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Resumo - Com o objetivo de introduzir, avaliar e selecionar variedades de uva resistente ao míldio da videira e, 

adaptadas às condições ambientais da região central serrana do Espírito Santo, foi implantado em Agosto de 

2010 uma área experimental com diferentes variedades de videira. O delineamento experimental foi em blocos 

ao acaso com sete variedades e três repetições. Cada repetição foi composta por cinco plantas. Avaliou-se em 

cada planta a severidade do míldio da videira. Com os dados de severidade foram traçadas as curvas de 

progresso e calculado a área abaixo da curva de progresso do míldio da videira (AACPMV) para cada variedade. 

Observou-se neste primeiro ciclo de avaliação que as variedades 'BRS Clara', 'Cabernet Sauvignon', 'Violeta' e 

'Niágara Rosada' se comportaram como suscetíveis a doença. Os menores valores de severidade da doença e 

AACPMV foram observados na variedade 'Moscato Embrapa'. Embora se trate de resultados preliminares, de 

apenas um ciclo de crescimento, com plantas jovens ainda em processo de formação observou-se  

comportamento variado das principais variedades de uva plantadas na região central serrana do Espírito Santo 

em relação ao míldio da videira.  
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Abstract - The objective of this work was to evaluate and select varieties resistant to downy mildew of grape 

vine under field conditions in the central highlands of the Espírito Santo. The experiment was carried out in 

2010/08 and 2011/07 seasons in an experimental area with different varieties of vine. The experimental design 

was randomized blocks composed of seven treatments and three replicates. The severity of leaves with downy 

mildew of grape was evaluated every seven days from May 2011 through July 2011 and the data obtained was 

used to calculate the area under the disease progress curve of grape downy mildew (AUDPC) for each variety. 

The lowest disease severity and AUDPC was observed in variety 'Moscato Embrapa'. While these preliminary 

results, only one growth cycle, with young plants still in the process of forming,  the present results showed 

varying behavior in relation to the main vine downy mildew of grape cultivars planted in the central highlands of 

the Espírito Santo. 
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INTRODUÇÃO 

No Estado do Espírito Santo os agricultores familiares têm encontrado na cultura da uva 

uma importante alternativa para diversificar sua produção devido ao grande valor agregado 

que esta fruteira representa. A região central serrana do Estado, em função de suas 

particularidades climáticas, têm se destacado no cultivo de uvas destinadas ao consumo in 

natura (uvas de mesa), bem como para produção de vinho e derivados. A maioria dos 

cultivares utilizados como enxerto (copa) foram trazidos de outras regiões do País. Muito 

desses materiais genéticos não vêm alcançando o mesmo desempenho produtivo observado 

nas suas regiões de origem, sendo comum perda de rendimentos logo após os primeiros ciclos 

de produção. Além disso, em função de certas particularidades climáticas como variação de 

altitude, temperatura e regime de precipitação é comum observar nas áreas de plantio alta 

severidade de doenças sobre plantas de tais materiais cultivados.  



 

 

O míldio da videira (Plasmopara viticola) é apontado pelos produtores como a doença 

mais limitante para produção de uva na região, principalmente em algumas cultivares sem 

sementes destinadas ao consumo in natura. Em relação aos cultivares destinada a produção de 

vinho, esta doença também ocorre em alta severidade em alguns materiais genéticos, sendo 

necessário a aplicação de fungicidas sistêmicos ou protetores [2]. O número total de 

pulverização para manter a doença sobre controle durante um ciclo de produção pode chegar a 

16 dependendo do material genético e das condições climáticas.  

É consenso entre pesquisadores que a utilização materiais genético, contendo diferentes 

genes de resistência, é o método mais econômico, seguro e ambientalmente correto a ser 

empregado num programa de manejo integrado de doenças. Entretanto, faltam resultados de 

pesquisa que permitam recomendar com segurança um ou mais materiais genéticos aptos a 

serem cultivados na região. Neste sentido, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a 

resistência das  principais variedades cultivadas na região central serrana do Espírito Santo. 

 

METODOLOGIA 

O experimento foi conduzido na área experimental do IFES Campus Santa Teresa 

entre agosto de 2010 e julho de 2011. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso 

com nove tratamentos (variedades 'BRS Clara'; 'BRS Morena'; 'Cabernet Sauvignon'; 'Cora'; 

'Isabel Precoce'; 'Moscato Embrapa'; 'Niágara Rosada'; 'Red Glob; e 'Violeta') e três 

repetições. Cada repetição foi composta por cinco plantas. As diferentes variedades foram 

enxertadas, pelo método da garfagem, sobre o porta-enxerto ‘IAC 572’ (‘Jales’). Sete meses 

após a enxertia das plantas no campo, avaliou-se semanalmente a severidade do míldio nas 

folhas da videira conforme metodologia proposta por [1]. Com os dados de severidade foram 

traçadas as curvas de progresso e calculado a área abaixo da curva de progresso do míldio da 

videira (AACPMV) para cada variedade, conforme [3]. Os dados foram submetidos a analise 

de variância e a comparação das médias dos tratamentos foi realizada pelo teste Tukey ao 

nível de 5% de probabilidade. 

 

RESULTADOS 

Os resultados abaixo correspondem à avaliação do míldio no primeiro ciclo  de 

crescimento da videira, aproximadamente sete meses após a enxertia de gemas das diferentes 

variedades copa. Nenhuma aplicação de fungicidas foi feita nas plantas. Das nove variedades 

enxertadas houve sucesso na enxertia em apenas sete. Observou-se que as variedades 'BRS 

Clara', 'Cabernet Sauvignon', 'Violeta' e 'Niágara Rosada' apresentaram valores altos de 

severidade da doença, conforme apresentado na figura 1.  
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Figura 1. Progresso do míldio em diferentes variedades de videira cultivadas na região central serrana 

do Espírito Santo. 



 

 

 Destas, a variedade 'BRS Clara' se comportou como a mais suscetível a doença e apresentou 
o maior valor de AACPMV (figura 2), indicando que maiores cuidados devem ser tomados para se 
evitar prejuízos nas áreas de cultivo. Menor valores de severidade da doença e AACPMV foram 
observados na variedade 'Moscato Embrapa'. As demais cultivares avaliadas neste estudo 
apresentaram comportamento intermediário com relação ao míldio da videira. 
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Figura 2. Área abaixo da curva de progresso do míldio em diferentes variedades de videira. 

Barras com médias seguidas por uma mesma letra não diferem entre si pelo teste Tukey ao 

nível de 5% de probabilidade. 

 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

Embora se trate de resultados preliminares, de apenas um ciclo de crescimento, com 

plantas jovens ainda em processo de formação o presente trabalho demonstrou 

comportamento variado em relação ao míldio da videira das principais cultivares de uva 

plantadas na região central serrana do Espírito Santo. 
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