas de pulveri-
zação de fungicidas sintéticos são aplicados, em diferentes vinhedos da mesma vinícola e/ou em 
diferentes vinícolas. Embora a sequência de doenças da videira a serem combatidas ao longo do 
ciclo produtivo siga basicamente um calendário similar em toda a Metade Sul do RS, os esquemas 
de pulverização são frequentemente montados de modos diferentes, irregulares e heterogêneos 
entre si, por diferentes técnicos. Mesmo dentro de uma mesma vinícola.

Foram parceiras da pesquisa as vinícolas: Almadén, Dunamis, Guatambú, Nova Aliança, Seival/
Miolo e Peruzzo, gentilmente fornecendo informações sobre seus esquemas de controle.

A AEM abordou: intervalo de aplicação (I); marca comercial do fungicida (M); ingrediente ativo (IA); 
grupo químico (G) e dosagem (m/v) em 100L de calda (D). Para a matriz de variáveis originais (VO), 
os calendários de pulverização adotados nos vinhedos estudados foram divididos em 40 momentos 
(n=40 indivíduos). A matriz VO serviu para análise de clusters (dendogramas) para cada variável 
estudada, por Distância Euclidiana. Análises de Fatores (AF) e de Componentes Principais (ACP) 
foram realizadas a partir de autovalores (Av) e matrizes de autovetores extraídos das VOs não 
transformadas-padronizadas. Na presente pesquisa, foram verificados seis componentes principais 
(CP), pelo critério de Kaiser (1960), (Av > 1,00) e variância explicada acumulada > 70% (Lobato et 
al., 2017). 

4.2.2. Caracterização de fungos fitopatogênicos associados a podridões de tronco da videira

Isolados de patógenos do tronco obtidos de plantas de videira doentes na região da Campanha 
foram usados em um levantamento do estado do Rio Grande do Sul sobre o tema, e apresentados 
no 10º workshop internacional de doenças do tronco da videira (10th IWGTD, realizado em Reims, 
França, no ano de 2017). O estudo tratou da caracterização de novas linhagens de agentes causais 
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de doenças do tronco da videira (GTD) isoladas de vinhas doentes encontradas em vinhedos do sul 
do Brasil, entre 2013 e 2016. Ao todo, 30 isolados de patógenos fúngicos do tronco (Phaeomoniella 
chlamydospora, Phaeoacremonium sp., Fusarium sp., Ilyionectria macrodidyma, Neofusicoccum 
parvum e Botryosphaeria dothidea) foram morfologicamente caracterizados e comparados através 
de dados da sequência de DNA da região do espaçador transcrito interno do DNA ribossomal nu-
clear (ITS1/2) (Berlatto et al., 2017). 

Os alinhamentos de sequência foram testados para a maioria das árvores obtidas em Máxima 
Parcimônia (MP) a partir dos dados da sequência ITS e 450 replicações de bootstrap e foram com-
paradas entre si e com as sequências ITS1-2 do Genbank de patógenos GTD de outros países. 
Paralelamente, testes de patogenicidade com alguns isolados de referência foram realizados em 
mudas para confirmação dos postulados de Koch. Ensaios de PCR-RFLP (CAPS) com as enzimas 
de restrição CfoI e HaeIII foram realizados a fim de caracterizar padrões de fragmentação que pos-
sam ser usados para apoiar o diagnóstico rápido desses patógenos em qualquer amostra de videira 
(Berlatto et al., 2017; Lobato; Cavalcanti, 2021).

4.2.3. Experimentação, configuração e validação do uso do sistema Thermal 
Pest Control (TPC) consorciado ou não com controle químico

No âmbito das atividades de pesquisa inerentes à IP-Campanha, um pedido de caracterização de 
um método de controle alternativo de doenças chamado Thermal Pest Control (TPC) foi completa-
mente atendido, e três publicações técnicas geradas (Monteiro el al., 2014; Cavalcanti et al., 2014a; 
Cavalcanti, 2014). 

O TPC consiste em um implemento para aplicação de ar quente propelido por ventilador e de 
propulsão por trator (Figura 2). Os equipamentos TPC eram vendidos com promessas de ganhos 
agronômicos em termos de melhora de polinização, ganho de cor e peso em frutos, teor antioxidan-
te, enrijecimento de casca e ativação de fenômenos associados à Resistência Sistêmica Adquirida 
(System Acquired Resistance, SAR), que é um importante mecanismo de defesa da célula vegetal 
a infecções por biotróficos (Cavalcanti et al., 2014b). 

A primeira publicação apresenta a caracterização completa do tratamento de fluxo de ar quente 
(FAQ) em videiras em condições de campo, quantificando as variações típicas de temperatura em 
plantas tratadas com FAQ produzido pelo TPC e determinando o perfil térmico e a velocidade do 
fluxo quente na saída do implemento. Também foram definidos os limites de tolerância das folhas ao 
tempo de exposição e às altas temperaturas do fluxo de ar, e foi testado um método equivalente ao 
tratamento TPC de campo, em escala reduzida, para ser usado em condições controladas (Monteiro 
et al., 2014). No segundo trabalho foram conduzidas avaliações de diversas combinações de trata-
mentos TPC baseados em FAQ sobre estruturas da planta e patógeno, em termos de: i) redução 
do míldio (modelo de estudo) em experimentos de casa de vegetação e campo; ii) investigar ativi-
dade de injúria e inibição de estruturas do patógeno (esporangióforos, esporângios e zoósporos de 
Plasmopara viticola) e iii) investigar respostas de IR, por monitoramento de atividades enzimáticas de 
PR-proteínas, atividade de PPOs, teores de fenóis totais e lignina (Cavalcanti et al., 2014a).
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Por fim, o terceiro trabalho investigou o efeito de FAQs de 0,5 s, em dois níveis de temperatura      
(60 °C e 120 °C), como possível promotor de injúria sobre o tecido foliar em folhas jovens de videira. 
Para isso, foram monitoradas, por meio de avaliações dentro de um intervalo após a exposição da 
folha ao FAQ, as atividades das principais enzimas que compõem um sistema antioxidativo vegetal 
básico. Também foram medidos os danos em membranas provenientes de células foliares e alte-
rações em parâmetros fotossintéticos, em simulação ao tratamento TPC sobre o dossel vegetativo 
(Cavalcanti, 2014).

4.2.4. Experimentação e validação de esquemas alternativos de proteção 
de vinhedos, envolvendo elicitores e/ou controle biológico

Esforços para investigar alternativas ao controle de doenças baseado puramente em pesticidas 
sintéticos foram realizados. Estudos envolvendo diluições, agentes de controle biológico e substitu-
tivos com ação protetora foram realizados tendo como contexto o problema da deposição excessiva 
de cobre em solos de vinhedos, causada pelo uso por muitos anos de substâncias a base de cobre 
para controle de doenças. Como a redução do uso de cúpricos é tendência na viticultura orgânica 
mundial, foi realizado um trabalho de avaliação do controle de míldio em condições de vinhedo, por 
diferentes diluições da calda bordalesa, reduzindo-se a relação cobre:cal. Além disso, avaliou-se o 
efeito da redução da porção cobre da calda bordalesa em uma associação com calda sulfocálcica 
(Fioravanço et al., 2015).
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Figura 2. Implemento de ventilação de ar quente (fluxo de ar quente, FAQ) associado à tecnologia Thermal Pest Control 
(TPC) sendo puxado por trator. 
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Paralelamente, substituintes ao cobre concentrado foram investigados em experimentos de casa 
de vegetação e de campo. Buscou-se avaliar o desempenho de glucona de cobre, fosfito de cobre 
e oxicloreto de cálcio, comparativamente à calda bordalesa para controle do míldio da videira, com 
potencial aplicação em qualquer modelo de viticultura. Para isso, experimentos de monitoramento 
de doença foram realizados para avaliar reduções no progresso de lesões e eficiência de proteção 
de plantas nas cultivares Cabernet Sauvignon (Vitis vinifera), em casa de vegetação, e Isabel (Vitis 
labrusca) em condições de campo (Cavalcanti et al., 2019).

Ensaios envolvendo substâncias biológicas atuando por mecanismos como Indução de Resistência 
(IR) e controle biológico foram também realizados. Aqui, foi investigado o desempenho de subs-
tâncias baseadas em agentes de controle biológico (Biological Control Agents – BCAs, Bacillus 
amyloliquefaciens, Bacillus subtilis e Reynoutria sachalinensis), extrato pirolenhoso e fertilizante or-
ganomineral com potencial aplicação como substituintes ao cobre no controle do míldio. Para isso, 
investigações foram realizadas em condições de casa de vegetação e campo, sendo monitoradas 
estruturas vegetativas (folhas, em experimentos de casa de vegetação e campo) e reprodutivas (ca-
chos, em condições de campo) das cultivares Cabernet Sauvignon (Vitis vinifera L.) e Isabel (Vitis 
labrusca L.) (Cavalcanti et al., 2020).

4.2.5. Estabelecimento de medidas e práticas culturais para o 
controle de doenças em vinhedos da Campanha

Para atendimento dessa demanda, um compêndio sobre o assunto foi sintetizado e inserido em 
um programa de Produção Integrada para a cadeia produtiva de uvas para processamento. Tal es-
forço fez parte de uma iniciativa mantida pela Embrapa Uva e Vinho e do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e do Abastecimento para divulgação de informação técnica atualizada sobre o controle de 
doenças em vinhedos (Cavalcanti; Garrido, 2015).

4.2.6. Recomendações de adoção de bases de resistência genética para doenças em porta-enxertos

Para mitigar a ameaça do declínio e morte de plantas de videira associados a fungos causadores 
de podridões de tronco, dois caminhos são usualmente aceitos como soluções para o problema: i) 
a busca por mudas de qualidade superior para implantação de vinhedos novos e ii) resistência ge-
nética. Com relação à (i), a Embrapa Uva e Vinho vem, desde 2013, desenvolvendo um programa 
para produção e transferência de plantas matrizes de videira de qualidade superior, em parceria 
com a RECIVITIS e financiado pelo sistema SIBRATEC/FINEP, com resultados muito positivos 
em toda a cadeia produtiva (Grohs et al., 2016).

Paralelamente, um método de prospecção preliminar por resistência genética foi desenvolvido 
para fenotipagem e seleção de genótipos candidatos a fornecer caracteres associados à resis-
tência e/ou tolerância. A técnica rápida para seleção preliminar de genótipos de videira resisten-
tes a patógenos de tronco se baseia em uma metodologia que possibilita a colocação dentro de 
um tubo de ensaio uma planta de videira micropropagada (plantlet) e, posteriormente, um disco 
contendo micélio de um fungo causador de podridão do tronco da videira. Este co-cultivo possi-
bilita que técnicos possam acompanhar, a olho nu, todo o desenvolvimento de sinais e sintomas 
específicos das podridões.
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Ensaios de co-cultivo planta regenerada (em meio Galzy) versus disco micelial de linhagem de 
fungo causador de podridão puderam ser desenhados em delineamento inteiramente casualizado 
(DIC), em esquema fatorial A x B, sendo o fator A os diferentes genótipos de videira candidatos 
à verificação de seu nível de resistência/tolerância a podridões do tronco, e o fator B, diferentes 
isolados (considerando a agressividade) de diferentes fungos causadores de podridões de tronco. 
As parcelas experimentais (um tubo com um plantlet, uma repetição) foram determinadas em um 
mínimo de três repetições por tratamento A(i) x B(j).

Esta técnica traz vantagens para seleção de variedades resistentes a podridões do tronco, tais 
como: a) facilidade para realização de testes em grandes lotes; b) fácil inoculação; c) ensaios 
extremamente rápidos (até 30 dias); d) fácil observação de sintomas; e) fácil e precisa quantifi-
cação de sintomas; f) baixo custo; g) uso reduzido de repetições e espaço físico, dentre outras 
(Cavalcanti, 2021a).

4.3. Resultados obtidos

4.3.1. Diferentes esquemas de controle químico adotados na macrorregião 
Campanha Gaúcha podem ser discriminados por Análise Multivariada

Um método de caracterização do controle químico (esquemas de pulverização) por Análise 
Exploratória Multivariada (AEM) pôde discriminar e agrupar as diversas abordagens técnicas na 
Campanha Gaúcha, safra 2013/2014, em função dos vinhedos de cada vinícola (detalhado em 
4.2.1). A Análise de Componentes Principais (ACP) gerada a partir da matriz de correlação de variá-
veis originais versus Componentes Principais (VO x CP) revelou que todas as variáveis descritoras 
do controle químico, ou seja, a marca comercial do fungicida (M), o ingrediente ativo (IA), o grupo 
químico (G) e a dosagem (m/v) em 100 L de calda (D), explicaram o Fator 1. As variáveis associa-
das a fungicidas (IA e G) explicaram o Fator 2. O plano fatorial (AF) e a nuvem de variáveis (ACP) 
1 versus 2 revelaram que o vinhedo “D” seguiu um calendário de pulverização distinto e o vinhedo 
“A” foi protegido por um grupo específico de fungicidas (Figura 3). 

O método conseguiu mapear os diferentes esquemas de pulverizações em função das variáveis estu-
dadas, mostrando que a maioria dos vinhedos recebeu um calendário relativamente homogêneo, com 
alguns vinhedos apresentando diferenciações no regime de pulverização, principalmente em função 
das variáveis associadas ao Fator 2 (IA e G). 

Neste trabalho, a identificação das vinícolas parceiras foi feita por uma codificação em letras (“A”, 
“B”, “C” etc) para proteção das fontes, uma vez que os dados gentilmente cedidos foram usados 
apenas para o desenvolvimento de um método de pesquisa.

Na safra 2013/2014 da região da Campanha Gaúcha, todos os vinhedos protegidos, mesmo os dis-
crepantes, apresentaram eficiência no controle de doenças, em termos gerais. Uma das vantagens 
do método é que o Plano Fatorial-2D (AF), com as variáveis associadas aos esquemas de controle 
químico adotados na região da Campanha, poderia incorporar facilmente mais dados (variáveis 
suplementares), produzindo outros estudos em conjunto com a Análise de Componentes Principais 
(PCA). Esses estudos, por sua vez, produziriam novas inferências e caracterizações. Um exemplo 
de bloco de dados a ser naturalmente acrescentado ao método seria uma coluna de variáveis asso-
ciadas à incidência das doenças (Lobato et al., 2017).
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No entanto, embora esse método tenha facilidade de trabalhar com grande massa de informações 
(Big Data), a aquisição de certos dados pode ser difícil e trabalhosa por prospecção humana (ex. 
levantamento de incidência de doenças envolvendo avaliadores humanos). Por isso, soluções en-
volvendo amostragem territorial ainda se fazem necessárias, mesmo que isso acarrete perda de 
acurácia da AEM. Paralelamente, com o advento de novas tecnologias de imagens envolvendo sen-
sores hiperespectrais em satélites e VANTs (drones), levantamentos mais extensivos de incidência 
de doença podem ser realizados, aumentando o poder de entrada para o método de AEM proposto.

4.3.2. Grupos de patógenos do tronco da videira estão caracterizados no Rio Grande 
do Sul, inclusive indivíduos isolados de vinhas de Santana do Livramento

A partir da década de 2000, plantas de videira infectadas por fungos causadores de podridões do 
tronco vêm sendo evidenciadas de modo crescente na região Sul do Brasil (Cavalcanti et al., 2013). 

Figura 3. Análise Fatorial (AF) (A). Para a matriz de variáveis 
originais (VO), os calendários de pulverização adotados nos 
vinhedos estudados foram divididos em 40 pulverizações (n=40), 
sincronizadas no tempo. Em (A) o Plano Fatorial para as duas 
Componentes Principais (CPs) mais representativas (1 e 2), 
mostrando que ingrediente ativo (IA) e marca (M) dos fungicidas 
possuem alta relevância para particularização dos esquemas 
como, por exemplo, no vinhedo “A”. Em (B), temos as C coorde-
nadas fatoriais/2D da Análise de Componentes Principais (PCA), 
ilustrando a participação relevante das variáveis IA, G e M nos 
vinhedos A (azul), D (verde) e B (preto).

A

B
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Doenças como chocolate, doença de Petri e a Esca são exemplos de podridões do tronco causa-
das por Phaeoacremonium spp. e Phaeomoniella chlamydospora (W. Gams, Crous, M. J. Wingf. & 
L. Mugnai) Crous & W. Gams. Paralelamente à vigência do projeto IP-Campanha, foi realizado um 
trabalho de levantamento e caracterização abrangente desses patógenos no estado do Rio Grande 
do Sul incorporando esta região. No âmbito da Campanha, foi verificada uma prevalência do agen-
te causador da doença de Petri e Esca, o P. chlamydospora, tendo sido identificadas, até o último 
levantamento, três linhagens no município de Santana do Livramento (TD635, TD636 e TD642 re-
ferentes aos acessos Genbank/NCBI KY984077, KY984074 e KY984075, respectivamente) (Figura 
4). Ajustes para técnica de PCR foram realizados para estudar os isolados locais desses fungos, 
inclusive com iniciadores específicos (Pmo1/2 e Pch1/2).

Padrões de fragmentação enzimática pelas enzimas CfoI e HaeIII a partir dos produtos de PCR 
de todas as regiões estudadas, ITS1/2, BTUB e fator de elongação EF-1α foram obtidos por PCR-
RFLP (CAPS) para facilitar a identificação molecular de material de videira com sintomas de podri-
dão em materiais da Campanha (Figura 5).

De modo geral, a caracterização filogenética das linhagens gaúchas causadoras de podridão, inclu-
sive as encontradas na região da Campanha, apresentou alta similaridade com base nas sequên-
cias obtidas da região ITS1/2. Entretanto, foram evidenciadas variações intra- e interespecíficas 
diferenciadoras de BTUB e EF-1α para P. chlamydospora e Phaeoacremonium spp., considerando 
as delimitações geográficas estudadas e outras áreas de vinhedos no mundo (Berlatto et al., 2017).

4.3.3. Thermal Pest Control demonstra uma discreta capacidade para garantir proteção 
em vinhedos, que precisam de pulverização complementar contra o míldio

Com relação aos estudos para elucidação dos mecanismos físicos associados ao Thermal Pest 
Control (TPC), foi observado que as diferenças de temperatura observadas entre os pontos de me-
dida revelaram falta de uniformidade na distribuição dos volumes de ar aplicados pelo TPC, tanto na 
direção vertical, quanto na horizontal. O TPC foi capaz de produzir um fluxo de ar quente (FAQ) em 
altas temperaturas. Porém, o tempo de tratamento se mostrou muito curto, permitindo que apenas 
uma pequena quantidade de calor fosse transferida para as folhas, resultando em aumento não 
substancial de temperatura das folhas. Na verdade, o FAQ disponibiliza uma faixa muito estreita de 
temperatura capaz de discriminar lesões sobre o tecido infectado (contendo o patógeno) de lesões 
foliares espúrias, causadas por injúria térmica sobre o tecido vegetal clorofilado sadio. Isso dificulta 
enormemente a regulagem de trabalho do aparelho capaz de levar a um tratamento térmico homo-
gêneo (Monteiro et al., 2014; Cavalcanti, 2014).

Quanto ao efeito biológico da máquina, no contexto de proteção de vinhedos contra o míldio, foi ve-
rificado que o FAQ não inativa e nem mata esporângios de P. vitícola. Na verdade, o FAQ promoveu 
aumento na atividade de lançamento de zoósporos (estrutura de penetração). Além disso, o FAQ do 
TPC pareceu suspender para o ar estruturas reprodutivas maduras e ativas do patógeno, reduzindo 
inóculo na superfície do tecido foliar, mas promovendo sua dispersão. 
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O fluxo de ar quente não induz respostas claras em atividades de β-1,3-glucanases (GLU) e quiti-
nases (CHI), PR-Proteínas associadas à resistência sistêmica adquirida (SAR), extraídas de células 
foliares de ‘Cabernet Sauvignon’ e ‘Bordô’. O fluxo de ar quente promoveu alterações nas atividades 
de peroxidases (GPX), e, principalmente, em polifenoloxidases (PPO) de ‘Bordô’, sem acúmulo sig-
nificativo de lignina, a 72 HAT. A biossíntese de lignina seria o principal papel para as enzimas GPX 
e PPO na defesa da videira contra patógenos. Aliás, sabe-se que, contra o míldio da videira, um 
mecanismo de indução de resistência per se parece não ser suficiente para subsidiar um programa 
de controle do doença mais robusto (Cavalcanti, 2021b). De qualquer modo, diferentes combina-
ções de temperatura de FAQ e número de aplicações não puderam reduzir incidência e severidade 
do míldio das estruturas vegetativas (folhas), em ambiente controlado (casa de vegetação) e em 
condições de campo. No entanto, aplicações de FAQ suplementadas a um esquema de controle 
químico, puderam reduzir lesões de míldio em cachos. Essa observação poderia indicar uma função 
para o TPC na “limpeza” do botão floral, na fase de floração (Cavalcanti et al., 2014a).

Figura 4. Árvore filogenética reconstruída com base em sequências obtidas da região da β-tubulina do DNA genômico 
(BTUB) de patógenos de tronco, em vinhedos gaúchos. O método de reconstrução foi o UPGMA com modelo p-distance. 
Valores de bootstrap foram gerados após 1500 repetições com escala aferida por número de substituições por sítio, 80% 
de critério de eliminação para gaps, falhas e bases ambíguas. Considerando BTUB, as linhagens obtidas na Campanha 
se desdobraram em dois grupos, “A” e “C” (asteriscos vermelhos), revelando um indício de polimorfismo e diversidade 
genética entre as populações desse patógeno na região.
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4.3.4. Substâncias biológicas podem substituir parcialmente o cobre 
e produzir controle alternativo aos agroquímicos

Para o controle alternativo do míldio da videira, experimentos em casa de vegetação e em campo 
foram realizados. Esses ensaios foram conduzidos com o objetivo de buscar substâncias e métodos 
que pudessem servir como substituintes a calendários intensivos de controle químico, ou mesmo 
mitigar a introdução de cobre nos vinhedos. Um dos trabalhos envolveu avaliações em campo de 
diluições sequenciais da calda bordalesa clássica, e uma mistura em tanque com a calda sulfocálci-
ca (Fioravanço et al., 2015). Foi visto que diluições de cobre sobre a calda bordalesa original, com 
aumento da cal hidratada, não reduziram a proteção do vinhedo ao míldio, tanto nas folhas como 
nas bagas e cachos (Figura 6). A suplementação de calda sulfocálcica 0,4% na mistura bordalesa 
foi capaz de sustentar a possível perda de rendimento fungicida da diluição do cobre, mas pode ter 
causado fitotoxidez em bordaduras. Por isso, mais testes precisam ser feitos para confirmação da 
eficiência da calda sulfocálcica como substituinte direto.
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Figura 5. Perfis de restrição com as enzimas HaeIII e CfoI sobre produtos de PCR obtidos da amplificação da região 
do Espaçador Interno Transcrito, DNA ribossomal ITS1/2. Isolados estudados no gel são: TD463, TD639 (Santana do 
Livramento-RS), TD635 (Santana do Livramento-RS), TD157, TD537, TD642 (P. chlamydospora); TD1117, TD1120 (Fu-
sarium sp.) e TD1110, TD1107 (Ilyonectria sp.) 
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Em outro ensaio experimental de campo, glucona de cobre e fosfito de cobre demonstraram pro-
teção do vinhedo ao míldio em níveis equivalentes aos garantidos pela calda bordalesa (Figura 7). 
Ambos os produtos são baseados em concentrações reduzidas de cobre (menores do que 10% do 
produto), com aditivos associados à ativação de respostas vegetais de defesa contra patógenos e/
ou inibição direta sobre estruturas de infecção. Tais substituintes podem contribuir para a redução 
de inserções de cobre em vinhedos com histórico de utilização frequente desse elemento como fun-
gicida de contato. Na mesma oportunidade, oxicloreto de cálcio, mesmo aplicado semanalmente a 
1 g/L, promoveu proteção da videira contra o míldio que não ultrapassou 50% da eficiência da calda 
bordalesa (Cavalcanti et al., 2019).

Abordagens envolvendo agentes de controle biológico (BCAs), extratos naturais e indutores de 
resistência também foram experimentadas, com screenings iniciais feitos em casa de vegetação 
e testes mais competitivos em campo (Cavalcanti et al., 2020). Nesse trabalho foi verificado que 
substâncias baseadas em agentes de controle biológico (BCA), Bacillus subtilis, Bacillus amyloli-
quefaciens, extrato de “Falópia” (Reynoutria sachalinensis) possuem potencial como alternativas ao 
controle do míldio, adequadas às normativas de viticultura orgânica. No entanto, suas eficiências 
são menores do que as verificadas em plantas protegidas pela calda bordalesa (Figura 7).

Dosagens com extrato pirolenhoso promoveram proteções intermediárias das plantas de videira 
ao míldio. O fertilizante organomineral classe “A” (FOA) demonstrou grande potencial no controle 
do míldio, com performances equiparadas ao do controle químico (metalaxil-M + mancozeb) e da 
calda bordalesa em condições de campo. Este produto protegeu tanto as partes vegetativas como 
as reprodutivas da planta, no entanto continha fosfito em sua formulação. O FOA atua inativando es-
truturas de propagação do patógeno, com indicativo de indução de resistência vegetal (Cavalcanti 
et al., 2020). No entanto, até o momento, substâncias baseadas em fosfonatos (fosfitos) não são 
permitidas para viticultura orgânica.

Figura 6. Áreas abaixo da curva de progresso do míldio (AACPD) em (A) folhas e (B) cachos de videira, após 91 dias e 
três avaliações em vinhedo experimental ‘Isabel’. As AACPDs foram obtidas de acordo com Campbell & Madden (1990) 
sobre um Índice de doença calculado a partir da metodologia de Czermainski (1999). As parcelas testemunhas (Ctrl-) foram 
deixadas sem tratamento. Médias seguidas por letras distintas são significativamente diferentes, de acordo com o teste 
de Tukey (P < 0,05). Os tratamentos estudados foram: i) CB1010, calda bordalesa 1% + 1% (cobre:cal); ii) CB0520, calda 
bordalesa 0,5% + 2,0% (cobre:cal); iii) CB02520, calda bordalesa 0,25% + 2,0% (cobre:cal); ij) CBS025, calda bordalesa 
0,25% + 0,25% + 0,4% (cobre:cal:sulfocálcica).
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4.3.5. Um método preliminar para monitorar o progresso da interação planta-patógeno 
pode auxiliar a busca por resistência genética contra doenças do tronco da videira

Ações buscando prospecção por resistência genética a podridões do tronco da videira também 
foram abordadas durante a composição da IP-Campanha. Nesse ínterim, um método de scree-
ning preliminar para fenotipagem por resistência e/ou tolerância a podridões do tronco foi proposto 
(Cavalcanti, 2021a). 

As respostas do início do co-cultivo, a partir da inoculação com a introdução com o disco micelial 
(BDA) com ou sem o fungo, e o progresso das podridões (com evolução de lesões e sinais do pa-
tógeno), foram monitoradas a cada 6 horas e, depois de dois ou três dias, diariamente. Em ensaios 
piloto, o progresso da doença, até um índice máximo medido após a completa destruição do tecido 
do plantlet hospedeiro, cobriu entre 20-30 dias (para Neofusicoccum parvum, Ilyonectria spp. e 
Fusarium sp.) a 80 dias, no caso de P. chlamydospora.

O screening para seleção de fontes de resistência a podridões do tronco proposto pela presente téc-
nica é baseado em plantas de videira regeneradas por técnica de cultura de tecidos (organogênese 
somática ou cultura de meristema). Tais plantas estão estabelecidas em uma condição de células 
de raízes e parte aérea diferenciadas com tecidos completamente estabelecidos, e células foliares 
com capacidade fotossintetizante.

Um resultado importante verificado pelo método envolveu uma das dezenas de co-cultivos reali-
zados nos vários ensaios de prospecção por resistência: - o que trabalhou com material genético 
validado em condições de campo. O co-cultivo em questão pôs em IPP o agente causador do pro-
blema para o qual a variedade foi desenvolvida: o porta-enxerto Paulsen-1103 (P1103) desafiado 
por Fusarium oxysporum f.sp. herbemontis. 

Os ensaios seguiram o método, correndo sempre com dois isolados de Fusarium, um mais agressi-
vo que o outro. Como poderíamos esperar, neste co-cultivo foi verificado um atraso significativo da 
curva de progresso da IPP em questão, considerando AACPD e demais taxas e índices calculados 
(Figura 8) (Cavalcanti, 2021a).

Figura 7. Áreas abaixo da curva de progresso do míldio (AACPD) em folhas tratadas com substâncias biológicas diversas, 
após três avaliações em experimento em DBC com parcelas de ‘Cabernet Sauvignon’. As AACPDs serviram de base para 
um Índice de Doença (%) calculado a partir da metodologia de Czermainski (1999). As parcelas testemunhas (Ctrl-) foram 
deixadas sem tratamento. Médias seguidas por letras distintas são significativamente diferentes, de acordo com o teste 
de Tukey (P < 0,05).
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4.4 Benefícios e diferencial das ações de Fitopatologia

Os impactos técnicos e científicos advindos dos trabalhos envolvendo levantamentos e identifica-
ção de patógenos e doenças nos vinhedos da Metade Sul, controle de doenças e proteção alterna-
tiva de plantas possuem potencial para aplicação na vitivinicultura de outras regiões do Brasil e do 
Mundo. As investigações abrangeram sistemas de produção convencional e a produção orgânica. 
Os achados técnicos extraídos das atividades de pesquisa impulsionadas pelo IP-Campanha po-
dem contribuir para a redução de aplicação de fungicidas químicos e para a racionalização do con-
trole de doenças em âmbito de produção de uvas para processamento, para a redução dos custos 
de manejo do cultivo e para agregação de valor ao produto final.
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Figura 8. Detalhes de dois plantlets de videira co-cultivados com a linhagem TD100/2015 de Neofusicoccum parvum, dois 
(2) dias após co-cultivo (DAC). Genótipo 548-57 (A) e genótipo EV13-218 (B). Verifica-se onde há menor deposição de 
substância amarronzada/escura, o micélio cresce mais rápido. 
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Em paralelo, os trabalhos da área de Fitopatologia associados ao IP-Campanha podem incrementar 
a base de informações para o alinhamento de melhores esquemas de Manejo Integrado de Pragas 
e Doenças (MIPD).
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CAPÍTULO 5

Manejo de insetos e ácaros pragas na Campanha Gaúcha

Marcos Botton

Paulo Ricardo Ebert Siqueira

Aline Nondillo

5.1. Introdução

De maneira geral, a incidência de insetos e ácaros pragas da videira na Região da Campanha 
Gaúcha não tem sido um fator limitante a produção. Inclusive, a presença das duas principais 
pragas de solo associadas a cultura ou apresentam incidência reduzida e localizada (ex: pérola-
da-terra Eurhizococcus brasiliensis) ou têm sido manejadas com o emprego de porta-enxertos 
resistentes como é o caso da filoxera-da-videira Daktulosphaira vitifoliae. Esse registro é importante 
visto que no bioma Pampa, uma baixa pressão de insetos pragas na cultura resulta numa menor 
necessidade de uso de produtos fitossanitários para o controle, minimizando o impacto negativo 
do emprego dessas substâncias no ecossistema da região. No subprojeto, foram desenvolvidas 
atividades visando ampliar as informações de quatro espécies que danificam a parte aérea.

5.2. Detalhamento das ações de pesquisa

No período de condução do subprojeto, foram visitadas propriedades, coletados insetos e ácaros 
pragas para identificação, efetuado o monitoramento em alguns vinhedos e caracterizado os danos 
além de se identificar a presença de inimigos naturais. De maneira complementar, foram conduzidos 
trabalhos de controle visando oferecer alternativas ao manejo das principais pragas ocorrentes na 
região.
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5.3. Resultados obtidos

A primeira praga a ser apresentada nesta secção é o ácaro Calepitrimerus vitis. É uma espécie 
que foi frequentemente encontrada nos vinhedos sendo registrado em algumas propriedades 
causando deformações nas folhas novas e alterações na coloração das mais velhas. O ataque 
desse ácaro provoca bronzeamento (Figura 1), necrose e queda prematura de folhas, o que resulta 
em atraso no desenvolvimento dos vinhedos.  Em alguns casos, os sintomas de ataque podem 
ser confundidos com deficiências nutricionais e/ou fitotoxicidade. É importante ressaltar que o 
bronzeamento nas folhas é mais pronunciado em verões secos e refletem o dano acumulado do 
ácaro nas folhas há várias semanas. Os maiores prejuízos à videira são observados quando, após 
verões secos e quentes, ocorrem baixas temperaturas por ocasião da brotação primaveril, que 
resulta em crescimento lento dos brotos devido à maior concentração de ácaros numa área foliar 
reduzida.  

Calepitrimerus vitis pertence à família Eriophyidae e mede, na fase adulta, cerca de 0,15 x 0,04 
mm (comprimento x largura). De coloração marrom clara, apresenta corpo vermiforme com dois 
pares de pernas. Devido ao tamanho reduzido, a identificação da espécie no campo é difícil sendo 
possível somente com auxílio de lupa (aumento de 40 vezes). Caso não haja disponibilidade de lupa 
para visualizar o ácaro diretamente no vinhedo, a melhor forma de avaliar a presença da espécie 
é coletar ramos/ folhas com suspeita de infestação, levando-as ao laboratório para análise sob 
microscópio. 

Esse ácaro ataca exclusivamente a videira sendo que durante o inverno, as fêmeas ficam protegidas 
nas reentrâncias dos ramos e raramente no interior das brácteas das gemas. Na primavera, a partir 
do inchamento das gemas, as fêmeas retomam a atividade, migrando para as folhas novas, onde 
se estabelecem e multiplicam durante a safra. No início da brotação, o ácaro localiza-se nas folhas 
novas; porém, com o desenvolvimento das plantas, ocorre a migração para as folhas mais velhas 
localizando-se principalmente na página inferior das folhas. A espécie completa o desenvolvimento 
em aproximadamente uma ou duas semanas, passando pelos estágios de ovo, larva, ninfa e adulto, 
tendo esse último longevidade de três a quatro semanas.  Na Região da Campanha, a partir de 
fevereiro, foi observada a presença de fêmeas migrando para as reentrâncias dos ramos, onde 
passam o inverno. Esse movimento estende-se até o final de maio e início de junho quando entram 
em diapausa. 

O crescimento populacional de C. vitis varia conforme as condições climáticas, manejo do vinhedo 
e, principalmente, quando são utilizados agrotóxicos não seletivos aos inimigos naturais com des-
taque para o ácaro predador Neoseiulus californicus (Phytoseiidae). Em relação aos efeitos secun-
dários, destaca-se o efeito negativo dos inseticidas piretróides que têm sido usados para o manejo 
de besouros (Coleoptera) e lagartas (Lepidoptera) na região.

Em Candiota/RS, a população do ácaro começou a ser observada nas folhas (dois ácaros/folha) no 
início do mês de novembro, com pico populacional em fevereiro (quarenta ácaros/folha). Em Dom 
Pedrito, o ácaro foi observado a partir de outubro, com pico populacional entre o final de fevereiro 
e o início de março.
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Para o manejo desse ácaro, o monitoramento deve ser realizado de forma direcionada nos vinhe-
dos com base no histórico de ocorrência da espécie. Para tal, deve-se retirar durante o inverno dez 
ramos de videira/ha e analisar em laboratório a presença de fêmeas hibernantes nas gemas. O 
vinhedo é considerado infestado quando forem constatadas três ou mais fêmeas/gema. 

A segunda forma de monitorar o ácaro é através do emprego de uma fita adesiva de dupla face, 
com 11 mm de largura e transparente a qual deve ser colocada nos ramos após a poda de modo 
a circundá-los, cuidando-se para não serem deixados espaços entre a fita e o ramo e devendo-se 
retirá-las a cada três ou quatro dias (Figura 2). 
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Figura 1. Bronzeamento causado pelo ataque de Calepitrimerus vitis em folhas de videira. 
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Figura 2. Monitoramento de Calepitrimerus 
vitis com armadilhas adesivas. 
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As fitas são retiradas e afixadas em lâminas de vidro de microscopia e levadas ao laboratório, para 
contagem sob microscópio (70 a 100 X de aumento). Para facilitar essa observação, normalmente 
coloca-se uma lamínula sobre a fita adesiva (Figura 3). 

O controle deve ser realizado quando for observado o deslocamento das fêmeas das gemas para 
brotações novas. O monitoramento também pode ser realizado durante o desenvolvimento vegetati-
vo da cultura, coletando-se duas folhas medianas por planta, num total de vinte plantas por hectare. 
O nível de controle para aplicação de acaricidas é a presença de 20% de folhas amostradas com 
30 ou mais ácaros por folha. 

Na região foi observado uma grande incidência de ácaros predadores que atuam no controle de C. 
vitis com destaque para Neoseiulus californicus (Phytoseiidae) e Pronematus anconai (Iolinidae). 

Uma das principais ferramentas de manejo de C. vitis é o uso do enxofre (2 a 3 kg/ha) principal-
mente quando aplicado no período em que ocorre a migração dos ácaros das gemas para as fo-
lhas. O enxofre somente tem efeito de contato sobre as formas móveis (não possui efeito ovicida), 
devendo ser aplicado em temperaturas acima de 20°C para uma melhor eficácia e abaixo de 30°C 
para reduzir riscos de fitotoxicidade. A migração das fêmeas das gemas para as folhas é contínua 
a partir da brotação, ocorrendo por um período de sete a oito semanas. Esse fato, associado à 
brotação desuniforme das plantas, dificulta o controle da praga com o enxofre, sendo necessárias 
aplicações sequenciais do produto para reduzir a infestação de C. vitis de forma eficaz. 

Outra estratégia de controle é através do emprego de acaricidas químicos com destaque para a 
abamectina. Em experimentos conduzidos na região, foi observado que no final do ciclo, quando 
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Figura 3. Detalhe de Calepitrimerus vitis capturados em armadilhas adesivas. 
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normalmente o produtor visualiza os sintomas de ataque do ácaro através do escurecimento das 
folhas, a aplicação de acaricidas não é mais indicada. Nessas situações, o dano do ácaro já ocorreu 
e o mesmo é controlado naturalmente pelos inimigos naturais. É importante reforçar que a principal 
ferramenta de controle de C. vitis é o enxofre, produto aceito inclusive em sistemas orgânicos de 
produção. 

A segunda espécie de praga de importância econômica avaliada no subprojeto foi a traça marrom 
dos cachos da videira Cryptoblabes gnidiella (Lepidoptera: Pyralidae) (Figura 4). As lagartas desta 
espécie se alojam no interior dos cachos danificando a casca do engaço, causando murchamen-
to, rompimento das bagas e consequente extravasamento do suco sobre o qual proliferam um 
complexo de microrganismos causadores da podridão ácida o que reduz a qualidade dos vinhos. 

Um ponto importante para o manejo dessa espécie é o seu monitoramento populacional que pode 
ser realizado com o emprego de feromônios sexuais sintéticos. Infelizmente, no decorrer do pro-
jeto, a formulação comercial disponível no mercado brasileiro (Bio Cryptoblabes) deixou de ser 
comercializada. 

Com base na experiência de monitoramento realizada na região da Serra Gaúcha, é conhecido que 
a população de adultos aumenta principalmente nos últimos 20 a 30 dias antes da colheita, ocorren-
do com maior intensidade nas cultivares tardias. 

Os adultos da traça marrom dos cachos depositam os ovos isolados diretamente nos cachos próxi-
mos a maturação dos frutos. Por isso é importante os produtores conhecerem o histórico de infes-
tação no local e caso necessário, programar medidas de controle. Novos inseticidas foram introdu-
zidos no mercado incluindo as espinosinas, diamidas e oxadiazinas que são eficazes no controle 
da praga sendo alternativas aos piretróides com menor efeito secundário sobre inimigos naturais. 

O Bacillus thuringiensis é uma bactéria utilizada no controle de lagartas que pode ser empregada 
como alternativa biológica de manejo. Entretanto, por atuar somente quando ingerida, em cultivares 
com cachos compactos verifica-se dificuldades para disponibilizar a mesma no interior dos cachos 
de forma que seja consumida pelo inseto.

A traça-marrom dos cachos é bastante atacada por inimigos naturais. Em outras regiões, como a Serra 
Gaúcha,  foi observado o ataque dos parasitoides Apanteles sp. e Macrocentrus sp. (Hymenoptera: 
Braconidae) e Pimpla croceiventris e Venturia sp. (Hymenoptera: Ichneumonidae). O parasitoide de 
ovos Trichogramma (Hymenoptera: Trichogrammatidae) é uma ferramenta de manejo que necessita 
ser avaliada porque apresenta potencial para o controle biológico da praga.

Outro ponto que merece ser destacado no manejo da traça marrom dos cachos é o controle atra-
vés de práticas culturais, devendo-se adotar a destruição de todos os cachos remanescentes que 
ficam no vinhedo após a colheita. Em várias propriedades é comum constatar cachos que ficam nas 
plantas após a colheita sendo que os mesmos hospedam essa espécie servindo de refúgio durante 
o inverno e fonte de infestação para a safra seguinte. 
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O terceiro grupo de praga encontrado causando danos nos vinhedos da região da Campanha 
Gaúcha foi o da lagarta-das-folhas do gênero Spodoptera (Figura 5). As principais espécies encon-
tradas foram S. eridania e S. cosmioides (Lepidoptera: Noctuidae) as quais eram historicamente 
consideradas pragas secundárias em diversos cultivos, incluindo culturas anuais e perenes. Nos 
últimos anos, entretanto, as mesmas tem aumentado sua incidência em cultivos anuais, principal-
mente na soja, sendo várias vezes as espécies de lagartas predominantes em cultivares genetica-
mente modificadas para expressar as toxinas do Bacillus thuringiensis as quais não apresentam 
efeito satisfatório na supressão desta praga. Na cultura da videira essas lagartas são observadas 
danificando folhas e cachos, levando muitas vezes a necessidade de controle.

As lagartas recém-eclodidas, com cerca de 4 a 5 mm de comprimento, possuem hábito gregário, 
concentrando seu dano próximo aos locais de postura e alimentando-se das duas faces das folhas, 
deixando-as com aspecto esbranquiçado e transparente. Lagartas mais desenvolvidas, com mais de 
um cm de comprimento, consomem os tecidos foliares, deixando somente as nervuras das folhas, 
que ficam com aparência “esqueletizada”. Na fase final do desenvolvimento da fase de lagarta, es-
tas tornam-se solitárias e passam também a danificar os cachos, depreciando-os comercialmente.
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Figura 4. Traça marrom dos cachos da videira. 



141Vinhos finos da região da Campanha Gaúcha: tecnologias para a vitivinicultura e para estruturação 
de Indicação Geográfica

O monitoramento da presença das espécies de Spodoptera nos vinhedos deve ser realizado através 
da observação de posturas e/ou de lagartas alimentando-se das folhas. Uma ferramenta mais práti-
ca para o monitoramento seria a utilização de armadilhas com feromônio sexual sintético. Porém os 
mesmos não estão disponíveis comercialmente no Brasil. Outra possibilidade é o emprego de arma-
dilhas luminosas. Um cuidado importante no manejo dessas lagartas é que, ao se efetuar o controle 
de plantas de cobertura no interior do vinhedo com herbicidas, muitas vezes ocorre a migração das 
lagartas do solo para a videira ampliando de maneira significativa os danos.

De maneira geral, os mesmos inseticidas utilizados para o controle da traça marrom dos cachos 
apresentam efeitos sobre Spodoptera, porém, nesse caso, acrescenta-se o grupamento das 
benzoilureias. 

A azadiractina, aplicada de forma sequencial, a intervalos de cinco dias, proporcionou controle pró-
ximo a 90% e pode ser uma alternativa de controle em sistemas orgânicos de produção.

Diversas espécies de parasitoides estão associadas às lagartas de Spodoptera na região da cam-
panha incluindo Ichneumonidae e parasitóides de ovos. O emprego de formulações do Bacillus 
thuringiensis autorizadas para uso na cultura da videira, resultam em reduzida mortalidade. 

Outro problema detectado na Região da Campanha é a ocorrência de formigas cortadeiras as quais 
podem causar desfolha (Figura 6) e corte de brotações e até mesmo ocasionar diretos às bagas 
(Figura 7). 

Na Região, foram encontradas oito espécies de Acromyrmex sendo A. ambiguus (Figura 8) a espé-
cie dominante. Em geral, as colônias desta espécie apresentam ninhos formados por 3,6 câmaras, 
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Figura 5. Lagarta das folhas Spodoptera eridania em videira. 
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em média. Externamente, os ninhos apresentaram a área de terra solta em média de 0,27 m2. As 
dimensões das câmaras nos ninhos tiveram em média 8,2 cm de altura, 8,6 cm de largura e 8,9 cm 
de comprimento. A profundidade em relação ao solo foi de 10,5 cm. 
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Figura 6. Desfolha causada por formiga cortadeira em videira. 

Figura 7. Dano causado por formiga cortadeira em bagas.  
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A importância do reconhecimento das espécies deve-se ao fato de que cada uma apresenta ca-
racterísticas próprias de nidificação, comportamento, hábitos de alimentação entre outras caracte-
rísticas fundamentais para um manejo correto. O desconhecimento desses fatores tem levado ao 
insucesso de vários métodos de controle. Uma das hipóteses das falhas de controle que tem sido 
observada, é atribuída a falta de conhecimento das espécies, o que implica no uso equivocado de 
formulações e doses de formicidas que, ao invés de minimizar o problema, tem aumentado ano a 
ano devido a divisão de ninhos na área. Desse modo torna-se fundamental o monitoramento dos 
vinhedos para o controle dos formigueiros, optando-se sempre que possível pelo emprego de iscas 
formicidas, por se tratar de alternativa eficaz e com maior seletividade ecológica.

No Brasil, mais de 90% dos trabalhos de manejo de formigas-cortadeiras têm sido direcionados 
às do gênero Atta com poucas informações sobre as espécies e o manejo de Acromyrmex que 
predominam no estado do Rio Grande do Sul. Por este motivo, o controle tem sido estabelecido 
de maneira padronizada, não levando em consideração as particularidades da região, espécies de 
formigas nem níveis de infestação, o que torna a necessidade de avanços nos trabalhos com esse 
grupo de insetos fundamentais. 

5.4. Beneficios e diferencial relacionados a Entomologia

Com as informações obtidas no projeto relacionadas a área da entomologia, foi disponibilizado um 
conjunto de informações e novos produtos que permitem o monitoramento e o emprego de estraté-
gias de controle dos principais insetos e ácaros pragas,  numa visão de manejo integrado  aderentes 
aos sistemas de produ ção integrada e orgânica. Informações sobre o manejo integrado de insetos e 
ácaros pragas com o emprego de novos inseticidas com menor toxicidade, doses reduzidas e baixo 
efeito sobre inimigos naturais, com limites máximo de resíduos aderentes aos principais mercados 
consumidores permitem  reduzir o impacto ambiental, racionalizar o controle evitando perdas na 
produção.

Figura 8. Desenho esquemático de ninho de Acromyrmex ambiguus em videira. Adriana Tolloti.
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CAPÍTULO 6

Manejo do solo e adubação de vinhedos na região da 
Campanha Gaúcha: ênfase para o potencial produtivo das 
plantas, a qualidade de frutos e o impacto ambiental

George Wellington Bastos de Melo

Gustavo Brunetto

Jovani Zalamena

6.1. Introdução

O solo é o principal recurso que o viticultor tem disponível na sua propriedade. No entanto, muitas 
vezes desconhecemos o fundamental papel que ele desempenha para a nossa existência e, por 
isso, ele é tratado apenas como um local que permite o crescimento da planta. Ele é muito mais do 
que um substrato para as plantas crescerem, é vivo e composto por uma complexa comunidade de 
animais, plantas, fungos e bactérias, que interagem entre si, permitindo a realização da ciclagem 
de nutrientes e aumento da sua biodisponibilidade, que são serviços ecossistêmicos que o homem 
explora de modo a extrair dali o seu sustento.

A região da Campanha do Rio Grande do sul apresenta solos bastante intemperizados, arenosos, 
levemente ácidos, com baixa capacidade de suprimento de nutrientes para as plantas. Com essas 
características, na implantação de vinhedos se faz necessário o uso de calagem para a correção da 
acidez, bem como da adubação para correção das carências nutricionais do solo (Melo et al. 2012).

Em relação aos atributos físicos, se os solos não forem manejados adequadamente, apresentam um 
alto potencial para degradação ambiental, principalmente pela baixa resistência à erosão (Brunetto 
et al. 2007; Melo and Zalamena 2016). Devido à alta suscetibilidade à erosão, é necessário cuidados 
para não aumentar o impacto negativo da viticultura nos processos erosivos do solo, entre eles 
aumento nas perdas de solo e nutriente.
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A dose, o modo e a forma de aplicação de fertilizantes e corretivos são atividades que, sendo mal 
executadas, podem ter efeitos negativos sobre o solo e plantas.

Para as condições climáticas do RS, onde na safra de uva a ocorrência de chuvas é frequente, uma 
outra característica importante e essencial do solo é a capacidade de drenar o excesso de umidade, 
pois as plantas não se adaptam a períodos longos de alagamento. 

Considerando que a cobertura do solo é importante para aumentar a qualidade e a saúde do solo, 
torna obrigatório o uso de planta de cobertura (PC) na atividade vitícola, pois elas protegem o solo 
contra o impacto das gotas de chuva, dificultando a desagregação e transporte das partículas de 
solo. O uso de PC é uma prática agrícola conservativa que, além de proteção, é responsável pela 
diminuição das perdas de nutrientes por lixiviação. A importância e vantagens de usar plantas de 
cobertura em vinhedos são bem conhecidas em várias regiões vitícolas (Aronsson et al. 2016; 
Botton et al. 2010; Brunetto et al. 2013; Fernandes et al. 2019). Os benefícios são muitos, melhoram 
a qualidade do solo, aumentando o teor de matéria orgânica, melhorando os atributos químicos e 
físicos do solo, restauram a atividade biológica do solo e podem controlar o vigor e qualidade da 
uva (Albarello; et al. 2013; Fernandes et al. 2019; Lopes et al. 2008; Silveira et al. 2014; Zalamena 
et al. 2013).

Associando as características dos solos com as do clima predominante na região da Campanha 
Gaúcha, o manejo do solo e das PCs devem ser atividades que visem mitigar os possíveis impactos 
negativos da viticultura no meio ambiente. Deve-se dar preferências às atividades que evitem a 
mobilização excessiva do solo. Assim, o impacto das gotas das chuvas sobre o solo - principal 
causa de erosão - é mitigado, o que proporciona aumento na capacidade de infiltração de água 
no solo e diminuição da erosão, assegurando vantagens econômicas, sociais e ambientais para a 
viticultura dentro da propriedade, bem como no seu entorno.

A videira é uma planta que se adapta a variados tipo de solo, desde os mais férteis aos mais pobres 
em nutrientes (Winkler et al. 1974). Os efeitos do solo podem ser expressos principalmente por 
sua influência no status de disponibilidade de água às plantas (Ubalde et al. 2010). Em solos mais 
profundos e com textura franca as plantas têm melhor desenvolvimento, pois as raízes encontram 
melhores condições para crescimento e, consequentemente, para absorção de água e nutrientes.

O tipo de solo influencia as características organolépticas de um vinho e, juntamente com as 
condições ambientais e climáticas, são responsáveis pela personalidade do vinho (Bohmrich 1996; 
Ubalde et al. 2010). A variabilidade de tipos de solos é uma constante em uma paisagem vitícola. 
Assim, a mesma variedade de videira pode produzir frutos com características distintas, quando 
cultivada em solos com atributos químicos e físicos variados dentro de uma sucessão de solos na 
mesma paisagem.

Em função das características de solos e climas da região da Campanha Gaúcha, as atividades 
desenvolvidas tiveram por objetivos avaliar práticas agrícolas de adubação e manejo do solo que 
tivessem um menor impacto sobre o solo, aumentasse o aproveitamento de fertilizantes e corretivos 
e, ainda permitissem às plantas de videira expressarem seu potencial de crescimento e produtivo. 
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6.2. Atividades Realizadas

6.2.1. Crescimento de plantas jovens de videira em Argissolo arenoso da região 
da Campanha Gaúcha sob diferentes condições de preparo do solo

6.2.1.1. Descrição da Atividade

A atividade de pesquisa foi conduzida em solo Argissolo Vermelho no município de Santana do 
Livramento, o qual anteriormente havia sido cultivado com videira durante seis anos, mas já estava 
em pousio por quatro anos. 

Avaliou-se dois modos de preparo do solo para implantação de vinhedos em solos arenosos com 
alto grau de suscetibilidade à erosão.

Os tratamentos consistiram em: 1 - Preparo do solo em toda área (Testemunha), o preparo do solo 
consistiu em uma aração a uma profundidade de 0,20 a 0,30 m, seguido de gradagem para nivelar o 
solo; 2 - Preparo do solo somente nas linhas de plantio, que consistiu em apenas uma aração a uma 
profundidade de 0,20 a 0,30 m e, posteriormente, realizou-se uma gradagem de nivelamento do 
solo. Realizou-se a adubação e a calagem antes do preparo do solo. O plantio das mudas ocorreu 
após o preparo do solo e da aplicação de corretivo e fertilizantes, os quais foram distribuídos sobre 
o solo antes do preparo.

Instalou-se o vinhedo em agosto de 2012, efetuou-se as avaliações a partir do plantio até 75 dias 
após o início de brotação. A cultivar utilizada foi Merlot (Vitis vinifera L.), enxertada sobre o porta 
enxerto SO4 (Vitis berlandieri x Vitis riparia), cultivada em sistema de condução espaldeira. A 
densidade de plantio foi de 2525 plantas ha-1, com espaçamento de 1,20 m entre plantas e 3,30 m 
entrelinhas.

Antes da instalação da atividade de pesquisa, fez-se amostragem do solo para caracterizar os 
seus atributos, na camada de 0-0,20 m, que foram: 780 g kg-1 areia, 76 g kg-1 silte, 144 g kg-1 
argila (Embrapa, 1997); matéria orgânica 9 g kg-1, pH em água 5,2; índice SMP de 6,2; P e K 
disponíveis 18,1 e 54 mg kg-1, respectivamente; Al, Ca e Mg trocáveis, 0,1, 1,41 e 0,56 cmolc dm-3, 
respectivamente (Tedesco et al., 1995). A dose de calcário utilizada foi baseada nas recomendações 
da Comissão de Química e Fertilidade do Solo (CQFS )- RS/SC (2004) e utilizou-se 2,6 t ha-1 de 
um calcário dolomítico com 84% de PRNT. A adubação de correção constou de 170 kg de P2O5 ha-1 
(fonte superfosfato triplo) e 60 kg de K2O ha-1 (fonte cloreto de potássio).

Fez-se análise de crescimento não destrutiva para comparar os tratamentos. As variáveis avaliadas 
foram: a) altura das plantas, que foi realizada com uma régua graduada, medindo-se a partir do 
ponto de brotação até o ápice da planta, e b) número de folhas lançadas, que foi determinado 
pela contagem simples das folhas presentes na planta. As avaliações iniciaram aos 15 dias após a 
brotação (+ de 80% das plantas brotadas) e repetiu-se aos 30, 45, 60 e 75 dias após a brotação. A 
partir das avaliações realizadas fez-se o cálculo da taxa de crescimento em altura das plantas e a 
taxa de lançamento de folhas ao longo do período de avaliação.
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6.2.1.2. Resultados obtidos

6.2.1.2.1. Altura das plantas afetada pelo modo de preparo do solo

O modo de preparo do solo não afetou o crescimento inicial das plantas (Figura 1). Esse é um 
importante resultado porque demonstra que, na implantação do vinhedo, a movimentação do solo 
pode ser realizada apenas na linha onde as mudas serão plantadas. A movimentação restrita do 
solo implica em diminuir a possibilidade de ocorrência de erosão nos solos arenosos cultivados com 
videira na região da Campanha Gaúcha.

Nessa região os problemas de erosão não são apenas devidos às intensas chuvas, mas também 
aos fortes ventos, que são comuns na época de implantação de vinhedos, causando erosão eólica 
nos solos descobertos de vegetação, afetando negativamente o crescimento inicial das plantas e 
causando sérios danos econômicos. 

Figura 1. Variação da altura das plantas submetidas a modos de preparo do solo ao longo de 75 
dias de cultivo. 
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6.2.2. Crescimento de plantas jovens de videira em Argissolo arenoso da região da 
Campanha Gaúcha sob diferentes modos de correção da fertilidade do solo

6.2.2.1. Descrição da Atividade

A atividade de pesquisa foi conduzida em solo Argissolo Vermelho no município de Santana do 
Livramento, o qual anteriormente havia sido cultivado com videira durante seis anos, mas já estava 
em pousio por quatro anos e cujas características foram apresentadas no item 6.2.1.1

Foram testados modos de adubação de correção de solos para implantação de vinhedos em solos 
arenosos com alto grau de suscetibilidade à erosão.

Os tratamentos consistiram em: 1 - Adubação em toda área e incorporada ao solo (Testemunha); 
2 - Adubação em toda área, mas não incorporada ao solo; 3 - Adubação somente nas linhas de 
plantio e incorporada e 4 - Adubação somente nas linhas de plantio, mas não incorporada. Aplicou-
se o adubo antes do preparo do solo, sendo este, igual em todos os Tratamentos, que consistiu em 
uma aração a uma profundidade de 0,20 a 0,30 m, em seguida fez-se gradagem para nivelar o solo. 

O vinhedo foi instalado em agosto de 2012, e as avaliações foram efetuadas a partir do plantio até 
75 dias após o início de brotação. A cultivar utilizada foi Merlot (Vitis vinifera L.), enxertada sobre o 
porta enxerto ‘SO4’ (Vitis berlandieri x Vitis riparia), cultivada em sistema de condução espaldeira. 
A densidade de plantio foi de 2.525 plantas ha-1, com espaçamento de 1,20 m entre plantas e 3,30 
m entrelinhas

Fez-se a mesma análise de crescimento não destrutiva apresentada no item 6.2.1.1 para comparar 
os tratamentos. 

6.2.2.2. Resultados obtidos

6.2.2.2.1. Altura das plantas afetada pelo modo aplicação e incorporação de calcário e fertilizantes

Analisando-se a Figura 2, em que estão os dados de altura de plantas, em função do modo aplicação 
e incorporação de calcário e fertilizantes, observa-se que aos 15 dias após a brotação as plantas 
apresentavam altura média de 5,6 cm e que, no final do período de avaliação, a altura média da 
planta atingiu 68,5 cm, correspondente ao acréscimo de 1.218%. 

Foi constatado que não houve efeito significativo dos tratamentos aplicados sobre a altura das plantas 
durante o período de avaliação, assim como no item 6.2.1.2. A falta de significância observada pode 
estar relacionada com a quantidade de substâncias de reservas que as mudas de videira tinham e 
que, durante o período de 75 dias, foram responsáveis pela dinâmica de crescimento das plantas.

Na Figura 3, para a variável taxa de crescimento, observa-se que, em nenhuma data de avaliação, 
houve diferença significativa entre os modos adubação de correção.

Deste modo, fica evidenciado que a aplicação de fertilizantes e corretivos em toda superfície 
do solo e incorporados apenas nas linhas das plantas é uma prática que permite a formação 
do vinhedo com o menor impacto sobre o solo.
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Figura 3. Variação da taxa de crescimento das plantas submetidas a modos de adubação de correção.

Figura 2. Variação da altura das plantas submetidas a modos de adubação de correção.
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6.2.3. Manejo de plantas de cobertura visando a adubação da videira

6.2.3.1. Descrição da Atividade

A atividade foi desenvolvida na Vinícola Almadén, em Santana do Livramento, RS, Brasil em 
um vinhedo variedade ‘Merlot’, enxertada sobre o porta-enxerto ‘SO4’, implantado em 1999. Os 
tratamentos constaram de seis combinações de densidades de plantas de aveia preta (Avena 
strigosa) (Av) e ervilhaca comum (Vicia sativa) (Er), em sistemas consorciados e em cultivos isolados 
conforme segue: 100% Av; 80% Av + 20% Er; 60% Av + 40% Er; 40% Av + 60% Er; 20% Av + 80% 
Er e 100% Er. Os valores percentuais referem-se às quantidades de 100 e 120 kg ha-1 de sementes 
de ervilhaca e aveia, respectivamente, utilizadas na semeadura. A semeadura foi realizada em maio 
de 2014, durante o período de dormência da videira. Em cada combinação de plantas de cobertura, 
foi realizado o manejo com roçadas da parte aérea e manutenção na superfície do solo, em quatro 
épocas distribuídas desde o início da brotação até após a plena floração da videira. Na virada de 
cor das bagas foram coletadas amostras de folhas (limbo + pecíolo) de videira para análise da 
composição nutricional. 

O objetivo desta atividade de pesquisa foi avaliar a contribuição de plantas de cobertura do solo na 
nutrição de videiras em produção.

6.2.3.2. Resultados obtidos

A época de manejo das plantas de cobertura não alterou o teor de N e Mg, mas o teor de Ca e P 
nas folhas de videira aumentou quando o manejo foi realizado após a plena floração. As diferentes 
combinações de plantas não interferiram nos teores de Ca, Mg e K, mas o N foi superior no tratamento 
100% Er em relação ao 100% Av e o teor de P foi maior na combinação 40% Av + 60% Er (Tabela 1). 

Os resultados demonstraram que as plantas de cobertura do solo, de modo especial a 
ervilhaca, podem ser cultivadas em vinhedos visando fornecer N à videira.
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6.2.4. Doses e modos de aplicação de Nitrogênio para maximizar a 
produção e qualidade de uva, mosto e vinho em solos arenosos

6.2.4.1. Estudo 1 - Melhor modo de fornecimento de Nitrogênio em videiras em início de produção

6.2.4.1.1. Descrição do experimento

O objetivo do estudo foi avaliar a produção e a composição química do mosto em videiras ‘Alicante 
Bouschet’ submetidas à aplicação de N de três modos: sem irrigação, seguida de irrigação e via 
fertirrigação. O estudo foi conduzido em um vinhedo implantado em 2011, no município de Santana 
do Livramento (Latitude 30° 48’ 31’’ S; Longitude 55° 22’ 33” W), localizado na região da Campanha 
Gaúcha do Estado do RS, região Sul do Brasil. O período de condução do experimento foi de setembro 
de 2013 a março de 2017. A ‘Alicante Bouschet’ foi enxertada sobre o porta-enxerto Paulsen 1103 e 
implantada no espaçamento de 2,8 m entrelinhas e 1,2 m entre plantas. O sistema de condução das 

Tabela 1. Teores de nutrientes nas folhas (completa) de videira. Vinícola Almadén – Safra 2014/15

Variável Época 
Manejo

Proporção de Aveia Preta
Médias

A100 A80 A60 A40 A20 A0

N, %

1 2,07 2,01 2,05 2,14 2,14 2,21 2,10NS
2 1,81 1,96 2,09 1,99 2,00 2,17 2,00
3 1,98 2,00 2,03 2,01 2,02 2,09 2,02
4 2,10 2,14 2,10 2,06 2,13 2,23 2,13

Médias 1,99 B 2,03 AB 2,07 AB 2,05 AB 2,07 AB 2,18 A  

P, % 

1 0,30 0,35 0,27 0,32 0,28 0,30 0,30 b
2 0,31 0,34 0,31 0,39 0,34 0,31 0,33 ab
3 0,35 0,38 0,37 0,42 0,39 0,31 0,37 a
4 0,31 0,37 0,31 0,41 0,34 0,40 0,36 a

Médias 0,32 B 0,36 AB 0,32 B 0,38 A 0,34 AB 0,33 AB  

K, % 

1 2,02 1,89 2,00 1,82 1,83 1,81 1,90 b
2 2,01 1,97 1,90 1,92 1,81 1,92 1,92 a
3 1,98 1,82 1,90 1,88 1,96 1,96 1,92 a
4 1,77 1,60 1,81 1,81 1,74 1,74 1,76 b

Médias 1,95 NS 1,82 NS 1,9 NS 1,86 NS 1,86 NS 1,86 NS  

Ca, % 

1 1,16 1,20 1,13 1,15 1,18 1,30 1,19 b
2 1,24 1,32 0,95 1,27 1,39 1,24 1,24 ab
3 1,30 1,41 1,31 1,35 1,28 1,26 1,32 ab
4 1,34 1,37 1,34 1,43 1,41 1,41 1,38 a

1,26 NS 1,32 NS 1,18 NS 1,30 NS 1,32 NS 1,30 NS  

Mg, %

1 0,24 0,24 0,23 0,22 0,22 0,25 0,23 NS
2 0,25 0,24 0,17 0,23 0,25 0,22 0,23
3 0,24 0,25 0,24 0,24 0,25 0,23 0,24
4 0,24 0,24 0,24 0,24 0,25 0,24 0,24

Médias 0,24 NS 0,24 NS 0,22 NS 0,23 NS 0,24 NS 0,24 NS  
NS – Não significativo; letras iguais minúsculas na coluna e maiúsculas na linha não diferem as médias dos tratamentos pelo teste Tukey (P<0,05). 
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videiras foi espaldeira. Na poda de inverno das safras 2013/14, 2014/15, 2015/16 e 2016/17 foram 
mantidas 20 gemas por planta. O solo da área foi classificado como Argissolo Vermelho Distrófico 
arênico (Santos et al., 2018).

O delineamento experimental foi blocos ao acaso, com cinco tratamentos e cinco repetições. Cada 
repetição foi formada por cinco plantas, sendo as três plantas centrais avaliadas. Os tratamentos 
foram: 1) sem aplicação de N (C), 2) aplicação de 20 kg N ha-1 + 20 kg N ha-1 sem irrigação (NSI), 
3) aplicação de 20 kg N ha-1 + 20 kg N ha-1 com irrigação (NI), 4) aplicação de 20 kg N ha-1 + 20 kg 
N ha-1 via fertirrigação (NF) e 5) aplicação de 20 kg N ha-1 via fertirrigação (½NF). O N em todos os 
tratamentos foi aplicado na forma de ureia (45% de N). Nos tratamentos com e sem irrigação, a ureia 
foi aplicada na superfície do solo da linha de plantio, na região da projeção da copa das plantas. As 
doses utilizadas de 20 kg N ha-1 + 20 kg N ha-1 em diferentes modos de fornecimento foram estipuladas 
com base na recomendação técnica para a cultura da videira proposta pela CQFS-RS/SC (2016), 
para solos com textura arenosa e com teores de matéria orgânica, menores e iguais a 25 g kg-1. 

No pleno florescimento e mudança de cor das bagas (veraison) foram coletadas folhas completas, 
opostas ao cacho, no terço médio dos ramos do ano, processadas para posterior determinação de N total 
(Tedesco et al., 1995). Nas safras 2013/14, 2014/15, 2015/16 e 2016/17 foram realizadas a contagem 
do número de cachos por planta. Todos os cachos foram colhidos e pesados, para determinação 
da produtividade. Posteriormente, em cada cacho foi contado o número de bagas. As bagas foram 
pesadas para a determinação da massa de 100 bagas. Cinco cachos foram reservados por planta, em 
que bagas do terço superior, mediano e inferior dos cachos de cada tratamento foram descascadas e 
maceradas manualmente, sendo apenas a polpa com semente utilizada para determinação de sólidos 
solúveis totais (TSS), pH, acidez total titulável (ATT). Para a extração das antocianinas totais (AT) 
foram utilizadas apenas a casca das bagas, sendo determinadas segundo o método da diferença de 
pH (Giusti & Wrosltad, 2001). A comparação foi realizada considerando as formas de aplicação de N 
em cada safra e entre safras, sedo as médias dos parâmetros de produtividade e qualidade do fruto 
dos tratamentos comparadas por meio do teste de Scott-Knott.

6.2.4.1.2. Resultados Obtidos

As videiras submetidas à aplicação de N no solo via fertirrigação (NF) apresentaram maior concentração 
de N nas folhas no pleno florescimento nas quatro safras (Figura 4A). A aplicação de N em videiras 
seguida de irrigação (NI) incrementou a concentração de N nas folhas no pleno florescimento nas 
safras 2014/15, 2015/16 e 2016/17 (Figura 4A). As videiras cultivadas no solo submetido à aplicação 
de N via NF, NI e ½ NF apresentaram maior produtividade de uva na safra 2013/14 (Figura 4C). Nas 
safras 2014/15 e 2016/17 as videiras com maior produtividade de uva foram àquelas cultivadas no 
solo com aplicação de NF e NI. Na safra 2015/16 as videiras cultivadas no solo com a aplicação de 
½ NF apresentaram a maior produtividade de uva. Salienta-se que, a produtividade de uva oscilou 
entre os tratamentos e safras avaliadas, sendo que a menor produtividade de uva observada foi 
0.38 kg planta-1 e a maior 15 kg planta-1. As videiras submetidas à aplicação de NF apresentaram o 
maior número de cachos por planta em todas as safras, seguido das videiras cultivadas no solo com 
aplicação de NI nas safras 2013/14, 2014/15 e 2016/17 (Figura 4B). Os mostos das uvas das videiras 
cultivadas no solo sem aplicação de N (C) apresentaram as maiores concentrações de antocianinas 
totais (AT) em todas as safras (Figura 4D). O mosto das videiras submetidas a NI e NF apresentaram 
as menores concentrações de AT, respectivamente, nas safras 2013/14, 2014/15, 2015/16 e 2016/17.
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6.2.4.2. Estudo 2 - Crescimento radicular, nutrição, produção de uva, qualidade de mosto 
e vinho em videiras jovens submetidas a doses e modos de fornecimento de N

6.2.4.2.1. Descrição do experimento

O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito de doses e modos de fornecimento de N no crescimento 
radicular, nutrição, produção de uva, qualidade de mosto e vinho de videiras jovens cultivadas em 
solos arenosos. 

O estudo foi conduzido em um vinhedo implantado em 2011 no município de Santana do Livramento, 
localizado na mesma área do Estudo 1 supracitado. A cultivar avaliada foi ‘Alicante Bouschet’, 
enxertada sobre o porta-enxerto ‘Paulsen 1103’. O período de condução do experimento foi de 
setembro de 2014 a março de 2017. O experimento foi um bifatorial (dose x modo). As doses de 
N (0, 20, 40, 60, 80 e 100 kg N ha-1 ano-1), foram aplicadas em três modos de fornecimento: (i) 
aplicação de N sem irrigação - NSI, (ii) N seguido de irrigação - NI e (iii) N via fertirrigação - NF. A 
fonte de N utilizada foi a ureia (45% de N). O delineamento experimental foi de blocos ao acaso, 
com cinco repetições. 

Figura 4. Concentração de N em folhas no florescimento (A), número de cachos por planta (B), produção de uva (C) 
e concentração de antocianinas totais (D) em videiras ‘Alicante Bouschet’ submetidas a modos de fornecimento de N. 
C - sem aplicação de N; NSI - aplicação de 20 kg N ha-1 + 20 kg N ha-1 sem irrigação; NI - aplicação de 20 kg N ha-1 + 20 
kg N ha-1 com irrigação; NF - aplicação de 20 kg N ha-1 + 20 kg N ha-1 via fertirrigação; ½ NF - aplicação de 20 kg N ha-1 via 
fertirrigação. Fonte: Adaptado de Stefanello et al., 2020a.
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A dinâmica de raízes finas foi analisada utilizando a técnica minirhizotron (CID Bio-Science1). Tubos 
de minirhizotron foram instalados no solo para escaneamento in situ do sistema radicular das 
videiras em cada tratamento, em maio de 2016 (Figura 5). As imagens foram capturadas durante 
o florescimento das videiras (outubro de 2016 e 2017). As imagens das raízes foram capturadas 
em três profundidades do solo (0-20 cm, 20-40 cm e 40-60 cm), usando um scanner cilíndrico (CI-
600 Root Scanner, CID Bio-Science1). As imagens foram analisadas no software RootSnap CI-690 
versão 1.3.2.25 (CID Bio-Science1). As raízes que permaneceram brancas, ou então, que mudaram 
para marrom, foram definidas como vivas. Enquanto, raízes que foram suberizadas (pretas) ou 
enrugadas, foram identificadas como mortas. Os parâmetros avaliados em cada tubo a partir das 
imagens geradas foram a área superficial de raízes (mm2 tubo-1) e produção de raízes (mm tubo-1) 
(diferença entre o comprimento total de raízes vivas e mortas). 

No pleno florescimento e mudança de cor das bagas (veraison) foram coletadas folhas completas, 
opostas ao cacho, no terço médio dos ramos do ano, para posterior determinação de N total 
(Tedesco et al., 1995). Na colheita das uvas nas safras 2014/15, 2015/16 e 2016/17 foi realizada 
a contagem e pesagem de cachos por planta, determinação de produção por área e por planta. 
Posteriormente, em cada cacho foi contado o número de bagas. As bagas foram pesadas para a 
determinação da massa de 100 bagas e o peso de ráquis. As bagas foram submetidas a análise 
química, sendo as mesmas empregadas no Estudo 1. As análises físico-químicas do vinho foram 
realizadas no Winescan SO2 (Foss Analytics2). Foi utilizado uma alíquota de 20 mL de vinho para 
análise multiparamétrica de teor alcoólico, acidez total, pH, acidez volátil e açúcar residual. A 

1  A menção a esta marca é apenas para fins informativos, não havendo, por parte da Embrapa e autores desta publicação, qualquer tipo de conotação 
comercial ou de recomendação de uso.

2  A menção a esta marca é apenas para fins informativos, não havendo, por parte da Embrapa e autores desta publicação, qualquer tipo de conotação 
comercial ou de recomendação de uso.

Figura 5. Representação esquemática do sistema de geração de imagens a partir de tubos de minirizhotron instalados no 
vinhedo da área experimental; captura de imagens in situ com alta resolução (600 dpi) a partir de um scanner cilíndrico 
(Root Imager – CI600). 
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comparação foi realizada considerando as doses de N e os modos de fornecimento de N, sendo 
as médias de parâmetros de raízes, concentração de N nos tecidos, produtividade e qualidade da 
uva e vinho comparadas por meio do teste de Scott-Knott para os modos, e ajustadas equações 
polinomiais para as doses de N.

6.2.4.2.2. Resultados obtidos

Os maiores valores de área superficial de raízes na camada 0-20 cm, na safra 2016/17, conforme 
Figura 6A, foram verificados nas videiras submetidas à aplicação de 40 kg N ha-1 ano-1 no modo 
NSI e, com 100 kg N ha-1 ano-1 no modo NF. Já, na safra 2017/18, Figura 6B, os maiores valores 
foram observados nas videiras submetidas à aplicação de 40 kg N ha-1 ano-1, no modo NSI e, na 
dose 100 kg N ha-1 ano-1, nos modos NSI e NF. Os maiores valores de área superficial de raízes nas 
camadas 20-40 e 40-60 cm, na safra 2016/17, Figura 6A, foram observados nas videiras cultivadas 
na dose 40 kg N ha-1 ano-1, no modo NSI, enquanto na safra 2017/18 foram observados nas videiras 
submetidas às doses 100 e 40 kg N ha-1 ano-1, nos modos NF e NSI, respectivamente (Figura 6A). 

A maior produção de raízes na camada 0-20 cm na safra 2016/17, conforme Figura 6A, foi observada 
nas videiras cultivadas com a aplicação de 40 kg N ha-1 ano-1, no modo NSI e na dose 100 kg N ha-1 
ano-1, no modo NF. A Figura 6B mostra que os maiores valores de produção de raízes nas camadas 
0-20, 20-40 e 40-60 cm, na safra 2017/18 foram verificados na dose 100 kg N ha-1 ano-1, nos modos 
NSI e NF.

A aplicação de doses de N, conforme Figura 7A, aumentou de forma quadrática a concentração 
de N em folhas na mudança de cor das bagas em cada modo de fornecimento de N, sendo que, 
as videiras submetidas à aplicação de NF e NI apresentaram maiores concentrações de N folha 
em todas as doses, quando comparadas às plantas submetidas à NSI. Além disso, a aplicação de 
doses de N aumentou de forma quadrática a produção de uva (Figura 7B), sendo a dose de 35,6 
kg N ha-1 à que proporcionou maior eficiência técnica. Assim, doses maiores que esta não resultará 
em incremento de produtividade. 

A aplicação de doses de N, como visto na Figura 7C, diminuiu de forma linear a concentração de 
AT no mosto de uvas “Alicante Bouschet’. Os modos de fornecimento de N via NI e NSI, exibidos na 
Figura 7D, apresentaram as maiores concentrações de AT em comparação ao mosto das videiras 
submetidas a NF. Os teores de SST apresentaram interação entre modos de fornecimento e doses 
de N. A aplicação de doses de N diminuiu de forma quadrática a concentração SST no mosto, 
principalmente no modo NF. 
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Figura 6. Área superficial de raízes nas safras 2016/17 (A) e 2017/18 (B); produção de raízes nas safras 2016/17 (C) e 
2017/18 (D) nas camadas 0-20, 20-40 e 40-60 cm, durante o pleno florescimento de videiras ‘Alicante Bouschet’ (Vitis 
vinífera L.), submetidas a modos de fornecimento de doses de N (NSI - Nitrogênio sem irrigação; NF - Nitrogênio via 
Fertirrigação). Barras horizontais representam o erro padrão (n = 4). Letras minúsculas indicam diferença entre doses de 
N no mesmo modo de fornecimento e letras maiúsculas indicam diferença entre modo de fornecimento na mesma dose 
de N pelo teste Scott-Knott (p < 0.05). Fonte: Adaptado de Kulmann et al. (2020).
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Os menores valores de pH foram encontrados com adição de N sem irrigação (NSI), sendo que, 
quanto menor a dose, menor o pH dos vinhos nas duas safras avaliadas (Figuras 7a e 7b). Na 
safra 2017/18, o aumento das doses de N, no modo NF, aumentou o pH do vinho (Figura 8A). Em 
2018/19, foi observado efeito contrário, quando o aumento de N, no modo NF, até 60 kg de N ha-1 
ano-1, diminuiu o pH dos vinhos (Figura 8B). No modo NI, o aumento das doses resultou na elevação 
do pH do vinho, em ambas as safras (Figuras 8A e 8B). 

O modo NS resultou em maiores concentrações de álcool nos vinhos nas duas safras avaliadas 
(Figuras 8C, 8D), sendo a maior concentração de álcool foi observada nos vinhos da safra 2017/18. 
Em geral, conforme aumenta a dose de N no modo de aplicação NS, diminui a concentração de 
álcool, em ambas as safras. Este mesmo comportamento foi observado no modo NI, na safra 
2017/18, e no modo NF, na safra 2018/19 (Figuras 8C, 8D, respectivamente). Para NF, na safra 

Figura 7. Concentração de N em folhas na mudança de cor das bagas (A), produção de uva (B), concentração de 
antocianinas totais (C) e sólidos solúveis totais no mosto (D) de videiras ‘Alicante Bouschet’ submetidas a doses e modos 
de fornecimento de N. NSI - aplicação de N sem irrigação; NI - N seguido de irrigação; NF - N via fertirrigação. Fonte: 
Adaptado de Stefanello et al., 2020b.
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2017/18, a concentração de álcool diminuiu nas doses intermediárias (20 e 40 kg N ha-1 ano-1) e 
aumentou com as doses mais altas (60 e 80 kg N ha-1 ano-1) (Figura 8C). Na safra 2018/19, no modo 
NI, os níveis de álcool nos vinhos aumentaram quando aplicadas doses de até 60 kg N ha-1 ano-1 

(Figura 7D). 

O modo NS resultou em maiores quantidades de glicerol nos vinhos, quando utilizado nas doses 
de 20 e 40 kg N ha-1 ano-1, em ambas as safras (Figuras 8E, 8F). Com doses mais altas (60 e 80 kg 
N ha-1 ano-1) o glicerol diminuiu, chegando, na safra de 2017/18, abaixo das concentrações obtidas 
sem aplicação de N (Figura 8E). Na safra 2017/18, o aumento das doses de N no modo NF até 
40 kg ha-1 ano-1 aumentou o teor de glicerol nos vinhos. Efeito contrário foi observado em 2018/19, 
onde o aumento das doses de N, resultou na redução dos teores de glicerol nos vinhos. A aplicação 
de N no modo NI diminuiu a concentração de glicerol no vinho na safra 2017/18, sendo este efeito 
não observado na safra 2018/19.

Figura 8. pH nas safras 2017/18 (A) e 2018/19 (B); álcool na safra 2017/18 (C) e 2018/19 (D); glicerol nas safras 2017/18 
(E) e 2018/19 (F) do vinho de ‘Alicante Bouschet’ (Vitis vinifera L.) videira submetida a diferentes doses de N e modos de 
aplicação (NS - Nitrogênio superficial, NI - Nitrogênio Irrigação, NF - Fertirrigação com nitrogênio; 0, 20, 40, 60 e 80 kg N 
ha-1 ano-1). As barras verticais indicam o erro padrão (n = 3). 
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6.2.5. Diagnóstico do excesso de cobre no solo sobre o crescimento de 
espécies herbáceas nativas e exóticas de cobertura em vinhedos

6.2.5.1. Descrição do experimento

O estudo teve como objetivo realizar um diagnóstico da variabilidade de espécies herbáceas de 
cobertura em vinhedos cultivados em solos do bioma Pampa com incremento dos teores de cobre 
(Cu), resultantes de diferentes anos de cultivo e de aplicação de produtos a base de cobre. 

Para o desenvolvimento deste estudo foram selecionados três vinhedos e uma área de campo 
natural, localizados no município de Santana do Livramento - RS. Os vinhedos são cultivados 
em espaldeira, em Argissolo Vermelho Distrófico arênico (Santos et al., 2018). O manejo da 
vegetação presente nas entrelinhas é submetida a aproximadamente cinco roçadas anuais, a 
10 cm de altura, e os resíduos são depositados sobre a superfície do solo. As plantas que se 
desenvolvem nas linhas de plantio da videira são dessecadas com glifosato ou glufosinato de 
amônia, na dose de 2 L ha-1. 

Os vinhedos selecionados foram: vinhedos 1 (VN1) com 13 anos de cultivo, 2 (VN2) com 19 anos 
de cultivo e 3 (VN3) com 36 anos de cultivo, com teores crescentes de Cu no solo, e uma área de 
campo natural (CN), adjacente aos vinhedos que foi utilizado como referência. Os três vinhedos 
são da cultivar Cabernet Sauvignon (Vitis vinifera L.), enxertada sobre o porta-enxerto SO4 (Vitis 
berlandieri x Vitis riparia). As quatro áreas experimentais CN, VN1, VN2 e VN3 foram avaliadas 
em duas épocas, Abril e Novembro de 2017, contemplando assim os períodos de outono-inverno 
e primavera-verão. Em cada área experimental foram demarcadas quatro parcelas de 350 m2, que 
foram distribuídas em função da declividade do terreno, constituindo assim, quatro repetições.

A composição botânica foi avaliada de acordo com o método BOTANAL (Tothill et al., 1992), com 
o auxílio de quadros de 0,25 m2 (Figura 9), onde a composição florística foi descrita através da 
listagem das espécies componentes (Silva et al., 2020); e por estimativa visual, determinou-se o 
percentual de contribuição de cada espécie na quantidade de biomassa acumulada na parte aérea 
(Figura 9). A biomassa aérea contida em cada unidade foi cortada e reservada para determinação 
da matéria seca (MS) e da concentração de Cu no tecido. Além disso, coletou-se, separadamente, 
a parte aérea das espécies mais frequentes nas unidades amostrais para posterior análise da 
concentração total de nutrientes no tecido. Em Abril foram utilizados dois quadros de 0,25 m2 por 
parcela, enquanto que em Novembro, utilizou-se três quadros para amostragem, isso devido ao 
maior número de espécies e taxa de crescimento. O material vegetal coletado em cada quadro 
foi seco em estufa, obtendo-se assim a MS. Posteriormente, foram moídos em moinho do tipo 
Willey e submetidos à digestão nitroperclórica (Embrapa, 2009). No extrato determinou-se a 
concentração total de Cu utilizando espectrômetro de absorção atômica. Próximo aos quadros 
de amostragem foram coletadas amostras de solo na camada de 0-20 cm para determinações 
do conteúdo pseudototal de Cu (CupT), determinado pelo método EPA 3051A (USEPA, 2007). O 
conteúdo de Cu disponível foi extraído por EDTA (Chaignon et al., 2003) e determinado usando o 
espectrômetro de absorção atômica. 
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Também foram calculados o índice de poluição (IP) e o fator bioacumulação de Cu na parte 
aérea (FBPA). O IP foi definido como a razão entre a concentração de Cu pseudototal no solo de 
cada área e o teor natural de Cu do solo (Chen et al., 2005; Usman et al., 2012). A concentração 
natural de Cu na área é corresponde a 11 mg kg-1 (Althaus et al., 2013; FEPAM, 2014; Althaus et 
al., 2018). O IP foi calculado e classificado como baixo (IP ≤ 1), médio (1 <IP<3) ou alto (IP≥ 3). 
Enquanto, o FBPA é um índice que mostra a capacidade da planta em acumular um determinado 
metal em relação à sua concentração no solo. 

As variáveis de solo e composição botânica foram submetidas à análise multivariada por meio de 
testes de aleatorização e ordenação por análise de componentes principais (ACP) e análise de 
coordenadas principais (ACoP), com distância euclidiana como medida de similaridade, utilizando 
o software MULTIV (Pillar, 1997). A concentração de Cu nas espécies mais frenquentes foram 
submetidas ao teste aleatorização a 5% de probabilidade.

6.2.5.2. Resultados obtidos

Os vinhedos VN1, VN2 e VN3 apresentaram teores crescentes de Cu pseudototal no solo, de 8,2, 
22,56 e 55,57 mg kg-1, de acordo com o ano de implantação de 2004, 1998, e 1981, respectivamente. 
Isso é resultado de aplicações frequentes de fungicidas cúpricos para prevenção e controle de 
doenças fúngicas. A concentração de Cu disponível foi de 1,43, 3,50, 17,86, e 40,38 mg kg-1 nas 
áreas de CN, VN1, VN2, e VN3, respectivamente. O IP por Cu dos vinhedos foi classificado em 
baixo para o VN1, médio para o VN2, e alto para o VN3.

Foram identificadas 39 espécies de plantas vasculares distribuídas em 12 famílias (Silva et al., 
2020). O maior número de espécies foi verificado em novembro do que em abril, devido às condições 
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Figura 9. Esquema de levantamento dos dados de composição e contribuição de espécies vegetais nas entrelinhas dos 
vinhedos (VN1: Vinhedo 1, VN2: Vinhedo 2, e VN3: Vinhedo 3) e área de campo nativo (CN), coleta de amostras de solo 
e tecido vegetal para análises químicas. 
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climáticas com temperaturas mais elevadas. As espécies predominantes nas entrelinhas das áreas 
avaliadas foram das famílias Poaceae, Asteraceae, Fabaceae e Rubiaceae (Figura 10), as quais 
são comuns na flora do bioma Pampa (Boldrini et al, 2009). No entanto, na área de CN, as famílias 
Poaceae e Asteraceae contribuíram com mais de 90% da biomassa produzida, tanto em abril 
como em novembro. Nos vinhedos, especialmente nos VN2 e VN3, a contribuição dessas famílias 
na produção de biomassa foi significativamente menor que no CN, indicando que a composição 
botânica dessas áreas sofreu grande alteração. 

Embora a composição botânica tenha sofrido alteração, o aumento dos níveis de Cu nas áreas 
avaliadas não impactou a diversidade de plantas, mantendo o mesmo número de espécies. 
Possivelmente, nas áreas com maiores níveis de Cu no solo, VN2 e VN3, a interação entre plantas 
e Cu é balanceada por outros fatores, como maiores concentrações de Zn, Ca e P e pH próximo 
a 6,0, de modo a diminuir os efeitos fitotóxicos do Cu. O VN3 apresentou maior diversidade de 
espécies. As espécies perenes apresentaram maior ocorrência, em todas as áreas avaliadas, 
como Ageratum conyzoides, Paspalum notatum e Cynodon dactylon. Espécies exóticas foram 
pouco identificadas no CN, porém nos vinhedos apresentaram maior participação. Em abril foi 
identificada a gramínea C. dactylon, uma espécie exótica, com presença restrita aos vinhedos, 
especialmente no VN2 e VN3, onde contribuiu com mais de 15% da produção de biomassa nas 
entrelinhas. Em novembro, quatro espécies exóticas foram identificadas, e as espécies Lolium 
multiflorum e C. dactylon se destacaram pela ampla cobertura dos vinhedos (Figura 10). A espécie 
L. multiflorum foi a mais abundante nos três vinhedos, contribuindo com 49, 30 e 36% da biomassa 
presente nos vinhedos VN1, VN2 e VN3, respectivamente.
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Figura 10. Esquema da contribuição das principais famílias (%) que compõem a vegetação nas entrelinhas dos vinhedos 
(VN1: Vinhedo 1, VN2: Vinhedo 2, e VN3: Vinhedo 3) e área de campo nativo (CN), no período de outono-inverno (abril) 
e primavera-verão (novembro). Em destaque as duas plantas do bioma Pampa (P. plicatulum e A. conyzoides) que 
apresentam maior Fator de Bioacumulação de Cu e produção de biomassa, com potencial de uso em programas de 
fitorremediação; e as plantas exóticas, invasoras (C. Dactylon e L. multiflorum) que apresentaram ampla cobertura nos 
vinhedos. 
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O maior acúmulo de MS, concentração e acúmulo de Cu no tecido das espécies identificadas nas 
entrelinhas foi superior nos VN2 e VN3. A capacidade de absorção e acúmulo de Cu pela vegetação 
depende das espécies que compõem a comunidade vegetal (Singh et al., 2010; Khan et al. 2015) 
e da concentração de Cu no solo da área avaliada. As plantas de A. conizoydes e P. plicatulum, 
coletadas no VN2, apresentaram as maiores concentrações de Cu na parte aérea, sendo de 126,74 
mg kg-1 e 117,64 mg kg-1, respectivamente. As concentrações consideradas tóxicas em tecidos de 
folhas maduras, é de 20 a 100 mg Cu kg-1 de matéria seca (Kabata-Pendias, 2011). O maior fator 
de bioacumulação (FB) das espécies A. conizoydes e P. plicatulum indica que, entre as espécies 
mais frequentemente encontradas nas áreas avaliadas, essas têm maior capacidade de absorver 
e acumular Cu na parte aérea.

6.2.6. Fungos micorrízicos arbusculares como estratégia de cultivo para 
minimização da toxidez por excesso de cobre em áreas de vinhedo

6.2.6.1. Descrição do experimento

O estudo teve como objetivo avaliar os efeitos da pré-inoculação de fungos micorrízicos arbusculares 
(FMAs) sobre o crescimento de mudas de videiras em solo arenoso contaminado com Cu. 

O experimento foi conduzido no munícipio de Santana do Livramento - RS, em um Argissolo 
Vermelho Distrófico arênico (Santos et al., 2018). Em agosto de 2014, a área experimental derivada 
de um vinhedo erradicado, com aproximadamente 15 anos de cultivo, seguido, de um histórico de 
manutenção de dois anos com gramíneas nativas do bioma Pampa, foi dividida em duas partes. Em 
uma parte da área não foi realizada a adição suplementar de Cu e na outra parte foi aplicado 125 kg 
de sulfato de Cu (CuSO4.5H2O) de modo a aumentar os teores de Cu no solo, até valores próximos 
aos observados em vinhedos com 30 anos de histórico de cultivo e periódicas aplicações foliares de 
Cu. Em agosto de 2015, o solo da camada de 0-20 cm artificialmente contaminado com Cu (+Cu) 
apresentou 118 mg Cu kg-1, enquanto o teor de Cu na área sem suplementação (-Cu) foi de 62 mg 
Cu kg-1 (ambos extraídos por Mehlich-1).

As mudas de videira do porta-enxerto ‘Paulsen 1103’ (Vitis berlandieri x Vitis rupestris), foram 
pré-inoculadas com FMAs, constituindo os seguintes tratamentos: mudas não inoculadas com 
FMAs - controle, mudas inoculadas com os isolados de FMA Rhizophagus clarus - UFSC-14, 
Rhizophagus intraradices - UFSC-32 e Dentisculata heterogama - UFSC-08, fornecidos pelo 
Laboratório de Microbiologia do Solo da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 
Florianópolis - SC, Brasil. Quatro meses após a inoculação, em agosto de 2015, as mudas de 
videiras foram transplantadas para o campo adotando-se espaçamento de 3,0 x 1,20 m (2.778 
plantas ha-1), nas áreas com diferentes teores de Cu no solo. O experimento foi conduzido em 
delineamento experimental de blocos casualizados, em esquema fatorial 4 x 2 (quatro tratamentos 
de pré-inoculação das mudas e duas concentrações de Cu no solo), com cinco repetições, sendo 
o vinhedo instalado em sistema espaldeira. 

No momento da implantação do experimento, a vegetação que predominava no vinhedo era a 
grama-forquilha (Paspalum notatum), enquanto na estação do inverno predominava o azevém 
(Lolium multiflorum) e trevo branco (Trifolium repens). O manejo de roçada foi realizado 
periodicamente, e aos 103 e 292 dias após o transplante (DAT) foram realizadas as aplicações de 
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48 kg K2O ha-1 e 1333 kg N ha-1, sobre a superfície do solo na região da projeção da copa, sem 
incorporação.

As avaliações foram realizadas aos 316 dias após o transplante (DAT) (1a avaliação) e aos 500 
DAT (2a avaliação). Foi mensurada a altura das plantas utilizando fita métrica e coletado folhas no 
terço médio das plantas. As folhas foram secas em estufa até atingir massa constante, moídas em 
moinho do tipo Willey e submetidas a digestão nitroperclórica (Embrapa, 2009). No extrato foram 
determinadas as concentrações totais de Cu em espectrofotômetro de absorção atômica e de P 
em espectrofotômetro de UV-visível a 882 nm (Tedesco et al., 1995). Além disso, foi realizada 
a coleta de amostras de solo para determinação dos teores de P e Cu (ambos extraídos por 
Mehlich-1). Os resultados obtidos foram submetidos a análise de variância e quando significativo 
foi aplicado o teste de comparação de médias Tukey a 5% de probabilidade de erro.

6.2.6.2. Resultados obtidos

O crescimento das mudas de videira foi influenciado pela inoculação de FMA e contaminação do 
solo com Cu (Figura 11A). A altura das mudas de videira foi 12,5% superior no solo com menor 
concentração de Cu (-Cu) em relação ao solo com suplementação (+Cu) (Figura 11B). A maior 
disponibilidade de Cu pode ocasionar toxicidade para as plantas, causar alterações anatômicas 
e morfológicas no sistema radicular que comprometem a absorção de água e nutrientes do solo, 
o que pode prejudicar o crescimento e desenvolvimento das videiras (Ambrosini et al., 2015a; 
2015b). 

Os resultados mostram que a inoculação de FMA não apresentou incremento no crescimento das 
mudas de videira, o que foi bastante incomum. Trabalhos conduzidos em condições controladas, 
incluindo aqueles empregando solos contaminados com Cu, demonstram os benefícios da 
inoculação dos FMA para o crescimento vegetal (Ambrosini et al., 2015b; Rosa et al., 2016). Cabe 
ressaltar que o presente estudo foi conduzido a campo, com o intuito de ser empregado para 
acompanhamento do desenvolvimento da videira em ensaio de longa duração. Neste cenário, 
as condições ambientais como a temperatura, luminosidade e umidade do solo durante o ciclo 
vegetal podem ter influenciado o crescimento das plantas. Também é importante considerar a 
complexidade envolvida nas interações planta-clima-solo-microrganismos, que ao longo do tempo, 
podem alterar a contribuição dos isolados fúngicos selecionados. Espera-se que a inoculação de 
FMA nas mudas de videira permita uma maior colonização radicular, facilitando o estabelecimento 
e crescimento das plantas após longa exposição ao excesso de Cu em condições de campo. 



165Vinhos finos da região da Campanha Gaúcha: tecnologias para a vitivinicultura e para estruturação 
de Indicação Geográfica

De maneira geral, verificou-se um incremento nos teores foliares de Cu dos 316 DAT para os 
500 DAT, demonstrando efeito da exposição da contaminação do solo sobre a absorção de Cu 
pelas mudas de videira (Figura 12A, 12C). A exposição prolongada de mudas de videira a solos 
contaminados com Cu pode ocasionar toxicidade para as plantas e estratégias para reduzir as 
concentrações nos tecidos podem favorecer a sobrevivência das mudas no campo. No presente 
trabalho, verificou-se que as mudas de videiras inoculadas com FMA apresentaram teores de 
Cu foliares inferiores àquelas não-inoculadas, especialmente para as mudas inoculadas com 
R. clarus – UFSC 14 e R. intraradices – UFSC 32. Os benefícios associados aos FMA podem 
contribuir para tolerar altos teores de Cu em solos, destacando-se o mecanismo envolvido na 
liberação de glicoproteínas, denominadas glomalina (Wright & Upadhyaya, 1998), que podem 
formar complexos com o Cu no solo, diminuindo a quantidade do metal absorvidas pelas raízes 
e translocada para a parte aérea das plantas (González-Chávez et al., 2004; Bedini et al., 2010; 
Ambrosini et al., 2015b). Além disso, estruturas típicas dos FMA como hifas extraradiculares, 
esporos e vesículas podem armazenar o excesso de Cu (Cornejo et al., 2013), reduzindo a 
transferência para as plantas e, consequentemente, reduzindo a toxicidade.

Os teores de P nas folhas aos 316 DAT foram, aproximadamente 37%, superiores no solo com 
-Cu em relação ao solo com +Cu (Figura 12B). Esses resultados demonstram que a contaminação 
do solo com Cu pode reduzir a capacidade de absorção de P pelas plantas e os FMA podem 
desempenhar importante papel no fornecimento deste nutriente para as plantas. Entretanto, 
as concentrações de P nas folhas das mudas inoculadas com FMA aos 316 e 500 DAT foram 
inferiores àquelas não-inoculadas (Figuras 12B, 12D). Esse resultado pode estar relacionado ao 
favorecimento do crescimento radicular com consequente aumento do acúmulo de P nas raízes 
micorrizadas, atuando como mecanismo de amenização da toxicidade de Cu, com a formação 
de complexo metal-fosfato insolúvel, diminuindo o transporte de P para órgãos da parte aérea 
(Soares & Siqueira, 2008; Zambrosi et al., 2013; Guimarães et al., 2016). Além disso, parte do 

Figura 11. Altura de mudas de videiras pré-inoculadas com isolados de fungos micorrízicos arbusculares (FMA) aos 
316 e 500 dias após o transplante (DAT) (A) para o campo em solos com (+Cu) ou sem (-Cu) suplementação de Cu (B). 
Médias seguidas pela mesma letra não apresentam diferenças significativas entre si pelo Teste de Tukey (5%).
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P das folhas pode ser redistribuído para outros órgãos em crescimento, como caule e mesmo 
raízes, já que as mudas eram jovens e apresentavam intensa divisão e elongação celular (Piccin 
et al., 2017; Ciotta et al., 2018).

Figura 12. Concentrações de Cu e P em folhas de videiras pré-inoculadas com isolados de fungos micorrízicos arbuscu-
lares (FMA) aos 316 (A, B) e 500 (C, D) dias após o transplante (DAT) para o campo em solos com (+Cu) ou sem (-Cu) 
suplementação de Cu. Médias seguidas pela mesma letra não apresentam diferenças significativas entre si pelo Teste de 
Tukey (5%).
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6.3. Benefícios e Diferencial (Impactos científico, 
técnico, econômico, social, ambiental)

A preocupação com o impacto negativo que a viticultura pode ter nos solos da região da Campanha 
nos levou a realizar atividades de pesquisas que pudessem contribuir para a mitigação desses pos-
síveis impactos e também recomendar doses e modos de aplicação de nutrientes para maximizar a 
produção e qualidade de uva, mosto e vinho.

Os resultados das atividades de pesquisas enfatizaram que:

- O preparo do solo apenas na linha de plantas, que mobiliza apenas 30% da superfície do solo de 
cultivo, causa menor impacto ambiental, diminuindo o potencial erosivo que a mobilização excessi-
va do solo pode propiciar e permite o crescimento normal das plantas de videira. 

- A aplicação de fertilizantes e corretivos da acidez do solo durante a implantação de vinhedos, 
em toda superfície e incorporados apenas nas linhas de plantio, permitem a correção da acidez e 
aumento da fertilidade do solo em solos pobres quimicamente e de frágil estrutura física, como os 
solos arenosos da região da Campanha Gaúcha. Desta forma, essa prática promove o menor im-
pacto sobre a estrutura do solo, uma vez que, o revolvimento ocorre apenas nas linhas de plantio, 
reduzindo a desagregação e a consequente perda de solo pelos processos erosivos.

- O uso de plantas de cobertura nos sistemas de produção de uvas contribui para aumentar a efi-
ciência dos nutrientes aplicados como fertilizantes e/ou corretivos da acidez do solo. Além disso, as 
plantas de cobertura absorvem nutrientes que poderiam ser perdidos durante o período de dormên-
cia da videira, incorporam nitrogênio atmosférico ao sistema de cultivo e reduzem o impacto das 
gotas de chuvas sobre o solo, assim diminuindo a perda de solos por erosão. 

- A aplicação de N seguida de irrigação ou N fornecido via fertirrigação na maioria das safras, pro-
porcionou um maior acréscimo de nitrato na solução do solo, o que permitiu uma maior recuperação 
de N pela planta, observada pelas diferenças de crescimento das videiras jovens, e na concentra-
ção de N nas folhas nos dois períodos avaliados. 

- As videiras submetidas à fertilização com N via fertirrigação ou seguida de irrigação apresentaram 
rendimentos cerca de duas a três vezes maiores do que as videiras submetidas ao tratamento con-
trole (sem aplicação de N) e com fornecimento convencional de N (sem irrigação). 

- A concentração de antocianinas diminuiu com a aplicação de N, independentemente do método de 
fornecimento, sendo os maiores valores observados no tratamento sem fornecimento de N.

- A máxima eficiência técnica foi alcançada com base na aplicação de 36 kg N ha-1, que se associou 
positivamente aos demais componentes da produção, como peso das bagas, comprimento e largu-
ra do cacho, independente dos modos de aplicação de N. No entanto, os maiores rendimentos em 
todas as doses foram observados após a aplicação de N seguida de irrigação.

- A aplicação de 40 kg N ha-1 ano-1, especialmente no modo N sem irrigação, proporcionou um supri-
mento adequado de N no solo, possibilitando o aumento do desenvolvimento do sistema radicular, 
com maior área superficial e produção de raízes. Isso contribuiu para o aumento da absorção de N 
do solo, incrementando o teor de N nas folhas, resultando em maior produtividade de uva.
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- O rendimento máximo da uva foi alcançado quando as concentrações de N nas folhas ultrapas-
saram 2,75% no florescimento e 2,25% na mudança de cor das bagas, independentemente dos 
modos de aplicação de N.

- A biodiversidade da comunidade vegetal na entrelinha dos vinhedos não foi alterada pelo aumento 
nas concentrações de Cu no solo. Por outro lado, a composição botânica foi modificada, o que pode 
estar relacionado com o aumento dos teores de Cu e fertilidade do solo durante os anos de cultivo. 

- As espécies P. plicatulum e A. conyzoides, que estão entre as mais representativas do bioma 
Pampa, apresentaram os maiores valores de FB (fator de bioacumulação), mostrando potencial 
para utilização em programas de fitorremediação. Assim, é fundamental adotar estratégias de ma-
nejo para favorecer a manutenção dessas espécies nas entrelinhas da cultura da videira. A pre-
sença destas espécies pode contribuir para o controle do avanço de espécies invasoras, como a 
gramínea perene C. dactylon, minimizar o processo erosivo e de dispersão do poluente através da 
cobertura do solo. Somado a isso, também imobilizar maiores quantidades de Cu em sua biomassa, 
diminuindo a concentração de Cu disponível no solo e favorecendo o desenvolvimento de outras 
espécies nativas, as quais são mais sensíveis ao Cu, assim como a videira.

- A inoculação de FMA em mudas de videiras jovens pode representar uma estratégia na diminuição 
da fitotoxicidade de Cu, favorecendo o estabelecimento e manutenção das plantas em solos de 
vinhedos contaminados. Embora a inoculação de FMA não influenciou a altura das mudas, houve 
redução nos teores foliares de Cu após longo período de exposição, especialmente para as mudas 
inoculadas com Rhizophagus clarus – UFSC 14 e Rhizophagus intraradices – UFSC 32. Assim, a 
técnica de inoculação com FMA pode ser uma estratégia importante para o estabelecimento e ma-
nutenção das mudas de videira em solos de vinhedos antigos contaminados com Cu.
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CAPÍTULO 7 

Novos vinhos para a região da Campanha Gaúcha: 
caracterização química e sensorial, qualidade e tipicidade

Celito Crivellaro Guerra

Letícia Flores da Silva

7.1. Introdução

A produção vitivinícola na Campanha Gaúcha iniciou no final dos anos 70 do século XX. Desde 
então, experimentações foram conduzidas pela Embrapa Uva e Vinho na região. Primeiramente, 
através do Ensaio Internacional de Ecologia Vitícola, com parcelas experimentais em Sant’Ana do 
Livramento e em Bagé. Mais recentemente, foram executados projetos de pesquisa que incluíram 
estudos em parceria com produtores da região. Destacam-se os seguintes:

- Caracterização físico-química e sensorial de uvas e de vinhos de novas regiões vitivinícolas 
brasileiras (2006-2008 e 2009-2011)

- Sustentabilidade da produção de vinhos brasileiros: tecnologias para novas regiões vitivinícolas de 
clima tropical e temperado (2015-2019).

- Desenvolvimento da Indicação de Procedência Campanha Gaúcha para vinhos finos tranquilos e 
espumantes - IP Campanha (2015-2020).

Nesse último projeto foram efetuadas as pesquisas cujos resultados constam do presente capítulo. 
As mesmas foram planejadas e executadas de forma complementar a outros estudos conduzidos na 
estruturação da Indicação de Procedência para vinhos na Campanha Gaúcha, a partir de demandas 
de produtores locais.
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7.2. Atividades realizadas

As pesquisas efetuadas de cunho enológico no âmbito do projeto pertencem a dois experimentos 
executados paralelamente, conforme descrito a seguir.

7.2.1. Avaliação do potencial enológico de novas variedades de 
uvas finas para a região da Campanha Gaúcha

Após a avaliação do potencial enológico de uvas finas e da caracterização dos vinhos executadas em 
projetos de pesquisa anteriores, nova demanda foi apresentada quando da estruturação do projeto 
atual, no sentido de avaliar a aptidão enológica de variedades de uva recentemente introduzidas na 
região da Campanha Gaúcha.

Os objetivos do estudo foram:

- Elaborar vinhos com uvas de duas parcelas localizadas em microrregiões representativas da 
Campanha Gaúcha;

- Caracterizar química e sensorialmente os vinhos elaborados;

- Classificar os vinhos de acordo com o perfil químico e sensorial.

Localização das parcelas avaliadas:

O experimento foi conduzido em duas parcelas experimentais: uma, pertencente à empresa 
Dunamis Vinhos e Vinhedos (parcela ‘Dunamis’), está localizada no município de Dom Pedrito. A 
outra, pertencente à Cooperativa Vinícola Nova Aliança (parcela ‘Nova Aliança’), está localizada no 
município de Sant’Ana do Livramento.

À época do estabelecimento do experimento, ambas as parcelas estavam em fase de formação ou 
em início de produção. A variação no número de safras nas quais o estudo foi conduzido, segundo a 
variedade, deveu-se a fatores tais como: início da produção da variedade, frustração de safra devido 
a fatores climáticos e baixo potencial de qualidade da uva madura de determinadas variedades.

Variedades / clones e safras das vinificações, por variedade:

1. Parcela ‘Dunamis’:

Variedades de uvas brancas:

Nosiola (safras 2014, 2015 e 2016)

Viognier (safras 2014, 2015 e 2016)

Variedades de uvas tintas:

Aglianico (safra 2014)

Arinarnoa (safras 2014 e 2015)

Barbera (safras 2013, 2014 e 2015)

Franconia (safras 2013 e 2014)



173Vinhos finos da região da Campanha Gaúcha: tecnologias para a vitivinicultura e para estruturação 
de Indicação Geográfica

Malbec (safras 2013 e 2014)

Marselan (safras 2014 e 2015)

Petit Verdot (safra 2014)

Rebo (safras 2013, 2014 e 2016)

Sangiovese (safra 2013)

Syrah clone 174 (safras 2014 e 2014)

Syrah clone 747 (safras 2014 e 2014)

Teroldego (safras 2013, 2014, 2015 e 016)

2. Parcela ‘Nova Aliança’:

Variedades de uvas brancas:

Grechetto (safra 2014)

Pinot gris clone R6 (safras 2013, 2014 e 2015)

Pinot gris clone SMA 505 (safras 2013, 2014, 2015 e 2016)

Pinot gris clone VCR5 (safras 2013, 2014 e 2015)

Riesling Renano clone 49 (safras 2013, 2014, 2015 e 2016)

Riesling Renano clone R2 (safras 2013, 2014 e 2015)

Sauvignon Blanc clone 530 (safras 2013, 2014, 2015 e 2016)

Sauvignon Blanc clone ISV (safras 2013, 2014 e 2015)

Sauvignon Blanc clone R3 (safras 2013, 2014 e 2015)

Tokaj (safras 2014, 2015 e 2016)

Vermentino clone 766 (safra 2014)

Viognier clone 642 (safras 2013, 2014 e 2015)

Variedades de uvas tintas:

Arinarnoa (safras 2013, 2014, 2015 e 2016)

Lambrusco grasparossa (safras 2013 e 2014)

Lambrusco salamino clone R5 (safras 2013 e 2014)

Lambrusco salamino clone VCR1 (safras 2013 e 2014)

Malbec clone 594 (safras 2013, 2014 e 2015)

Malbec clone 595 (safras 2013, 2014 e 2015)

Montepulciano (safras 2014, 2015 e 2016)

Moscato de Hamburgo (safra 2013)
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Pinot noir clone 115 (safra 2014)

Pinot noir clone 777 (safras 2014 e 2015)

Rebo (safras 2013, 2014, 2015 e 2016)

Sangiovese (safras 2014 e 2015)

Sangiovese clone 5 (safras 2014 e 2015)

Syrah clone 174 (safras 2013, 2014 e 2015)

Syrah clone 300 (safras 2013, 2014 e 2015)

Tempranillo clone 776 (safras 2013, 2014 e 2015)

Teroldego (safras 2013, 2014, 2015 e 2016)

Seleção, colheita e transporte das uvas:

A definição da data de colheita das uvas deu-se pela análise da evolução do teor de açúcar das 
bagas e pela acidez total titulável do mosto. Na fase final da maturação, essas análises eram 
complementadas pela técnica da degustação de bagas. A observância da sanidade das uvas e a 
logística de transporte das mesmas até a Embrapa Uva e Vinho foram outros fatores levados em 
consideração para a decisão da data de colheita.

As uvas de cada variedade ou clone eram colhidas seletivamente, descartando-se bagas atacadas 
por podridões, insetos ou outras injúrias, com deficiência de crescimento e de maturação. Uma 
vez colhidas, as uvas eram imediatamente transportadas até o Laboratório de Microvinificação da 
Embrapa Uva e Vinho e colocadas em câmara fria por algumas horas. A seguir, eram pesadas e 
encaminhadas para vinificação.

Vinificações:

- Uvas brancas:

Todas as uvas brancas foram vinificadas via protocolo clássico de vinificação em branco, consistindo 
de desengace, esmagamento das bagas, prensagem suave da fase sólida, mescla dos mostos flor 
e de prensagem, resfriamento do mosto em câmara fria para decantação das borras, descarte 
das borras, adição de anidrido sulfuroso (SO2), adição de levedura comercial Saccharomyces 
cerevisiae, chaptalização (para mostos com riqueza glucométrica menor que 12,0 °GL potenciais, 
a chaptalização era feita para que o teor alcoólico atingisse os 12,0 °GL), fermentação alcoólica 
sob temperatura controlada, fermentação malolática espontânea, manutenção dos vinhos em 
sala climatizada a 15-18 °C na fase pós-fermentativa, correção dos teores de anidrido sulfuroso 
(SO2), estabilização tartárica efetuada através do resfriamento do vinho, estabilização protéica e 
microbiológica espontânea, controles analíticos finais de pré-envase, engarrafamento após seis 
meses do início das vinificações e estocagem das garrafas em sala climatizada.

- Uvas tintas:

Todas as uvas tintas foram vinificadas via protocolo clássico de vinificação em tinto consistindo de 
desengace, esmagamento suave das bagas, colocação da uva desengaçada e esmagada em tanques 
verticais de fermentação em aço inoxidável, adição de anidrido sulfuroso (SO2), adição de levedura 
comercial Saccharomyces cerevisiae, chaptalização (para mostos com riqueza glucométrica menor 
que 12,5 °GL potenciais, a chaptalização era feita para que o teor alcoólico atingisse os 12,5 °GL), 
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fermentação alcoólica entre 22 °C e 25 °C tanques colocados em sala climatizada), maceração de 
10 dias, homogeneização manual das fases sólida e líquida (mais intensa nos primeiros cinco dias e 
mais suave na metade final), fermentação malolática espontânea, manutenção dos vinhos em sala 
climatizada a 18-20 °C na fase pós-fermentativa, correção dos teores de SO2, estabilização tartárica 
efetuada através do resfriamento do vinho, estabilização protéica, polifenólica e microbiológica 
espontâneas, controles analíticos de pré-envase, engarrafamento um ano após o início das 
vinificações e estocagem das garrafas em sala climatizada.

Análises:

A. Análises químicas:

As seguintes análises foram executadas seis meses após o início das vinificações, através de 
métodos oficiais (International..., 2013).

- Vinhos brancos: acidez fixa, pH, extrato seco reduzido e intensidade da cor amarela (D.O. 420 
nm).

- Vinhos tintos: acidez fixa, pH, extrato seco reduzido, taninos totais, índice de polifenóis totais e 
intensidade total da cor [Densidade Ótica (D.O.) 420 nm + 520 nm + 620 nm].

Além das análises enoquímicas globais acima discriminadas, foram executadas análises de onze 
elementos minerais, a saber: potássio (K), cálcio (Ca), magnésio (Mg), sódio (Na), fósforo (P), ferro 
(Fe), manganês (Mn), cobre (Cu), zinco (Zn), rubídio (Rb) e lítio (Li). As análises foram executadas 
por espectrofotometria de absorção atômica, conforme relatado por Rizzon (2010).

B. Análises sensoriais:

Seis meses após o início das vinificações, foram também efetuadas análises sensoriais por tipo 
de vinho: tintos e brancos. As sessões foram realizadas com no mínimo dez degustadores aptos e 
previamente treinados para os objetivos do projeto, utilizando fichas de tipo quantitativa-descritiva, 
com dez variáveis quantitativas, acrescidas da parte descritiva, na qual a cada degustador era 
solicitado escrever o principal descritor de aroma e o adjetivo que melhor caracterizasse cada vinho. 
A soma das menções atribuídas para o aroma, consoantes aos grandes grupos aromáticos da roda 
de aroma de vinhos (Nobel et al., 1998) bem como o somatório dos adjetivos de caracterização 
foram transformados em histogramas de caracterização qualitativa.

7.2.2. Potencial em compostos polifenólicos bioativos (CPB) de 
vinhos produzidos com uvas da Campanha Gaúcha

Os vinhos produzidos experimentalmente foram caracterizados através de análises químicas 
e sensoriais. Na caracterização química, foi utilizado um conjunto de dosagens físico-químicas 
globais, análises de compostos voláteis, elementos minerais e compostos polifenólicos ditos 
bioativos (CPB).  A análise de CPB foi bastante utilizada, pois representa uma ferramenta valiosa 
para a caracterização quantitativa dos produtos, servindo para diferenciá-los de modo objetivo. 
Entretanto, existe uma grande carência de métodos analíticos quantitativos destes compostos, 
que sejam confiáveis e passíveis de implantação na maioria dos laboratórios enológicos brasileiros 
(Silva, 2016a).
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Os métodos atuais para análise de fenóis bioativos utilizam equipamentos de alta tecnologia, como a 
cromatografia líquida de ultra eficiência (UPLC), com acoplamento a espectrômetros de massa (MS) 
com alta seletividade (Ignat et al., 2011; Silva et al., 2011; Vrhovsek et al., 2012). Tais equipamentos 
são onerosos e ainda pouco difundidos em laboratórios enológicos brasileiros (Lorrain et al., 2013; 
Pereira et al., 2010). Os cromatógrafos a líquido de alta eficiência (HPLC), tradicionalmente usados 
esta mesma aplicação (Aznar et al., 2011; Careri et al., 2003; Fontana; Bottini, 2014; Monagas et 
al., 2005; Pereira et al., 2010; Ribéreau-Gayon, 2006), são os mais amplamente distribuídos dentro 
dessa categoria de equipamentos. A metodologia por UPLC-MS apresenta uma série de vantagens 
frente à HPLC, tais como: rapidez de análise; possibilidades de automação; maior facilidade de 
validação quanto aos parâmetros de exatidão, precisão e seletividade. Independentemente do 
instrumento a ser utilizado, a validação da metodologia analítica é imprescindível para o cumprimento 
de requisitos da qualidade para laboratórios de ensaios (Associação..., 2017).

Com os objetivos de desenvolver, validar e aplicar métodos para a análise dos CPB, bem como 
avaliar a atividade antioxidante de uvas e vinhos tintos finos provenientes da Campanha Gaúcha - 
RS, Brasil, foi desenvolvida uma tese de doutorado (silva, 2016a). Foram analisadas 103 amostras 
de vinhos finos tintos obtidos a partir de diferentes processos de vinificação (experimentais e 
comerciais), variedades (10), safras (2004 a 2015) e regiões (97 das microrregiões Ocidental, 
Central e Meridional da Campanha Gaúcha e seis de outras regiões do RS). Além disso, foram 
utilizadas oito amostras de uvas finas tintas da Campanha Gaúcha, das safras 2014 e 2015.

Foram priorizadas técnicas envolvendo o uso de HPLC-DAD (ou HPLC-UV) e HPLC-DAD (itens 
5.2.2.1 e 5.2.2.2, respectivamente). Entretanto, os métodos por HPLC encontrados na literatura 
(Aznar et al., 2011; Careri et al., 2003; Fontana; Bottini, 2014; Monagas et al., 2005; Pereira et al., 
2010; Ribéreau-Gayon, 2006), não atendiam a todos os requisitos desejados para a realização de 
análises laboratoriais: método rápido, completamente validado, destinado à análise do maior número 
de compostos fenólicos e aplicado às diferentes variedades de uvas e vinhos. Por isso, previamente 
às análises de CPB em uvas e vinhos da Campanha Gaúcha, partiu-se para o desenvolvimento e 
a validação de métodos analíticos em tais instrumentos. Adicionalmente, propôs-se uma limpeza 
preliminar das amostras e/ou o uso de UPLC-MS (item 5.2.2.3), possibilitando a análise simultânea 
de vários CPB. Este método pode ser aplicado para fins de pesquisas visando ao doseamento de 
um maior número de tais compostos.

7.2.2.1. Análise de trans-resveratrol e quercetina por HPLC-DAD (ou HPLC-UV)

O desenvolvimento e a validação deste método, por HPLC-DAD (ou HPLC-UV), visou dosar os dois 
principais marcadores de CPB, trans-resveratrol e quercetina, em vinhos finos tintos (Silva et al, 
2017b). O método proposto (Tabela 1) foi aplicado em 12 vinhos tintos do Rio Grande do Sul, sendo 
seis da Campanha Gaúcha.
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Tabela 1. Condições em HPLC-DAD(UV) para a determinação de trans-resveratrol e de quercetina em vinhos tintos
Condição Descrição

Equipamento Shimadzu, detector DAD (SPD-M10AVP), duas bombas de pistão duplo (LC-10AD), con-
trole UFLC CBM-20A e sistema CLASS VP (version 6.12)

Pré-coluna Recheio C8 (Phenomenex)

Coluna C8 VertiSep UPS (Vertical), 4,6 x 150 mm, com tamanho de partícula 5 �m e tamanho de 
poro de 100 Å

Fase móvel A Ácido fórmico 0,10% v/v, diluído em água ultrapura
Fase móvel B Ácido fórmico 0,10% v/v, diluído em MeOH

Gradiente Linear, com concentrações de A (% v/v): 50% de 0 a 5 min; 30% de 7 a 8 min; 50% de 9 a 
10 min. Tempo total de 10 min.

Volume de injeção 20 μL
Fluxo 1,0 mL min
Detecção (DAD)(1) 306 nm (trans-resveratrol), 371 nm (quercetina)

(1) Pode ser substituído por HPLC-UV

7.2.2.2. Análise de seis fenóis bioativos por HPLC-DAD

O desenvolvimento e a validação de um método por HPLC-DAD para a quantificação de seis CPB 
(trans-resveratrol, quercetina, miricetina, quempferol, trans-e-viniferina e ácido trans-cinâmico) foi 
publicado (Silva et al, 2016b). O método proposto (Tabela 2) foi aplicado em 87 vinhos tintos finos 
da Campanha Gaúcha, contemplando 19 variedades (12 delas com mais de uma amostra), três 
microrregiões (Ocidental, Central e Meridional), diferentes safras (2004 a 2015) e processo de 
vinificação (experimental ou comercial).

Tabela 2. Condições em HPLC-DAD para a determinação de trans-resveratrol, quercetina, miricetina, quempferol, trans-
-e-viniferina e ácido trans-cinâmico em vinhos tintos.

Condição Descrição

Equipamento Shimadzu, detector DAD (SPD-M10AVP), duas bombas de pistão duplo (LC-10AD), con-
trole UFLC CBM-20A e sistema CLASS VP (version 6.12)

Pré-coluna Recheio C8 (Phenomenex)

Coluna C8 VertiSep UPS (Vertical), 4,6 x 150 mm, com tamanho de partícula 5 μm e tamanho de 
poro de 100 Å

Fase móvel A Ácido fórmico 0,10% v/v, diluído em água ultrapura
Fase móvel B Ácido fórmico 0,10% v/v, diluído em MeOH 90% v/v

Gradiente
Linear, com concentrações de B: 30 a 45% em 7 min; 45% por 7 min; de 45 a 55% em 1 
min; de 55 a 65% em 9 min; de 65 a 90% em 1 min; 90% por 2 min; de 90 a 30% em 0,5 
min; 30% por 2,5 min. Tempo total de 30 min.

Volume de injeção 20 μL
Fluxo 1,0 mL min-1

Detecção (DAD) 276, 306, 322, 365, 371 and 374 nm, conforme comprimento de onda de máxima absor-
ção de cada composto na região do UV
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7.2.2.3. Análise de dezenove fenóis bioativos por UPLC-MS

Mediante limpeza das amostras de vinhos tintos por extração em fase sólida (SPE) e análise em 
equipamento UPLC-MS, foram analisados dezenove CPB (Silva et al, 2017a). O preparo das 
amostras consistiu em duas etapas realizadas em cartucho de SPE por troca catiônica forte (Strata-
XC, Phenomenex1). Na primeira etapa, fez-se o preparo do cartucho mediante passagem de 1 mL 
de metanol, seguido de 1 mL de água ultrapura. Na sequência, partiu-se para a eluição de 1 mL de 
amostra e 1 mL de metanol acidificado com ácido clorídrico 0,1 M. O conteúdo da segunda etapa foi 
coletado para análise em UPLC-MS.  

O método proposto (Tabela 3) foi utilizado para determinação do teor de CPB e estudo de correlação 
deles entre oito amostras de uvas de novas variedades da Campanha Gaúcha e os respectivos 
vinhos experimentais delas originados. As amostras analisadas foram: três de uvas e vinhos 
(Arinarnoa, Barbera e Marselan) das safras de 2014 e 2015 e duas (Rebo e Teroldego) da safra de 
2015. Para estas mesmas amostras também foram realizados ensaios de Índice de Polifenóis Totais 
(IPT) e atividade antioxidante in vitro (ABTS e DPPH).

Tabela 3. Condições em HPLC-DAD para a determinação de trans-resveratrol, quercetina, miricetina, quempferol, trans-
-e-viniferina e ácido trans-cinâmico em vinhos tintos.

Condição Descrição

Equipamento Waters  Acquity UPLC, com detector MS quadrupolo simples, um amostrador automático, 
um forno de coluna e Sistema Empower 3 

Pré-coluna Recheio C18 (Waters)

Coluna C18 BEH (Waters), 2,1 x 50 mm, com tamanho de partícula 1,7 μm e tamanho de poro de 
100 Å

Fase móvel A Ácido fórmico 0,10% v/v, diluído em água ultrapura
Fase móvel B Ácido fórmico 0,10% v/v, diluído em MeOH 90% v/v

Gradiente Linear, com concentrações de B: 30 a 65% em 2,5 min; 65 a 90% em 0,5 min; 90% por 0,8 
min; de 90 a 30% em 0,2 min; 30% de B por 1,0 min. Tempo total de 5 min.

Volume de injeção 1 μL
Fluxo 0,5 mL min-1

Detecção (MS) QDa com fonte eletrospray “ESI” (Waters), conforme massa molecular de cada composto
Modo ESI Conforme máxima intensidade para cada composto
Probe 600 °C
Voltagem do capilar -0,8 e +0,8 kV
Voltagem do cone 15 V
Taxa de amostragem 1 ponto/pico
Faixa de aquisição (m/z) 140 a 615 Da
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7.3. Resultados obtidos

7.3.1. Avaliação do potencial enológico de novas variedades de 
uvas finas para a região da Campanha Gaúcha

A avaliação da qualidade intrínseca dos vinhos varietais elaborados com as uvas das variedades 
selecionadas para o estudo foi realizada através de análises químicas globais e análises sensoriais 
quantitativo-descritivas. Para a discriminação das diferenças dos resultados das variáveis químicas, 
foram utilizados os parâmetros abaixo, criados a partir de resultados de análises de vinhos tranquilos 
brasileiros de diferentes regiões, efetuadas de 2003 a 2012, no âmbito de projetos de pesquisa 
da Embrapa Uva e Vinho (dados não publicados). Os referidos parâmetros foram distribuídos em 
quatro faixas, representando respectivamente valores baixos, moderados, médios-altos e elevados 
para cada variável analisada (Tabela 4).

Tabela 4. Faixas discriminantes para variáveis enoquímicas globais e teores de elementos minerais de vinhos tranquilos 
brasileiros, tintos e brancos. IPT = Ìndice de Polifenóis Totais; ESR = Extrato Seco Reduzido
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A aplicação das faixas discriminantes (Tabela 4) aos vinhos permitiu diferenciá-los de forma simples. 
Para apresentação neste capítulo, foram selecionadas as variáveis enoquímicas mais efetivas na 
diferenciação. Por outro lado, todos os elementos minerais dosados foram considerados.

As tabelas 5 e 6 mostram o perfil de vinhos brancos da parcela “Dunamis” relativo, respectivamente, 
a cinco variáveis enoquímicas globais e a onze elementos minerais. De modo geral, observa-se 
que grande parte dos vinhos dessa parcela apresenta teor alcoólico e pH elevados, acidez fixa e 
extrato seco reduzido moderados ou baixos e intensidade de cor dentro de faixas ótimas (Tabela 
5). Em relação aos elementos minerais (Tabela 6), os maiores teores são de K, Na, Mg, Zn, Rb 
e P, principalmente nos vinhos varietais Viognier. A riqueza mineral dos solos, a adubação da 
parcela e a capacidade de absorção do porta-enxerto / variedade são os fatores que influenciam 
o perfil observado. Considerando o conjunto das variáveis analisadas nos vinhos dessa parcela, 
observa-se que a variedade Nosiola se destaca positivamente, relativamente à Viognier.

As tabelas 7A, 7B, 8A e 8B mostram o perfil de vinhos brancos da parcela “Nova Aliança” relativos a 
cinco variáveis enoquímicas globais a onze elementos minerais. A acidez média-alta ou elevada, o 
teor alcoólico médio-alto e o pH moderado ou baixo é o principal destaque para praticamente todos os 
vinhos varietais dessa parcela, principalmente para a maioria dos varietais Sauvignon blanc (Tabelas 7A 
e 7B). Esses parâmetros são importantes para a conservação, a longevidade e a qualidade intrínseca 

Tabela 5. Variáveis enoquímicas globais de vinhos varietais brancos elaborados com uvas da parcela ‘Dunamis’ nas sa-
fras 2014, 2015 e 2016. ESR = Extrato Seco Reduzido

Tabela 6. Teores de onze elementos minerais de vinhos varietais brancos elaborados com uvas da parcela ‘Dunamis’ 
nas safras 2014, 2015 e 2016 (K, Na, Ca, Mg, P, Mn, Fe, Cu, Zn e Rb: mg/L; Li: μg/L).
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dos vinhos. Por outro lado, observam-se diferenças discretas entre diferentes clones de uma mesma 
variedade, ou entre safras para um mesmo vinho.

Em relação ao perfil de teores em elementos minerais (Tabelas 8A e 8B), a parcela “Nova Aliança” 
assemelha-se bastante ao perfil dos vinhos da parcela “Dunamis”, embora os solos sejam bastante 
diferentes nas duas parcelas. Provavelmente o efeito da adubação seja o fator predominante no perfil 
de minerais nas duas parcelas.

Tabela 7A. Variáveis enoquímicas globais de vinhos varietais brancos elaborados com uvas da parcela ‘Nova Aliança’ nas 
safras 2013, 2014, 2015 e 2016. ESR = Extrato Seco Reduzido
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Tabela 7B. Continuação da Tabela 7A. Variáveis enoquímicas globais de vinhos varietais brancos elaborados com uvas 
da parcela ‘Nova Aliança’ nas safras 2013, 2014, 2015 e 2016. ESR = Extrato Seco Reduzido.

Tabela 8A. Teores de onze elementos minerais de vinhos varietais brancos elaborados com uvas da parcela ‘Nova Alian-
ça’ nas safras 2013, 2014, 2015 e 2016 (K, Na, Ca, Mg, P, Mn, Fe, Cu, Zn e Rb: mg/L; Li: μg/L).
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Relativamente às análises sensoriais realizadas, a Figura 1 mostra um resumo do perfil sensorial 
de seis vinhos brancos elaborados na safra 2016. A seleção dos mesmos para apresentação neste 
capítulo deu-se pela maior qualidade intrínseca observada nos anos de 2013 a 2015, dentre todos 
os vinhos brancos elaborados e avaliados. Observa-se que cada vinho apresenta atributos que se 
destacam em diferentes variáveis dentre as nove variáveis sensoriais avaliadas, o que demonstra 
a riqueza de tipicidades dos vinhos brancos que podem ser produzidos na região da Campanha 
Gaúcha.

Tabela 8B. Continuação da Tabela 8A. Teores de onze elementos minerais de vinhos varietais brancos elaborados com 
uvas da parcela ‘Nova Aliança’ nas safras 2013, 2014, 2015 e 2016 (K, Na, Ca, Mg, P, Mn, Fe, Cu, Zn e Rb: mg/L; Li: μg/L).

Figura 1. Perfil sensorial de seis 
vinhos brancos varietais da safra 
2016 (parcelas ‘Dunamis’ e ‘Nova 
Aliança’), obtido através da análise 
quantitativa de nove variáveis: IC = 
Intensidade da Cor, IA = Intensidade 
do Aroma, QA = Qualidade do Aroma, 
Ac = Acidez, Al = Alcoolicidade, Es 
= Estrutura, Há = Harmonia, Pe = 
Persistência, QG = Qualidade Geral.
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A análise sensorial efetuada com fichas de tipo quantitativa-descritiva permitiu determinar, através 
da parte descritiva, o grupo aromático predominante dos vinhos, bem como as diferenças existentes 
entre eles. Desse modo obteve-se, nas mesmas avaliações, o perfil aromático dos mesmos seis 
vinhos cujo perfil sensorial foi mostrado na Figura 1 acima (Figura 2). Observa-se que, dos seis vinhos 
selecionados, cinco apresentam aroma frutado predominante, à exceção do varietal Sauvignon blanc, 
cujo aroma vegetal predomina. De modo geral, o segundo grupo aromático mais importante para os 
vinhos brancos é o floral.

O conjunto da intensidade e da qualidade aromática (Figura 1) e do perfil do aroma (Figura 2) 
mostra um perfil altamente complexo e positivo da tipicidade aromática dos vinhos brancos das 
variedades selecionadas, denotando possibilidade de se obter vinhos de alta qualidade intrínseca 
dessas variedades na região da Campanha Gaúcha.

As tabelas 9A e 9B mostram o perfil de um total de 25 vinhos tintos da parcela ‘Dunamis’ elaborados 
nas safras 2013 a 2016, relativo a sete variáveis enoquímicas globais. As tabelas 10A e 10B mostram 
o perfil dos mesmos 25 vinhos, relativos a onze elementos minerais.

Figura 2. Perfil aromático obtido através de análise sensorial descritiva de seis vinhos brancos varietais elaborados na 
safra 2016 (parcelas ‘Dunamis’ e ‘Nova Aliança’).
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Os vinhos varietais Teroldego e Rebo da parcela “Dunamis” destacam-se dos demais relativamente 
às variáveis enoquímicas, especialmente aquelas relativas à estrutura (extrato seco reduzido, 
taninos totais e índice de polifenóis totais). Por outro lado, chama a atenção o pH elevado da maioria 
dos vinhos dessa parcela em diferentes safras, apesar de os mesmos apresentarem acidez fixa 
média-alta ou elevada. Esse fenômeno, aparentemente antagônico, tem estreita relação com o alto 
teor de certos elementos minerais (principalmente K, Mg, Na, Ca e P) apresentado pela maioria dos 
vinhos (tabelas 10.A e 10.B).

Tabela 9A. Variáveis enoquímicas globais de vinhos varietais tintos elaborados com uvas da parcela ‘Dunamis’ nas safras 
2013, 2014 e 2015. IPT = Ìndice de Polifenóis Totais; ESR = Extrato Seco Reduzido

Tabela 9B. Continuação da Tabela 9A. Variáveis enoquímicas globais de vinhos varietais tintos elaborados com uvas da 
parcela ‘Dunamis’ nas safras 2013, 2014, 2015 e 2016. IPT = Ìndice de Polifenóis Totais; ESR = Extrato Seco Reduzido
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As tabelas 11A, 11B e 11C mostram o perfil de um total de 44 vinhos tintos da parcela “Nova Aliança” 
elaborados nas safras 2013 a 2016, relativo a sete variáveis enoquímicas globais. As tabelas 12A, 
12B e 12C mostram o perfil dos mesmos 44 vinhos, relativos a onze elementos minerais.

O perfil dos vinhos varietais dessa parcela não diferem significativamente dos da parcela “Dunamis”, 
nos casos onde a comparação é possível (vinho da mesma variedade, elaborado na mesma safra, 
com uvas provenientes das duas parcelas). Na parcela ‘Nova Aliança’ Teroldego, Rebo, Arinarnoa 
e Montepulciano destacam-se dos demais relativamente às variáveis enoquímicas, especialmente 
aquelas relativas à estrutura (extrato seco reduzido, taninos totais e índice de polifenóis totais). Por 
sua vez, todas as variedades e clones ‘Lambrusco’ destacaram-se significativamente em intensidade 
da cor. Como no caso da parcela precedente, chama a atenção o pH elevado da maioria dos vinhos 
dessa parcela em diferentes safras, ao mesmo tempo que apresentam acidez fixa média-alta ou 
elevada. Como no caso anterior, esse fenômeno tem estreita relação com os teores elevados de 
certos elementos minerais (principalmente K, Mg, Na, Ca e P) apresentados pela maioria dos vinhos 
(tabelas 12A, 12B e 12C).

Tabela 10A. Teores de onze elementos minerais de vinhos varietais tintos elaborados com uvas da parcela ‘Dunamis’ nas 
safras 2013, 2014 e 2015 (K, Na, Ca, Mg, P, Mn, Fe, Cu, Zn e Rb: mg/L; Li: μg/L).

Tabela 10B. Continuação da Tabela 10A. Teores de onze elementos minerais de vinhos varietais tintos elaborados com 
uvas da parcela ‘Dunamis’ nas safras 2013, 2014, 2015 e 2016 (K, Na, Ca, Mg, P, Mn, Fe, Cu, Zn e Rb: mg/L; Li: μg/L).
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Tabela 11A. Variáveis enoquímicas globais de vinhos varietais tintos elaborados com uvas da parcela ‘Nova Aliança’ nas 
safras 2013, 2014, 2015 e 2016 (ESR = Extrato Seco Reduzido; IPT = Índice do Polifenóis Totais).

Tabela 11.B. Variáveis enoquímicas globais de vinhos varietais tintos elaborados com uvas da parcela ‘Nova Aliança’ nas 
safras 2013, 2014, 2015 e 2016 (ESR = Extrato Seco Reduzido; IPT. = Índice do Polifenóis Totais).
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Tabela 11C. Variáveis enoquímicas globais de vinhos varietais tintos elaborados com uvas da parcela ‘Nova Aliança’ nas 
safras 2013, 2014, 2015 e 2016 (ESR = Extrato Seco Reduzido; IPT. = Índice do Polifenóis Totais).

Tabela 12A. Teores de onze elementos minerais de vinhos varietais tintos elaborados com uvas da parcela ‘Nova Aliança’ 
nas safras 2013, 2014, 2015 e 2016 (K, Na, Ca, Mg, P, Mn, Fe, Cu, Zn e Rb: mg/L; Li: μg/L).
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Tabela 12B. Teores de onze elementos minerais de vinhos varietais tintos elaborados com uvas da parcela ‘Nova Aliança’ 
nas safras 2013, 2014, 2015 e 2016 (K, Na, Ca, Mg, P, Mn, Fe, Cu, Zn e Rb: mg/L; Li: Fg/L).

Tabela 12C. Teores de onze elementos minerais de vinhos varietais tintos elaborados com uvas da parcela ‘Nova Aliança’ 
nas safras 2013, 2014, 2015 e 2016 (K, Na, Ca, Mg, P, Mn, Fe, Cu, Zn e Rb: mg/L; Li: μg/L).
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O perfil sensorial de seis vinhos tintos elaborados na safra 2016 e selecionados pela maior qualidade 
intrínseca observada nas safras 2013 a 2015 é apresentado na Figura 3. Observa-se que os quesitos 
relacionados à cor, ao aroma, à estrutura (corpo) e à harmonia e persistência olfato-gustativa são 
os que mais discriminaram os melhores vinhos do experimento. São variáveis importantes e que 
traduzem a base da qualidade dos vinhos tintos da região da Campanha Gaúcha. Quanto aos 
grupos aromáticos predominantes nos vinhos que mais se destacaram, o caráter frutado e o vegetal 
predominam amplamente (Figura 4).

O perfil sensorial geral (Figura 3) e o perfil do aroma (Figura 4), analisados em conjunto, permitem 
visualizar a base da qualidade intrínseca dos vinhos varietais que se destacaram no estudo, 
demostrando a possibilidade de se obter vinhos de alta qualidade intrínseca dessas variedades na 
região da Campanha Gaúcha.

Figura 3. Perfil sensorial de seis 
vinhos tintos varietais da safra 
2016 (parcelas ‘Dunamis’ e ‘Nova 
Aliança’) obtido através da análise 
quantitativa de onze variáveis: IC 
= Intensidade da Cor, TC = Tona-
lidade da Cor, IA = Intensidade do 
Aroma, QA = Qualidade do Aroma, 
Ac = Acidez, Al = Alcoolicidade, Es 
= Estrutura, QT = Qualidade dos 
Taninos, Ha = Harmonia, Pe = Per-
sistência, QG = Qualidade Geral.

Figura 4. Perfil aromático obtido 
através de análise sensorial 
descritiva de seis vinhos tintos 
varietais elaborados na safra 
2016 (parcelas ‘Dunamis’ e 
‘Nova Aliança’).
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7.3.2. Potencial em compostos polifenólicos bioativos (CPB) de 
vinhos produzidos com uvas da Campanha Gaúcha

7.3.2.1. Análise de trans-resveratrol e quercetina por HPLC-DAD (UV)

O ensaio foi focado em disponibilizar um método validado e este se mostrou adequado para 
diferenciar 12 amostras de vinhos tintos finos da Campanha Gaúcha (Figura 1). As concentrações 
de trans-resveratrol obtidas variaram de 2,46 até 15,88 mg L-1, enquanto os teores de quercetina 
foram de 3,85 até 26,51 mg/L. A maioria dos estudos anteriores de vinhos tintos de várias regiões do 
mundo obtiveram resultados semelhantes (Baptista et al., 2001; Careri et al., 2003; Fontana; Bottini, 
2014; Monagas et al., 2005; Pereira et al., 2010; Silva et al., 2011; Vrhovsek et al., 2012). Malovaná 
et al.  (2001) obtiveram uma concentração superior de quercetina (38,55 mg/L) em amostras de 
vinhos das Ilhas Canárias.

Entre as amostras analisadas, as amostras Pinot Noir e Merlot 2 apresentaram os teores mais 
elevados de trans-resveratrol e quercetina, enquanto a amostra de Malbec apresentou o menor teor 
(Figura 5). Entretanto, para verificar se esses teores são típicos da região como um todo, seriam 
necessárias análises de um maior número de amostras de cada variedade. 

7.3.2.2. Análise de seis compostos fenólicos bioativos (CPB) por HPLC-DAD

Entre as 12 variedades de vinhos tintos finos com mais de uma amostra analisadas, os teores 
mais elevados de CPB foram encontrados em: Arinarnoa, Marselan, Rebo, Syrah, Tempranillo e 

Figura 5. Teores de trans-resveratrol e quercetina (média e desvio padrão) para as amostras de vinhos tintos elaborados 
com uvas do Rio Grande do Sul, safra 2012 (extraído de Silva et al., 2017b).
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Teroldego (Figura 6). Além disso, observou-se maior concentração desses compostos em amostras 
de vinhos elaborados a partir de uvas provenientes da microrregião da Campanha Central e safra 
de 2013.

As concentrações de trans-resveratrol obtidas para as 87 amostras avaliadas variaram de não 
detectado até 8,61 mg/L, enquanto a quercetina foi de não detectado até 14,03 mg/L. Esses 
resultados são similares a estudos anteriores relacionados aos vinhos tintos da Campanha Gaúcha 
(Guerra et al., 2008; Pazzini et al., 2015). De forma geral, esses teores de CPB são superiores aos 
encontrados na maioria dos vinhos tintos finos (Aznar et al., 2011; Fontana; Bottini, 2014; Monagas 
et al., 2005; Vrhovsek et al., 2012). Para a quercetina, uma concentração superior (38,55 mg/L) foi 
encontrada em amostras de vinhos das Ilhas Canárias (Malovaná et al., 2001). 

7.3.2.3. Análise de dezenove compostos polifenólicos bioativos (CPB) por UPLC-MS

O número de dezenove CPB foi estabelecido conforme o número de padrões analíticos disponível 
no laboratório na ocasião do desenvolvimento do método. Vislumbra-se a ampliação do número 
de compostos dosados, a ser estabelecido conforme disponibilidade de padrões, bem como de 
pequenas adaptações no método UPLC-MS.

A partir dos teores de CPB obtidos para uvas e vinhos correspondentes, foram calculados os 
respectivos coeficientes de correlação (r) entre os resultados quantificáveis obtidos para uvas e 
vinhos (Figura 7). As correlações mais elevadas entre mesmas variedades de uvas e vinhos foram 
observadas entre os parâmetros gerais de uvas (IPT, DPPH e ABTS) e a maioria dos parâmetros 
determinados para vinhos, com exceção dos estilbenos, ácido p-cumárico e astilbina. González-
Neves et al. (2004) obtiveram correlações significativas quando comparados resultados análises 
gerais, como fenóis totais, antocianinas totais e cor de uvas e vinhos tintos correspondentes.

Figura 6. Gráfico de teores de CPB em variedades de vinhos tintos finos da Campanha Gaúcha (n = 87). * Apenas uma 
amostra. (extraído de Silva et al., 2016b).
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Figura 7. Mapa de calor contendo os fatores de correlação (r) entre os teores individuais e parâmetros gerais de CPB 
de oito amostras de uvas e vinhos de novas variedades potenciais da Campanha Gaúcha. Amostras: Arinarnoa (2014 e 
2015), Barbera (2014 e 2015), Marselan (2014 e 2015), Rebo (2015) e Teroldego (2015). Os somatórios (S) das classes 
com apenas um composto fenólico dosado não foram incluídas nessa avaliação.
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As uvas com alto teor de galato de (-)-epicatequina originaram vinhos ricos em CPB. Além disso, 
as uvas apresentaram elevada correlação desse composto com o seu correspondente livre em 
vinhos [(-)-epicatequina]. Para o caso específico dos estilbenos, foi encontrada apenas a forma 
livre (trans-resveratrol) em três amostras de uvas (Arinarnoa de 2014, Barbera de 2014 e Marselan 
de 2014). Já no caso dos vinhos, em todos foram detectados estilbenos, majoritariamente 
aglicosídicos como trans-resveratrol e/ou trans-e-viniferina. 

As quantificações de CPB em uvas, principalmente do galato de (-)-epicatequina, de IPT e atividades 
antioxidantes in vitro (DPPH e ABTS) podem ser utilizadas na predição do potencial antioxidante 
dos vinhos a serem elaborados. A ferramenta apresentada pode ser aplicada na vitivinicultura, 
dando suporte às decisões referentes à tecnologia para a elaboração de vinhos ou do estágio mais 
adequado de colheita da uva (Gonzáles-Neves et al., 2004).

7.4. Benefícios e diferencial

Impacto Científico

A vitivinicultura brasileira possui características bastante peculiares em relação aos principais 
países vitivinícolas. Uma das suas particularidades é a expansão recente para vastos territórios, 
com a formação e consolidação de novos núcleos e regiões de produção. Nesse contexto, 
há muitos aspectos a serem estudados e melhor compreendidos. Relativamente à região da 
Campanha Gaúcha, os estudos de cunho enológico executados no âmbito do projeto geraram 
conhecimentos importantes para a caracterização do potencial enológico de várias variedades 
de uvas Vitis vinifera L., bem como para a compreensão da qualidade intrínseca dos vinhos. 
Adicionalmente a esses aspectos, a caracterização de CPB demandou o desenvolvimento e a 
validação de novos métodos de análises quantitativas por HPLC-DAD e UPLC-MS, os quais estão 
publicados e podem ser usados por cientistas de todo o mundo (Silva et al. 2016b; Silva et al. 
2017a; Silva et al. 2017b).

Impacto Tecnológico

Os resultados gerados no âmbito do projeto relativos ao conhecimento do potencial enológico das 
variedades de uva nos diferentes locais de cultivo da região da Campanha Gaúcha estão sendo 
apropriados pelos produtores. Consequentemente, os mesmos devem impactar o incremento da 
qualidade intrínseca dos vinhos produzidos nesta que é hoje a segunda região vitivinícola brasileira 
em volume de produção de vinhos finos e nobres.

Impacto Econômico

O impacto econômico é consequência dos impactos tecnológico e científico. Desse modo, com 
o aumento da base de conhecimento do potencial enológico das uvas e da qualidade intrínseca 
dos vinhos da região, vislumbra-se a produção de vinhos de qualidade cada vez mais acentuada, 
com tipicidades particulares segundo o local de cultivo das uvas na região. Em resumo, a melhor 
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compreensão das potencialidades e da variação da qualidade e da tipicidade dos vinhos no território 
inicia uma dinâmica de impactos: na qualidade intrínseca dos vinhos, na sua notoriedade junto aos 
consumidores e no valor agregado médio dos produtos em geral. Ampliam-se, assim, as possibilidades 
de exploração econômica regional, com o consequente fortalecimento da vitivinicultura nacional.

Impacto Social

Os principais beneficiários dos resultados reportados neste capítulo são produtores vitivinícolas, 
empresas do setor de processamento, agroindústrias, enólogos e estudantes de enologia ou áreas 
afins. O impacto social dos resultados gerados nas pesquisas de cunho enológico do projeto é 
consequência da dinâmica econômica da produção vitivinícola da região. Um impacto econômico 
positivo, impulsionado pelo incremento do conhecimento científico e tecnológico, tem consequências 
positivas no aspecto social, pela geração de mais postos de trabalho, melhora na remuneração dos 
trabalhadores em geral e da renda dos atores de toda a cadeia de produção vitivinícola e cadeias 
associadas.

Impacto Ambiental

O desenvolvimento da vitivinicultura na Campanha Gaúcha é um anseio de toda a região, por ser 
esta uma atividade agregadora de valor e geradora de renda e bem-estar econômico e social. Além 
desses aspectos, a vitivinicultura pode se constituir em alternativa importante a outras formas de 
produção agrícola menos efetivas quanto à preservação ambiental.
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CAPÍTULO 8

Potencial e riscos climáticos para a produção 
vitícola na região da Campanha Gaúcha

Maria Emília Borges Alves

8.1. Introdução

Os diversos setores produtivos vinculados ao agronegócio são dependentes do conhecimento de 
variáveis meteorológicas.

Em especial para a viticultura, as condições climáticas são parâmetros importantes na escolha de 
determinada região para esta atividade pois influenciam, direta e indiretamente, na produtividade e 
na qualidade final das uvas produzidas.

Identificar as condições que oferecem riscos, bem como aquelas que favorecem e potencializam a 
produção e a qualidade dos frutos, auxilia na escolha da área e das variedades a serem cultivadas. 
Uma vez estabelecido o vinhedo, este conhecimento vem auxiliar no manejo e condução do mesmo.

No caso da região da Campanha Gaúcha, o potencial climático para a atividade vitivinícola é 
um dos principais fatores motivadores de novos investimentos. Esta região caracteriza-se por 
ser a região vitivinícola mais quente das encontradas no Sul do Brasil, apresentando também a 
menor precipitação pluviométrica média anual, características que propiciam maiores amplitudes 
térmicas, fator que, normalmente, favorece a maturação e, por sua vez, a qualidade das uvas 
viníferas.

As variáveis e os índices que traduzem as condições potenciais e aquelas que oferecem riscos 
para a vitivinicultura na região da Campanha Gaúcha, são apresentadas a seguir, partindo 
de uma breve contextualização sobre o clima da região e incluindo uma abordagem sobre as 
funcionalidades da plataforma Agroconnect.
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8.2. O clima da região da Campanha Gaúcha: 
potencialidades e riscos a produção vitivinícola

O clima de região da Campanha Gaúcha foi caracterizado tomando-se como referência dados 
climáticos de estações meteorológicas representativas da variabilidade climática da região, 
localizadas nos municípios de Bagé (Lat. 31,35°S; Long. 54,01°O; Alt. 226 m), Santana do 
Livramento (Lat. 30,84°S; Long. 55,61°O; Alt. 328 m) e Uruguaiana (Lat. 29,84°S; Long. 57,08°O; 
Alt. 74 m). As séries históricas dos dados meteorológicos consideradas para os três municípios 
são compostas de dados registrados desde janeiro de 1961 até dezembro de 2013, oriunda da 
base de dados meteorológicos do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia).

Quanto à ocorrência de chuvas, é possível afirmar que estas ocorrem durante todo o ano, não 
havendo estação seca definida. Entretanto, ocorre variabilidade das precipitações entre os 
diferentes anos, ocasionando episódios extremos de longas estiagens ou de enchentes, que 
podem acontecer em qualquer época do ano.

A pluviosidade média anual para a região é de 1.476,6 mm, sendo que as médias mensais variam 
de 97,3 mm, no mês de junho, a 137,9 mm, em fevereiro. Na Tabela 1 são apresentadas as médias 
das variáveis climatológicas obtidas a partir das séries históricas dos dados meteorológicos, para 
os municípios de Bagé, Santana do Livramento e Uruguaiana.

O balanço hídrico (BH), na média dos anos que compõem a série histórica, indica que a região da 
Campanha Gaúcha é marcada por um período de déficit hídrico que coincide com o ciclo vegetativo 
da videira, entre os meses de novembro a janeiro, conforme ilustra a Figura 1, onde é apresentado 
o balanço hídrico para o município de Santana do Livramento, que representa uma tendência 
semelhante nas demais localidades da região. A tendência observada tem repercussões positivas 
no período de maturação das uvas.

Tabela 1. Precipitação e evapotranspiração de referência (ETo) totais anuais, e as temperaturas médias das máximas e 
das mínimas anuais, para os municípios de Bagé, Santana do Livramento e Uruguaiana, obtidas a partir das séries histó-
ricas dos dados meteorológicos do período de 1961 a 2013.

Localidade Prec (mm) (1) ETo (mm) (2) Tmax (°C) (3) Tmin (°C) (4)

Bagé 1.486,5 1.101,6 23,61 13,09
Santana do Livramento 1.419,1 1.012,6 23,38 12,60
Uruguaiana 1.524,1 1.154,5 25,41 14,25

(1) Prec = precipitação total anual média; (2) ETo = Evapotranspiração de referência total anual média; (3) Tmax = Temperatura média máxima anual; (4)  Tmin = 
Temperatura média mínima anual.
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8.3. Caracterização de risco e potencial climático para a 
produção vitícola na região da Campanha Gaúcha

As influências do clima sobre a qualidade da uva colhida, e por consequência, do vinho e do suco 
produzidos, e os riscos aos quais os vinhedos estão sujeitos, foram analisados em termos potenciais 
por meio da interpretação de índices climáticos. 

8.3.1. Potencial de qualidade

Para a caracterização quanto ao potencial de qualidade considerou-se o Quociente Heliopluviométrico 
de Maturação (QM).

O QM é um índice climático vitícola indicativo da favorabilidade das condições meteorológicas 
em relação ao nível de maturação das uvas, que é calculado pelo total de insolação, em horas 
acumuladas, dividido pela precipitação total, em mm (Westphalen, 1977). Valores de QM maiores 
que dois (>2) normalmente estão associados a uma maior concentração potencial de açúcares nas 
uvas (Westphalen & Maluf, 2000; Mandelli, 2005).

As médias dos valores de QM, no período que abrange a série de dados meteorológicos considerada 
para análise, para os meses de dezembro a março, apresentam valores situados sempre acima de 
dois para os três municípios referência da região da Campanha Gaúcha, conforme é apresentado 
na Figura 2.

Figura 1. Balanço hídrico normal, em escala decendial, para os meses de outubro a abril, referentes à série de dados 
meteorológicos de 1961 a 2013, para o município de Santana do Livramento. 
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Estes resultados indicam que potencialmente a Região da Campanha Gaúcha oferece condições 
favoráveis à maturação das uvas. Além disto, valores de QM mais elevados indicam baixas 
precipitações e elevadas insolações, o que beneficia as operações de colheita.

Importante informar que, mesmo que em média, os valores de QM em todo o período de maturação 
estejam sempre acima de dois, a frequência de ocorrência desses valores é variável. Esta 
variabilidade indica maior ou menor favorabilidade à maturação das uvas conforme a variedade 
plantada e seu respectivo ciclo de maturação, se precoce, intermediário ou tardio1. Na Figura 3 é 
possível observar a frequência de ocorrência de QM>2 em cada decêndio dos meses de dezembro, 
janeiro, fevereiro e março.

1  período de maturação: (I) PRECOCE - predominante entre 15/dez e 15/jan; (II) INTERMEDIÁRIO - predominante entre 16/jan e 15/fev; (III) TARDIO - 
predominante entre 16/fev e 15/mar

Figura 2. Quociente heliopluviométrico de maturação (QM) decendial médio, para os meses de dezembro a março, 
referentes à série de dados meteorológicos de 1961 a 2013.
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8.3.2. Riscos

Os potenciais riscos que os vinhedos da Campanha Gaúcha podem sofrer decorrentes das condições 
climáticas foram analisados a partir de três fatores que são descritos a seguir.

8.3.2.1. Horas de Frio abaixo de 7,2 °C (HF < 7,2 °C)

As espécies perenes de clima temperado, como a videira, que passam por repouso (dormência) no 
inverno, necessitam tratamento de frio para a superação de dormência de gemas florais e vegetativas. 
A ausência de frio hibernal ou a alternância de períodos frios e quentes, durante o outono-inverno, 
causam florescimento esparso e errático nas videiras. Porém, o frio intenso e contínuo neste período 
tende a promover floração abundante e uniforme (Bergamaschi e Bergonci, 2017).

Desta forma, considera-se como referência para a análise do frio hibernal para a superação da 
dormência a variável “horas de frio” (HF) que corresponde ao tempo, em horas, em que a temperatura 
do ar permanece abaixo ou igual a 7,2 °C.  

Nos estudos realizados para a caracterização da região da Campanha Gaúcha, foi contabilizado o 
tempo em horas de cada dia e totalizado para o período de abril a setembro, inclusive. Os valores 
obtidos, em escala decendial e acumulados ao longo do período são apresentados na Figura 4.

Figura 3. Frequência de ocorrência de quociente heliopluviométrico de maturação (QM) > 2 por decêndio, para os meses 
de dezembro a março, referentes à série de dados meteorológicos de 1961 a 2013. 
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Figura 4. Horas de Frio < 7,2 °C (HF) por decêndio e acumulado de HF, para os meses de abril a setembro, referentes 
a série de dados meteorológicos de 1961 a 2013, para os municípios de (A) Bagé, (B) Santana do Livramento e (C) 
Uruguaiana, RS.

A

B

C
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Os valores acumulados de HF < 7,2 °C são de 381,1 HF, em Bagé, 424,2 HF, em Santana 
do Livramento e 237,7 HF, em Uruguaiana. Os índices observados para Bagé e Santana do 
Livramento são considerados suficientes para atender às demandas por frio invernal da maioria 
das variedades de uva. Enquanto os valores observados para Uruguaiana podem ser limitantes 
para algumas variedades mais tardias, mais exigentes.

8.3.2.2. Ocorrência de geadas tardias

As geadas que ocorrem no período de dormência da videira são benéficas, já que as baixas 
temperaturas no inverno contribuem para a quebra de dormência das gemas, melhorando a 
uniformidade da brotação na planta. Iniciada a brotação, a ocorrência de geadas passa a ser 
um risco climático, pois pode causar sérios danos às plantas e graves prejuízos econômicos aos 
viticultores (Mandelli et al., 2009).

A probabilidade de ocorrência de geadas tardias foi determinada por Alves e Melo (2017), considerando 
como geada o registro de temperatura mínima do ar menor que dois graus Celsius (Tmin < 2 °C), 
em uma escala de número de geadas por decêndio. Consideram-se como geadas tardias aquelas 
ocorridas nos meses de agosto e setembro.

Os resultados apresentados na Figura 5, indicam uma semelhança entre os municípios de Bagé 
e Santana do Livramento em todos os períodos considerados, sendo que a probabilidade de 
ocorrência de até duas geadas por decêndio oscila entre 10 e 20% para os dois municípios até o 
1º decêndio de setembro. Já para Uruguaiana a probabilidade de ocorrência de geadas tende a ser 
menor que nos demais municípios, especialmente a partir do 2º decêndio de agosto.
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8.3.2.3. Incidência de doenças fúngicas 

Dentre os riscos climáticos aos quais a viticultura está sujeita se destaca a favorabilidade à incidência 
de doenças. O míldio (Plasmopara viticola (Berk. & Curt) Berl. & de Toni) e a podridão cinzenta da 
uva, ou podridão de Botrytis causada pelo fungo Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel, são 
consideradas as principais doenças que atingem as videiras na região da Campanha Gaúcha 
(Tonietto et al., 2012).

A favorabilidade à ocorrência de doenças foi simulada utilizando-se modelos preditivos que têm 
como variáveis de entrada a duração do período de molhamento (DPM) e a temperatura no período 
de molhamento, tendo sido feita uma caracterização parcial da região da Campanha Gaúcha a partir 
dos dados meteorológicos do município de Santana do Livramento – RS (Alves et al., 2015). Assim, 

Figura 5. Probabilidade de ocorrência de geadas, por decêndio, nos meses de agosto e setembro, nos municípios de 
Bagé, Santana do Livramento e Uruguaiana. Probabilidade determinada a partir de dados da série histórica de janeiro de 
1961 a dezembro de 2013.
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foi utilizada uma série de dados meteorológicos de 12 anos oriundos da estação meteorológica 
instalada no município de Santana do Livramento, obtidos juntos ao BDMEP (Banco de Dados 
Meteorológicos para Ensino e Pesquisa) do INMET (INMET. 2020). 

Ao longo do ciclo da cultura, os períodos analisados foram definidos com os seguintes critérios:

- Para o míldio, o período de análise corresponde aos primeiros meses após a rebrota, durante a 
formação do dossel, com presença constante de folhas novas.

- Para podridão cinzenta, doença que ataca os frutos, o período de análise se restringiu aos dois 
últimos meses do ciclo, quando ocorre a maturação das bagas.

Na região em estudo, a brotação pode começar a ocorrer em agosto, principalmente em cultivares 
precoces, mas ocorre predominantemente em setembro. O período de maturação se inicia em 
dezembro, nas cultivares precoces, e pode se estender até março nas tardias. Contudo, a maturação 
se concentra principalmente entre janeiro e fevereiro.

Assim, o período de maior interesse para o míldio, nesta região, vai de setembro a dezembro e, para 
podridão cinzenta, de janeiro a fevereiro.

Desta forma, o risco potencial de ocorrência de míldio e de podridão cinzenta foi caracterizado pelas 
frequências médias da ocorrência de dias com risco de infecção alto, médio e baixo, entre os anos 
de 2002 e 2013, apresentados na Figura 6. Para míldio, a frequência de dias com baixo risco foi de 
23%, médio risco, 45%, e alto risco, 32%. Já para podridão cinzenta, esses valores foram de 15%, 
78% e 7%, com baixo, médio e alto risco, respectivamente.

Os resultados da análise de frequência e as variáveis meteorológicas consideradas na análise da 
incidência do míldio são apresentados nas Figuras 7 e 8, e da incidência da podridão cinzenta, nas 
Figuras 9 e 10.

Figura 6. Frequência média de ocorrência de dias com risco baixo, médio e alto de infecção de míldio (Plasmopara viticola) 
e por podridão cinzenta (Botrytis cinerea), em Santana do Livramento - RS, calculada durante o período de 2002 a 2013. 
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Figura 7. Frequência de ocorrência de dias com risco baixo, médio e alto de infecção de míldio (Plasmopara viticola), em 
Santana do Livramento - RS, calculada durante o período de 2002 a 2013 nos meses iniciais do ciclo da cultura. 

Figura 8. Temperatura média (Tmed), temperatura no período de molhamento (T) e duração do período de molhamento 
(DPM) médios observados em Santana do Livramento – RS, entre setembro e dezembro, no período de 2002 a 2013.
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Há coerência entre as frequências de ocorrência de dias com risco baixo, médio e alto de infecção 
das doenças analisadas com as variáveis climáticas, observadas nos respectivos períodos de análise.

Observações de campo relatadas por produtores da região quanto a incidência das doenças avaliadas 
no presente estudo, indicaram um alinhamento entre estas observações e os resultados obtidos por 
meio do modelo utilizado na análise da favorabilidade de incidência do míldio. No entanto, no estudo 
da favorabilidade da podridão cinzenta do cacho, este mesmo alinhamento não foi verificado.

Figura 9. Frequência de ocorrência de dias com risco baixo, médio e alto de infecção de podridão cinzenta (Botrytis cine-
rea), em Santana do Livramento - RS, calculada durante o período de 2002 a 2013 nos meses de maturação da cultura. 

Figura 10. Temperatura média (Tmed), temperatura no período de molhamento (T) e duração do período de molhamento 
(DPM) médios observados em Santana do Livramento – RS, entre janeiro e fevereiro, no período de 2002 a 2013.
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Há que ressalvar que os modelos utilizados ainda não foram validados para as condições da região 
estudada, mas que os resultados obtidos orientam quanto a caracterização de riscos de incidência 
de doenças e compõem uma análise mais ampla com vistas ao zoneamento de riscos climáticos 
da região.

8.4. Ferramenta de apoio à tomada de decisões relativas 
ao manejo dos vinhedos - Agroconnect

O Agroconnect é uma plataforma desenvolvida pela EPAGRI/CIRAM (Empresa de Pesquisa 
Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina/Centro de Informações de Recursos Ambientais 
e de Hidrometeorologia de Santa Catarina) acessível via Web pelo endereço http://ciram.epagri.
sc.gov.br/agroconnect/. 

No âmbito do projeto IP Campanha, a EPAGRI/CIRAM ampliou a abrangência do Agroconnect para 
a região da Campanha Gaúcha, como parte das atividades propostas no projeto e se apresenta 
como uma a ferramenta de apoio à tomada de decisões relativas ao manejo dos vinhedos no que 
tange a influência das condições meteorológicas. Algumas das possibilidades de monitoramento e 
análise oferecidas por esta plataforma são apresentadas a seguir.

Além das variáveis coletadas pelas estações meteorológicas, denominadas diretas, ao acessar o 
“ambiente Viticultura” na plataforma Agroconnect, o viticultor (usuário) pode visualizar informações 
derivadas de modelos matemáticos assim com as de favorabilidade climática às duas principais 
doenças da videira: Quociente Heliopluviométrico de Maturação (QM); Índice de chuva (IC); Índice 
de frio (IF); Índice de seca (IS); Índice de Huglin (IH); Graus dias (GD); Horas frio (HF); Unidades 
de frio; Número de geadas; Balanço hídrico climatológico seriado e seus termos; Podridão cinzenta 
(Botrytis cinerea), Míldio da Videira (Plasmopara viticola).

O vitivinicultor pode visualizar a distribuição geoespacial da percentagem das precipitações 
acumuladas em cada mês em relação às normais climatológicas do mês em questão e acessar a 
percentagem de maneira pontual relativa ao cálculo de uma estação meteorológica específica com 
um “click” no ponto representativo da estação meteorológica pretendida. No acesso pontual nessa 
estação é disponibilizado a linha da precipitação normal do mês e o acompanhamento diário da 
percentagem de precipitação pluviométrica ocorrida até o última hora e data do registro (Figuras 
11A e 11B).

Os valores de horas de frio e de unidades de frio podem ser acessados ‘on line’ conforme indicado 
na Figura 12A.
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Figura 11. Distribuição geoespacial da percentagem das precipitações acumuladas em cada mês em relação às normais 
climatológicas do mês (A) linha da precipitação normal do mês, linha verde e o acompanhamento diário da percentagem 
de precipitação pluviométrica ocorrida até o última hora e data do registro, linha azul, para a estação meteorológica em 
foco (B). (Fonte: Epagri/Ciram, http://www.ciram.sc.gov.br/agroconnect/). 
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O número de geadas ao decorrer do ano (Figura 12B) pode ser acompanhado, sendo que as geadas 
fracas foram inferidas quando a temperatura do abrigo meteorológico foi igual ou menor que 3 °C e, 
geadas moderadas, quando estas temperaturas forem menores ou igual a 1 °C.

A

B

Figura 12. Distribuição geoespacial do número de Horas de Frio abaixo de 7,2 °C (A) e o número de geadas ao decorrer 
do ano contabilizado pelas temperaturas < 3,0 °C no abrigo meteorológico (B). (Fonte: Epagri/Ciram, http://www.ciram.
sc.gov.br/agroconnect/).
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Com a inserção dos dados meteorológicos das estações meteorológicas com telemetria do INMET 
no banco de dados da Epagri/Ciram foi viabilizado o cálculo de modelos que indicam a favorabilidade 
de doenças como o míldio da videira (Plasmopara viticola) e, na atualidade, está sendo inserido esta 
funcionalidade para a podridão cinzenta (Botrytis cinerea). O vitivinicultor pode visualizar a distribuição 
geoespacial das favorabilidades climáticas no mapa (Figura 13A) ou acessar a favorabilidade de 
doenças de maneira pontual relativo ao cálculo de uma estação meteorológica específica com um 
‘click’ no ponto representativo da estação meteorológica pretendida. No acesso pontual por estação 
é disponibilizado quatro níveis de risco de incidência das doenças (Figura 13B) correspondendo: sem 
risco, risco leve, moderado e severo. Mostra também a ocorrência acima de 25 mm de precipitação 
pluviométrica indicando ao vitivinicultor a condição de averiguar à campo a necessidade ou não de 
repetir tratos culturais de supressão referentes à infestação da videira pelo míldio.

A

B
Figura 13. Distribuição geoespacial dos níveis de favorabilidades climáticas para o desenvolvimento do míldio da videira 
(Plasmopara viticola) (A) dinâmica diária dos níveis de favorabilidade para incidência do míldio da videira para a estação 
meteorológica em foco (B). (Fonte: Epagri/Ciram, http://www.ciram.sc.gov.br/agroconnect/).
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Os valores diários e acumulados (Figura 14A e 14B) podem ser acessados e o período de acúmulo 
de graus dia pode ser determinado pelo usuário para fazer o monitoramento do seu vinhedo e 
variedade.

É possível também verificar os cálculos dos termos do balanço hídrico seriado Evapotranspiração 
potencial (ETp) e real (ETr), disponibilidade de água no solo, variação da água no solo, déficit 
hídrico e negativo acumulado (Figura 16). É também disponibilizado o ISNA, Índice de satisfação da 
necessidade de água pelas culturas calculado pela relação entre ETo e ETp (Figura 15).

A

B

Figura 14. Distribuição geoespacial dos valores diários de Graus dias com temperatura base de 10 °C (A) e linha repre-
sentativa da somatória dos graus dias para a estação meteorológica em foco (B). (Fonte: Epagri/Ciram, http://www.ciram.
sc.gov.br/agroconnect/).
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8.5. Benefícios e diferencial

O entendimento das condições climáticas da região, especialmente quanto aos riscos e 
potencialidades que estas condições oferecem ao cultivo da videira, auxilia a tomada de decisão do 
vitivinicultor desde o plantio, definição de áreas e variedades adequadas, até o manejo do vinhedo.

A escolha de variedades de ciclos precoces, intermediários ou tardios passa por esta análise no intuito 
de minimizar os riscos inerentes ao clima, bem como potencializar os benefícios. A probabilidade de 
ocorrência de geadas tardias ou de condições mais favoráveis à maturação dos frutos influenciam 
fortemente nesta decisão, por exemplo.

ETo Armazenamento

Negativo acumulado Alteração de armazenamento

ISNA Deficiência hídrica
Figura 15. Distribuição geoespacial do balanço hídrico climatológico seriado calculado pelo método (Penman Monteith- 
FAO 56) e os termos do balanço hídrico para a capacidade de água disponível no solo de 100 milímetros. (Fonte: Epagri/
Ciram, http://www.ciram.sc.gov.br/agroconnect/).
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A utilização de ferramentas como a plataforma Agroconnect facilita essas decisões no dia a dia 
da condução do vinhedo, trazendo informações meteorológicas em tempo real e índices que 
traduzem o que a meteorologia pode favorecer ou prejudicar e indicando momentos para eventuais 
intervenções de manejo.
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Capítulo 9

Geotecnologias para caracterização da IP Campanha Gaúcha

Rosemary Hoff

9.1. Introdução

Os vinhedos mostram variabilidade espaço-temporal e, assim, a viticultura de precisão tem sido 
empregada desde a última década como um conjunto de técnicas remotas ou de sensores para 
monitoramento e apoio à decisão em viticultura (Bannari et al., 2009; Bramley, 2001; Hall et al., 
2002; Lamb et al., 2004; Comba et al., 2015; Matese et al., 2015).

As imagens de satélite têm sido frequentemente usadas para monitorar o solo e a planta, como 
Landsat ou RADAR (Doraiswamy et al., 2004; Morán et al 2011; Usha e Singh, 2013), ambos para 
monitoramento da produção agrícola, bem como inferir pragas e doenças por índice de vegetação 
(Ferencz et al., 2004; Arnó et al., 2009; Thorp e Tian, 2004), avaliação da salinidade (Metternicht e 
Zinck, 2003; Rafiq et al., 2014), desertificação (Collado et al., 2002) e erosão hídrica (Vrieling, 2006). 
Imagens de média e alta resolução estão disponíveis e podem ser processadas por sensoriamento 
remoto em programas livres de sistema de informações geográficas - SIG (Johnson et al., 2003; 
Delenne et al., 2010; Da Costa et al.; 2007; Matese et al., 2015).

Além disso, técnicas geofísicas, como GPR (radar de penetração no solo) e eletrorresistividade de 
solo podem esclarecer as características do terreno, em relação ao comportamento espectral da 
planta (Vereecken et al., 2012; Matese et al., 2015), a aplicação de sensoriamento remoto de micro-
ondas para detecção de estresse de água na videira tem sido estudado (Vereecken et al., 2012). No 
caso do terroir, Sistemas de Posicionamento Global (GPS) e Sistemas de Informação Geográficos 
(SIG) foram usados no Canadá para investigar atributos sensoriais do vinho entre outros aspectos 
(Reynolds et al., 2007).
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 A região da IP Campanha Gaúcha faz parte do bioma Pampa, que se estende além das fronteiras 
com Uruguai e Argentina (Embrapa, 2007), onde a Vitis vinifera é também plantada, em meio aos 
aspectos fisiográficos do terreno e vegetação natural peculiares do Pampa. O relevo da região é 
suavemente ondulado e difere da tradicional região vitivinícola da Serra Gaúcha, onde o relevo é 
altamente acidentado. Na região vitivinícola Serra Gaúcha, Falcade e Mandelli (1999) e Tonietto 
et al. (2008) utilizaram geoprocessamento para caracterizar os aspectos do relevo das indicações 
geográficas Vale dos Vinhedos e Monte Belo, respectivamente, numa abordagem semelhante 
adotada em outras regiões. A utilização de dados espaciais em SIG, foi fundamental para a criação 
da primeira Indicação de Procedência brasileira, o “Vale dos Vinhedos”, hoje alcançando a categoria 
de Denominação de Origem.

Na região vitivinícola Serra do Sudeste, Hoff et al. (2009) e Hoff et al., (2010) investigaram aspectos 
do relevo adequados à viticultura; Cemin e Ducati (2008) estudaram a resposta espectral de uvas na 
região de Encruzilhada do Sul, e Ducati et al. (2009) analisaram o relevo de vinhedos em Pinheiro 
Machado por imagens de satélite. 

Na Região vitivinícola da Campanha, Silva e Ducati (2008) e Hoff et al. (2013) realizaram medições 
espectrorradiométricas para monitoramento do Índice de Vegetação por Diferença Normalizada 
(NDVI).

Neste capítulo, são mostradas algumas metodologias testadas para dar suporte a tomada de decisão, 
usando geotecnologias, que produziram conhecimento do território de forma rápida, permitindo 
levantamentos sistemáticos sobre o uso da terra, biomassa, relevo e outras informações. A área 
piloto é formada por vinhedos em Candiota, escolhida para mostrar os produtos obtidos por estas 
ferramentas, os quais também foram estendidas para outras áreas do projeto.

O objetivo deste estudo foi analisar por meio de ferramentas de geoprocessamento, vinhedos de Vitis 
vinifera na região vitinícola da Campanha Gaúcha. Utilizando Modelos Digitais de Elevação (DEM) 
foram produzidos zoneamentos de relevo e, pelo uso de imagens RapidEye em diferentes estágios 
de cultivo, foi monitorado o índice de vegetação ao longo de uma safra. Estes produtos sugerem ao 
produtor uma gestão personalizada entre vinhedos e pelo zoneamento individual de cada vinhedo.

9.2. Material e método

O mapa dos vinhedos (Figura 1) mostra 64 parcelas de vinhedos, no município de Candiota, Rio 
Estado do Grande do Sul, localizado entre 31° 23’ 3,96” S - 31° 24’ 17,27” S (Latitude) e 53° 44’ 
59,58” W - 53° 47’ 11,42” W (Longitude). Um modelo digital de elevação (MDE) com resolução de 
30 metros foi obtida do Shuttle Radar Topographic Mission (NASA, 2016) a fim de gerar mapas de 
altitude, declividade e exposição solar.

As Imagens RapidEye (Planetlabs, 2015), disponibilizadas pelo Ministério do Meio Ambiente do Brasil 
(MMA, 2016), foram utilizadas para monitorar o ciclo dos vinhedos. Essas imagens vêm ortorretificadas 
e estão no nível de processamento 3A (com correções radiométricas e geométricas), com resolução 
espacial de cinco metros e cinco bandas espectrais (três bandas em comprimentos de onda visíveis, 
uma na borda vermelha e outra no infravermelho próximo). Um conjunto de imagens deste tipo forma 
o banco de dados espaciais da IP Campanha Gaúcha, abrangendo todos os setores da IP.
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As imagens mostradas nesta seção do capítulo exemplificam dois extremos do ciclo da planta: uma 
imagem obtida durante inverno (5 de julho de 2011), quando a planta estava dormente, sem folhas; 
outra no final da primavera (9 de dezembro de 2012), quando a planta está com folhas. A escolha 
desta última data foi devido ao fato de, nesta fase da planta ainda é possível alertar para doenças, 
crescimento e umidade do solo, a fim de corrigir e manejar até a colheita em fevereiro/março.

Para realizar uma análise do comportamento espectral dos vinhedos tanto na fase de cultivo quanto 
fora de temporada de colheita, foi empregado o índice de vegetação por diferença normalizada – 
NDVI, definido por Tucker (1979), por meio da expressão:

NDVI = (IR - VIS) / (IR + VIS),

Onde IR e VIS representam a refletância nas regiões do infravermelho próximo (0,760–0,850 μm) e 
vermelho (0,630–0,670 μm), respectivamente.

Foram utilizados mapas fornecidos pelos proprietários, contendo polígonos de vinhedos os quais 
foram sobrepostos nas imagens. Foram feitas operações para obter maior resolução espacial, 
em ambas imagens de satélite, reamostrando de cinco metros a um metro. Da mesma forma, as 
imagens do MDE foram reamostradas de 30 para um metro de resolução.

Estas técnicas foram utilizadas a fim de analisar dados entre vinhedos (interparcelar), para comparar 
vinhedos estabelecidos em diferentes partes de propriedade, bem como para análise intraparcelar, 
a fim de obter um zoneamento dentro da parcela. Estas ferramentas testaram operações destinadas 
a permitir ao produtor a gestão personalizada para cada parcela.

Nos trabalhos de campo em março dos anos de 2013, 2014 e 2015, foram observados traços de 
botritis e míldio em algumas plantas, doenças frequentes no sul do Brasil (Garrido et al, 2015), porém, 
as plantas já estavam sendo tratadas na época. As técnicas de geoprocessamento auxiliam a inferir 

Figura 1. Localização dos vinhedos na região da Indicação de Procedência Campanha Gaúcha, Candiota, Brasil. Fonte: 
Google Earth e, Miolo Wine Group.
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zonas com possíveis ocorrências de doenças e estresse hídrico e podem ser manejadas antes da 
colheita.

9.3. Resultados obtidos

Como resultado da análise Interparcelar do relevo, foram obtidos a partir do MDE, de forma 
rápida e remota, aspectos médios do relevo (declividade, altitude e exposição) dos vinhedos. Da 
mesma forma os valores médios do NDVI, possibilitando verificar a distribuição visual e intuitiva 
de informações dos parâmetros analisados (Figura 2).

A elevação global dos terrenos dos vinhedos varia entre 239-273 metros. Em função disto, mesmo 
com pequena diferença, sugere-se que as uvas localizadas no sul e sudoeste da área poderiam 
ser colhidas antes das uvas localizadas ao norte e nordeste da área (Figura 3A).

A declividade dos vinhedos varia de 0,6 a 7,6%. Declives suaves sugerem terrenos mais planos 
que podem causar retenção de água no solo, considerando que nesta área existem solos argilosos, 
devido à rocha fonte sedimentar, o argilito (IBGE 2003). Assim, é necessário observar as áreas ao 
sul da fazenda, onde há tendência de retenção de água em um pequeno vale e a nordeste, onde 
o topo plano poderia acumular água (Figura 3B). Além disso, na época da colheita, o calor e a 
umidade podem induzir doenças na videira.

A exposição solar dos terrenos dos vinhedos apresenta valores médios entre 20° e 275° (azimute 
Norte), concentrado no quadrante norte. A luz solar pode favorecer o desenvolvimento das uvas. 
Portanto, vinhedos com boa iluminação poderiam ter uma diferença de qualidade para um tipo de 
vinho, variando os sólidos solúveis e poderiam ser colhidas em diferentes formas a fim de produzir 
vinhos diferentes. Assim, os terrenos a nordeste são mais bem iluminados, sendo que também 
existem terrenos ao sul com boa iluminação (Figura 2C).

Para o NDVI calculado para cada vinhedo, o valor médio é apresentado em duas cenas de imagem 
RapidEye. A Figura 3A mostra os valores obtidos da imagem de julho de 2011, variando entre -0,024 
e 0,323. Os valores baixos caracterizam a videira no inverno (fase de dormência), porém, valores 
máximos podem ser devidos às plantas de cobertura entre fileiras. No entanto, valores negativos 
também podem indicar áreas com solo exposto ou inundado. A Figura 3B mostra os valores médios 
obtidos pela imagem de dezembro de 2012, variando de 0,149 a 0,31.

Os valores baixos podem ser causados por solo exposto ou úmido, fatores que podem propiciar 
o aparecimento de doenças na videira. Os valores máximos são compatíveis com os valores de 
vinhedos em dezembro nesta região, cuja vegetação de cobertura entre as fileiras foi frequentemente 
cortada, a planta ainda não atingia o vigor total ou houve uma poda.
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A

B

C

Figura 2. Análise interparcelar do relevo pelo modelo digital de elevação – MDE em ambiente SIG. (A): elevação média 
dos vinhedos, reclassificada em cinco intervalos de altitude; (B): declive médio dos vinhedos, reclassificado em cinco fai-
xas de declive; (C): exposição média, classificada em cinco intervalos de exposição ao sol. Vinhedos de uma propriedade 
na região da Indicação de Procedência Campanha Gaúcha, Candiota, Brasil.
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Na análise intraparcelar, pode ser observada a variabilidade de um vinhedo em relação aos 
mesmos aspectos mostrados na seção anterior. Para esta análise, esses aspectos melhoraram a 
apresentação de imagens redefinida pelo tamanho do pixel. Uma nova imagem foi gerada, mas com 
um metro de resolução espacial. A análise foi realizada num vinhedo ‘Cabernet Sauvignon’ (CS2b).

A

B
Figura 3. Análise interparcelar por imagem RapidEye, em ambiente SIG: (A) NDVI médio em julho de 2011; (B): NDVI 
médio em dezembro de 2012. Ambos os resultados foram reclassificados em cinco intervalos de vigor de plantas. Região 
da Indicação de Procedência Campanha Gaúcha, Candiota, Brasil.  



221Vinhos finos da região da Campanha Gaúcha: tecnologias para a vitivinicultura e para estruturação 
de Indicação Geográfica

O MDE com 30 metros foi reamostrado para 1 metro, melhorando a visualização do terreno com 
graduação suave, dando ao agricultor informações para a gestão e manejo do vinhedo pelo 
conhecimento da variabilidade do microrrelevo. A altitude deste vinhedo foi segmentada em classes 
entre 249 e 255 m (Figura 4A), a inclinação classificada em intervalos entre 2,6 e 4,8% (Figura 
4B) e a exposição solar entre 172° e 211° - azimute norte (Figura 4C). Os resultados mostraram 
que algumas porções do vinhedo têm exposição oeste e parcialmente sul com níveis de declive 
razoáveis para permitir a drenagem do terreno.

A

B

C

Figura 4. Análise intraparcelar de vinhedo de ‘Cabernet Sauvignon’ (CS2b) em ambiente SIG. Imagens com resolução de 
1 metro: (A) elevação reclassificada (m); (B) declividade reclassificada (porcentagem); (C) exposição solar reclassificada 
(graus de azimute Norte). Região da Indicação de Procedência Campanha Gaúcha, Candiota, Brasil.
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O NDVI gerado a partir da imagem RapidEye, foi reamostrado de 5 para 1 metro, como mostra a 
Figura 5. Foram comparadas imagens de julho de 2011, período de dormência e dezembro de 2012, 
durante o desenvolvimento do dossel.

O zoneamento do vinhedo nas duas datas, mostrou no inverno um NDVI menor do que 0,2, média 
de 0,076 (Figura 5A). Enquanto que, no verão, o NDVI atingiu 0,419, média de 0,297 (Figura 5B). 
Estes valores foram consistentes com o período de colheita, uma vez que, para Vitis vinifera, o 
ápice do ciclo fenológico nesta área seria de fevereiro a março.

Com relação à recomendação de monitoramento para este vinhedo foram sugeridas algumas áreas 
a serem observadas. Na imagem NDVI de inverno (Figura 5A), áreas com baixo NVDI poderiam 
estar associadas à retenção de água no solo, visto que possuem alto teor de argila (IBGE 2003). 
Sugerem-se canais de drenagem dentro do vinhedo, para diminuir acúmulo de água, com base na 
imagem de elevação e declividade (Figuras 4A e 4B).

Figura 5. Zoneamento intraparcelar do NDVI de vinhedo ‘Cabernet Sauvignon’ - CS2b, em ambiente SIG. Gerado a partir 
de imagem RapidEye, reamostrada para um metro: (A) em julho de 2011 e (B) dezembro de 2012. Região da Indicação 
de Procedência Campanha Gaúcha, Candiota, Brasil.

A

B



223Vinhos finos da região da Campanha Gaúcha: tecnologias para a vitivinicultura e para estruturação 
de Indicação Geográfica

Com base nos resultados da análise do relevo, foram observadas áreas a serem monitoradas 
continuamente, como as de menor declive, as quais podem acumular umidade, não recomendável 
para a planta, pois poderia afetar suas raízes. Além disso, nas áreas com menor exposição solar 
pode haver maturação dos cachos em relação às outras áreas. Pela análise do NDVI da imagem 
de dezembro de 2012, recomenda-se o monitoramento de áreas com taxas baixas, uma vez que 
inferem áreas com doenças ou talvez umidade do solo, fato que poderia também induzir a doenças.

A Figura 6 mostra a recomendação de áreas para monitoramento de ‘Cabernet Sauvignon’ (CS2b), 
sendo o cruzamento de áreas com baixa declividade, exposição solar Sul e NDVI baixo na época 
de pré-colheita.

Figura 6. Vinhedo ‘Cabernet Sauvignon’ (CS2b). Recomendação de áreas para monitoramento, sobre Google Earth, me-
nor declive e exposição sul (sempre) e área com menor NDVI (dezembro de 2012). Região da Indicação de Procedência 
Campanha Gaúcha, Candiota, Brasil.
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9.4. Benefícios e diferencial

No intuito de apoiar a agricultura de precisão, o sensoriamento remoto é uma ferramenta importante 
para monitoramento da videira, desde que sejam consideradas as variações da resposta espectral 
do dossel da planta, das plantas de cobertura e do solo. O caso da análise por SIG deste vinhedo 
pode ser comparado com casos estudados na Espanha, como o estudo foi feito por Torres et al 
(2009) usando Software livre gvSIG (Hoff et al., 2017).

A análise interpacelar gerou uma resposta rápida de valor médio do índice de vegetação e de 
relevantes aspectos de relevo para um grande número de parcelas, possibilitando uma informação 
visual e intuitiva da distribuição da variabilidade de atributos avaliados em todo o vinhedo, permitindo 
ao produtor fazer correções até a colheita.

A análise intraparcelar do vinhedo CS2b (‘Cabernet Sauvignon’) gerou mapas de valores de 
variabilidade espacial, mostrando características de relevo inerentes do terreno, bem como NDVI 
em duas épocas distintas do ciclo do vinhedo. Os resultados dos processamentos mostraram 
valores contínuos dentro do vinhedo obtidos automaticamente no SIG, usando três tipos de dados: 
arquivos raster (DEM e NDVI) e arquivo vetorial contendo polígonos de vinhedos.

Os valores de elevação, inclinação, exposição são fixos, mas o produtor pode decidir o manejo da safra 
de acordo com a variabilidade espacial das parcelas. Por exemplo, fazer uma colheita diferenciada 
de uvas que recebem mais luz solar ou estão em altitudes mais baixas. Além do que, com este tipo 
de informação, o produtor poderia implantar gestão diferenciada de drenagem e irrigação conforme o 
declive do terreno.

As ferramentas de análise espacial, bem como os sensores de satélite, podem fornecer rapidamente 
dados acessíveis para técnicos e agricultores, clientes do sistema de produção. Estas tecnologias 
podem ser transferidas para o usuário final por meio de software livres de SIG e estarem disponíveis, 
tanto na forma de produtos digitais ou gráficos, em servidores WEBmap, para visualização e 
download digital de banco de dados.

Os dados digitais gerados no projeto estão depositados na plataforma de dados geográficos digitais 
da Embrapa (GeoInfo: http://geoinfo.cnpuv.embrapa.br/) e que poderão contribuir para a expansão 
de novas áreas de vinhedos, , como pode ser visto no exemplo da Figura 7. Estes dados podem ser 
visualizados e manipulados em programas livres de SIG por produtores, associações e cooperativas 
de produtores.

Finalmente, outras técnicas poderiam ser utilizadas para detalhar o monitoramento da videira, 
como sensores transportados por Vants e drones (Baluja et al., 2012; Santesteban et al., 2017). 
Possivelmente, pesquisas futuras na região da Indicação de Procedência da Campanha Gaúcha 
requererão imageamento de alta resolução para monitorar continuamente o cultivo de vinhedos ao 
longo ciclo fenológico.
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