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 Este Manual integra a Série Manuais Técnicos da Produção Integrada de Uva para 

à adoção voluntária do sistema da Produção Integrada (PI) na produção de uvas para processamento, 

 Dentro do planejamento estratégico atual do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

qualidade, dando prioridade a métodos seguros do ponto de vista ecológico, os quais minimizam os 

a sustentabilidade social e a rentabilidade da produção, tornando o produtor mais competitivo em um 

produtor a organizar e registrar suas informações, e isso garante análises econômicas mais pertinentes 

 Para o consumidor, os produtos da PIUP garantem a redução dos riscos de contaminação, seja 

seguir normas, desde o manejo do vinhedo até a embalagem do produto processado, passando pelo 

espumantes seguros em sistemas sustentáveis de produção é uma iniciativa saudável para todos e 

Embrapa Uva e Vinho, em parceria com a Federação das Cooperativas do Vinho do Estado do Rio 
Grande do Sul (Fecovinho), a Cooperativa Central Nova Aliança (Coosenal), a União Brasileira de 
Vitivinicultura (Uvibra), o Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin), a Empresa Tecnovin, a Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), representada pelo Departamento de Horticultura e Silvicultura, 
a Emater-PR e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), coordena o projeto de 

 O presente Manual faz parte de um conjunto de manuais que conferem o suporte técnico a 

normas técnicas, o sistema de registro das atividades que garante a rastreabilidade do sistema, as 
condições de cultivo da unidade de produção, os cuidados necessários na realização dos tratamentos 

Mauro Celso Zanus
Chefe-Geral
Embrapa Uva e Vinho

APRESENTAÇÃO
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2 CULTIVARES DE VIDEIRA 
PARA PROCESSAMENTO
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2 CULTIVARES DE VIDEIRA PARA PROCESSAMENTO

Existem, no mundo, milhares de variedades de uvas; as principais pertencem à espécie Vitis vinifera, 
 V. labrusca e V. bourquina, usadas na elaboração 

A espécie Vitis vinifera

há centenas de anos, seja para a produção de fruta para consumo in natura, seja como matéria-prima 

selecionadas essas milhares de variedades de Vitis vinifera, especialmente variedades destinadas à 

permaneceram em suas regiões de origem, proporcionando aos seus habitantes a oportunidade de 

V. labrusca 

e V. bourquina V. vinifera em sua genealogia 

Vitis vinifera.

2.1 Uvas americanas e híbridas (V. labrusca, V. bourquina e Vitis

Além da costa leste americana e da Ásia, o Brasil é uma das poucas regiões no mundo onde o mercado 

especialmente para cultivo nas condições brasileiras, apresenta tendência de crescimento (CAMARGO, 

‘Bordô’
Pertence à espécie V. labrusca

americana, atualmente, seu cultivo está limitado ao Brasil, onde foi introduzida inicialmente no 
Rio Grande do Sul, por volta de 1904, difundindo-se para Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais 

porém, não se adapta ao cultivo em regiões tropicais, sendo sua recomendação restrita aos polos do 

dá origem a vinhos de mesa e sucos intensamente coloridos, que podem ser usados em corte para 
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‘Concord’

A cultivar de uva Concord originou-se em 1843, a partir da propagação de plantas advindas de sementes 
de plantas silvestres de V. labrusca

cultivo em regiões tropicais, a recomendação de seu cultivo é restrita aos estados do Paraná, Santa 

no estado do Rio Grande do Sul, especialmente para de suco de uva, já que essa cultivar destaca-se, 
principalmente, como referência do aroma e sabor dessa bebida (CAMARGO; MAIA, 2008; MELLO; 

‘Isabel’

V. labrusca e V. vinifera, que foi inicialmente 

se por todas as regiões brasileiras onde a uva é cultivada e é considerada a base da vitivinicultura 

muitas vezes, são utilizados para a destilação ou elaboração de vinagre; origina, também, suco de 

É a cultivar mais plantada no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, sendo atualmente produzidas 

Normalmente, os produtos elaborados com uvas de ‘Isabel’ precisam ser cortados com vinho ou suco 
de cultivares tintureiras, para obtenção de produtos com a intensidade de coloração que o mercado 

‘Seibel 2’

V. rupestris x V. 

lincecurmii) e a ‘Alicante Bouschet’ (V. vinifera

vinho elaborado com ‘Seibel 2’ caracteriza-se pela coloração violácea intensa, com sabor tendendo ao 
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‘BRS Carmem’ 

‘BRS Cora’ 

A cultivar BRS Cora foi lançada pela Embrapa Uva e Vinho em 2004, como uma alternativa de uva 

e antocianinas mais elevados em cerca de 3 a 4,5, respectivamente, quando comparado com o suco 

‘BRS Lorena’

‘BRS Lorena’ é uma uva branca, de tonalidade verde-amarelada e sabor moscatel, resultado do 
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sua produção evoluiu no Rio Grande do Sul, apresentando clara tendência de crescimento (CAMARGO, 

‘BRS Violeta’ 

suco em corte com cultivares tradicionais como ‘Isabel’ e ‘Concord’ e os clones ‘Isabel Precoce’ e ‘Concord 

‘Concord Clone 30’ 

A cultivar Concord Clone 30 caracteriza-se pela maturação antecipada, permitindo que sua colheita seja 

de brotação de gemas em regiões tropicais, mas pode apresentar potencial em climas subtropicais, em 

IAC 138-22 ‘Máximo’
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‘Isabel Precoce’ 

Isabel Precoce é recomendada como alternativa para elaboração de sucos, oferecendo a possibilidade 

Precoce’ tem mostrado tendência à expansão também no Vale do São Francisco, com resultados 

de ‘Isabel Precoce’ é antecipado em cerca de 15 dias em relação ao ciclo da culivar ‘Isabel’ (EMBRAPA 

‘Moscato Embrapa’

‘Moscato Embrapa’ é uma uva branca, de tonalidade verde-claro e sabor moscatel, resultado do 

cultivo em regiões de clima temperado, tem sido testada com sucesso também em regiões de clima 

Vitis vinifera) 

variedades cuja adaptação e qualidade dos vinhos a que dão origem se destacaram em determinadas 

‘Ancellotta’

Não se sabe muito sobre a verdadeira origem da variedade Ancellotta, uma casta de uva tinta muito 

em cortes com outras castas, principalmente na elaboração do vinho tipo ‘Lambrusco’, para torná-lo 
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‘Ancellotta’ vem sendo usada no Brasil para elaboração de vinho varietal, que se caracteriza pela 

‘Ancellota’ também pode ser utilizada em cortes para a melhoria da coloração de outros vinhos 

‘Barbera’
 

Itália, onde ainda hoje permanece como a segunda variedade tinta mais cultivada, depois da variedade 

variedade Barbera são naturalmente ácidas, mesmo em climas mais quentes, apresentando também 

conduzidos no Vale do São Francisco indicam a ‘Barbera’ como opção muito interessante para a Região 

‘Cabernet Franc’
 
É uma variedade francesa originária da região de Bordeaux, introduzida no Rio Grande do Sul pela 

vigorosa e bastante produtiva, proporcionando colheita de uvas de boa qualidade, atingindo facilmente 

encorpado e tem coloração mais intensa, apresentando considerável evolução qualitativa com alguns 

‘Cabernet Sauvignon’

Trata-se de uma antiga variedade da região de Bordeaux, França, hoje plantada com sucesso em 

clones procedentes da França, da Califórnia, da Itália e da África do Sul foram trazidos para a formação 

em novos polos, como o de São Joaquim, em Santa Catarina, que apostam nessa variedade (CAMARGO, 

1
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O vinho de ‘Cabernet Sauvignon’ é mundialmente reputado pelo seu caráter varietal, com intensa 

atingindo sua máxima qualidade desde dois a três anos até cerca de vinte anos, em determinadas 

‘Carmenère’

‘Carmenère’ é uma uva tinta francesa, originária do Médoc, na região de Bordeaux, mais antiga que 

volta de 1850, a variedade Carmenère foi trazida para a América do Sul, juntamente com outras castas 

Chile e, atualmente, a maior área cultivada no mundo com ‘Carmenère’ encontra-se nos arredores 

nesta região como um clone da casta Merlot, também originária de Médoc, já que as duas variedades 

brilhante, com coloração intensa, sendo equilibrado e com acidez relativamente baixa (ASSOCIAÇÃO 

‘Merlot’

varietal e também muito usado em cortes com vinhos de ‘Cabernet Sauvignon’, ‘Cabernet Franc’ e de 

‘Pinotage’
 

combinação dos nomes ‘Pinot’ com ‘Hermitage’, sendo essa uma denominação usada para a ‘Cinsaut’ 
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‘Pinot Noir’

O berço da ‘Pinot Noir’ é a Borgonha, na França, onde é utilizada para a elaboração de vinhos tintos 

alta susceptibilidade à podridão, causada por Botrytis cinerea

chuva durante a maturação, o que é normal no sul do Brasil, além das perdas diretas causadas pelas 

‘Syrah’

sua origem, ‘Syrah’ é cultivada na França há muito tempo, principalmente em Côtes-du-Rhône, Isere 

mostrado ótima performance, sendo essa a principal variedade para elaboração de vinhos tintos nessa 

‘Tannat’

médio vigor, bastante produtiva; apresenta bom potencial glucométrico e comporta-se bem em relação 
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‘Tempranillo’

‘Tempranillo’ é uma variedade tinta, originária da região de La Rioja, no Norte da Espanha, e cultivada 

vinhos elaborados com essa variedade são bem equilibrados e aromáticos, de acidez mediana e cor 

no Brasil em 2000 , para ser cultivada na região de fronteira do Rio Grande do Sul, e as primeiras uvas 

‘Chardonnay’

Variedade de origem francesa, possivelmente da Borgonha, a ‘Chardonnay’ foi introduzida em São 

que permaneceram nas dependências das Estações Experimentais de São Roque e de Bento 

‘Chardonnay’ goza de renome internacional, especialmente pela qualidade dos vinhos que origina na 
Borgonha, assim como pelos famosos espumantes elaborados na região de Champagne, em corte 

‘Chenin Blanc’

A casta Chenin Blanc é nativa do Vale do Loire, na França, onde também é conhecida como ‘Pineau de 

O vigor da planta e a tendência à brotação precoce e maturação tardia tornam essa variedade mais 

Como, nessas condições, os vinhos tendem a ser mais neutros, a alta acidez de ‘Chenin Blanc’ tem 

Vale do Rio São Francisco, onde é cultivada há mais de 20 anos, sendo a principal variedade para a 

2
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O vinho elaborado com as uvas de Chenin Blanc se destaca pelo aspecto brilhante, tonalidade pouco 
intensa, amarelo-claro com tons esverdeados e aroma intenso, paladar harmônico, de bom corpo e 

‘Malvasia Bianca’

A ‘Malvasia Bianca’ foi introduzida no Rio Grande do Sul pela Estação Experimental de Caxias do 

‘Moscato Branco’

usado principalmente em cortes, como fonte de aroma para outros vinhos; também é empregada para a 

‘Moscato Canelli’
 

histórica e certamente está entre os mais mencionados em textos muito antigos, ainda da época greco-

‘Moscato Giallo’

Considera-se que ‘Moscato Canelli’, com uvas de coloração branca, tenha originado castas de 

‘Moscato Giallo’ é muito tradicional na região sul do Tirol e do Trentino, sendo, então, também 
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no Brasil em 1953 e as primeiras produções dessa uva no Rio Grande do Sul são observadas a 

‘Prosecco’

há registros sobre sua difusão, mas, segundo informações dos viticultores, ela é plantada há muitos 

é originária do norte da Itália, onde é utilizada para a elaboração de conceituado vinho espumante, 

exemplo do que ocorre na Itália, também aqui origina espumantes de boa qualidade, muito bem aceitos 

‘Riesling Itálico’

A ‘Riesling Itálico’ também é uma variedade do norte da Itália, onde é cultivada principalmente em 

‘Sauvignon Blanc’

A variedade Sauvignon Blanc é de origem francesa, mais precisamente da região de Bordeaux, onde 

esverdeadas são usadas para a elaboração de um vinho branco varietal muito apreciado, além de 
participar em cortes, principalmente com a variedade ‘Semilon’, na elaboração do famoso vinho branco 

cultivada na Califórnia e, também, no hemisfério sul, no Chile, Argentina e Austrália, com destaque para 

produções foram observadas por volta da segunda metade dos anos 1990, quando foi observado seu 

3
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‘Trebbiano’

‘Trebbiano’ é uma cultivar italiana de uvas brancas, originária da região de Toscana, bastante difundida 

Na França, também é conhecida como ‘Ugni Blanc’, sendo usada, nas regiões de Cognac e Armagnac, 

varietais sob as denominações de Trebbiano, Ugni Blanc e Saint Émillion, em cortes com vinhos de 
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