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Nos últimos anos as uvas finas de mesa tiveram um aumento significativo no 
consumo e produção na região sul do Brasil, pincipalmente sob cultivo 
protegido. Em geral as uvas de mesa apresentam cachos grandes e 
compactos, necessitando de manejo especifico para melhorar tais 
características. Assim o trabalho objetivou avaliar os aspectos sensoriais de 14 
cultivares de uva de mesa, com e sem semente, cultivadas sob cobertura 
plástica na Serra Gaúcha. Oito das cultivares foram avaliadas em duas 
situações, com e sem manejo de cachos. A colheita foi realizada após 
avaliação do grau de sanidade e do conteúdo de açúcares de cada cultivar. As 
sessões de degustação contaram, em média com 49 degustadores não 
treinados, que avaliaram atributos visuais e sensoriais. Foi usada uma escala 
de notas, que variava entre 1 (rejeição) e 9 (aceitação). Os resultados foram 
avaliados por meio da estimativa do coeficiente de similaridade e apresentados 
em dendrograma, que agrupou as cultivares com médias das notas de 
avaliação semelhantes. A maioria das cultivares submetidas ao manejo do 
cacho apresentaram maior aceitação. As cultivares ‘Vênus’ e ‘BRS Vitória’, que 
não foram submetidas a manejo, também ficaram posicionadas neste grupo. 
Uvas das cultivares ‘BRS Isis’, ‘Itália Muscat’ e ‘BRS Morena’, sem manejo, 
apresentaram maior rejeição. Quando perguntados em qual frequência 
comprariam as uvas, os avaliadores demostraram preferência por cultivares 
com cachos menores. Cultivares com cachos grandes seriam 
preferencialmente adquiridas em ocasiões especiais. O manejo do cacho 
resultou na melhoria do aspecto visual e dos sabores das uvas de mesa, 
contribuindo para uma maior aceitação pelos consumidores. 
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