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INTRODUÇÃO 





 O cultivo de uvas europeias (Vitis vinifera) pressupõe o uso 

da enxertia, tendo em vista que a espécie é sensível à filoxera 

INTRODUÇÃO 

 Das variedades de uva que podem render vinhos finos, todas 

são variações da espécie Vitis vinifera (também conhecidas como 

videiras européias).  

 Os vinhos comuns são produzidos a partir das espécies que 

apresentam maior resistência às pragas e a outras moléstias, a Vitis 

labrusca e Vitis bourquina (videiras americanas), e ainda a partir 

das chamadas videiras híbridas.  



 praga que ataca as 

raízes e folhas de um 

vinhedo 

As videiras americanas 

eram fortemente 

resistentes.  

E as videiras europeias 

de Vittis Vinifera as mais 

afetadas. 

Solos francamente 

arenosos não 

permitiam que a 

Filoxera se instalasse 



dados oficiais revelam que são cultivadas mais de 

setenta castas de Vitis vinifera na região Sul do Brasil 

INTRODUÇÃO 

 Rio Grande do Sul são cultivadas 138 variedades de uva, 

entre Vitis vinifera, destinadas para a produção de vinhos finos, 

e uvas americanas e híbridas, destinadas à produção de vinhos de mesa e 

sucos.  

 

 Destas, 30 são responsáveis por 95% da área total de cultivo  

 

 Duas delas, "Isabel" e "Bordô", representam 49% da área do Estado. 



Nas cultivares brancas: em 2015 

cultivar Chardonnay,   1011 ha 

cultivar Riesling Itálico,     290 ha 

variedade Moscato Branco    613 ha 

cultivar Trebbiano     180 ha 

cultivar Sauvignon Blanc manteve sua área +- constante durante os 

últimos 20 anos. 

cultivares viníferas são usadas para elaboração de 

vinhos finos tranquilos e espumantes - RS 

 cultivares vinifera tintas: 

cultivar Cabernet Sauvignon  1.028 ha  

cultivar Merlot       800 ha 

 cultivar Pinot Noir      344 há 

cultivar Tannat       352 há 

tradicional Cabernet Franc     213 ha 



PORTA-ENXERTOS 

 A escolha do porta-enxerto deve ser feita considerando o 

destino da produção a fertilidade do solo, os problemas de 

doenças e pragas ocorrentes na região ou na área do vinhedo e 

o vigor da variedade copa.  

 

 Em geral, para a produção de uvas viníferas deveriam ser 

preferidos os porta-enxertos de menor vigor, para privilegiar a 

qualidade da matéria-prima.  

 

 Os principais porta-enxertos recomendados para o cultivo 

de viníferas nas regiões temperadas do Brasil são descritos a 

seguir: 



1103 Paulsen –  
• grupo berlandieri x rupestris.  

• Teve grande difusão no RS e em SC nos últimos anos  

• Apresenta tolerância à fusariose, doença comum nas zonas vitícolas da Serra 

Gaúcha e do Vale do Rio do Peixe.  

• vigoroso, enraíza com facilidade e apresenta boa pega de enxertia.  

• Tem demonstrado boa afinidade geral com as diversas cultivares.  

• Porta-enxerto mais propagado atualmente na região Sul do Brasil. 

Solferino –  
o introduzido e difundido no RS a partir da década de 1920 como 3309, um porta-

enxerto do grupo V. riparia x V. rupestris.  

o Mais tarde foi identificado como um V. berlandieri x V.riparia e, não tendo sido 

identificada a cultivar, passou a ser denominado Solferino.  

o É conhecido pelos viticultores pelo nome "Branco Rasteiro" devido ao aspecto 

esbranquiçado da brotação e ao seu hábito de crescimento prostrado.  

o Ainda é muito utilizado na viticultura do RS e de SC. 

o Apresenta facilidade de enraizamento, boa pega de enxertia, vigor médio e boa 

afinidade geral com as copas, normalmente condicionando a boas produtividades. 



SO4 –  
 grupo berlandieri x riparia foi introduzido na década de 1970 

 muito difundido no RS nos anos subseqüentes.  

 Em geral confere desenvolvimento vigoroso e boas produtividades à maioria das copas. 

Atualmente é muito pouco propagado devido à alta sensibilidade à fusariose e a problemas 

de dessecamento do engaço, uma anomalia verificada em certos anos, devido a 

desequilíbrio nutricional envolvendo o balanço entre potássio, cálcio e magnésio.  

 Estes problemas não têm sido constatados na região de Santana do Livramento, onde o 

solo é profundo e bem drenado. 

420-A Mgt –  
menos vigoroso do grupo berlandieri x riparia  

indicado para o cultivo de uvas finas para vinho.  

Confere vigor moderado à copa, favorecendo a obtenção de produções limitadas.  

Não tem sido muito usado porque apresenta alguma dificuldade de enraizamento e, também, 

de pega de enxertia. 

101-14 Mgt –  
principal representante do grupo riparia x rupestris cultivado nos vinhedos sulinos.  

Já teve maior difusão na Serra Gaúcha, onde foi substituído pelo 1103 P nos últimos anos. 

 É um porta-enxerto pouco vigoroso, que induz vigor e produção moderados, por isso 

indicado para a produção de uvas finas para vinho.  

Tem boa afinidade geral com as copas, apresenta boa capacidade de enraizamento e boa 

pega de enxertia. 



https://www.embrapa.br/uva-e-vinho/cultivares-e-porta-

enxertos 



Cultivar copa: Cabernet Sauvignon 

 Vigor vegetativo:  comprimento dos ramos 1° e 2° 

ano 

     peso de material de poda e 

área foliar 



RESULTADOS 









https://www.embrapa.br/uva-e-vinho/cultivares-e-porta-enxertos 





























VARIEDADES DESTINADAS A VINHOS FINOS DE MESA 




























