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Apresentação 

 

 

 
Em 1977, reforçando e dando sequência a iniciativas da antiga Estação Experimental de 

Caxias do Sul, são estabelecidas as primeiras ações que resultam na construção do 

Programa de Melhoramento Genético “Uvas do Brasil”. 

Assim, é com satisfação que a Embrapa Uva e Vinho, no ano em que comemora seus 35 

anos, disponibiliza para a sociedade brasileira o livro Embrapa Uva e Vinho – novas 

cultivares brasileiras de uva. Esta publicação tem como objetivo apresentar as principais 

contribuições do Programa de Melhoramento “Uvas do Brasil” ao Setor Vitivinícola. 

Nos últimos anos, cultivares de uvas de mesa apirênicas e com sementes e de uvas para 

elaboração de vinhos de mesa e de sucos foram obtidas e lançadas pelo Programa. De 

maneira geral, estas cultivares se caracterizam por apresentar adaptação às condições 

edafoclimáticas brasileiras, elevada produtividade e maior resistência às principais 

doenças que atacam a cultura da videira.  

Vitivinicultores e empresas, parceiros do Programa, vem desempenhando um papel 

fundamental durante o processo de desenvolvimento das novas cultivares, testando as 

seleções avançadas em condições reais de produção. Esta colaboração é crucial para o 

sucesso do trabalho. A Embrapa Uva e Vinho agradece aos parceiros que vem 

colaborando com o Programa “Uvas do Brasil” ao longo destes anos. 

Por fim, cumprimento a equipe do Programa e os autores, pela iniciativa. 

 
Lucas da Ressurreição Garrido 

Chefe-Geral da Embrapa Uva e Vinho 
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Um pouco de história da 

Vitivinicultura Brasileira 

As primeiras variedades de uvas foram 
introduzidas no Brasil pelos portugueses. 
Eram uvas finas (Vitis vinifera), cultivadas na 

Europa e selecionadas com base em informações e experiência pessoal 
dos vitivinicultultores europeus. A viticultura brasileira, porém, somente 
se consolidou em meados do século XIX, com a introdução da cultivar de 
uva americana Isabel (Vitis labrusca) pelos imigrantes italianos, 
culminando na rápida substituição dos vinhedos de uvas européias.  

O primeiro ciclo de expansão da viticultura brasileira, portanto, teve como 
base o cultivo de uvas americanas, rústicas e adaptadas às condições 
edafoclimáticas locais. Esta fase também estabeleceu novos rumos para a 
tecnificação da vitivinicultura nacional, principalmente visando prevenir o 
ataque de pragas e doenças (SOUZA, 1996).  

No século XX, as uvas finas voltam a ganhar expressão para produção de 
vinhos e para o consumo in natura. Iniciativas de produção em escala 
comercial de uvas finas de mesa no Semiárido nordestino marcam o início 
da viticultura tropical no Brasil. Surgem novos polos de produção de uvas 
finas de mesa em condições tropicais, nas regiões do Norte do Paraná, 
Noroeste de São Paulo e Norte de Minas Gerais (LEÃO; POSSÍDIO, 2000; 
PROTAS et al., 2006).  

Atualmente, observa-se o surgimento de novas áreas de plantio, indicando 
uma tendência de expansão da cultura no país (PROTAS et al., 2006). Esta 
evolução vem dando suporte ao desenvolvimento e à adoção de novas 
tecnologias que contribuem para o estabelecimento da vitivinicultura 
como uma atividade economicamente rentável no país. 
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