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Resumo  

Avaliaram-se o comportamento fenológico e características dos frutos de 208 genótipos de uvas 

para mesa do banco ativo de germoplasma do Instituto Agronômico/IAC durante os ciclos 

produtivos de 2013 e 2014. A parcela experimental foi constituída de três plantas, conduzidas em 

espaldeira no espaçamento de 2,0 x 1,0m e enxertadas sobre o porta-enxerto IAC 766. As podas 

de produção foram realizadas em 23/08/2013 e 28/08/2014 e a fenologia das variedades foi 

realizada mediante duas avaliações semanais, utilizando-se a escala proposta por EICHORN & 

LORENZ (1997). Posteriormente, foram calculados o número de dias da poda à brotação (NDB), 

ao florescimento (NDF), ao início da maturação (NDIM) e à maturação (NDM). Análises 

descritivas foram utilizadas para caracterizar os acessos da coleção, estimando-se a média, valor 

máximo, valor mínimo, coeficiente de variação e desvio padrão da média. Inicialmente, os 

acessos foram agrupados em dois grandes grupos: uvas com presença ou não de sementes e; 

posteriormente em subgrupos conforme o ciclo de produção. O agrupamento quanto ao ciclo foi 

determinado ‘a priori’ de acordo com o clima de São Paulo e poda de verão, sendo determinados 

três grupos:  precoce (com menos de 130 dias), mediano (de 130 a 149 dias) e tardio (com 150 

ou mais dias). Assim, 34 acessos foram agrupados em uvas sem sementes e 174 acessos no 

grupo de uvas com sementes. Dos 34 acessos de uvas sem sementes nove foram classificados em 

precoce, 15 em mediano e 10 em tardio. Para as uvas com sementes, 22 acessos foram agrupados 

em precoce, 89 em mediano e 63 em tardio. Em média, os acessos de uvas sem sementes 

apresentaram 14 dias para o NDB, variando de 11 a 17 dias. Para o NDF a média foi de 51 dias, 

variando de 43 a 56 dias. Quando analisado o NDIM podemos observar que a média foi de 113 

dias, variando de 92 a 141 dias. Em média, os acessos foram colhidos com 141 dias após a poda, 

ressaltando que a cultivar mais precoce a ser colhida foi a Vênus com 113 dias após a poda e a 

mais tardia foi a “IAC 0211-2” com 179 dias após a poda. Para o grupo de uvas com sementes 

em média, os acessos apresentaram 14 dias para o NDB, variando de 10 a 18 dias. O período do 

NDF apresentou a média de 49 dias, variando de 38 a 58 dias. O NDIM variou de 89 a 164 dias, 

tendo como média 119 dias. A variedade mais tardia a ser colhida foi a “IAC 0730-01” com 187 

dias após a poda, a mais precoce foi a “IAC 1398-21 (Traviú)” com 112 dias após a poda e a 

média foi de 146 dias. 
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