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~ RECOMENDAÇOES DA BANCA : 

- Além da revisão bibliográfica deveriam ter sido relatados por escrito os _experimentos 
acompanhados em Bento Gonçalves relativos à quebra de dormência com produtos 
alternativos, mesmo que os resultados sejam parciais ou chegem mais tarde pelo 
correio. 

- Relacionar e explicar os parâmetros que defmem o zoneamento agroclimático para a 
videira em Santa Catarina, não poupando críticas sejam positivas ou não. 
- Ser mais _`mçisivo, nas conclusões e na apresentação, sem ter receio de expressar 
opiniões ou tomar partido, desde que obviamente, domine o assunto em pauta.
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r _ INTRODUÇÃO 

1.1 - RAZÃO DA SELEÇÃO DO NÚCLEO TEMÁTICO 

O período de atividade acadêmica no Centro e Ciências Agrárias serviu para 
realçar o meu interesse no setor de fitotecnia, ampliando minha visão acerca das 
viabilidades econômicas para o desenvolvimento das atividades em Santa Catarina. É 
entusiasmante a diversidade de condições de clima e de solo do Estado, que permitem 
desta forma cultivar plantas das mais variadas origens e exigências de clima e solo. 
Neste ponto, as culturas de clima temperado, apesar de todo trabalho desenvolvido em 
termos de seleção e criação de variedades, afrontam o homem frente a complexidade 
de seus sistemas de produção. 

Muito ainda teremos de percorrer em pesquisas genéticas para desenvolvermos 
culturas perfeitamente adaptadas as nossas condições climáticas e em outro ponto, 
desenvolver técnicas de cultivo mais naturais para em contraposição, reduzir ao 
máximo a dependência quírnica na produção e conservação de nossos alimentos. 

1.11 - DELIMITA ÇÃO D0 ASSUNTO 

Dentro da fruticultura, uma das culturas de clima temperado que mais me 
inspira interesse é a viticultura_ Apesar da redução no plantio e abandono de muitos 
parreirais, a uva na região de Santa Catarina constitui ainda uma importante fonte de 
renda e de emprego direto e indireto para dezenas de famílias. Embora se tratando de 
uvas de mesa fina (Vitis vinifera), outras regiões sejam bem mais adequadas em tennos 
de cultivo, o nosso mercado possui características próprias permanecendo assim aberto 
para a produção de uvas americanas e híbridas destinadas ao consumo “in natura”, 
produção de vinho comum e suco. 

O clima cfa e cíb de Santa Catarina, são um tanto quanto irregulares para o 
cultivo da videira, em alguns anos o inverno ameno ocasiona brotações desuniformes 
ou problemas de má formação nos rácimos, o que acaba resultando numa maturação 
também bastante irregular. Neste sentido, delimitei meu estágio em estudar a qualidade 
final do produto uva, tendo como base o aspecto da dormência, quebra de dormência e 
uniformidade de brotação.



I.III - A T I VIDADES DESEN VOL VIDAS DURANTE O ESTÁGIO DE CAMPO 

Frente as possíveis dificuldades de informações mais precisas referentes à 
dormência da videira, escolhi em comum acordo com meu orientador fazer o estágio 
no Centro Nacional de Pesquisa em Uva e Vinho - C.N.P.U.V., em Bento Gonçalves, 
Rio Grande do Sul, onde particularmente já havia pessoal qualificado e algumas 
pesquisas relativas ao tema. Foi desenvolvido durante o periodo de 03 a 30 de agosto 
de 1995 um amplo levantamento bibliográfico acerca do tema escolhido. No mesmo 
periodo, visitei diversas cantinas e propriedades. Conversando com os produtores e 
técnicos, pude tomar conhecimento de um modo mais particular das dificuldades e das 
altemativas levantadas para o setor vitivinícola. Acompanhei também as 
particularidades culturais e técnicas quanto a poda e condução dos parreirais de 
variedades viníferas, híbridas e americanas. 

Já no periodo de janeiro, pude acompanhar a colheita das variedades americanas 
e híbridas na região de Pedras Grandes e Azambuja, municípios próximos à Tubarão. 
De volta a Florianópolis me dediquei à elaboração escrita do relatório, levando em 
conta os dados coletados anteriormente e a carga de conhecimentos adquiridas durante 
o curso de agronomia, sempre contando com a supervisão e auxílio dos professores de 
fruticultura, bioquírnica e fisiologia.

E 

Resumidamente, o estágio teve o seguinte desenvolvimento: 
(a) Estudo técnico sobre fisiologia da dormência da videira: Estação 

Experimental da EMBRAPA de Bento Gonçalves; 
(b) A uva como produto agrícola: produtores rurais de Bento Gonçalves-RS, 

Azambuja e Pedras Grandes em Santa Catarina; 
(c) Constatação das características da matéria prima na qualidade do vinho: 

Vinícola Aurora, Vinícola da EMBRAPA e outras vinícolas artesanais de menor porte;
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II - DESENVOLVIMENTO

~ 
A) REvrsAo DE LITERATURA 
1. 0 FENÔMENO DA DORMÊNCLA 

A dormência é uma fase fenológica de repouso vegetativo que ocorre 
anualmente a cada ciclo. Fisiologicamente, a dormência ocorre em resposta ao 
fotoperíodo decrescente, o mevalonato (ác. mevalônico) sob a ação da luz e do 
fitocromo, transforma-se em ácido abscísico. Este bloqueia ou inibe a ação ou síntese 
de RNA, consequentemente de proteínas (enzimas), determinando assim, que a 
atividade metabólica caia- a níveis baixíssirnos e a planta entre em repouso 
(Barradas,l978). Além de capacitar as plantas a sobreviverem aos invernos mais 
rigorosos, toma-se fundamental para a formação e diferenciação das inflorescências do 
próximo ano. Nos subtrópicos e até nos trópicos onde os invemos frios praticamente 
não existem, a donnência prolongada toma-se um obstáculo importante para a 
produção econômica de algumas culturas temperadas pois as plantas não conseguem 
cumprir plenamente suas necessidades de repouso justamente por falta do frio invemal 
(Saure, 1985). Assim, mesmo sendo morfologicamente capases, as gemas da videira 
não brotam no início da primavera caso as temperaturas permaneçam abaixo de um 
zero basal de crescimento (Byugo, 1988). 

Saure, (1985) enfatiza que a dormência não necessariamente acarreta a cessação 
do desenvolvimento biológico; processos de diferenciação importantes de 
diferenciação floral, e de outros tecidos podem ocorrer normahnente em órgãos 
donnentes, permitindo um crescimento lento da gema principalmente nos estágios 
iniciais de entrada em repouso. 

Particularmente, em períodos de baixa temperatura ou seca, as partes 
vulneráveis do meristema as quais chamamos de gemas permanecem retidas, 
compactadas ao redor do meristema, desta forma escapam de danos mais sérios 
causados por frio excessivo ou desidratação. Cessa-se o alongamento do caule e a 
produção de novas' folhas é substituída pela produção de escamas curtas_a.par:tir do 
meristema. Uma vez concluída a formação do número de escamas suficientes o 
meristema volta a efetuar a organogênese necessária à produção de folhas vegetativas 
e primórdios florais. Estes permanecem contidos como órgãos miniaturizados no 
interior das gemas. Em algumas espécies como a videira, todas as folhas e 
inflorescências do ano seguinte estão pré-formadas dentro das gemas (Ferri, 1979). 

_ 
' I
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1.2. FASES OU ESTÁGIOS DA DORMÊNCIA 
A dormência não é fixa, mas um fenômeno gradual, que progride em resposta a 

um espectro de diferentes condições naturais ou impostas às plantas. Desta fonna, a 
dormência demonstra uma flutuação variável durante o curso da atividade vegetativa, a 
ponto de muitos estudiosos tentarem separar as diversas fases deste repouso; como o 
fez Doorenbos, em 1953, que os dividiu da seguinte forma 1 

- dormência de verão; 
- dormência de invemo; 
- dormência imposta. ` 

Dormência de verão tem sido também denominada de inibição correlativa ou 
pré-dormência. Já o estado de dormência de invemo tem sido denominada em muitos 
casos como dormência inata, dormência verdadeira ou repouso invernal, enquanto que 
a dorrnência imposta se relaciona com o termo de pós-dormência ou saída de repouso. 
A dormência invemal tem seu início na metade do verão, atinge seu pico máximo 
quando as plantas perdem completamente as folhas e atinge seu fim, no clima frio, à 
metade do inverno ou ainda antes, embora o termo não seja aplicado à regiões tropicais 
e subtropicais, onde virtualmente não existe invemos reais mas onde a dormência é 
muito pronunciada (Saure, 1985). 

Aparentemente, após invemos curtos ou quentes o início da brotação pode ser 
retardada, apesar de que a inibição imposta pelo meio ambiente já tenha desaparecido 
e os brotos já estejam prontos para abrir, resultando num crescimento lento das gemas, 
(Mielke & Denis, 1978; Arnling & Arnling, 1980). 

Williams et al, (1979) identifica na dormência invemal o efeito conjunto de urna 
inibição correlativa + descanso + dormência meio-arnbiental. Seibel & Fuchigarni, 
(1978), consideram como descanso somente o estágio mais profimdo da dormência 
invemal. O tenno “descanso” tem sido usado como um sinônimo para a dorrnência 
imposta. 

O término de crescimento da brotação apical, enquanto as condições de 
crescimento são ainda favoráveis pode resultar da inibição indireta pelo mecanismo de 
retro-alimentação negativo entre os brotos e as raízes. As fases de crescimento da 
brotação e igualmente de crescimento rápido das frutas causam uma redução no 
crescimento da raíz, a qual em retomo diminui o crescimento dos brotos. A dormência 
verdadeira entretanto, pode ser considerada como a expressão de uma inibição 
endógena e portanto, hormonal. Mas, logo após o término da dormência verdadeira, 
pode haver ainda inibição da brotação por condições ambientais adversas, 
especiahnente a baixa temperatura, neste caso, a dormência é chamada imposta e pode 
ser considerada como a expressão de urna inibição exógena, provocada pelo meio 
ambiente (Saure, 1985).
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1.2.1. Dormência verdadeira 

A dormência verdadeira é geralmente identificada quando já não ocorrem mais 
brotações no sarmento mesmo após uma desfoliação artificial ou decapitação dos 
brotos, apesar das condições extemas serem favoráveis para o crescimento. A quebra 
da dormência sozinha não é suficiente para detemiinar o término da dormência 
verdadeira pois esta, num sentido geral, tem uma intensidade flutuante e nesta fase os 
órgãos doimentes são capazes de começar seu crescimento somente dentro dos limites 
de certas condições externas, as quais são caracteristicas para cada espécie ou cultivo 
(Vegis, 1964). Além disto, muitas gemas podem falhar em crescer por razões 
diferentes do que a donnência (Borkowska & Powel, 1979). 

Como regra, durante a donnência verdadeira baixas temperaturas podem 
acelerar e temperaturas altas podem retardar o desenvolvimento, enquanto que em 
plantas ativas ocorre o contrário. Da mesma fonna, muitos dos métodos aplicados com 
o intuito de acelerar a brotação, tendem a retardá-la quando aplicados após o término 
da dormência (Vegis, 1964). 

FOTO li Videira Cabemet Sauvignon em domiência, no final do invemo
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1.2.2. Dormência prolongada 

Em regiões frias, como se sabe, o período de dormência verdadeira é terminado 
bastante breve. Entretanto, a brotação é impedida por algum tempo devido a um 
período de dormência imposta resultante das condições adversas do meio ambiente. 
Neste caso, periodos breves de estação favorável permitiriam um crescimento rápido 
da vegetação. Em contrapartida, regiões de invernos quentes, podem apresentar o 
período da donnência verdadeira demasiadamente extendido, sem haver um periodo de 
intervenção de dormência imposta, já que a temperatura neste caso não seria o fator 
mais lirnitante para o crescimento. Se os invernos foram mais amenos ou quase não 
existirem, como nos trópicos, a dormência verdadeira pode ser extendida ainda mais. 
Sob tais condições podem aparecer alguns sintomas como folhagem retardada, rápido 
declínio de vigor e de crescimento vegetativo, desenvolvimento pobre da fruta e 
amadurecimento irregular (Saure, 1985). 

As irregularidades ocorridas na floração e frutificação, associadas com a 
dormência prolongada em regiões quentes, são resultantes além de um problema de 
diferenciação floral precária, de um desenvolvimento anormal da brotação responsável 
pelo desenvolvimento dos primórdios reprodutivos formados na estação anterior 
(Saure, 1985). 

1.3. EXIGÊNCIA EM Fruo 
As primeiras observações acerca dos requerimentos ou exigências em frio de 

algumas videiras foram determinadas empiricamente pelos agricultores, que antevêem 
um florescimento e enfolhamento retardado ou prolongado sempre que surgem as 
suspeitas de que a estação fria do ano fora inadequada (Byugo, 1988 e Amberger, 
1984). 

Fisiologicamente a videira requer um certo número de horas de fiio durante o 
inverno para que a quebra de dormência seja adequada. As diferentes espécies e 
variedades de uvas possuem distintos requerimentos de fiio invernal para completar a 
sua donnência e começar a brotação. Da mesma forma, datas de brotação, 
florescimento, frutificação e hibemação, não são rigidamente idênticas para as 
cultivares localizadas em diferentes regiões (Souza, 1969). Em invemos arnenos há inn 
sério problema de desuniformidade de brotação e pode levar mais de 30 dias para uma 
abertura completa de todas as gemas (Lin, 1983). Quando as temperaturas não são 
baixas o suficiente e os requisitos de frio não se cumprem, as gemas brotam demasiado 
tarde, podendo igualrnente ocorrer brotações desuniformes e falhas devido a muitas 
gemas que permanecem em repouso (Amberger, 1984). Naturalrnente, mesmo em 
ambiente adequado nem todas as gemas de uma cepa brotam ao mesmo tempo, daí a 
importância de se definir a melhor época de poda para cada situação (Femandez, 1991 
e Chauvet, 1974). 

A melhor maneira de se obter a quebra de donnência em regiões quentes ou 
amenas é plantar cultivares adaptadas a estas condições, com um baixo requerimento 
em frio, suficiente para ser satisfeito naturalmente. Assim, para se ter urna boa 
adaptação, a disponibilidade em frio deve ficar acima do mínimo exigido pelas plantas. 
Neste sentido, muitos métodos têm sido desenvolvidos para tentar estimar a exigência
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de fiio de diferentes cultivares a fun de aproveitá-las em áreas onde as condições 
meteorológicas não eram até então consideradas favoráveis para este cultivo, todos 
envolvendo a data de brotação. Entretanto, muitas das cultivares que melhor satisfazem 
as exigências de mercado e produtores têm infelizmente um alto requerimento em frio 
(Saure, 1985). 

Em casa de vegetação, o requerimento em horas de fiio de uma determinada 
cultivar pode ser detemrinado pela soma do número de horas de fiio requeridas para 
que 50% das gemas de seus ramos atinjam o estado “B” de Baggioljni (anexo 1) 
quando tratadas com diferentes temperaturas e forçadas a crescer em ambiente 
aquecido (Byugo, 1988). De acordo com as horas de frio exigidas pode-se definir 
zonas climáticas que lirnitam ou até mesmo restringem determinadas culturas 
(Arnberger, 1984). 

É reconhecido que a satisfação das exigências em frio de uma dada planta tem 
efeito bioquírnico a nível de alteração na taxa respiratória e a ativação de certas 
enzimas. O aumento da atividade da amilase apressa a hidrólise do amido, 
determinando uma maior disponibilidade de carboidratos solúveis, necessários ao 
crescimento dos ramos. Inversamente, quando ramos que não tiveram seus 
requerimentos em frio satisfeitos são expostos a temperaturas elevadas (acima do zero 
de crescimento), os carboidratos são prontamente consumidos no processo respiratório, 
tomando-se parcialmente esgotados. A indução da brotação das gemas pode se fazer 
consequentemente de uma forma mais precoce que a esperada. O repouso vegetativo 
exige uma exposição ao frio suficiente em intensidade e duração. Porém, a quantidade 
de horas de frio necessárias podem variar entre espécies e entre variedades (cultivares) 
da mesma espécie. Após a ocorrência de um curto período de calor, é possível se 
observar 0 crescimento de brotações desuniforrnes e esporádicas sem que 
necessariamente sejam satisfeitas as exigências em frio (Byugo, 1988). 

Sob condições de frio limitado, gemas terminais podem crescer muito antes das 
gemas laterais, devido a sua exigência de frio ser menor. Isto resulta numa dominância 
apical mais forte do que a típica num clima mais frio onde normalmente todas as 
brotações surgem de urna vez. Saure, (1985) relembra ainda, que os ferimentos como 
a poda dos ramos tem também influência de estímulo para a quebra de dormência. 

1.4. DIFERENÇAS GENÉTICAS 

A característica de herdabilidade de necessidade de frio baixo tem sido utilizada 
na criação de frutas deciduas adaptadas a regiões quentes em diferentes partes do 
mundo. Através da seleção e de cruzamentos têm-se obtido plantas com menores 
necessidades em fiio, e portanto, menos sujeitas aos distúrbios fisiológicos 
ocasionados por invemos amenos. Entretanto, pouco se sabe sobre a herança genética 
que regula a genética da necessidade de frio, e os mecanismos de herdabilidade 
(Nakasu et al, 1981).
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1.5. MODIFICAÇÃO NA EXIGÊNCIA DE FRIO PELO MEIO AMBIENTE 

1.5.1. Períodos quentes 

O efeito “nulo” de temperaturas mais elevadas têm levado ao cálculo de 
unidades de frio negativo correspondendo a unidades de frio positivo. Quando as 
temperaturas se tomam excepcionalmente altas, chegando a 35°C ou mais, elas podem 
perder o seu efeito inibidor e, ao invés de retardar, podem promover a quebra da 
dormência, mesmo após períodos curtos de ação. A brotação em ramos de videiras 
ocorre após tratamentos com água quente a curta exposição a 52 ou 50 graus 
centígrados (Shulman et al, 1982). 

1.5.2. lrradiação 

Se supõe que sombras ou neblinas constantes durante o inverno possam 
promover a quebra de dormência, especialmente em plantas com uma exigência de frio 
elevada. Contudo, Vegis, (1964) concluiu que a dormência profunda é neste sentido 
sobrepujada apenas por frio e não pela ação da luz como se poderia supor. 
Fotoperíodos alongados durante a fase precoce e fmal de repouso da videira podem 
porém, extender os níveis de temperatura no qual a quebra de dormência possa ocorrer 
(Saure, 1985). 

1.6. Mor›rFrcAÇÃo DA EXIGÊNCIA DE Furo Pon PRÁTICAS CULTURAIS 

1.6.1. Redução do periodo de dormência 

Muitas árvores frutíferas decíduas já são plantadas em regiões subtropicais e até 
tropicais. Basicamente há dois modos de se tentar driblar os problemas causados pelo 
fiio insuficiente, muito comum nestas condições: prevenindo as plantas de entrarem na 
dormência verdadeira e apressando a quebra da dormência após as plantas já terem 
entrado na dormência verdadeira (Byugo, 1988). 

Prevenir a dormência verdadeira é possível somente em regiões sem estações 
distintas onde não haja condições meio ambientais adversas que impliquem numa 
parada de crescimento. A dormência verdadeira pode ser prevenida desfoliando as 
árvores após a diferenciação das inflorescências terem sido iniciadas mas antes que 
estes brotos tenham prosseguido da pré-dormência para a dormência verdadeira. As 
folhas podem ser removidas diretamente por meios mecânicos ou químicos, ou 
indiretamente por uma seca extendida, a qual causa uma queda precoce das folhas. 
Este método pode ser suplementado pela poda das raízes ou pela exposição delas ao ar 
pela remoção da superficie do solo (Javarya, 1943).
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Alguns métodos podem ser utilizados a fim de apressar a liberação da 
dormência após as plantas terem entrado na dormência verdadeira (Erez & Couvillon, 
1983; Shulman et al, 1982 e Saure, 1985): 

- Aumentando o fi1'o através da evaporação por borrifamento de líquidos; 
- Tratamento a quente a temperaturas de 35-50°C; 
- Aplicação de fim de outono de N e irrigação; 
- Tratamento com vários produtos químicos. 
As diferenças na exigência de frio de ramos longos são maiores somente quando 

o crescimento continua excepcionalmente no fim do verão. Por consequência, 
adubações nitrogenadas promovem a nutrição dos frutos jovens e uma quebra de 
dormência e florescimento mais cedo, desde que o nitrogênio seja após o término do 
crescimento de extensão dos ramos, para que a duração da temporada de crescimento 
não se extenda em demasia. Confirmado mais tarde por Terblanche et al, (1979). 

Da mesma forma, tem sido confirmada a retenção do suprirnento de água das 
raízes como prática para promover um princípio precoce da dormência e diminuir sua 
duração (Saure, 1985). 

1.6.2. Aumento do período de dormência 

Os maiores esforços para se ratardar a brotação são feitos com o intuito de se 
evitar danos de geadas no início da primavera. Há uma série de tratamentos químicos 
aplicáveis para atrasar a data da brotação, porém são tratamentos muito arriscados pois 
afetam negativamente a planta como um todo. Da mesma forma, certos sistemas 
radiculares (porta enxertos) podem retardar ou acelerar o florescirnento da copa, 
embora aparentemente só o façam após a exigência em fi'io ter-se completado, não 
influenciando o número de horas de frio (Young & Olcott-Reid, 1979). 

1.7. OUTROS FATORES LIGADOS A DORMÊNCIA 

1.7.1. Enzimas 

Os promotores em conjunto com inibidores são suspeitos por regularem a 
ativação e/ou síntese de enzimas hidrolíticas (Amen, 1968). Têm-se cogitado também, 
a ação da lipase nos processos iniciais de quebra"e dormência como postulado para 
sementes de maçã por Zarska-Maciejewska et al, (1980). 

Três fases da liberação da dormência podem ser distinguidas, similar àquelas 
propostas por Zarska-Maciejewska & Lewak, (1983) para pós-amadurecimento em 
sementes de maçã: 
primeira fase 1 “remoção da primeira causa da dormência, caracterizada pela promoção 
das enzimas que são mais ativas em temperaturas mais baixas. Marca o início da 
transição da dormência mais profiurda para a fmal;
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~: fase catabólica, com atividade metabólica mais elevada, caracterizada 
pelo aurnento da atividade da giberilirra, a qual promove a biossíntese e/ou ativação de 
enzimas hidrolíticas como amilases, protéolases e ribonucleases, e o desenvolvimento 
de um sistema de transporte intracelular possibilitando a mobilização de reservas 
necessárias para 0 crescimento. Esta fase exige temperaturas mais elevadas e é 
marcada pelo inchaço do broto, indicando que a passagem da dormência profunda para 
a firral tem ocorrido; 
terceira fase: aumento dos níveis de giberilina, da atividade da citocinina e uma 
mobilização continuada de reservas. Nesta fase, se tem a remoção completa da inibição 
endógena e um crescimento da atividade da auxina, cuhninando com a saída da 
dormência e o crescimento vigoroso, indicando o término do período de repouso.” 

1.7.2. Oxigênio 

Algumas práticas culturais que lirnitam a disponibilidade de oxigêrrio das 
gemas, como a aplicação de certos produtos químicos podem agir forçando a 
respiração anaeróbica, e deste modo promover a quebra de dormência (Saure, 1985). 

1.7.3. Fitohormônios 

Nerrlrum dos promotores ou inibidores do crescimento estudados pode ser 
considerado, isoladamente, como responsável pelo início ou término da dormência. E 
porém, o balanço entre eles que resulta no fenômeno da dormência e sua quebra. Na 
videira, a temperatura e o estress hídrico são os principais fatores de ambiente a 
modificar 0 nível dos reguladores de crescimento naturais e portanto, controlando as 
mudanças metabólicas responsáveis pelo irrício e fim da dormência (Barradas, 1978). 

1. 7.3.1. Giberilinas (Gas) 

Há evidências que as giberilinas atuam como inibidores da irriciação floral. 
Aplicações de GA no verão e outono geralmente retardam a quebra de dormência e o 
florescimento na primavera, adiam a abcisão das folhas, o acúmulo de amido e outros 
carboidratos. Adicionahnente, GA causa o aborto em brotos florais não desenvolvidos 
e ocorrência de flores incompletas ou danificadas. Estudos sobre os efeitos de GAS 
têm sido reportados por Walser et al, (1981). 

Altos níveis de giberilina em videiras podem até inibir a brotação. Entretanto, 
após um frio prévio, a GA é capaz de promover a quebra de dormência. Neste caso, as 
GAs ocasionarn primeiramente a brotação temrinal, resultando em dominância apical 
acentuada (Erez et al, 1979). Este efeito é arnenizado se as plantas forem submetidas a 
resfriamento suficiente.
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Dos muitos tipos de giberilinas conhecidos, poucos são realmente efetivos e 
vários podem ser considerados como final de biossíntese, compostos intermediários ou 
metabólitos desativados (Hedden et al, 1978). Outro problema notado por Saure 
(1985), é que muitos GAs têm propriedades cromatográficas similares ao ácido 
abcisico (ABA) e interagem com o ABA na maioria dos testes, dificultando a 
interpretação dos mecanismos fisiológicos 

1. 7. 3. 2. ( ̀ iI0cininas 

O envolvimento de citocinina na liberação da dormência aparentemente é 
continuação de um processo induzido anteriormente, (Wood, 1983). Lavee, (1973) 
apóia que a citocinina tem uma função suplementar na liberação da dormência. 

Os fatores extemos que favorecem a iniciação floral são também os que 
promovem a biossintese de citocininas nas plantas. lnversamente, os fatores que 
diminuem a iniciação floral têm um efeito inibidor sobre a produção exógena de 
citocininas (Femandez, 197 1 ). 

Um aumento nos níveis de GA estimula as raizes, fontes importantes de 
citocinina. Staden & Dimalla, (1981) afinnam ainda que as gemas não sintetizam 
citocininas elas mesmas mas parecem ter a capacidade de hidrolizar citocininas 
estocadas. 

Os níveis endógenos de citocinina durante o período de dormência é irrisório 
mas aumenta consideravelmente na primavera com efeitos positivos na brotação. As 
citocininas nos sarmentos inibem o efeito de dominância apical, e a competição entre 
fi'utos. A eficiência da citocinina é maior na quebra de dormência quando há acúmulo 
de frio, portanto existe um “pré-requisito” não totalmente elucidado a ser satisfeito 
(Barradas, 1978). 

1. 7. 3. 3. A uxinas 

A ação da interação entre auxina e citocinina sobre a quebra de dormência, 
ainda não foi claramente explicada (Byugo, 1988). 

O trabalho de Thimann, (193 7) mostrou que apesar de que as auxinas 
promoverem o crescimento a baixas concentrações, elas inibem o crescimento quando 
em concentrações mais elevadas. 

Riders-Gouwentak, (1965) sugeriu que outros agentes da quebra de dormência, 
que não a auxina, são necessários para reativar o crescimento de primavera nos brotos. 
Ele mais tarde observou que o câmbio pode ser ativado por auxina apenas quando não 
estiver mais dormente. 

A auxina presente nas gemas donnentes é bem menor do que nas gemas em 
crescimento, o que sugere que a auxina atua somente de forma indireta no processo de 
indução à dormência. Quanto às gemas basais donnentes, sabe-se que o 
comportamento destas está ligado ao balanço de auxina/citocinina. Quando é favorável 
à citocinina, ocorre a quebra de dormência (Barradas, 1978).
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1. 7. 3. -/_ Ácido abscísico 

Os inibidores são compostos fenólicos, ácidos graxos, aminoácidos, proteínas e 
ácido abscísico. O ácido abiscisico (ABA) é o mais conhecido dos inibidores do 
crescimento, demonstrando ação importante na indução à dormência. Atualmente, 
sabe-se que o ácido abicísico ocorre nos diferentes órgãos de uma mesma planta, tanto 
durante o periodo de crescimento quanto de dormência. Em realidade, o papel dos 
inibidores é bastante complexo. O aumento do nível dos inibidores leva a planta à 
dormência mas não se sabe se eles também controlam este estado. Pode haver um 
inibidor “especifico” na videira tal qual se identificou no pessegueiro (Barradas, 1978). 

Numerosos estudos indicam que a concentração de ABA livre aumenta no 
outono, alcança seu máximo no invemo, e diminui ao minimo em direção à quebra de 
dormência, após a qual uma nova elevação é iniciada, (Seeley & Powell, 1981). 

Vários autores têm sugerido que a razão entre o ABA e as substâncias de 
promoção de crescirnento é o mecanismo fundamental na indução e manutenção da 
dormência (Khan, 1975). 

Outros fatores do meio ambiente como a neblina e intensidade de luz reduzida, 
não necessariamente afetam a concentração de ABA nas gemas. (Freeman & Martin, 
1981) 

Um trabalho de Kacperska-Palasz & Uliasz, (1974) sobre a liberação da 
donnência por resfiiamento das gemas sugere que, inicialmente possa estar envolvida 
a ativação de enzimas lipolíticas, as quais poderiam causar mudanças nas membranas 
do protoplasma. O resfriamento pode mais tarde capacitar outras enzimas a agir 
suficientemente a baixas temperaturas, possivelmente causando alterações celulares 
que então estabilizam ou até estimulam a atividade de certas enzimas como a 
peroxidase. Com a elevação da temperatura poderia também ser iniciada a síntese de 
GA, e isto possivelmente pode induzir a conversão de citocininas ligadas a bases 
livres. 

1. 7. 3.5. Etileno 

O etileno foi primeiramente conhecido por sua ação na abcisão e na promoção 
da senescência, agora toma importância em muitos outros processos fisiológicos 
incluindo a inibição do crescimento das gemas. Isto pode ser extremamente dificil de 
se precisar pois os tratamentos com etileno alteram as concentrações de ABA 
endógeno. Entretanto, Lieberman, (1979) lembra ainda, que o ABA e o etileno quando 
inibem o crescimento, o fazem por mecanismos diferentes. 

Como um promotor da respiração e do crescimento celular, o etileno é 
mencionado muitas vezes como um dos melhores agentes artificiais na quebra de 
dormência. Outras observações ao contrário, sugerem que o etileno possa exercer um 
efeito inibidor sobre a liberação da donnência. O etileno, em alguns casos determina a 
quebra de dormência, noutros a estimula, mas a sua ação na dormência é pouco 
compreendida (Lieberman, 1979). 

Com respeito a influência da temperatura, o efeito do etileno parece diminuir 
com a queda da temperatura (Barradas, 1978). Yu et al, (1980) observou que a
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produção de etileno atingiu 0 seu máximo a 30°C e declinou a temperaturas mais 
elevadas. 

Uma inibição da produção de etileno pode também ser causada pela anaerobiose 
e por compostos dinitro (Yu et al, 1980). A liberação da dormência por práticas 
culturais e químicas assim, poderia ser explicada pela supressão da inibição causada 
pelo etileno. Estas medidas, entretanto, seriam efetivas apenas durante a segunda ou 
terceira fase da liberação da dormência, portanto, inefetivas se os fatores de promoção 
ainda são fracos, mesmo quando a inibição é removida. 

A razão para a lirnitação do crescimento após a quebra da dormência inicial, 
pode ser devido a uma capacidade menor da parte inferior sob o solo quando a quebra 
da dormência não é natural e o tratamento feito atinge somente a parte superior. Da 
mesma forma, se não for suficiente para promover a indução do crescimento das raízes 
nem promover a síntese de GA e citocinina adicionais após ao esgotamento das 
reservas mobilizadas (Saure, 1985). 

1.8. OUTROS FATORES QUE PODEM AFETAR A DORMÊNCIA 
O efeito de entrada e saída de dormência é diretamente dependente de um 

equilíbrio hormonal entre promotores e inibidores de crescimento. Basicamente não há 
um fator. mas a interação entre diferentes fatores que podem atuar no mecanismo da 
dormência, afetando o metabolismo vegetal de inúmeras formas (Femandez, 1971): 

- temperaturas baixas. As temperaturas baixas acarretam uma desidratação nos 
tecidos vegetais. Desidratações na ordem de 15 a 20% parecem ser suficientes para 
ativar o repouso, embora temperaturas baixas inferiores a 10°C sejam eficases sobre a 
saída de dormência. Quanto mais intenso é o frio, menor o tempo de exposição 
necessário para a brotação; 

- temperaturas elevadas. Temperaturas compreendidas entre 40 e 60°C com 
exposições muito rápidas de 15 a 30 minutos provocam uma saída de dormência 
também muito rápida. Se a temperatura vem acompanhada de anaerobiose, pode ser 
necessária menor temperatura. Tem sido comprovada a quebra de dormência através da 
submersão de estacas de videira a 30°C por 24 horas; 

- Papel do fotoperíodo. O papel do fotoperíodo não é todo conhecido mas se 
reconhece a atuação do fitocromo na formação de estimuladores e inibidores para 
deterrninados processos, segundo o comprimento do dia; 

- Produtos guimicos. Diferentes inibidores da respiração, bloqueando o ciclo de 
Krebs induzem uma fermentação intracelular que pode ser considerada como a 
primeira etapa da série de reações bioquímicas que conduzem ao desaparecimento da 
dormência.
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1.8.1. Agentes químicos 

A maioria dos tratamentos químicos são efetivos em concentrações bem 
próximas do ponto letal e poderiam retardar o desenvolvimento da brotação se 
aplicado após o término da dormência. Muitos produtos químicos ficaram conhecidos 
por terem algum efeito na quebra de dormência. Entre eles, óleos, óleos minerais 
especiais, e vários compostos Dinitro, tais quais Dinitrofenol, Dinitro-ciclohexilfenol e 
Dinitro-ortocresol (DNOC). Em frutas deciduas, principalmente DNOC, ou uma 
mistura de DNOC e óleo mineral, tem sido aplicada comercialmente em muitas partes 
do mundo (Saure, 1985). 

Em geral a atividade dos químicos cresce a medida que aumenta-se a dosagem. 
O ponto de máxima efeciência é limítrofe ao de morte dos tecidos. 

) morte celular 

zmo>woU > dosagem de máxima 
eficiência 

._-1-fl-Ff? 

ATIVIDADE CELULAR 
Fonte: Apontamentos de aula do Curso de Pós-Graduação em fruticultura de clima 

temperado UFPel - (Barradas, 1978). 

Entretanto, Strydom & Honeybome, (1971), alertaram quanto ao risco de 
concentrações excessivas. O efeito da aplicação de óleos depende da cultivar, e 
cultivares com alta exigência de frio são aquelas em que o efeito dos produtos se faz 
mais facihnente percebido. A aplicação não tem efeito se efetuada durante a dormência 
profunda e frequentemente alguns produtos se mostram insatisfatórios em condições de 
campo. 

A eficácia do DNOC + óleos minerais, por exemplo, aumenta com as 
temperaturas em elevação durante os tratamentos; Erez, (1979) considera essa a 
explicação para os efeitos até certo modo imprevisíveis destas aplicações. Um aumento 
posterior da eficácia do DNOC pode ser conseguido por aplicações de N no final do 
outono e pela poda no fmal do inverno (Terblanche et al, 1979). 

1.8.2. Cianamida hidrogenada (H2CN2) 

Dentre os produtos químicos utilizados na quebra de dormência da videira, a 
cianamida hidrogenada é por enquanto um dos melhores pelo fato do seu tempo de 
vida nas plantas e no solo ser muito breve. A Cianamida hidrogenada já era conhecida 
a muito tempo por ser o primeiro produto da degradação do fertilizante nitrogenado
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cianamida cálcica (anexo 2). No solo, a cianamida hidrogenada atua como fertilizante 
n.itrogenado_ decompondo-se em uréia, amônia e nitrato. Esta rota de degradação é a 
principal. mas ocasionalmente pode ser seguida uma rota secundária (anexo 3). Nas 
plantas, a cianamida é absovida pelo sistema vascular para todas as direções e 
metabolizada quase que imediatamente, sendo fonte de nitrogênio para elaboração de 
aminoácidos e proteínas. Contudo. altas concentrações podem ocasionar clorose e 
necrose nas plantas. além de inibir ou atrasar a brotação (Amberger, 1984). 

Experiências, demontraram a pequena translocação da cianamida hidrogenada 
nas plantas. limitada a poucos centímetros devido a rápida transformação em 
nitrogênio e compostos afim. A escolha do momento de aplicação é determinante para 
urna boa resposta do produto. Se a temperatura do solo e da planta não forem 
suficiente altas para que se inicie a brotação, o efeito da cianamida hidrogenada pode 
ser nulo. A efetividade do produto tem sido justificada para as variedades onde a 
brotação é considerada baixa ou desparelha. Não se pode pensar em adiantar a colheita 
nas regiões de invemos indefinidos ou sujeitos a geadas tardias, da mesma forma que o 
fazern outras regiões (Amberger, 1984). 

Um dos principais problemas de algumas variedades de uva é a baixa 
porcentagem de brotações e a desuniformidade com que esta ocorre, aliada a urna forte 
dominância apical que ocorre em algumas regiões devido a invemos amenos e 
variedades pouco adaptadas (Sánchez, 1989). A cultivar Trebiano, por exemplo, é urna 
videira que pode apresentar problema de quebra de dormência quando o inverno for 
fraco ou quando o vinhedo estiver localizado em regiões de mesoclimas que 
apresentam deficiência de número de horas de frio abaixo de 10°C. Neste sentido, a 
aplicação de Dormexn tem logrado êxito em melhorar e unifonnizar 
substancialmente as porcentagens de brotação, facilitando desta forma todos os 
procedimentos posteriores (Miele, I994). 

As condições climáticas às saídas de inverno são tuna limitante para o adianto 
das brotações. Naqueles locais onde há uma menor quantidade de horas de frio, a 
resposta a cianamida é mais evidente. Em algumas localidades, é possível adiantar a 
brotação em mais de um mês, antecipando a colheita de 15 a 20 dias, resultado de um 
acúmulo de maior quantidade de açúcares, consequência de um desenvolvimento mais 
precoce da área foliar. Desta forma, os preços que estas frutas alcançarão no mercado, 
vão depender em grande parte da oferta destas ao longo da temporada. A unifonnidade 
de crescimento permite que todos os manejos posteriores sejam facilitados, dentro das 
cultivares de uvas de mesa implica num aumento na porcentagem total de brotação, 
dando ao produtor a possibilidade de aumentar sua produção, ou optar por selecionar 
os melhores ramos. Por outro lado, as vinhas têm maior quantidade de folhagem, 
traduzindo em mais fotossíntese e mais proteção do sol em rácimos de cultivares 
sensíveis ( Sánchez, 1989). 

Se por acaso a aplicação de cianeto ou similar se fizer após o início de brotação 
em um momento pós-dormência, a planta já tem iniciado uma taxa de respiração que 
não permite mais um acréscimo através do uso desta substância e como resultado há 
um atraso sensível da brotação o que tem sido utilizado por alguns produtores como 
alternativa química para atrasar a colheita ampliando assim o período de oferecimento 

1 Formulação estabilizada de cianamida hidrogenada, com maior tempo de vida em armazenagem. 
Produto comercial próprio para o uso na agricultura, especialmente desenvolvido para quebra de 
donnência em videiras e outra frutíferas de clima temperado.
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das frutas. Os riscos que advém desta aplicação, são contudo demasiado alevados, para 
que se recomende como prática usual. Já a aplicação de cianamida em qualquer estágio 
de dormência instalada, ocasiona invariavelmente o início da brotação, desde que a 
temperatura esteja acima de mn rnínimo que permita um crescimento normal sem 
danos ou prejuízos para a planta, portanto, algims graus acima do zero basal de 
crescimento. Isto não parece acontecer com outros produtos que se utilizados antes de 
completadas as exigências de frio, ocasionam tão somente um desgaste das reservas da 
planta por um aumento da taxa respiratória, com graves prejuízos para as mesmas 
(Salisbuly. 1992). 

A cianamida hidrogenada cujo radical ativo é o cianeto, atua como inibidor da 
catalase, conhecido desintoxicador do peróxido de hidrogênio, desta forma os níveis de 
peróxidos se tomam demasiado alevados tomando-se tóxicos. Os teores elevados de 
peróxidos induzirão uma série de reações de desintoxicação em que peroxidases mais 
específicas como a glutationa através do ascorbato colaboram na redução destes 
compostos em outros menos tóxicos para as células. Este incremento na atividade de 
peroxidases e outras redutases podem atuar no metabolismo da dóinência (Nir et al, 
1984). 

O cianeto atua também bloqueando a respiração mitocondnal inibindo o ciclo 
de Krebs e acionando uma rota altemativa de degradação da glicose que é o ciclo da 
pentose fosfato que ocorre no citossol. Esta é provavelmente a melhor hipótese para 
explicar o efeito da cianamida na brotação da videira. O ciclo da pentose fosfato, 
produz uma série de metabólitos intermediários que serão utilizados pela videira em 
um ilimitado número de reações posteriores, possibilitando a formação de proteínas, 
nucleotideos, e formando cofatores para inúmeras enzimas (Salisbury, 1992). 

Miller & Hall, (1963) comprovaram que a cianamida hidrogenada é diretamente 
envolvida no metabolismo e síntese de aminoácidos, principalmente arginina que serve 
como fonte reserva de nitrogênio para a planta. lnduz em contrapartida à uma forte 
inibição da arginase. A respeito da formação de arginina, pode-se definir como 
resultado da interação da cianamida com a cistina a qual é parte da glutationa oxidada. 
Estas sugestões, porém, não deixam de ser meras especulações sobre o papel da 
Cianamida como inibidor da catalase e promotor da quebra de dormência (Nir et al, 
1984). 

1.9. ARMAZENAMENTO DE RESERVAS 
O nível de amido das células parenquimatosas do xilema e floema das espécies 

de clima temperado atinge o seu minimo durante a brotação das gemas e, a partir daí, 
sobe até atingir o máximo no verão, quando diminui o crescimento vegetativo. Os 
fotossintatos convertidos a amido e armazenados nos ramos são então translocados até 
as raízes (Byugo, 1988). 

O amido, gradualmente, é hidrolizado à açúcar no outono a medida que as 
noites tomam-se mais frias. Esta conversão ao completar-se no inicio do invemo, 
aumenta a concentração osmótica dos vacúolos, desta forma protege as árvores contra 
injúrias hibernais pois evita a formação de cristais de gelo. Um acréscimo nos
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conteúdos de amido ocorre no final do invemo, até a brotação das gemas, devido a sua 
resmtetização a partir de açúcares simples (Barradas, 1978). 

O amido reidroliza-se em açúcar rapidamente a medida que as gemas começam 
a inchar e por ocasião da brotação das gemas resta pouco amido nos ramos (Byugo, 
1988) 

1.10. LiGNrFrcAÇÃo Dos RAMOS 
A medida que os saimentos vão amadurecendo, há uma alteração de aspecto 

gradual. A maturação dos ramos começa pela base dos sarmentos e vai progredindo até 
a parte superior. O sarmento se endurece, empregnando-se de lignina. O mais 
importante desta mudança é a acumulação de reservas sobretudo amido, iniciada 
durante o amadurecimento dos frutos. Nos tecidos, o depósito de amido começa pelos 
raios medulares e se estende pelas células do xilema e chega ao centro do talo. Estes 
depósitos são mais importantes nas proximidades de folhas adultas funcionais, durante 
o começo do invemo há um transporte de matérias hidrocarbonadas, nitrogenadas e 
também de fósforo e potássio até as raízes. No princípio da primavera voltam aos 
sarmentos. Quantitativamente esta maturação pode deter-se a uma certa distância do 
ápice e então, este permanece herbáceo. Esta porção herbácea será destruída pelos 
frios invemais (Femandez, 1991). 

Todos os fatores que afetam o depósito de amido (superprodução, pragas e 
enfermidades, destruição prematura das folhas, etc...) afetam a maturação dos ramos 
(Reynier, 1989). 

O momento de queda das folhas tem interesse para se estabelecer a duração do 
ciclo vegetativo, tanto em variedades copa quanto porta enxerto. A partir da caída das 
folhas os glicídios insolúveis (amido) são hidrolizados em glicídios solúveis 
(principalmente sacarose). Durante a maior parte do repouso vegetativo os glicídios 
solúveis e insolúveis variam em sentido inverso. Em geral há Luna redução do conteúdo 
em glicídios totais devido ao consumo de uma certa quantidade para a manutenção da 
planta. Esta diminuição é variável segundo o ano, a variedade e depende muito da 
temperatura invemal. Um fato importante é o aumento dos glicídios totais até bem 
próximo ao período de fim da dormência, no auge do repouso. Este aumento se deve 
principahnente a transformações em glicídios de outros constituintes do sarmento 
como as hemiceluloses (Reynier, 1989). 

Principalmente o ácido linoléico aumenta desde a queda das folhas até o fim da 
dormência das gemas. A partir deste momento se verifica uma queda no conteúdo em 
ácidos graxos. Os compostos fenólicos totais diminuem desde a queda das folhas até o 
final do invemo e voltam a aumentar desde esse momento até a data da brotação. 
Ainda não se conhece o efeito deste tipo de modificações sobre a fisiologia das gemas, 
porém em cultivos “in vitro” se verifica a influência do conteúdo em glicídios ou 
polifenóis, por exemplo, sobre a diferenciação profunda dos órgãos (Femandez, 1991). 

Toma-se importante proteger a folhagem até o fmal de sua vida útil, quando se 
forma uma camada de abcisão em um ponto do pecíolo e as folhas caem. A planta 
desprovida de suas folhas pode ser considerada em repouso vegetativo, embora ainda 
se produzam migrações de reservas durante alguns dias (Chauvet, 1974).
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Durante a maturação e repouso vegetativo do sarmento este sofre certas 
modificações bioquímicas (Reynier, 1989), tais como: 

- redução do conteúdo de água entre 40 e 55%. Abaixo dos 35% ocorre a 
necrose de tecidos; 

- baixa no conteúdo de glicídios, progride durante o crescimento dos ramos e se 
detém com a caída das folhas; 

- o conteúdo em ácidos graxos diminui durante o crescimento e aumenta com a 
maturação dos sannentos e durante o periodo de repouso, alcançando o seu máximo ao 
final da fase de pós-dormência; 

- o conteúdo de poli-fenóis diminui desde o princípio do crescimento até a 
floração. Tem um pico pouco antes da maturação, caindo logo em seguida e somente 
subindo nos dias que antecedem a brotação. 

2. INICIAÇÃO 1~¬1,()RAL 

Por iniciação refere-se a mudança da gema da fase vegetativa para a fase 
reprodutiva. A maioria das espécies frutíferas de folhas caducas começam a iniciação 
floral na metade final do verão, logo após a grande estação de crescimento, quando as 
folhas próximas as gemas estão maduras. A iniciação floral tem início pelas gemas da 
base e progride gradualmente até a extremidade. Nas condições normais de 
desenvolvimento da videira, uma vez alcançada a fase adulta, a iniciação floral e a 
fecundação e desenvolvimento dos fiutos exigem o curso de dois anos vegetativos. A 
iniciação floral compreende a indução que se caracteriza pela passagem de urna porção 
do meristema do estado vegatativo ao estado reprodutivo e a diferenciação que permite 
a formação dos esboços da inflorescência (Byugo, 1988). 

A observação das alterações morfológicas do cone vegetativo permite 
estabelecer dessa forma, três níveis de organização apartir da iniciação floral da gema 
(Barradas, 1978) : 

l- indução floral. Quando urna parte do meristema apical se transforma em meristema 
reprodutivo; 
2- diferenciação da inflorescência. Na porção anterior que passa para o estado 
reprodutor se vai diferenciando progressivamente as inflorescências; 
3- diferenciação das flores. Começam a diferenciar-se as flores até alcançar sua forma 
definitiva. 

Possivelmente, o balanço hormonal endógeno apropriado à iniciação floral 
resulta da interação entre os processos fisiológicos e os fatores ambientais. Os 
tratamentos químicos e algrunas práticas como enxertia, anelarnento e poda afetarn 
desta forma, a iniciação floral das plantas (Reynier, 1989) 

Uma nutrição adequada das videiras frequentemente aumenta a iniciação floral. 
A manutenção da folhagem pelo maior tempo possível aliada com urna nutrição 
apropriada, que não contenha nitrogênio em demasia, contribue para o acúmulo de 
reservas no fim do ciclo vegetativo e por conseguinte, afetará positivamente a indução 
floral. O fato de certos produtos químicos (reguladores de crescirnento) igualmente 
induzirem a iniciação floral sugere a importância do balanço hormonal sobre a relação 
C/N (Barradas, 1978).
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2.1. INDUÇÃO FLORAL 

Durante as primeiras fases da ontogenia da gema se formam os primórdios 
foliares. Pouco tempo depois, por indução floral, aparecem os esboços da 
inflorescência que se ramificam antes de finalizar o ciclo vegetativo. No momento da 
entrada em dormência, a inflorescência não compreende mais que esboços, sem partes 
de peças florais visíveis. A diferenciação iniciada na fase de pré-dormência se 
interrompe durante o inverno para continuar durante a fase de pré-brotação quando se 
constituem as peças florais, enquanto que a diferenciação total da inflorescência se 
completa após a brotação. A dormência implica numa parada na iniciação floral, que 
só retorna alguns dias antes da brotação com a diferenciação dos botões florais, 
resultado de uma nova organogênese (Carolus, 1971). 

A fertilidade das gemas é definida pela indução floral e pode ser medida logo 
após o surgimento da brotação. Quanto ao vigor, a fertilidade aumenta com o 
crescimento ativo das plantas até um valor máximo, diminuindo em caso de vigor 
vegetativo excessivo. Apesar da temperatura ter influência quantitativa na iniciação das 
inflorescências, crescimento dos ramos, metabolismo geral e organogênese das gemas, 
a fertilidade demontra ser aptidão específica de cada variedade. Até mesmo as 
diferentes gemas de uma cepa demonstram fertilidades diferentes em relação ao seu 
grau de organização (Fernandez, 1991). 

2.2. DIFERENCIAÇÃO FLQRAL 

Após iniciada a indução floral as inflorescências se desenvolvem rapidamente 
dentro das gemas. Há um desenvolvimento muito lento durante o invemo, seguido por 
um rápido desenvolvimento na primavera culminando na antese. Neste período pós- 
inverno, muitos fatores determinam a quantidade e qualidade de desenvolvimento das 
flores, como por exemplo: idade da madeira, posição na planta, temperaturado ar e do 
solo, água, carboidratos, nutrição adequada, reguladores de crescimento e satisfação de 
horas de frio (Byugo, 1988). 

A época e intensidade de floração também podem ser alteradas pelo efeito de 
cultivares porta enxertos, podas e outras práticas (Barradas, 1978). 

Porta enxertos ananizantes ou serni-ananizantes parecem relacionados com a 
precocidade e abundância de floração, porém, é uma característica bastante variável e 
específica, mas de certa forma, os cultivares porta enxerto de ciclo curto são favoráveis 
à qualidade e tendem a acelerar a brotação da variedade copa (Femandez, 1991). 

3. FERTILIDADE DE GEA/LAS 
Particularmente, parece haver uma relação muito significativa entre a 

temperatura no período de rápido crescimento vegetativo e o número de 
inflorescências no ciclo seguinte, este efeito varia conforrne a variedade. Em qualquer 
estado de desenvolvimento da gema é positiva a influência da temperatura e esta
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alcança seu maior efeito em 30 a 35°C. A partir desse nível seus efeitos podem ser 
negativos (Femandez, 1991). 

FOTO 2: Rácimos mal formados por problema de fecundação ou por uma 
diferenciação floral e desenvolvimento prejudicados por insuficiência de frio invemal. 
variedade Niágara rosada. 

Em outras situações frequentes, ocorre que as gemas situadas no interior da 
vegetação são menos férteis que as situadas no exterior, mais intensamente iluminadas. 
Para obter o máximo de fertilidade pode ser necessário submeter a gema a altas 
temperaturas e altas intensidades de luz, o restante dos fatores ambientais afetam 
indiretamente através do vigor. As videiras vigorosas são mais férteis que aquelas 
debeis. Somente em casos de vigor exagerado pode ver-se diminuída a fertilidade 
(Fernandez. 1991).
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3.1. FATORES CULTURAIS QUE PODEM ALTERAR A FERTILIDADE DAS GEMAS 
Segundo Femandez, (1971), o viticultor pode modificar a fertilidade de um 

vinhedo através de certas técnicas e práticas culturais, 
- no vigor. Através das adubações ou do número de gemas deixadas após a poda em 
relação com a capacidade de crescimento das cepas; 
- na porcentagem de brotação. Pela poda mais curta a brotação é favorecida apesar de 
que o total de frutos por planta possa diminuir; 
- na data de brotação. A poda tardia atrasa a brotação e estimula um aumento no 
número de inflorescências. Este efeito, porém pode provocar mn debilitamento das 
plantas caso a poda seja demasiado tardia; 
- no microclima. As condições de iluminação e temperatura ditados pelo sistema de 
condução adotado têm ação direta sobre a iniciação floral e fertilidade das gemas. 

3.2. MÉTODOS PARA DETERMINAÇÃO DE FERTILIDADE DAS GEMAS 
Dos três métodos mais utilizados para determinação de fertilidade em videiras 

(cortes de gemas mediante micrótomo de congelamento ou inclusão em parafina, 
dissecação manual de gemas e cultivo forçado de estacas), os resultados obtidos 
indicam que este último é o mais adequado (Femandez, 1991). 

O cultivo forçado de estacas é um método simples e aceitável, com parâmetros 
comprovados em diversos trabalhos deste tipo. Porém, quando as gemas a estudar se 
encontram em estado de dormência, é necessário submeter-las a um tratarnento 
artificial que possibilite a brotação. O tratamento das gemas mediante anaerobiose 
durante 48 horas se tem manifestado como o mais eficaz quanto a precocidade de 
brotação (Femandez, 1991). 

Normalmente se seleciona estacas de uma gema, levando em consideração 
também a sua localização sobre o sarmento. O plantio das estacas é em material inerte 
como a vermiculita, areia ou simplesmente com água. O controle da umidade relativa 
se mantém em valores elevados e constantes de 75 a 80% e a temperatura da câmara 
entre 20 a 25°C. A fertilidade é determinada quando o broto atinge 2,5cm e o número 
de repetições utilizadas deve ser maior que 10, em tomo de 30 é o ideal (Femandez, 
1991). 

4. ÉPOCA DE P‹›1›A 

A época de poda ideal é determinada como sendo situada entre o início da 
atividade circulatória de seiva e um momento posterior, próximo ao início de 
entumecimento das gemas, considerando que a temperatura externa possibilite um 
crescimento normal sem que ocorra danos maiores para as brotações. Esta data de poda 
varia conforme a variedade em questão e principalmente com a região em que é 
plantada, variando para uma mesma variedade conforme o lugar em que é cultivada.
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Com bastante frequência se observa que a poda tardia tende a aumentar a fertilidade 
das gemas quando em comparação com a época de poda nonnal para a região 
(Fernandez, 1971). Tradicionalmente se vem considerando duas hipóteses para 
explicar os efeitos possíveis de uma poda tardia: 

1- se admite que ocorra um abortamento mais intenso dos esboços de 
inflorescências naquelas gemas cujo crescimento se induz por uma poda precoce. 
enquanto que uma poda tardia faz com que o estado crítico se alcance mais tarde, 
quando o fluxo de citocininas é suficiente para o completo desenvolvimento das 
inflorescências. 

2- a outra hipótese consiste em supor que durante o periodo critico, 0 equilíbrio 
entre o desenvolvimento da inflorescência e o crescimento vegetativo depende da 
temperatura. Em gemas cuja brotação se induz antes por efeito de uma poda antecipada 
o estado crítico se alcançará para temperaturas mais baixas, como consequência, 
haverá uma maior inibição no desenvolvimento das inflorescências. 

Considerando que a queda da fertilidade da videira se deve a uma pior 
diferenciação das inflorescências durante as fases de pré-brotação e pós-brotação, é 
suposto que a época de poda afete a fertilidade das gemas através do balanço 
bioquímico nos sarmentos. No entanto, nem todas as variedades respondem com a 
mesma fertilidade as diferentes épocas de poda (Fernandez, 1971). 

5. CH OROS 
Ao final do inverno se nota uma exudação através das feridas de poda. Os 

“choros” começam a produzir-se quando a temperatura do solo alcança um 
determinado valor, assumindo importância real quando começa a existir uma pressão 
radicular ascendente de seiva, estabelecendo circulação pelos vasos de xilema 
(Femandez, 1991). 

Esta seiva bruta que começa a circular é mais rica em compostos orgânicos e 
mais pobre em matérias minerais que a seiva bruta normal, o que indica a translocação 
e consumo de reservas. O choro pode chegar a 5 litros por planta e durar vários dias 
mas não parece provocar um debilitainento das cepas (Reynier, 1989). 

6. BROTAÇÃO E FL()RESClMENTO 

Na primavera, assim que a temperatura se mantém num determinado nível 
característico para cada cepa, a brotação se toma mais efetiva. Este crescimento inicial 
inicia-se as expensas das substâncias de reserva armazenadas, portanto, diz-se que a 
regularidade e/ou vigor da brotação dependem da acumulação de amido dos ramos ao 
final do verão anterior. No entanto, o repouso vegetativo é tão importante que se toma 
indispensável para a manutenção de plantas saudáveis e produtivas (Chauvet, 1974). 

A brotação e a rapidez no crescimento por sua vez dependem da evolução da 
temperatura e da umidade no ar e no solo, embora existam variedades de brotação mais 
precoce e variedades mais tardias. O período mais sensível da videira é justamente o
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momcnto inicial dc brotação ondc até mesmo a mais leve geada pode prejudicar a 
floração (Byugo. l988) 

Além da temperatura. outros fatores intemos à planta têm influência muito 
grande no nivel de brotação das gemas. Dois fenômenos fisiológicos são limitantes em 
certos pontos: as gemas situadas à base de cada sannento, sobretudo se for grosso 
(lenhoso), às vezes têm dificuldade de se desenvolver em razão de um problema de 
ligação do sistema condutor principal. De outro lado, é um fenômeno de acrotonia que 
se traduz por um crescimento mais rápido das gemas da extremidade distante do 
sairncnto. Isto seria devido à uma inibição apical do tipo hormonal c/ou à uma posição 
pnoritaria das gemas distantes em relação ao trajeto da seiva. A deficiência de 
brotaçào e observada na parte mediana das hastes longas. Estes efeitos se traduzem em 
meio às videiras por um fenômeno chamado de “fenêtres” (janelas) ou falhas. mais 
comuns em certas cepas conduzidas em poda longa (Femandez. 1991). 

FOTO 3: Videira Cabemet sauvignon com uma brotação razoável. Pode ser 
observado que algumas gemas por alguma razão continuam em dormência. 

Para caracterizar ou identiticar o momento de brotação se utiliza uma serie de 
estados fenológicos que foram definidos por Baggiolini em 1952.
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Uma gema terminal ou lateral pode conter todos os primórdios foliares e os 
entrenós. O crescimento ou brotação consiste apenas no elongarnento dos entrenós 
resultante do aumento de células pré existentes, seguida pela retomada da atividade 
meristemática do ápice vegetativo (Fernandez, 1991). 

Na chegada da primavera e começo do verão, o impulso inicial do crescimento 
utiliza as reservas de carboidratos, compostos nitrogenados e minerais armazenados 
durante o ciclo ou estação precedentes. A medida que a elongação avança, as folhas 
vão tomando-se independentes e exportadoras de carboidratos. Uma fiutificação 
abundante, especialmente se os frutos maturam cedo, competem com o crescimento 
dos ramos na mobilização e uso do alimento contido nas reservas e fotossintatos, 
limitando a extensão dos ramos e crescimento em diâmetro (Byugo,l988). 

Caso tenha havido frio invernal suficiente para satisfazer as exigências das 
gemas e a temperatura cresça rapidamente, as gemas podem reiniciar as divisões 
celulares e o desenvolvimento de primavera. Entretanto, se a temperatura não aumenta 
ou aumenta muito lentamente, as gemas, mesmo tendo saido do estado de repouso, 
permanecerão sem brotar até que a temperatura seja adequada à brotação. Quando as 
plantas não recebem frio suficiente, as gemas florais podem abortar e as gemas 
vegetativas emergem lentamente, de forma desuniforme e com pouco vigor. Há outros 
fatores, além do número de horas de frio abaixo de 10°C por si só, que podem 
influenciar a brotação das gemas da videira. Pouget, (1963) menciona que a brotação é 
provocada por run conjunto de ações diárias de temperatura calculada em função de 
uma data inicial, a qual pode estar situada a mais de três meses do inicio da brotação 
em referência. 

Se o invemo não é suficiente para a quebra de dormência, se percebe uma 
brotação desregular com urna certa predominância das gemas terminais quanto a 
localização no sannento. Independente do fenômeno de dormência, as gemas situadas 
mais próximas da base dos saimentos, ou em lenho, apresentam uma brotação mais 
atrasada em relação as gemas superiores, este efeito tende a se amenizar com o 
cumprimento da necessidade de horas de fiio (Byugo, 1988). 

Quando do início do florescirnento, ocorrem simultaneamente na planta outros 
processos fisiológicos capases de competir com o florescirnento. No caso das plantas 
de folhas caducas, esses eventos inicialmente se processarn as custas de uma única 
fonte de energia, a qual foi acumulada ao longo do ciclo vegetetivo anterior na forma 
de açúcar, especialmente amido. O ATP produzido deve ser conduzido aos diversos 
processos dentro de um balanço adequado de forma a satisfazer as necessidades de 
energia da planta, como um todo. Se houver run desbalanço, a favor de um ou outro 
processo, os demais serão prejudicados. Assirn, é ideal que haja um balanço 
adequadado do fluxo de energia entre o crescimento e o florescimento (Barradas, 
1978). 

Se antes da indução houver excesso de N disponível, pode ocorrer o 
retardamento no desenvolvimento das flores com efeito negativos sobre o 
florescimento, aumentando a vegetação. Se houver após a indução floral, N suficiente, 
a diferenciação das flores é estimulada com feitos benéficos sobre o florescimento. O 
processo não está bem definido mas há evidências de que o florescimento não está 
associado tão somente com altos níveis de N, mas sim com altos níveis de arginirra, e
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que, o aumento deste aminoácido, pode resultar tanto de uma aplicação de fertilizante 
nitrogenado. como de um estresse por falta temporária de água. Primeiro ocorre a 
mudança a nivel bioquímico, e depois ocorrem as mudanças estruturais (Byugo, 1988). 

Uma mesma variedade cultivada em um Vinhedo determinado não brota todos 
os anos na mesma data; (Femadez, 1991). Vários fatores influem, tais como: 
1- temperatura do ar. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade de crescimento. 
Assim, durante a fase de pós-dormência, a temperatura exerce um ação acumulativa 
sobre a evolução fisiológica das gemas que progridem de maneira irreversível ate'a 
brotação; 
2- a temperatura média de brotação diminui a medida que aumenta a latitude. Quanto 
maior o fiio, maior a rapidez na saída da dormência; 
3- a data de brotação é mais tardia quanto maior a latitude; 
4- a data de brotação varia a cada ano para a mesma variedade e corresponde a 
temperaturas diferentes. Estras variações estão ligadas a maior ou menor intensidade 
de frio invernal que precede a brotação; 
5- ern um mesmo lugar, nem todas as variedades brotam ao mesmo tempo, ao 
contrario, apresentam grandes diferenças; 
6- 0 vigor também influe dentro das cepas normais, as débeis iniciam a brotação antes 
que as vigorosas. As plantas jovens antes que as velhas. Uma cepa cuja quantidade de 
reservas se tem debilitado por pragas ou doenças, tende a brotar mais tardiamente; 
7- a época de poda também pode influir. Uma poda muito cedo, antes da caída das 
folhas ou uma poda muito tardia, quando a cepa já entrou em atividade, vem a atrasar a 
data de brotação. Fora estes casos, não há um feito claro. 

6.1. RELAÇÃO ENTRE TEMPERATURA E PORTA ENXERTO 
Outro fator importante é a interação entre temperatura e porta enxerto. Plantas 

enxertadas cujo porta enxerto tem seus requisitos em horas de frio mais facilmente 
cumpridos ocasionam uma precocidade na brotação da copa. Estranharnente, contradiz 
a evidência de que o efeito seja localizado e não translocável. Supõe-se como agente 
precursor da brotação, nestes casos, o efeito dos níveis crescentes de citocinina 
translocada. aumento também dos níveis de giberilina e uma diminuição dos 
níveis de ácido abcísico (Byugo, 1988). 

6.2. FLORAÇÃO 
A videira produz flores em rácirnos a partir de uma gema composta localizada 

em sannentos do ano anterior. Cada gema contém um certo número de gemas menores 
ou pontos meristemátic-os, embora somente a central se desenvolva. Uma vez 
desencadeado o crescimento surge em primeiro lugar um broto com os rácimos que 
podem ser em número de um a três opostos as folhas. Se um broto não produz flores, 
as gavinhas (que são inflorescências estéreis) aparecem em oposição a cada folha. A
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inflorescôncia da videira Ó uma panicula racimosa com muitas ramificações primárias c 
secundárias onde se fixam inúmeras flores (Reynier, 1989). 

FOTO 4: Detalhe da brotação da videira Cabernet sauvignon mostrando o 
crescimento conjunto da inflorescéncia e da brotação. 

ó.3. FALHA DE BRQIÁAÇÃO 
A falha de brotação ou fenômeno des gemas cegas é produto de uma necrose ou 

morte de gemas ou por uma inibição das gemas por falta de frio invemal, ou por 
letargia. O problema da necrose se apresenta como uma zona. similar a zona de 
abcisão de uma folha ou fruto, perpendicularrnente ao eixo de crescimento na base das 
gemas precoces na temporada, após a diferenciação das gemas. Este fenômeno ocorre 
todos os anos em todas as variedades em diferentes proporções. Quando a porcentagem 
de necrose sobe muito, compromete a produção e afeta o potencial produtivo e o 
manejo. Neste caso, é necessário atunentar o número de gemas por planta, a fim de ter 
um numero de rácimos adequado (Harvey. 1994).
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A incidência de necrose varia entre as plantas. Efeito semelhante é observado 
em gemas expostas ao sombreamento excessivo ou sob aplicações exageradas de 
honnônios ou estimulantes de crescimento (Femandez, 1991). 

Se conclui que as práticas culturais que aumentam o crescimento vegetativo 
como a rega abundante e a fertilização nitrogenada alta, através do sombreamento das 
gemas, reduzem a fertilidade e aumentam a necrose (Reynier, 1989). 

Também se tem notado o aumento crescente de mortes de gemas por 
fitotoxidade quando da aplicação foliar excessiva de Cianarnida I-Iidrogenada, Ethrel, 
putrecina, ácido giberélico, ácido húmico, uréia e fertilizantes foliares (Harvey, 1994). 

6.4. ACROTONIA 

A acrotonia é uma característica vegetativa de algumas plantas pelo que tendem 
a prolongar o seu crescimento entrando em atividade preferencialmente as gemas mais 
distantes da base. Como consequencia uma planta acrótona tende a alargar-se muito e 
rapidamente. Uma planta basítona, em contraposição, adota em forma livre uma 
disposição em arbusto. A videira é uma planta acrótona em diferentes graus conforme 
a variedade. Nem todas as diferenças observadas na brotação são devidas a acrotonia. 
As gemas devem ser separadas em vigor conforme a sua disposição no sarmento 
(Reyiúer, 1989). 

Como exposto em algurnas experiências de saída de dormência, as gemas da 
base dos sarmentos brotam mais tarde que as gemas de nível superior, independente de 
toda manifestação do fenômeno de acrotonia. As gemas de nível superior brotam 
primeiro, seguidas das gemas basais e por último as gemas de madeira velha, que 
inclusive podem tardar em 3 ou 4 meses, até mais. Para gemas de um ano o atraso é 
mais marcado quanto maior for o diâmeto do sarmento. A demora na brotação das 
videiras vigorosas em relação as débeis é devido a diferença no sarmento de ambas e 
não à acrotonia . A causa do atraso no crescimento das gemas da base se atribui a urna 
insuficiência ou imperfeição de sua união com o sistema condutor do sarmento. Antes 
da brotação. urna gema está unida ao sistema condutor por pontos vasculares muito 
débeis. Entre a gema latcntc c o sarmento, não há uma união vascular notável. Quanto 
mais grosso é o sarmento ou braço. mais velha a gema. Os crescirnentos sucessivos 
colocam a gema mais distante do sistema condutor principal. O desenvolvimento das 
capas geratrizes (câmbio e felógeno) vão apartando a gema até a periferia debilitando 
sua união. Ao cabo de alguns anos esta união pode desaparecer e a gema perde 
defitivamente sua capacidade de crescirnento. A esta união imperfeita das gemas de 
nível inferior, temos que levar em conta que seu número de entrenós pré-formados é 
mais rudimentar. o que diminui sua capacidade de crescimento inicial (Femandez, 
1991). 

A acrotonia parece ser devida a posição privilegiada das gemas mais distais com 
relação ao fluxo liberiano. Assim, o arqueamento do sarmento ou a incisão anelar 
aumenta a taxa de brotação das gemas da base. Não se sabe se isto se deve ao maior 
fluxo liberiano ascendente ou a menor concentração de substâncias inibidoras 
proveniente das gemas superiores em fluxo descendente. A acrotonia da videira é de 
uma intensidade moderada, é mais marcante em cepas débeis que em cepas vigorosas.
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É máxima sobre cepas não podadas porque as gemas são muito numerosas e o total de 
suas exigências tróficas excede amplamente a capacidade de crescimento que a cepa 
pode oferecer (Byugo, 1988). 

A acrotonia na brotação produz uma acrotonia no crescimento posterior. A 
entrada em crescimento é acompanhada de uma melhora na união vascular da gema 
com o sannento (crescimento radial). As primeiras gemas que vão entrando em 
crescimento são superiores as outras em seu poder de captação de fotoassirnilados. As 
cepas muito vigorosas ou em aquelas que levam um pequeno número de gemas, não se 
observa nem acrotonia na brotação nem no crescimento (Fernandez, 1991). 

6.5. INIBIÇÃO CORRELATIVA E DOMINÂNCIA APICAL 

Desde a muito tempo, se tem percebido o efeito da supressão das gemas laterais 
causada pela gema apical, é a chamada dominância apical. A remoção da gema 
terminal e a incisão ou anelamento acima de uma gema lateral, corta o efeito supressor 
auxinico liberando esta da dominância. A medida que a concentração de auxina se 
dilue ao longo do ramo, devido ao seu transporte basipto, as gemas inferiores de mais 
idade, superam a inibição e começam a crescer (Byugo, 1988). 

Outras formas de inibição correlativa segundo Fernandez (1991), são por 
exemplo, a presença ao redor das gemas de múltiplas camadas de escamas ricas em 
ácido abcísico e a base dilatada do pecíolo da videira. 

No outono, a imposição de dormência pelas escamas das gemas é atribuído ao 
acúmulo de ácido abcísico. A retirada das escarnas, portanto dos inibidores nela 
acumulados, liberta a gema de seu repouso desde que haja temperaturas adequadas ao 
crescimento. A inibição do crescirnento de uma gema axilar pela folha que a contém, é 
atribuído à produção de substâncias inibidoras por esta folha e subsequente exportação 
das mesmas para a gema. Na videira, a retirada somente da lâmina foliar não libera a 
gema do seu estado quiescente. É necessário que se retire o pecíolo do sarrnento para 
que a gema axilar brote (Fernandez, 1991). 

A retirada completa da folha remove a fonte de inibidor de crescimento, mas ao 
mesmo tempo causa injúria ao tecido próximo a gema, induzindo a formação de 
etileno, o qual leva à brotação da gema. Esta resposta ao desfolhamento motivou os 
produtores de uvas nos trópicos a desfolharem e podarem severamente as videiras no 
intuito de obterem várias safras sucesssivas durante o mesmo ano (Byugo, 1988). 

7. INFLUÊNCIA DO (ÍLIMA E DA TEMPERATURA NO (ÍOMP()RTAJ\4ENT() DA 
VIDEIRA 

Aparentemente o clima é o fator mais determinante na frutificação das videiras, 
e influi fundamentalmente através da temperatura e da luminosidade. Os fatores 
ambientais que afetam o crescimento da videira, afetam também a formação e o 
desenvolvimento da gema e sua diferenciação reprodutiva de forma generalizada 
(Femandez, 1991).
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\os climas quentes como o Mato Grosso. norte dc lvlinas. Goias c ' 'ões 
úmidas do Nordeste. o ciclo da videira sofre drástica alteração. A parreira vegeta 
constantemente. sem descanso liibernal. O ciclo da parreira nestas condições tropicais 
e semestral ao inves de anual. podendo as videiras nestas regiões produzirem duas 
safras anuais facilmente. Naquelas areas. um longo período de secura do solo e do ar 
obriga a videira européia (l'1`¡1`.s' t'¡/u'ƒ¿'/em a entrar em ponto de murchamento. sofrendo 
assim. um repouso fisiológico. As variedades de videira Norte-americanas (IÍ 
/ti/i/'1./.iu/sz IÍ /z;//firz/.\*t'‹1›r‹1.\'. IÍ /i‹›1m¡1./inusc lÍ ‹1e.sr1“\-'al1Ís') provenientes de regiões frias 
e úmidas. comportam-sc mcdiocrcmcntc (Souza. 1969). 

_. fã 

.‹ 

'JC .- 

FOTO 5: Frutos de Niagara rosada e Niagara branca corn perfeita tnatrirsaçz-`1o e 
desenvolvimento. 

Ein se tratando de climas tropicais. se deve distinguir as regiões de calor umido 
das regiões de calor seco. Nas localidades de clima quente e úmido como da faixa 
litorânea e Säo Paulo. são produzidas uvas Labruscas e Labruscanas. ainda assim. com 
deticiencia no amadurecimento. O comportamento da videira não e porem tao rigido. 
em aluumas reuioes tropicais. sempre quentes. que poderiam ser chamadas de
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lransiçãor variedades dc estação dc crescimento muito curta, dão facilmente duas 
safras anuais de castas ñnas de alta qualidade (Souza, 1969). 

Um clima ideal para a videira deve ter um período de invemo suficientemente 
frio para obrigar o descanso da planta¬ possibilitando a formação de níveis hormonais 
que diferenciam as gemas vegetativas em gemas reprodutivas. Este clima deve ser 
quente e insolarado no período vegetativo, para que os fiutos sejam abundantes e bem 
formados (Souza. 1969). 

FOTO 6: Frutos da variedade Isabel. com boa maturação e bem fomrados. 

8. GRA US-1)!A E ÍNDICE BIO-METE()ROLÓGI(`() 

O comportamento da videira c suas exigências climáticas são importantes 
parâmetros que o viticultor deve utilizar para o conhecimento antecipado das prováveis 
datas de colheita. indicando o potencial climático da região para a produção e 
permitindo o planejamento das atividades agrícolas. A duração dos diferentes sub- 
períodos da videira geralmente é condicionado pela disponibilidade térmica da região 
de cultivo. Em função disto, o conceito de graus-dia apesar de suas limitações; tem 
sido usado para avaliar a duração do ciclo, a produção e a qualidade do produto. O
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conceito de graus-dia corresponde ao somatório de energia disponível durante o dia em 
relação a temperatura média do dia e a temperatura basal minima para a cultura. Para a 
videira. tem sido utilizada a temperatura-base igual a 10°C como valor médio (Hidalgo. 
1986). 

Pedro Júnior et al, (1993), avaliando a necessidade térmica em graus-dia da 
videira, constataram que 0 total de graus-dia necessários para completar 0 ciclo era 
dependente de outros elementos importantes: radiação solar, comprimento do dia e 
umidade do solo. Mclntyre et al, (1987) e Prirnault, (1969) desenvolveram então, 0 
conceito complementar de índice bio-meteorológico, e adicionou ao efeito dos graus- 
dia, foflnulando uma equação bem mais completa que a anterior. 

A duração dos sub-períodos: início da brotação-pré-floração, pré-floração-pós- 
floração, chumbirrlro-grão-verde e grão verde-colheita têm normalmente um período de 
duração fixo. Portanto, a variação na data de colheita é devida às diferenças na duração 
da poda-inicio da brotação (Júnior, 1994). 

B) A UVA COMO PRODUTO AGRÍCOLA 
Em Santa Catarina a colonização européia se faz perceber pela tradição no 

cultivo de videiras e produção artesanal de vinho. As propriedades são pequenas, e as 
videiras localizadas em terrenos muitas vezes acidentados e pedregosos são cultivadas 
de forma rudimentar. A desuniformidade de brotação é muito comum entre as nossas 
videiras cultivadas, como resultado de um alto requerimento em horas de frio, ou de 
uma má adaptação às condições climáticas. Frequentemente, em algumas regiões 
ocorrem anos de invemo ameno, o que somente vem a agravar esta situação. 

Os agricultores não se vêem motivados à investir em qualidade, ao contrário, o 
preço pago por grau brix unicamente conduz à uma preocupação em relação com a 
produtividade. 

Como o mercado costuma remunerar um pouco melhor a uva para consumo “in 
natura”, alguns produtores estão destinando para este fim aquelas variedades de dupla 
finalidade. Porém, de um modo geral, estas uvas carecem de urna maturação uniforme, 
dificultando tanto os tratos culturais quanto a colheita em si. 

A uva continua sendo importante fonte de renda e emprego para inúmeras 
famílias do meio rural, e como tal, apesar de crise alguns produtores demontram como 
a viticultura pode ser lucrativa, adrnistrando em conjunto com o turismo, degustações 
de vinho, jogando com diferentes épocas de colheita ou simplesmente cativando um 
mercado que reconhece em seu produto um sinônimo de qualidade.
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Ê) CONST.-\TAÇAO DAS CARACTERISTICAS DA MATÉRIA PRIMA NA 
QUALIDADE DO VINHO 

Em termos dc maturação. poucos agricultores fazem a colheita parcelada dc 
suas videiras. colhendo conforme estas vão atingindo o grau de maturação adequado. 
Pelo contrario. a colheita unica. por ser menos trabalhosa. acaba por ser a escolhida. 
Em consequencia. por ter rácimos em diferentes graus de maturação, o grau brix final 
total fica terrivelmente prejudicado. além do que, uma parcela significativa de cachos 
com maturação incompleta e outros em início de deterioração ou com presença de 
doenças. conferem à uva caracteristicas indesejáveis, tanto para o processo de 
terinentação do mosto quanto para o consumo “in natura" da fmta. resultando em 
perdas consideráveis. 

ef \ /M 

FOTO 7: Frutos da variedade Isabel. Esta desunifoimidade e resultado de 
inumeros problemas. mas e potencializado quando o cultivo se faz em regiões de 
invernos mais amenos. como esta cultivada no litoral. 

ÚCVÍCIO au grau l›i`iX l'›âÍXu. |J'¢u'z1 êi p1`0dL¡L,;ãu dc 'viñllüõ dc: dõícñlliirãílâs 
variedades em certas regiões específicas. a correção do mosto toma-se praticamente
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obrigatória. Os resultados são mais graves no caso das uvas consideradas fmas. por 
originarem neste caso, um vinho corrigido de qualidade duvidosa e de caracteristicas 
organolépticas muitas vezes indesejáveis. contribuindo para a depreciação do vinho 
catarinense. 

FOTO 8: Detalhe da grande desuniformidade de mat1u'ação e desenvolvimento 
dos grãos dentro dos cachos. 
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III - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os invemos do sul do Brasil são bastante indefinidos, com flutuações frequentes de 
temperatura. Como consequência, as videiras às vezes não tem uma boa quebra de dormência. 
E comum se detectar uma irregularidade de brotação em certas variedades menos adaptadas, 
acarretando posteriormente uma acentuada desuniformidade de maturação devido a idade 
cronológica muito variável entre os rácimos. 

A desuniformidade de maturação da uva, além de dificultar as práticas culturais 
ocasiona redução no grau brix final. Há um comprometimento desta fonna, da qualidade dos 
frutos pelo baixo teor de açúcar, e no caso do vinho pela necessidade de chaptalização_, influi 
também no sabor e no aroma do produto final. Neste sentido, a regularidade constância e 
intensidade de temperaturas baixas no inverno são essenciais para uma unifonnidade de 
brotação adequada e uma boa produtividade dos parreirais. 

A preocupação com o advento do mercosul ainda persiste pois a entrada no país de 
uma série de produtos agrícolas entre eles vinhos, sucos e a própria uva de mesa acontece num 
momento em que a viticultura catarinense de um modo geral apresenta baixa competitividade. 
Mas este fato é de certo modo positivo, pois possibilita que se acelerem as pesquisas e 
melhorem a qualidade dos produtos nacionais através da seleção e adaptação das vinhas já 
consagradas, e do desenvolvimento de variedades mais uniformes em termos de maturação e 
colheita. Se faz importante igualmente, que continue o aperfeiçoamento dos setores de 
beneficiamento e manufatura a firn de que se equiparem em tecnologia aos concorrentes. 

A baixa qualidade de vida e a baixa remuneração dos agricultores implica 
necessariamente numa diversificação de produtos e serviços. Não se pode pensar em 
sobreviver basicamente da viticultura como a tempos atrás. Mas, apesar da crise no mercado 
extremo e interno, alguns produtores mesmo as pequenas cantinas que investiram em 
qualidade e esmero na produção de vinho, têm mercado fixo e de certa forma garantido, isso 
graças as características de qualidade dos produtos que estas elaboram. 

A aplicação de agentes químicos os mais variados tem sido discutido como solução 
altemativa para algumas regiões que apresentam insuficiência em horas de frio em alguns anos, 
para determinadas variedades. Além disto, a quebra de dormência artificial com cianamida 
hidrogenada por exemplo, pode ser justificada para uvas de mesa possibilitando a colheita em 
diferentes épocas, e quando aliada a diferentes cultivares que apresentem datas distintas de 
maturação, a safra de uvas poderia ser bem mais ampla atingindo melhores preços de mercado. 

Para Santa Catarina, o plantio de uvas americanas e hibridas é uma altemativa viável no 
sentido de uvas para mesa e vinificação. O setor de sucos também pode ser importante, mas 

sofre certa restrição dado o valor do produto suco e a falta de hábito entre os 
consumidores. O esmero nos cuidados com a videira toma-se uma preocupação maior pois o 
controle das doenças e a adequação dasvafiedades são de fundamental nnportância para a 
qualidade dos fiutos e durabilidade do pomar. ` 

Nas propriedades, se tem constatadouma grande diversidade de cultivares de videiras, 
mesmo em pequenas propriedades. Destas, poucas podem ser consideradas realmente 
adaptadas e potencialmente produtivas. Dentro da viticultura, é preciso definir-se variedades 
adaptadas à cada microclima específico, mais precisamente, observando o seu comportamento 
quanto a uniformidade de brotação. Quanto as pesquisas, no sentido da criação de novas 
cultivares de videira, estão ainda incipientes com relação às caracteristicas de exigência de frio. 
Principalmente pelo fato das pesquisas não serem regionalizadas. Em Santa Catarina, a Estação 
de pesquisa encarregada deste trabalho é a EPAGRI de Videira, de tal fonna que as seleções 

~ ~ 
feitas em tais condições de clima nao sao de todo representivas para todo o estado.
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Anexo 4 

Efeito da Cianamida na atividade 
da Catalase e Peroxidase 
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Figura 1. - Descrição esquemática da atividade metabólica em relação com o estado de 
repouso. (Segundo Lavee, 1973). 
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Anexo 6 ' 

___-._.._..... 

gluoose‹6-P 3-phosphoglyceraldehyde trucmse-6-P .`\ 
/' 

(1 ) NADP ° 

NADPH + H ° 

,O 
`*`1 HÇOH 

HOQH 0 
H('ZOH 

Hr-I 
cH,oPo3H- (5)- 

Frphosphoglucono-Iactone \ 
erythrose~4-P 

‹2› 
*'20 ' 

,o 
HCOH (7) 

Hoèu 
.¬¢O.¬ 

HÇOH 
cH,oPo,H- z Lj 6-phosphogluconate xylulose-5-P 3-phosphoglyceraldehyde 

NADP'
A 

‹3› 
(5) (6) 

NADPH + H' -

¢ 

4 aí/ ribu!ose-5-P- ‹-í-(L---\r¡bose~5-P sed0heptuIose~7-P 

Reações da via respiratória da pentose-fosfato 

Fonte: Salisbury, 1992.
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