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A estimativa da divergência genética entre acessos de coleções de germoplasma é de grande 

importância para a escolha de genitores para os programas de melhoramento genético, sendo 

necessária a caracterização dos acessos. Deste modo, avaliaram-se as características 

fenológicas e físico-químicas de 104 genótipos de uvas para vinho do banco ativo de 

germoplasma do Instituto Agronômico/IAC durante o ciclo produtivo de 2014. Os acessos 

foram enxertados sobre o porta-enxerto IAC 766 e estão sendo conduzidos em espaldeira no 

espaçamento de 2,0 x 1,0m. A parcela experimental foi constituída por seis plantas. Realizou-se 

a poda de produção 28/08/2014 e a fenologia das variedades foi realizada mediante duas 

avaliações semanais. 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. 

Também se avaliaram o pH, o teor de sólidos solúveis totais (SST), a acidez titulável (AT) e, 

posteriormente foi calculada a relação entre SST e AT (‘ratio’). Os teores ideais de ‘ratio’ 

indicados para a produção de uvas para vinho estão entre 15 e 45. Inicialmente, os acessos 

foram agrupados de acordo com a duração do seu ciclo produtivo, de acordo com o clima de 

São Paulo na 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, 12 acessos foram 

classificados como precoce, 87 em mediano e 5 em tardio. Quanto às características químicas 

do mosto, em média o valor de ‘ratio’ foi de 22,7, o menor valor obtido foi 10,6 e maior 74,5. 

Os resultados obtidos de ‘ratio’ são positivos pois 82% dos genótipos obtiveram um valor 

dentro da faixa ideal de 15 a 45 e, apenas 18% dos acessos não foram classificados como ideais 

para a fabricação de vinho. Os valores de SST obtiveram média de 17,6º Brix, variando de 

12,4º a 21,4º Brix. A média do valor de acidez titulável obtida pelos acessos foi de 0,9g de 

ácido tartárico/mL, variando de 0,2 a 1,7g de ácido tartárico/mL. Ao observar os valores de AT 

nota-se que valores muito baixos (entre 0,2 e 0,3g de ácido tartárico/mL) e/ou altos (acima de 

1,0g de ácido tartárico/mL) dificultam a obtenção do ‘ratio’ ideal para a produção de vinho. Em 

média, os acessos apresentaram boas características para a vinificação nas condições de São 

Paulo.  
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