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No dia 19 de novembro, a 
cidade de Marialva (PR) vai ser 
o palco para o Workshop Uva 
de Mesa Sustentável.  Pesqui-
sadores e produtores do Pa-
raná e de outros estados irão 
orientar sobre cultivo, manejo, 
conservação e vários outros 
aspectos da cultura da uva de 

Pesquisadores da Embrapa Uva e Vinho Uva orientam sobre 
cultivo sustentável de uva de mesa

mesa, que é um símbolo ma-
rialvense. A Embrapa Uva e 
Vinho vai estar presente com 
os pesquisadores Lucas Gar-
rido, que  abordará o Manejo 
de Glomorella em Uvas, e  João 
Dimas Maia, que apresentará  
as Variedades de Uva de Mesa 
e seu Manejo (BRS Núbia, BRS 

Vitória e Niagara Rosada). Já 
Eduardo Augustinho dos San-
tos, da Emater, irá palestrar 
sobre Manejo conservacionista 
de solo na cultura de Uva de 
Mesa. As inscrições são gra-
tuitas e poderão ser realizadas 
até às 12h do dia 18/11/2019,  
pelo telefone (44) 3232-8900. 

O Salão da Comunidade 
do distrito de Tuiuty foi pal-
co de um chá dançante que 
reuniu mais de 400 pessoas 
no último sábado (09), para 
comemora um ano repleto de 
atividades voltadas aos Gru-
pos de Convivência da Ter-
ceira Idade, que se encerrarão 
no mês de dezembro.

A confraternização or-

Chá dançante para a terceira
idade reúne 400 pessoas
em Tuiuty

O evento é realizado 
pela Emater/PR, Embrapa e 
ANPEF, com o apoio do Pro-
gramas Microbacias, Prefei-
tura Municipal de Marialva 
(por meio de sua Secretaria de 
Agricultura, Pecuária e Meio 
Ambiente), CREA-PR, Câ-
mara Municipal de Marialva, 
SEAB e Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abasteci-
mento.

Serviço
O quê: Workshop Uva de 

Mesa Sustentável. 
Quando: 19/11/2019
Local: Câmara Municipal 

de Marialva. Rua Nossa Se-
nhora do Rocio, 873 - Centro, 
Marialva, PR.

Horário: das 8h30 às 16h
Inscrições: até às 12h do 

dia 18/11/2019,    pelo fone: 
(44) 3232-8900

ganizada pelo Departamento 
de Assistência Social e Grupo 
Bela Eta,  iniciou às 14h e se 
estendeu até as 18h com um 
baile animado pelo DJ Feijão 
e a cantora Nelli Rossi.

Diversas lideranças mu-
nicipais prestigiaram o even-
to, além do Padre Valdir 
Thuns, que  concedeu uma 
benção a todos.

Agricultores e técnicos 
que têm interesse em aprender 
sobre compostagem terão uma 
nova chance de se capacitar no 
assunto em aulas online. É que 
estão abertas entre 11 e 17 de 
novembro as inscrições para 
uma nova turma do curso de 
compostagem 100% vegetal, 
na modalidade de ensino a dis-
tância (EAD). Composto por 
doze aulas, dois vídeos e mate-
rial de leitura complementar, 
o curso será realizado entre 
18 de novembro a 22 de de-
zembro e pretende ensinar os 
participantes a fazer compos-
tagem de maneira eficiente, 
melhorando o aproveitamen-
to de resíduos e subprodutos 
para a produção de insumos 
agrícolas.. Veja mais: http://
bit.ly/2NkKbEK

Objetivos
de aprendizagem
As bases teóricas de temas 

como matéria orgânica, apro-
veitamento de resíduos e com-
postagem, e informações de-
talhadas sobre planejamento, 
condução e avaliação de pro-
cessos de compostagem, além 
das principais formas de utili-
zação de compostos orgânicos.

Conteúdo e distribuição
do curso

Aprenda compostagem em casa

O curso é composto por 
12 aulas distribuídas em três 
módulos:

Módulo 1: a matéria orgâ-
nica e o aproveitamento agrí-
cola de resíduos: A importân-
cia do aproveitamento agrícola 
dos resíduos; A matéria orgâ-
nica; A importância da maté-
ria orgânica para a fertilidade; 
Utilização agrícola da matéria 
orgânica; e Aproveitamento 
agrícola de resíduos.

Módulo 2: o processo de 
compostagem: O que é com-
postagem; Condições reco-
mendadas para a composta-
gem; Diferentes formas de 
compostagem; A eficiência do 
processo de compostagem; e 
Principais matérias-primas 
utilizadas.

Módulo 3: a utilização 
do composto: A utilização do 
composto e Composto 100% 
vegetal e extrato e composto.
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CULTIVAR DESPONTA
DE CACHO

REGULADOR DE
CRESCIMENTO

(ÁCIDO GIBERÉLICO)

RALEIO DE
BAGAS

CONTROLE DA
PRODUÇÃO

BRS Vitória 12 cm após
a floração

30 ppm em bagas
de 6 a 8mm

_

70 bagas/
cacho 

2 cachos/ramo

BRS Isis 15 cm após
a floração

50 a 60 bagas/
cacho

2 cachos/ramo

A fruticultura brasileira é 
responsável por 16% dos em-
pregos gerados pelo agrone-
gócio nacional, sendo que, em 
média, são geradas duas novas 
vagas a cada hectare cultivado 
com frutas  Historicamente, 
a produção de uvas de mesa 
na Serra Gaúcha é reduzida, 
quando comparada a outros 
polos de produção, e visa mais 
ao atendimento do consumo 
regional. 

Embora lançadas e reco-
mendadas para regiões de cli-
ma quente, sobretudo o Nor-
deste brasileiro, a Embrapa 
Uva e vinho  viu a necessidade 
de avaliar o comportamento 
das cultivares em condições 
de clima temperado, especial-
mente na Serra Gaúcha, prin-
cipal região produtora de uvas 
para processamento do Brasil, 
onde também há uma tendên-
cia de diversificação da viti-
cultura com vistas à produção 
de uvas de mesa associada ao 
crescente nicho de mercado do 
enoturismo e turismo rural

Quando se considera o 
volume total produzido, inde-
pendente da finalidade, a uva 
está incluída entre os seis pro-
dutos responsáveis por cerca 
de 70% do valor bruto da pro-
dução brasileira de frutas.

 No Brasil, a viticultura é 
praticada em uma grande ex-
tensão norte-sul, de cerca de 
78.000 ha, incluindo regiões 
de clima temperado, subtropi-
cal e tropical. São exploradas 
cultivares que pertencem à 
espécie Vitis vinifera, híbridos 
de V. labrusca, além de híbri-
dos complexos.

Metade do volume total 
de uvas produzido no país é 
destinada para o consumo in 
natura, sendo originada prin-
cipalmente em regiões de cli-
ma subtropical e tropical, nos 
estados de Pernambuco, da 
Bahia, de São Paulo, Paraná e 
de Minas Gerais, enquanto o 
segmento de uvas para proces-
samento está concentrado na 
região Sul do país

Adaptação do cultivo protegido das uvas de mesa sem            sementes  BRS Vitória e  BRS Isis na Serra Gaúcha

Manejo dos Cachos das cultivares BRS Vitória e BRS Isis sob cultivo protegido na Serra Gaúcha

Historicamente, a produ-
ção de uvas de mesa na Serra 
Gaúcha é reduzida, quando 
comparada a outros polos de 
produção, e visa mais ao aten-
dimento do consumo regional. 
São usadas para esta finalida-
de uvas híbridas americanas, 
como a ‘Niágara Rosada’, a 
‘Niágara Branca’ e a uva ‘Isa-
bel’,em cultivo convencional, 
sem cobertura plástica; em al-
guns casos são também culti-
vadas uvas finas com sementes, 
em sistema de cultivo protegi-
do.

Adaptação
O porta-enxerto predo-

minante na região é a cultivar 
Paulsen 1103, resistente à fu-
sariose, doença de solo mui-
to comum na região. O clima 
úmido predominante favorece 
as principais doenças fúngi-
cas da videira no Brasil, como 
míldio, antracnose, mancha 
das folhas, ferrugem e podri-
dões de cachos (podridão da 
uva madura, podridão cin-
zenta, podridão ácida). Nesse 
sentido, no sistema de culti-
vo protegido, que protege as 
plantas do molhamento foliar, 
o número total de tratamentos 
fitossanitários em uvas ameri-
canas e híbridas diminui dras-
ticamente. No caso das uvas 
finas com sementes (Grupo 
‘Itália’) cultivadas em sistema 
protegido ainda assim é neces-
sário o controle preventivo de 
doenças.

Neste grupo de cultivares, 
o oídio e a podridão cinzenta 
exigem controles preventivos 
para evitar danos e prejuízos 
econômicos. O lançamento das 
cultivares de uva de mesa sem 
sementes da Embrapa - BRS 
Clara, BRS Linda, BRS Mo-
rena, BRS Vitória e BRS Isis 
- veio atender à demanda do 
setor produtivo por variedades 
que pudessem diversificar a 
matriz produtiva nacional.

Os pesquisadores da Em-
brapa Uva e Vinho  disponi-

bilizaram um conjunto de re-
comendações para o cultivo de 
‘BRS Isis’ e ‘BRS Vitória’, sob 
cobertura plástica, na Serra 
Gaúcha, desenvolvidas no pe-
ríodo 2013-2018.

Negócio e mercado de
uvas para mesa
na Serra Gaúcha
Mesmo tratando-se da 

principal região produtora 
de uvas para processamento, 
existem famílias de viticul-
tores dedicadas à produção 
de uva de mesa das cultiva-
res Niágara (rústica), Itália e 
Benitaka (finas), todas com 
sementes. Estes produtores 
vislumbraram uma melhoria 
competitiva dos seus negócios 
a partir da introdução das cul-
tivares BRS, sem sementes, em 
suas matrizes produtivas.

Estas famílias produtoras 
de uvas de mesa estão inseri-
das num ambiente onde o tu-
rismo rural e o enoturismo são 
atividades com grande apelo e 
capacidade de atração de visi-
tantes. Na maioria dos casos, a 
produção da uva é comerciali-
zada no próprio local de pro-
dução, encurtando a cadeia, 
evitando gastos com logística 
e intermediários e possibili-
tando uma maior agregação de 
valor ao produto.

O diferencial deste negó-
cio não está centrado exclusi-
vamente na compra de uva e 
sim em todo um conjunto de 
emoções e estímulos desper-
tados pela paisagem, pela in-
teração com a família de pro-
dutores, pela beleza estética 
dos parreirais carregados de 
cachos de uva. Com destaque 
o profissionalismo com que o 
trabalho é desenvolvido por 
estas famílias, tanto no nível 
tecnológico de seus sistemas 
de produção quanto na gestão 
do negócio. De modo geral, 
todos divulgam seus projetos 
e produção através de redes 
sociais, e dispõem de espaços 
e instalações adequadas para 
receber os visitantes e comer-

BRS Isis

cializar seus produtos.

Métodos
de melhoramento
As cultivares de uva de 

mesa sem sementes BRS Vi-
tória (Figura 1)e BRS Isis, 
foram selecionadas a partir 
do cruzamento realizado en-
tre  variedades já estudadas 
em 2004, na Embrapa Uva e 
Vinho. Trezentos e noventa e 
nove embriões foram resgata-
dos deste cruzamento, dando 
origem a 158 plantas, que fo-
ram enxertadas nos vinhedos 
da Embrapa Uva e Vinho, na 
Estação Experimental de Viti-
cultura Tropical, em Jales-SP.

A primeira colheita foi fei-
ta em agosto de 2007, quando 
as plantas originais foram se-
lecionadas registraram alta 
fertilidade, sabor aframboe-
sado especial, lembrando uvas 
americanas, como ‘Niágara 

Rosada’, alto conteúdo de açú-
cares e ausência de sementes.

A BRS Isis apresenta alta 
fertilidade de gemas, cor ver-
melha, textura firme, bagas 
grandes e sabor neutro agra-
dável. As cultivares de  2007 a 
2012, apresentaram caracte-
rísticas agronômicas e de qua-
lidade dos frutos da ‘BRS Vi-
tória’, bem como a tolerância 
ao míldio - principal doença 
da videira no Brasil - obser-
vadas na primeira colheita. De 
forma semelhante, em 2011 a 
‘BRS Isis’. 

Segundo os pesquisadores 
a cultivar expressou alta ferti-
lidade de gemas, tolerância ao 
míldio, mantendo as princi-
pais características da planta 
original, tais como vigor exu-
berante, bagas de tamanho 
natural grande, boa aderência 
e textura crocante. Tanto a 
‘BRS Vitória’ quanto a ‘BRS 
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BRS Vitória

Isis’ foram consideradas resis-
tentes ao míldio.Pode ser ob-
servado que os ramos e folhas 
de ‘BRS Isis’ e de ‘Seyve Villar 
12375’ (padrão resistente) não 
mostram sintomas da doença, 
enquanto os de ‘Thompson 
Seddless’ (padrão suscetível) 
se apresentam completamente 
atacados pelo fungo.

A partir de 2013 também 
foram instaladas unidades de 
validação na Serra Gaúcha, 
nos municípios de Bento Gon-
çalves e Alto Feliz, RS. Princi-
pais características agronômi-
cas das cultivares BRS Vitória 
e BRS Isis ‘BRS Vitória’ BRS 
Vitória é uma cultivar vigo-
rosa, o que contribui para rá-
pida formação da planta já no 
primeiro ano. O seu ciclo (da 
brotação à colheita) em Bento 
Gonçalves, na Serra Gaúcha, é 
de 147 dias , podendo ser con-
siderada uma cultivar de ciclo 
precoce.

Apresenta alta fertilida-
de de gemas, com dois cachos 
por ramo, em média, mesmo 
em gemas basais. As bagas, es-
féricas, apresentam tamanho 
médio ao natural (sem uso de 
reguladores de crescimento), 
em média de 20 mm x 28 mm, 
de cor preto-azulada, com pe-
lícula grossa e resistente.

A polpa é incolor, ligei-
ramente firme, com sabor 
aframboesado, que lembra 
o sabor de uvas americanas, 
como ‘Niágara Rosada’. É uma 
uva sem sementes. Os cachos 
são levemente compactos, de 

peso médio de 390 g, o que 
exige manejo específico, con-
forme descrito adiante. A cul-
tivar apresenta boa tolerância 
à rachadura de bagas, que 
pode resultar da ocorrência de 
chuvas durante o período de 
maturação.

No caso do cultivo prote-
gido, o rachamento é observa-
do após uma rápida absorção 
de água depois de períodos 
longos de seca ou sem irriga-
ção. Por isso, mesmo que não 
haja necessidade de manter ir-
rigação, é importante disponi-
bilizar água constantemente, 
para evitar o estresse hídrico e 
rachamento de bagas.

BRS Vitória
A BRS Vitória tem alto 

potencial glucométrico, po-
dendo atingir acima de 18 
°Brix, com elevada acidez. 
Aproximadamente 30 dias 
antes da maturação, a uva já 
atinge a coloração final, porém 
esse parâmetro visual não deve 
ser decisivo para determinar 
o ponto de colheita, uma vez 
que nesse momento do proces-
so de maturação a uva ainda 
está com baixo teor de açúcar 
e muita acidez

BRS Isis
BRS Isis é uma cultivar 

de ciclo tardio, levando 182 
dias da brotação ao final da 
maturação na Serra Gaúcha. 
É uma cultivar vigorosa, com 
exuberante desenvolvimento 
vegetativo. Durante a forma-

ção, a planta apresenta forte 
dominância apical, havendo 
necessidade de manejo especí-
fico para a formação adequada 
das plantas. A fertilidade de 
gemas é alta, apresentando 
de dois a três cachos por vara, 
quando submetido a podas 
médias ou longas.

Sem o uso de reguladores 
de crescimento, o peso médio 
de cachos é de 590 g, com ba-
gas, sob condições naturais, de 
tamanho grande (em média 20 
x 35 mm). Os cachos são pre-
dominantemente cilíndrico-
-alados, com ocorrência de al-
guns cachos cilíndricos, muito 
compactos, com pedúnculo 
muito curto.

As bagas são vermelhas, 
formato elíptico-largo, com 
película grossa, polpa firme e 
incolor, de sabor neutro, com 
traços de sementes rudimen-
tares, grandes e carnosos (Fi-
gura 7). Quanto à sensibili-
dade à rachadura de bagas, a 
BRS Isisapresenta média tole-
rância.

Composição das uvas
Quando comparada à uva 

Benitaka, mutação natural e 
colorida da uva Itália, princi-
pal variedade de uva de mesa 
fina cultivada na Serra Gaú-
cha, a BRS Vitória, por sua 
cor, apresenta valores muito 
superiores de compostos an-
tioxidantes, antocianas e ín-
dice de polifenóis total. Esta 
mesma comparação, quando 
feita com a ‘BRS Isis’, apre-
senta valores ligeiramente me-
nores dos mesmos compostos.

Sistema de cultivo
na Serra Gaúcha
O trabalho de validação 

das cultivares BRS Vitória 
e BRS Isis na Serra Gaúcha 
teve início em 2013, na Sede 
da Embrapa Uva e Vinho, em 
Bento Gonçalves. Consideran-
do as particularidades climáti-
cas da região, as unidades de 
validação na Serra Gaúcha fo-
ram implantadas com base no 
sistema de cultivo protegido, 
já assumido como imprescin-
dível nesse tipo de produção.

O vinhedo está localizado 
na área experimental da Em-
brapa Uva e Vinho, em Bento 
Gonçalves, RS  onde são de-
senvolvidos os trabalhos de 
pesquisa e transferência de 
tecnologia da Unidade.

Na área, são mantidas 17 
cultivares, de domínio público 
e, também, cultivares e sele-
ções desenvolvidas pela Em-

brapa. 

Implantação do vinhedo
Na Região Sul do país, es-

pecialmente na Serra Gaúcha, 
recomenda-se para a implan-
tação de vinhedos, a utilização 
de mudas enxertadas em por-
ta-enxerto Paulsen 1103, por 
sua melhor adaptação e resis-
tência à fusariose. É possível 
realizar a enxertia em campo, 
porém, para isso, o produtor 
deverá ter segurança da ori-
gem e sanidade do porta-en-
xerto e, principalmente, do 
material propagativo da culti-
var produtora.

É necessário realizar a 
análise de solo, para verificar 
quais as correções necessárias 
em termos de fertilidade. Esta 
correção deve ser realizada 
com antecedência mínima de 
três meses ao plantio, o que 
geralmente ocorre a partir de 
julho, na segunda metade do 
inverno e começo da primave-
ra. O espaçamento recomen-
dado é de 2,5 a 2,8 metros 
entre filas e 2 metros entre 
plantas.

Após o plantio, não são 
mais recomendadas interven-
ções de revolvimento do solo, 
ou seja, quaisquer práticas 
tais como adubações, calagem, 
e adubação verde devem ser 
feitas superficialmente. Com 
relação ao sistema de condu-
ção, para a produção de uvas 
de mesa o mais recomendado 
é a latada (pérgola ou cara-
manchão), no qual a vegetação 
é conduzida horizontalmente 
sobre os arames da estrutura. 
Nesse sistema, a produtividade 
da maior parte das cultivares 
de uva pode ultrapassar 30 t/
ha, desde que bem manejadas.

É possível conduzir as 
plantas no Sistema Y, que 
tem como principal vantagem 
a possibilidade de implantar 
cada fila independente da ou-
tra. Em termos de produtivi-
dade e manejo, assemelha-se 
à latada tradicional. O cultivo 
em espaldeira (vertical) não é 
recomendado para a produção 
de uvas de mesa em cultivo 
protegido na Serra Gaúcha, 
pois, em função da baixa pro-
dutividade, não é economica-
mente viável.

Construção
da cobertura plástica
O cultivo protegido - sob 

cobertura plástica - é uma for-
ma de produzir uvas com mais 
segurança em regiões com ex-
cesso de chuva, principalmen-

te.Cultivo protegido das uvas 
de mesa sem sementes ‘BRS 
Vitória’ e ‘BRS Isis’ na região 
15 da Serra Gaúcha por dimi-
nuir a incidência das princi-
pais doenças da videira.

Nesse sistema, desde que 
bem conduzido, as plantas es-
tarão protegidas do vento e do 
molhamento foliar, evitando o 
desenvolvimento de antracno-
se, míldio e podridões em ge-
ral. Além disso, apesar de não 
ser sua principal função, que 
é o de resguardar da chuva, 
o plástico também protege as 
plantas em caso de ocorrência 
de granizo.

A estrutura da cobertura 
plástica do vinhedo deve ser 
colocada a partir do segundo 
ano de implantação, quando 
as plantas já estiverem com os 
braços principais formados e 
conduzidos no arame. É pos-
sível aguardar esse período, 
pois, até lá, não haverá pro-
dução de uvas. Desta forma, o 
investimento na aquisição do 
plástico é postergado por um 
ano e a vida útil do material é 
prolongada na fase produtiva 
do parreiral.

É importante observar que 
o plástico deve ser colocado so-
bre arcos, preferencialmente 
de aço galvanizado, dispostos a 
cada 3,0 m na linha de plantio, 
de forma a ficar bem esticado e 
a uma altura mínima de 80 cm 
do arame da latada , com vão 
de, no mínimo, 20 cm entre 
os arcos. O tipo de plástico é 
variável, mas deve ser imper-
meável e transparente; sendo o 
mais recomendado, em função 
de sua durabilidade, o de ráfia.

O principal objetivo da 
cobertura plástica é diminuir 
a incidência de doenças no vi-
nhedo, por isso os tratamen-
tos fitossanitários passam a 
ser realizados sob outra ótica, 
com menor intensidade. Além 
disso, por não ocorrer lavagem 
pela água da chuva, e pela di-
minuição da fotodegradação 
das moléculas dos defensivos, 
estima-se que a carência dos 
produtos sob a cobertura plás-
tica seja três vezes maior.

Isso significa, por exem-
plo, que um produto que apre-
senta carência de sete dias no 
rótulo, quando aplicado sob 
cobertura plástica, tem o pe-
ríodo de carência aumentado 
para 21 dias. O produtor tem 
de estar ciente desta informa-
ção e cumprir o período real 
de carência ao realizar apli-
cações ao longo do ciclo, para 

Continua na página 06
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Continuação... Adaptação do cultivo protegido das uvas de mesa 
evitar a presença de resíduos 
de agrotóxicos na uva, prin-
cipalmente considerando que 
a colheita ocorre de forma es-
calonada. Outro manejo asso-
ciado à cobertura plástica é a 
colocação de telas de sombri-
te, entre as filas e ao redor do 
vinhedo, para evitar a entrada 
de pássaros e outros animais 
que possam danificar as uvas, 
principalmente na época de 
maturação.

Formação da planta
Após o plantio da muda 

(realizado preferencialmente 
no inverno), o principal broto 
é conduzido em um tutor até 
ultrapassar o nível do arama-
do (onde se realiza a desponta) 
em cerca de 20 cm para a for-
mação dos cordões ou braços. 
Todos os outros brotos laterais 
(feminelas) são retirados, ex-
ceto os três últimos abaixo do 
aramado, entre os quais serão 
escolhidos dois a serem guia-
dos em sentidos opostos no ali-
nhamento das ruas. As plantas 
também podem ser formadas 
com apenas um cordão (braço) 
e, neste caso, todas as guias 
são orientadas no mesmo sen-
tido no alinhamento da rua. 
Isso dependerá da incidência, 
força e direção dos ventos, de-
clividade do terreno e fertili-
dade do solo.

Primeira poda
de produção
A primeira poda de pro-

dução é realizada um ano após 
o plantio da muda (durante o 
inverno). Ela consiste em dei-
xar dois braços (varas), uma 
para cada lado do arame, com 
oito gemas, para melhorar a 
uniformidade e a quantidade 
de gemas brotadas; recomen-
da-se a aplicação de cianamida 
hidrogenada, antes do início 
de brotação espontânea, no es-
tádio fenológico 1, o que cor-
responde às gemas dormentes.

É possível deixar uma 
vara, com as gemas cegas, ao 
final de cada braço, somente 
para manter a planta firme na 
estrutura.

Segunda poda
de produção
 Na segunda poda de pro-

dução recomenda-se deixar 
seis varas com quatro gemas 
- três varas em cada braço 
principal da planta. Para cada 
vara, deixar um esporão com 
uma gema visível. Na extre-
midade de cada braço, deixar 
uma vara com quatro gemas, 

para ser conduzida no arame 
principal, definindo assim o 
tamanho permanente da plan-
ta, com aproximadamente 80 
cm para cada lado.

Para uniformizar e au-
mentar a brotação de gemas, 
recomenda-se a utilização de 
cianamida hidrogenada.

Terceira poda
de produção
A partir da terceira poda 

de produção a recomendação 
é manter a poda mista (varas 
e esporões), deixando oito va-
ras - quatro para cada lado da 
planta - com quatro gemas. 
Para cada vara, deixar um es-
porão com uma gema visível. 
Para uniformizar e aumentar 
a brotação de gemas recomen-
da-se a utilização de cianami-
da hidrogenada. Observe que 
essas recomendações são apro-
priadas para vinhedos com es-
paçamento de 2,5 a 2,8 metros 
entre filas e 2 metros entre 
plantas. Em geral, recomenda-
-se trabalhar com 16 mil varas 
(de quatro gemas) por hectare, 
independente do espaçamento

Poda verde - Desbrota
Quando os brotos atingi-

rem aproximadamente 15 a 
20 cm recomenda-se realizar 
a desbrota, que consiste em 
eliminar o excesso de brotos, 
principalmente aqueles sem 
uva, mais fracos e mal posicio-
nados.

Desnetamento
Durante o crescimento dos 

brotos recomenda-se realizar 
o desnetamento (retirada das 
feminelas/ramos ladrões) e a 
eliminação das gavinhas, para 
facilitar o posterior amarrio 
dos ramos.

Desfolha
A desfolha deve ser a mí-

nima possível, eliminando 
apenas as folhas basais mal-
formadas, lembrando que se 
deve deixar o mínimo de 10 a 
12 folhas por ramo.

Desponta
Essa atividade deve ser re-

alizada quando os brotos atin-
gem o final da área coberta e 
começam a ultrapassar a borda 
do plástico. Consiste em des-
pontar o broto, tendo o cuida-
do de deixar a última feminela 
para evitar a brotação da gema 
do ramo principal. Essa práti-
ca deve ser feita após o pega-
mento dos frutos e sempre que 
uma nova brotação surgir.

Amarração dos ramos
Após o broto estar bem 

fixado na base do sarmento 
(braço da planta), e já terem 
sido realizadas a desponta, o 
desnetamento e a eliminação 
das gavinhas, deve-se fazer o 
amarrio do broto, tendo o cui-
dado de colocar todos os bro-
tos um ao lado do outro, evi-
tando a sua sobreposição.

Manejo dos cachos
‘BRS Vitória’ -Desponta
Logo após a floração, os ca-

chos devem ser despontados de 
forma que fiquem com 12 cm a 
partir da primeira ramificação 
do engaço. A desponta tam-
bém pode ser feita quando as 
bagas estiverem com tamanho 
entre 6 e 8mm de diâmetro. 
Ácido giberélico: É recomen-
dado realizar uma aplicação de 
30 ppm (partes por milhão) de 
ácido giberélico, visando pro-
mover o aumento do tamanho 
das bagas, quando as mesmas 
estiverem com 6 a 8 mm de di-
âmetro, com pulverizador cos-
tal ou imersão do cacho. 

Raleio
Recomenda-se realizar o 

raleio de bagas, deixando em 
média 70 bagas por cacho. 
Caso seja necessário alongar 
o pedúnculo, recomenda-se 
eliminar as primeiras quatro 
pencas de bagas do cacho.

‘BRS Isis’ - Desponta
Logo após a floração, os 

cachos devem ser despontados 
de forma que fiquem com 15 
cm. A desponta também pode 
ser feita quando as bagas esti-
verem com tamanho entre 6 e 
8 mm de diâmetro.

Ácido giberélico
Não se recomenda a apli-

cação de ácido giberélico, pois 
as bagas já apresentam tama-
nho adequado.

Raleio
Recomenda-se realizar o 

raleio de bagas, deixando em 
média 50 a 60 bagas por cacho. 
Caso seja necessário alongar 
o pedúnculo, recomenda-se 
eliminar as primeiras quatro 
pencas de bagas do cacho

Manejo de doenças
No cultivo protegido, re-

comenda-se fazer o monito-
ramento de Botrytis cinerea 
(podridão cinzenta) .

Pré-floração e durante
a floração

Caso seja identificada a 
doença, realizar o tratamento 
com produtos registrados para 
a cultura da uva. Para o oídio, 
realizar controle preventivo 
desde a pré-floração até a mu-
dança de cor, com produtos 
registrados para a cultura da 
uva. Para as demais doenças 
fúngicas (míldio, antracnose e 
podridão da uva madura) não 
é necessário o controle, desde 
que a condução das plantas 
seja feita de forma correta, não 
havendo ramos e folhas fora da 
cobertura plástica.

Principais diferenças de
manejo com relação às
uvas do Grupo Itália
As cultivares BRS Vitória 

e BRS Isis apresentam vanta-
gem com relação às variedades 
do grupo Itália, principalmen-
te na facilidade do manejo fi-
tossanitário. Por serem mais 
tolerantes às principais doen-
ças da videira, exigem menos 
tratamentos de agrotóxicos. 
Em termos de manejo do cacho 
(desponta, aplicação de ácido 
giberélico e raleio de bagas), 
as três cultivares apresentam 
melhores resultados quando 
essas práticas são realizadas, 
garantindo melhor disposição, 
tamanho, cor e sabor das bagas 
dos cachos submetidos a esses 
tratamentos. As cultivares 
BRS Vitória e BRS Isis, por 
apresentarem cachos menores, 
resultam no maior rendimento 
dessas práticas de manejo.

Colheita e pós-colheita
Antes da colheita deve-se 

sempre realizar uma limpeza 
dos cachos (toalete), elimi-
nando, ainda no campo, bagas 
podres ou com defeitos (danos 
de pássaros, ferimentos), re-
duzindo-se os riscos de conta-
minações e perdas de qualida-
de durante o armazenamento 
e/ou comercialização. Nesse 
caso, esses restos culturais de-
vem ser retirados do vinhedo 
para evitar o aumento de fonte 
de inóculos de doenças, o que 
pode ameaçar as próximas sa-
fras. Para a colheita, recomen-
da-se utilizar tesouras de pon-
ta arredondada, procurando 
evitar ferimentos e queda de 
bagas sadias.

Na ‘BRS Vitória’ foi possí-
vel observar que, durante o ar-
mazenamento refrigerado, os 
valores médios de sólidos solú-
veis totais mantiveram-se aci-
ma de 16 °Brix, superiores ao 
mínimo exigido para comer-
cialização de uva fina de mesa. 

A manutenção da qualidade 
organoléptica pôde ser veri-
ficada também pelas demais 
análises realizadas, observan-
do um adequado equilíbrio 
entre os teores de açúcares e 
ácidos ao longo do período de 
armazenamento, demonstran-
do um elevado potencial de 
aceitabilidade por parte dos 
consumidores 

Durante as três safras ava-
liadas, verifica-se que as prá-
ticas culturais relacionadas 
à desponta de cacho e raleio 
de bagas foram importantes 
para produzir cachos soltos, 
com bagas grandes e colora-
ção uniforme, evitando perdas 
pós-colheita, principalmente 
por desidratação, rachadura 
das bagas, ressecamento do 
engaço (ráquis), degrana e po-
dridões. O raleio também per-
mitiu um melhor resultado na 
aplicação do ácido giberélico 
e dos defensivos para contro-
le e/ou prevenção de doenças 
e pragas, além de proporcio-
nar uma nutrição mais equi-
librada do cacho. Entretanto, 
verificou-se degrana ao longo 
do armazenamento (inferior a 
5%) associado a evidências de 
desidratação no pedicelo.

A predisposição para a se-
paração da baga do pedicelo é 
uma característica de origem 
genética, mas é também in-
fluenciada pelas técnicas agro-
nômicas, tais como irrigação, 
adubação, emprego de ácido 
giberélico e, sobretudo, do 
manejo pós-colheita. Para di-
minuir esse efeito, recomenda-
-se evitar o manuseio excessivo 
dos frutos durante a colheita e 
transporte, realizando um rá-
pido pré-resfriamento antes 
do armazenamento, acondi-
cionando os cachos individual-
mente em saquinhos de papel 
glassine, plástico perfurado ou 
cumbucas.

O uso de embalagens é 
importante também como 
elemento de identificação e 
valorização do produto no 
momento da comercialização, 
permitindo um maior apro-
veitamento da produção e re-
dução das perdas pós-colhei-
ta. Especificamente na Serra 
Gaúcha, uma forma crescente 
de colher as uvas é o “colha e 
pague”, diretamente associada 
ao turismo rural. Nesse caso, o 
produtor deve orientar o con-
sumidor sobre a melhor forma 
de colher os cachos, priorizan-
do os maduros e orientando-o 
sobre o bom acondicionamen-
to até o momento do consumo.
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Benefícios e propriedades
da macela

Benefícios e propriedades
do jasmin

A macela é amplamente 
utilizada na medicinal natural 
como calmante caseiro.

Ela é antiasmática, an-
tibactericida, antidiabética, 
antidiarreica, antiepilética, 
antiespasmódica, anti-infec-
ciosa, anti-inflamatória, an-
tisséptica e antiviral.

Sendo eficaz no combate 
da azia, do cálculo biliar, ce-
falalgias, cólicas intestinais, 
contrações musculares brus-

O jasmim é um excelente 
revigorante, calmante, reju-
venescedor e relaxante.

Indicado para o trata-
mento de irritações e coceiras 
na pele, contrações muscu-
lares, dores de cabeça e, até 
mesmo, depressão.

Também é considerado 
um analgésico natural devido 

cas, desordens menstruais, 
disfunções gástricas e diges-
tivas, dores de cabeça, dores 
de estômago, epilepsias, es-
pasmos, febre, gastrite e im-
potência.

Seu uso externo é indi-
cado como estimulante da 
circulação capilar, para lavar 
feridas e úlceras, combater a 
queda de cabelos, combater 
suores fétidos nos pés, contu-
sões e dores musculares.

suas propriedades relaxan-
tes, podendo ser usado para 
aliviar os sintomas da meno-
pausa e da TPM, incluindo as 
ondas de calor e as constantes 
mudanças de humor.

Suas substâncias anti-in-
flamatórias e antissépticas fa-
zem da erva uma ótima opção 
para o tratamento de feridas.

O que é uréia e como utilizá-la 
nas plantas

É sabido que a adubação 
é uma das partes mais impor-
tantes no cultivo de qualquer 
tipo de planta, afinal é ela 
quem fornecerá os nutrien-
tes quem faltam para que as 
plantas possam crescer de 
forma saudável e com grande 
qualidade.

Entre a infinidade de fer-
tilizantes disponíveis no mer-
cado, existe a uréia. Confira, 
neste post, mais informações 
sobre esse tipo de fertilizante 
sólido.

O que é a uréia?
A uréia é um tipo de fer-

tilizante sólido muito utiliza-
do para fazer a adubação de 
um grande número de plan-
tas. Apresenta-se na forma de 
grânulos brancos que contém 
em sua composição 46% de 
Nitrogênio. É o fertilizante 
sólido de maior concentração 
de Nitrogênio. E por isso, é 
um tipo de composto que tem 
como principal função for-
necer esse elemento para as 
plantas.

O Nitrogênio é uma peça 
importante pois quando as 
plantas possuem pequena 
quantidade desse elemento 
acabam perdendo parte do 
seu vigor. E isso fica percep-
tível através de sua aparência. 
Quando o Nitrogênio está em 
falta inicia-se o amarelamen-
to das folhas, diminuição do 
crescimento da parte aérea 
e das raízes, diminuição do 
tamanho dos frutos e uma 
significativa redução da pro-
dução.

É aí que entra a uréia, 
utilizada como repositor de 
Nitrogênio, para que a plan-
ta possa recuperar a vitalida-
de e continuar o processo de 
desenvolvimento de maneira 
saudável.

A uréia é considerada um 
fertilizante nitrogenado. Ou 
seja, que fornece um tipo de 
Nitrogênio assimilável pelas 
plantas. É um produto muito 
volátil, podendo causar uma 
espécie de queimadura nas 
folhas das plantas. Quando 
existe um contato direto com 
as folhas, elas acabam fican-
do com aquele amarelamento 
bem conhecido por quem pos-
sui o hábito de cultivar.

Muito usada para adubar 
grama: nos meses de setem-
bro, dezembro e abril, não 
adubar no inverno. Se o seu 
terreno for de solo argiloso, 

aplicar também areia para 
aumentar a drenagem e a ae-
ração.

Cuidados na aplicação
É muito importante sa-

ber como utilizar a uréia sem 
riscos à saúde. Sendo assim, 
existem algumas recomen-
dações na hora de utilizar o 
produto.

No momento em que es-
tiver aplicando o produto não 
se deve fumar, comer ou be-
ber;

Nunca aspire a poeira que 
vem do produto;

Evite sempre o contato do 
produto com os olhos ou pele;

Use um equipamento 
(luvas e máscaras) que seja 
apropriado para a proteção 
durante a aplicação;

Nunca aplique o produto 
em locais sem ventilação.

Riscos à saúde
A uréia como todo e qual-

quer produto pode causar da-
nos. São alguns deles:

Irritação das vias aéreas 
superiores;

Irritação da pele;
Dermatite, em casos de 

exposição repetitiva;
Irritação ocular séria, em 

caso de contato com a região 
dos olhos.

Por tais motivos é impor-
tante frisar sempre a apli-
cação de forma consciente e 
segura.

Efeitos no meio ambiente
Não é comum (e nem 

mesmo esperado) nenhum 
tipo de reação da uréia com o 
meio ambiente. Porém, como 
todo fertilizante, é necessário 
seguir todas as recomenda-

ções de uso.

Armazenamento
do produto
Tão importante quanto a 

aplicação, é o armazenamen-
to da uréia. Estamos falando 
sobre um produto corrosivo e 
que por tal motivo necessita 
de um local seco.

Para que não aconteça 
nenhum tipo de problema é 
preciso armazená-la em locais 
frescos e de baixa temperatu-
ra. Preferencialmente bem 
ventilados. E principalmente, 
em locais secos e distantes de 
fontes de calor ou de ignição.

Continuação... Adaptação do cultivo protegido das uvas de mesa 
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Quando se trata de forne-
cer fertilizantes às orquídeas, 
existe um mundo de possi-
bilidades. Cada cultivador 
prefere seu método, seja ele 
orgânico ou inorgânico. No 
entanto, qualquer que seja a 
adubação escolhida, ela de-
verá fornecer os elementos 
químicos essenciais ao bom 
desenvolvimento e floração 
das orquídeas.

Podemos dividir estes 
compostos em macro e mi-
cronutrientes. Ambos são 
igualmente importantes, a di-
ferença está apenas na quan-
tidade requerida pelas orquí-
deas, muito menor no caso 
dos micronutrientes.

O que são
macronutrientes?
Os macronutrientes são 

os componentes da famosa 
sigla NPK de todos os fer-
tilizantes industrializados. 
Nitrogênio (N), Fósforo (P) e 
Potássio (K) são os pilares de 
qualquer adubação vegetal. 
Eles são essenciais para que a 
planta cresça, floresça e fru-
tifique. Cálcio (Ca), Magnésio 
(Mg) e Enxofre (S) também 
são incluídos nesta categoria.

Quem são
os micronutrientes?
Já os micronutrientes 

são menos abundantes, sen-
do consumidos em quantida-
des muito pequenas, mas são 
igualmente importantes para 
todos os processos do desen-
volvimento das orquídeas. 
Dentre eles, temos Boro (B), 
Cloro (Cl), Cobre (Cu), Ferro 
(Fe), Manganês (Mn), Molib-
dênio (Mo), Cobalto (Co), Ní-
quel (Ni) e Zinco (Zn).

Diferentes
fórmulas de fertilizantes
Sempre que formos ad-

quirir um fertilizante, é im-
portante verificarmos no ró-
tulo se estes elementos acima 
citados estão presentes, e em 
quais quantidades. Existem 
adubos comerciais com com-
posições próprias para o cul-

Fertilização de orquídeas

tivo de diferentes plantas, tais 
como orquídeas, suculentas, 
frutíferas, etc. Casa qual terá 
uma necessidade diferente 
em termos do balanço dos nu-
trientes. Além disso, mesmo 
os adubos específicos para or-
quídeas podem trazer fórmu-
las diferentes.

Fertilizante
para manutenção
Adubos com esta finali-

dade possuem quantidades 
iguais de NPK. Geralmente, 
são vendidos como 10-10-10 
ou 20-20-20, indicando que 
há partes iguais de nitro-
gênio, fósforo e potássio na 
composição. Nem todos desta 
categoria possuem micronu-
trientes, é preciso verificar o 
rótulo.

Fertilizante
para crescimento
Estas composições são 

destinadas a mudas jovens, 
em fases iniciais de desenvol-
vimento, quando o elemen-
to químico Nitrogênio (N) é 
mais requerido. É fácil iden-
tificar esta fórmula, já que o 
primeiro número é sempre 
maior. Por exemplo, 30-10-
10.

Fertilizante para floração
Neste caso, o intuito é es-

timular a planta a florescer. 
A adubação rica em Fósforo 

(P), durante o período que 
antecede a floração, auxilia 
na indução do processo. Isso 
desde que os demais fatores, 
tais como luz e temperatura, 
estejam corretamente ajusta-
dos. Uma fórmula típica de 
adubo para floração seria 10-
30-10. O mais importante é 
a proporção relativa, mais do 
que os números absolutos.

Adubação orgânica
Os fertilizantes orgânicos 

irão, em última instância, for-
necer os mesmos nutrientes 
essenciais ao desenvolvimento 
das orquídeas, assim como as 
formulações industrializadas 
acima citadas. 

A diferença é que eles 
são fornecidos sob a forma de 
elementos naturais, tais como 
torta de mamona, farinha de 
osso, cascas de ovos, borra de 
café, cinzas de madeira, hú-
mus de minhoca ou compos-
tagem.

Todo este material pre-
cisará ser degradado por mi-
cro-organismos, como fungos 
e bactérias, que decomporão 
o material, liberando os ma-
cro e micronutrientes a serem 
posteriormente utilizados pe-
las plantas. 

Para o cultivo em interio-
res, é importante estar atento 
ao fato de que este processo 
pode atrair pequenos insetos, 
além de exalar alguns odores.

Trata a acne
Mel pode ser um produto 

muito eficiente para a acne. 
Para estes casos, o recomen-
dável é que você aplique o mel 
diretamente na região afeta-
da.

Regula o açúcar
no sangue
O mel melhora o funcio-

namento dos órgãos e tecidos 
essenciais, eliminando a gli-
cose da circulação, portanto, 
reduzindo o nível de açúcar 
no sangue.

Melhora a função
cerebral
Os neurônios utilizam o 

cálcio para originar o sinal 
elétrico, e o mel ajuda a ab-
sorver e fixar o cálcio no cor-
po, favorecendo um correto 
desempenho cerebral. Além 
disso, por ser um excelente 
recalcificante, ajuda também 
a prevenir a esteoporose e ou-
tros problemas ósseos.

Bom contra dor
de garganta e tosse
O mel tem um poder an-

tibiótico e antisséptico, muito 
eficaz para combater resfria-
dos, problemas alérgicos e 
dor de garganta.

Remédio para
feridas leves
Como já foi dito, o mel 

possui propriedades cicatri-
zantes e antissépticas, o que 
o torna indicado para impedir 
que feridas curem mais rapi-
damente e não sofram pro-
cessos infecciosos. As aftas na 
boca também podem ser tra-

Propriedades do mel que
quase ninguém sabe

tadas com este doce alimento.

Reduz o estresse
metabólico
O mel natural produz 

glicogênio no fígado, que é a 
reserva de energia utilizada 
pelo cérebro para seu normal 
funcionamento. As reservas 
de glicogênio do fígado evi-
tam a liberação de hormônios 
associados ao estresse.

Combate a insônia
O alimento estimula o re-

laxamento noturno e o sono, 
por suas propriedades cal-
mantes.

Fortalece o
sistema imunológico
Mel de abelha é rico em 

fitonutrientes e possui pro-
priedades antibacterianas e 
antivirais que servem para 
fortalecer as defesas do orga-
nismo.

Favorece o metabolismo
Mel cru é considerado um 

alimento probiótico, contan-
do com componentes que in-
crementam a flora bacteriana 
do organismo.

Outras qualidades
curativas do mel
Reduz o colesterol, previ-

ne doenças cardiovasculares, 
favorece a digestão e atua con-
tra prisões de ventre por seu 
efeito de laxante natural. O re-
comendado é o consumo duas 
colheradas de mel puro por 
dia, no café da manhã. Assim, 
você cria um hábito alimentar 
que trará muitos benefícios à 
sua saúde em pouco tempo.


