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Apresentação

Como parte da missão institucional da Embrapa Uva e Vinho,
que consiste em viabilizar soluções tecnológicas para as cadeias
produtivas da uva, do vinho e das frutas de clima temperado, esta
Unidade de Pesquisa da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
tem a satisfação de apresentar este livro da Coleção 500 Perguntas,
500 Respostas.

A cultura da videira apresenta uma importância crescente no
Brasil, e sua expansão para diferentes regiões, climas e solos tem
demandado, com freqüência, informações sobre tecnologia de
produção e sobre seus mercados. Essas demandas têm sido
apresentadas, em sua maioria, por meio do Serviço de Atendimento
ao Cidadão (SAC), mas também por contatos com pesquisadores e
técnicos da Unidade.

Este compêndio de perguntas e respostas foi elaborado por uma
ampla equipe de pesquisadores e colaboradores da Embrapa Uva e
Vinho, que buscaram efetuar uma criteriosa seleção de aspectos
relevantes da cultura, apresentados de forma objetiva, clara e simples,
o que permite o rápido acesso à informação quando esta é buscada
pelo produtor ou interessado na cultura.

Este conjunto de dados, embora abrangente, não se destina a
esgotar as informações que a Embrapa Uva e Vinho coloca à
disposição, mas sim permite um acesso facilitado a detalhes técnicos
que sirvam de base para um cultivo racional, eficiente e rentável de
uma cultura que, dia a dia, amplia suas regiões de cultivo e sua
importância como geradora de emprego e renda.

Alexandre Hoffmann
Chefe-Geral da Embrapa Uva e Vinho
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Introdução

No Brasil, a vitivinicultura é uma atividade relativamente
recente. Embora a uva houvesse sido introduzida no País pouco
tempo após o Descobrimento, seu cultivo comercial esteve
fortemente vinculado aos imigrantes italianos radicados na Serra
Gaúcha, a partir de 1875, e a outras regiões tradicionais de cultivo,
sobretudo no Sul e Sudeste brasileiros.

A ampla capacidade de adaptação da videira a diferentes climas
e o aprimoramento da tecnologia de produção foram fundamentais
para que a cultura esteja hoje disseminada em várias regiões
brasileiras. Essa expansão decorre também da alta rentabilidade do
cultivo, tanto para a produção de uvas de mesa quanto para a
obtenção de sucos, vinhos e demais derivados, o que torna a
atividade fortemente atrativa. Atualmente, há vários pólos vitivinícolas
nas regiões Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste, que proporcionam
renda e empregos, caracterizando a importância social e econômica
da vitivinicultura do Brasil. Porém, trata-se de uma atividade
complexa, que requer constante aprimoramento tecnológico para
alcançar a necessária rentabilidade e o retorno do investimento. Daí,
a importância do acesso objetivo e simples a informações que sirvam
de base à orientação de produtores de uvas, vinhos e outros
derivados, desde quem cultiva a videira de forma doméstica até os
produtores comerciais.

Parte significativa da tecnologia vitivinícola do Brasil tem sido
gerada, validada e transferida pela Embrapa Uva e Vinho. Portanto,
além das demais estratégias de transferência de tecnologia, justifica-
se plenamente dispor de meios de difusão da informação tecnológica,
de modo a contribuir para o aprimoramento da produção brasileira.
O grande interesse do público que recorre à Embrapa Uva e Vinho
justifica a importância de colocar à disposição essas informações.

O objetivo desta publicação é contribuir para que produtores
de uvas e elaboradores de seus derivados obtenham as informações



que proporcionem a qualidade e a produtividade compatíveis com
a constante utilização de tecnologias que levem à tão almejada
rentabilidade, ao acesso a mercados e ao respeito ao ambiente
natural.



1 Melhoramento
Genético e Biotecnologia

Patrícia Silva Ritschel
Umberto Almeida Camargo

João Dimas Garcia Maia
Luís Fernando Revers
Regina Beatriz Bernd
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Quais são os métodos usados no melhoramento genético da
videira?

O melhoramento da videira pode ser realizado com sucesso
por hibridação ou por métodos convencionais, como a introdução
de plantas, a seleção massal e a seleção clonal. Novas abordagens,
como biotecnologias e o uso de mutagênicos para aumento da
variabilidade, vêm sendo paralelamente utilizadas e têm contribuído
para diminuir o tempo necessário de  obtenção de novas cultivares e
clones de uva.

Quais são os objetivos do melhoramento genético de uvas?

Os objetivos de um programa de melhoramento genético
devem estar sempre diretamente ligados às demandas do setor
produtivo. Essas demandas estão relacionadas com a adaptação de
cultivares às diferentes regiões produtoras, à resistência a doenças e
pragas e à qualidade da uva e são específicas para cada segmento
da cadeia produtiva brasileira de uva (uvas para mesa, finas e comuns;
vinhos, finos e comuns; e sucos).

• No segmento de uvas finas para mesa, é prioritário o
desenvolvimento de novas cultivares de uvas sem sementes,
produtivas, adaptadas às diferentes regiões produtoras e com
qualidade compatível com as exigências de mercado.

• Para a agroindústria e produtores de uvas para suco, o elevado
teor glucométrico, a cor, o aroma e o sabor das uvas são
importantes, bem como o desenvolvimento de cultivares
precoces e tardias que permitam a ampliação do período de
colheita nas regiões produtoras.

• A boa qualidade da matéria-prima é uma demanda também
dos vitivinicultores. Busca-se, no melhoramento, o
desenvolvimento de cultivares de uva para elaboração de
vinhos tintos de mesa, com boa estrutura e cor, de vinhos
brancos de mesa aromáticos e de vinhos finos do tipo
moscatel (espumantes).




