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RESUMO 

 

Não seria factível discorrer sobre a viticultura sem que haja considerações de ordem histórica, 

contextualizações em concordância bíblica e mitológica e as implicações da origem da videira 

e disseminação pelo mundo. Entendimento do modo pelo qual a viticultura surgiu em solos 

paulistas, até o estabelecimento da cultura com atividade econômica no estado de São Paulo. 

Dentre o escopo das frutíferas com maior área cultivada em solos paulistas, justificando-se 

por exercer notável papel socioeconômico, essencialmente por se tratar de cultura de 

exploração familiar. O presente trabalho tem por objetivo definir as demandas e as 

perspectivas do cultivo Vitis vinifera no estado de São Paulo, fundamentando-se pelos 

aspectos agronômicos edafoclimáticos, sistemas de produção e mercadológicos. As 

metodologias executadas foram por levantamento histórico, pesquisas bibliográficas e a 

quantificação dos trabalhos publicados no Brasil e no mundo por intermédio de Estado da 

Arte. Assim, nas condições deste estudo, conclui-se que são inúmeras as demandas 

específicas para o estado de São Paulo, a forte evidência do papel do Estado em fortalecer e 

estruturar os elos organizacionais em detrimento de um projeto unificado, que não se faz 

capaz de considerar apenas uma escolha de atividade para rentabilidade, a necessidade de 

elevar a motivação cultural. Atrelando-se ao enorme mercado consumidor paulista, potencial 

enoturístico e a excelente tipicidade dos vinhos paulistas. 

 

Palavras-chave: Vitis vinifera; Vinho; São Paulo; Uva 

  



 

ABSTRACT 

 

It would not be feasible to argue viticulture without historical considerations, 

contextualization in biblical and mythological harmony and the vine origins implications and 

dissemination throughout the world. Knowledge of the way in which viticulture appeared in 

São Paulo soils, until the economic activity establishment of the grape crop in the state. 

Relative the fruit plants scope with the largest cultivated area in São Paulo soils, justifying for 

exerting a remarkable socioeconomic contribution, essentially for the reason of a familiar 

exploitation culture. The present work purpose the demands and perspectives definition of 

Vitis vinifera cultivation in the São Paulo state, based on the agronomic and edaphoclimatic 

aspects, production systems and marketing. The methodologies realized were by historical 

survey, bibliographic research and the Brazilians and in the world works published quantified 

through State of the Art. Thus, in this study conditions concluded that there are innumerable 

specific demands for the São Paulo state, the State's role strong evidence in strengthening and 

structuring organizational links to the detriment of a unifying project. It is not possible to 

consider only an activity choice for profitability, the need to raise cultural motivation. Linking 

to the huge consumer market in São Paulo, enotouristic potential and the excellent 

emblematic São Paulo wines. 

 

Keywords: Vitis vinifera; Wine; São Paulo; Grape 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Para que haja o entendimento do modo pelo qual a viticultura surgiu em solos 

paulistas, necessita-se da compreensão, ainda que seja sintética, de seu centro de origem 

caucásico e avanço pelo continente europeu até o estabelecimento da cultura com atividade 

econômica no estado de São Paulo (INGLEZ DE SOUZA, 1959). 

 A inserção da videira no Brasil, de variedade cultivada Vitis vinifera, ocorreu em 

1532, pelo missionário português Martim Afonso de Souza, na Capitania de São Vicente 

litoral do estado de São Paulo. O fidalgo Brás Cubas foi o primeiro vitivinicultor brasileiro, 

produziu o primeiro vinho no planalto de Piratininga, atual cidade de São Paulo 

(GIOVANNINI, 1999). 

 Dentre o escopo das frutíferas com maior área cultivada no estado de São Paulo, 

destaca-se a vinha. Justifica-se por exerce notável papel socioeconômico, essencialmente por 

trata-se de cultura de exploração familiar (IAC, 2011). 

 Nos últimos anos, a vitivinicultura nacional tem apresentado significativo 

crescimento. Deve-se ao fato da pujante expansão da área lavrada e das novas tecnologias 

para cultivo da videira e de elaboração de vinhos, o estado de São Paulo destaca-se por 

incumbir-se do maior mercado consumidor do país (EMBRAPA, 2005). 

 Caracterizado singularmente pela diversidade, o setor vitivinícola brasileiro é 

constituído por abundantes cadeias produtivas como: uvas das variedades cultivadas de Vitis 

vinifera, Vitis labrusca e híbridas para mesa, sucos e para elaboração de vinho. 

Consequentemente o mercado do consumidor é fragmentado (EMBRAPA, 2010). 

 A expressividade da viticultura paulista é predominante na viticultura de mesa, 

considerando-se o pioneirismo histórico do estado na vitivinicultura brasileira, sendo 

atualmente pequena a produção de vinhos a partir de uvas paulistas. Grande parte da uva para 

vinificação é procedente do estado do Rio Grande do Sul. Fundamenta-se desta forma a 

necessidade de fortalecimento das governanças territoriais das principais aglomerações 

vitivinícolas (VERDI; OTANI, 2016). 

 A exploração da parreira compreende-se tanto para competência comercial em grande 

escala, bem como vinhedos domésticos, tendo em vista o consumo familiar. Para ambos os 

caso, necessita-se conhecimento técnico especializado para que obtenção no sucesso do 

cultivo (EMBRAPA, 1996). 
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 A elevação dos preços da terra devido à forte especulação imobiliária, a enfraquecida 

sucessão familiar e o aumento do custo da mão de obra, ente outros fatores, ocasionam o 

abandono da tradicional atividade pelos viticultores (IAC, 2011). 

 Atualmente, vislumbra-se pelo aumento de conhecimento por novas tecnologias e 

informações, em razão da elevada importância socioeconômica para viticultores e para os 

municípios paulistas vitícolas (GHILARDI; MAIA, 2001). 

 Devido à diversidade quanto aos aspectos agronômicos brasileiros, resulta-se em 

enorme potencial para obtenção de vinhos com tipicidades ímpares. Vinhos capacitados a 

atenderem aos distintos paladares de apreciadores da bebida (EMBRAPA, 2005). 
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2 OBJETIVOS 

 

 O presente trabalho tem por objetivos definir as demandas e as perspectivas do cultivo 

Vitis vinifera no estado de São Paulo. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Origem da videira 

 Não seria factível discorrer sobre viticultura, sem que haja considerações de ordem 

histórica. Foex (1886) expôs que nenhuma outra planta nos mais apartados recantos do globo 

terrestre foi objetivo de tantos estudos e escritas e tão numerosas preocupações como a 

videira. Sua história confunde-se com o surgimento das civilizações, religiões; associando-se 

aos mais importantes impérios. 

 Segundo o vasto estudo sobre a viticultura de Ferreira (1948), nenhuma outra planta 

cultivada poderá orgulhar-se de ter conjugado em torno de si tantos estudos e inspirado tão 

volumosa bibliografia, sob todos os aspectos. Razão pela qual, a videira criou um verdadeiro 

ambiente literário, artístico, científico e econômico. 

 

Figura 1. Mapa dos principais centros de aparecimento da viticultura e da ocorrência da 

Vitis vinifera primitivas 

Fonte: Inglez de Souza (1959) 

 

 A anciã origem da videira constata-se sob fundamentação de origem fóssil em épocas 

geológicas que precederam o surgimento do Homem. As afirmativas encontram-se nas rochas 

terciárias, deixou estampadas impressões para documentar sua existência naquelas Eras, tanto 

na Europa quanto na América do Norte, em tempos eocénicos. 
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 Há divergência de opiniões entre pesquisadores quanto ao berço de origem da videira. 

O clássico especialista em origem de plantas domesticadas, Hehn (1892), embasado na videira 

selvagem dispersada pela Europa, nomeou a região sul do Mar Cáspio, entre o Cáucaso, o 

Ararat e o Taurus como provável centro do aparecimento, de onde se propagou para toda Ásia 

Menor, pela Grécia, Itália, França, Espanha até a Alemanha. 

 Manaresi (1947), que reforça que a região descrita por Hehn (1892) como o berço da 

videira, amplia este centro de origem, abrangendo todo o Cáucaso e o atual território Russo 

entre o Mar Negro e Mar Cáspio (Figura 1). Tais estudos comprovam uma dispersão 

transcontinental, muito mais vasta que a primitivamente suposta, colocando a hipótese que 

não há um centro de origem único para a videira. 

 
Figura 2. Mapa da geografia vitícola no mundo, dos centros de origem das videiras 

primárias e plantas de mesma família 

Fonte: Ferreira (1948) 

 

 Inglez de Souza (1959), em renomado estudo sobre a história da videira, relata que a 

presença simultânea da videira selvagem, antiga ou atual, em tão diversas regiões do mundo, 

assim, objeção incontestável a hipótese de uma região restrita para o centro de origem da 

videira. Sintetiza com razoabilidade para que se tomem como antepassadas da videira da 

atualidade, as videiras terciárias e quaternárias cujos fósseis foram descobertos por diversas 
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localizados como: Groenlândia e Islândia, Ásia Oriental, Estudos Unidos da América, quanto 

na Europa, ou seja, por todos os continentes do hemisfério boreal (Figura 2). 

 

3.2 Botânica da videira 

 A videira pertence ao grupo Cormófilas; Divisão Spermatophyta; Subdivisão 

Angiosperma; Classe Dycotiledoneae; Ordem Rhamnales, Filo Terebintales-Rubiales; 

Família Vitaceae ou Ampelidaceae, compreende 19 gêneros e 1126 espécies (GALET, 1998). 

 O gênero Vitis é incomparavelmente o maior de importância econômica, histórica e 

social, em relação a quaisquer outros gêneros dentre as Vitaceae. Todas as videiras 

catalogadas ao longo da história da humidade são do Gênero Vitis. 

 Apresenta-se relato da botânica da videira em estudo de (INGLEZ DE SOUSA, 1996). 

Caracteriza-se por apresentar plantas trepadeiras perenes, monoicas ou dioicas. 

Inflorescências opostas às folhas e as flores podem ser masculinas, femininas ou 

hermafroditas perfeitas. O gênero Vitis está subdividido em duas seções, atualmente 

consideradas subgêneros: Muscadinia Planch (2n = 40) e Euvitis Planch (2n = 38), cujas 

espécies estão agrupadas de acordo com morfologia e a origem geográfica: (i) Muscadinia: 

são trepadeiras (lianas), esplêndidas em porte e desenvolvimento, apresenta como 

características principais o número de cromossomos igual a 40, lenho duro, casca não estriada 

cobertas de lenticelas, bagas pouco açucaradas e maturação escalonada. São originárias das 

florestas tropicais do Sudeste dos Estados Unidos e México. Compreende três espécies: Vitis 

rotundifolia M., Vitis munsoniana S. e Vitis popenoei sp. Nova; e (ii) Euvitis: são nomeadas 

de uvas verdadeiras, apresentam como características principais o número de cromossomos 

igual a 38, casca estriada, que parente o envelhecimento e por se destacar em tiras, lenho 

tenro, medula abundante e bagas aderentes ao racemo mesmo quando plenamente maduras. 

Formadas por inúmeras espécies originárias de regiões temperadas, subtropicais e tropicais do 

hemisfério norte, compreendendo três grandes ramos; americano; asiático-oriental e 

euroasiático. 

 Do ramo euroasiático, a espécie Vitis vinifera a mais antiga domesticada e lavrada 

pelo Homem. Cultivada e indefectivelmente transladada pelos povos por milênios, em suas 

migrações, a videira foi se modificando geneticamente por mutações somáticas, dispersão por 

sementeiras. Ocasionando assim novas variedades e formas, torna-se campo especializado sua 

descrição e identificação. 
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 A clássica descrição dos caracteres gerais da Vitis vinifera apresentado por Ferreira 

(1948), como sarmentos acanelados, glabros, raramente pilosos, geralmente fortes, grossos 

com nós proeminentes, estípulas curtas; folhas geralmente orbicular, tri ou quinquelobada, 

algumas vezes lancinada, com pontas agudas, nervuras muito desenvolvidas, salientes, 

glabras, pilosas e algumas algodoadas, providas de pelos brancos, outras pubescentes, em 

vários casos araneíferas e pubescentes, glabras ou com alguns pelos araneíferos verdes ou 

vermelhos na página superior, lisa revolutada, túrgida, grossa, grandes; folhas novas, glabras 

ou araneíferas e algumas vezes algodoadas, de cor variável com o seu desenvolvimento, 

brotação algodoada; cacho variável, de forma e grossura a, bagas também variáveis, de 

tamanho, forma e sabor, sendo todas agradáveis; grainha alongadas, piriforme, com bico 

saliente, com calaza ovale rafe pouco aparente; raízes muito carnudas, tenras, cinzento-

amareladas, robustas; espécie vigorosa, pega facilmente por estacas, prospera em todos os 

terrenos. 

 

3.3 Vinha e vinho na concordância bíblica 

 Fundamentos arqueológicos tem contribuído para elucidação do processo histórico da 

humanidade, a Bíblia, engloba escrituras sagradas de aproximadamente 1.500 anos antes do 

nascimento de Jesus Cristo. Na Bíblia, são inúmeras as referências tanto à videira quanto ao 

vinho. 

 De todas as árvores que Deus criou a que tem maiores é a cepa da vinha. Logo, no 

princípio da bíblia, no antigo testamento, em Gênesis: "Noé, que era agricultor, plantou uma 

vinha. (Gênesis, capítulo IX, versículo 20)". Confronta-se a passagem bíblica tanto com o 

centro de origem da videira quanto com os primórdios da viticultura. Sendo que a Arca do 

patriarca Noé, após o suposto dilúvio ocorrido, havia atracado nas encostas do Ararat. 

Escavações arqueológicas comprovaram que na Anatólia Central, mais precisamente na 

antiga cidade assíria de Kannisch, cerca da atual cidade turca de Kayseri, encontraram-se os 

mais antigos vestígios da viticultura de todo mundo. 

 No tocante a linha tênue entre os benefícios e malefícios causados pelo consumo da 

bebida, enfatizada em muitas passagens como em (Eclesiástico 31, 36) que diz: "O vinho, 

bebido moderadamente, é a alegria da alma e do coração.” Claramente ressaltando o desfecho 

do excesso: "Estavam todos embriagados pelo vinho” (Judite 13, 2). 

 Prontamente em Gênesis associa-se ao vinho a fatídica embriagues de Noé, que foi 

encontrado despido pelo filho Cam, este, amaldiçoado por ter entrado na tenda que o pai 

dormia, por ter o visto em estado de nudez. 
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 Análogo caso, da maledicência da embriagues vinculada à bebida, Ló que foi 

embriagado de vinho pelas duas filhas; do fato incestuoso descenderam dois filhos, que deram 

origem aos povos moabitas e amonitas. Note-se que se trata tão-só de anedotas com finalidade 

política para diminuir os povos cananeus, moabitas e amonitas, com os quais Israel tinha 

relações estremecidas. Para desmerecê-los, estas narrativas põem estes povos a descender de 

relações incestuosas, não se pode deixar de enfatizar que o incesto é, para a Bíblia, um dos 

pecados mais aberrantes. 

 Contrapondo as mordacidades relacionadas aos danos causados pelo excesso de 

consumo, inúmeras aprovações a respeito das vantagens tal como: “O vinho e a música 

alegram o coração: sobre um e outro, porém, prevalece o amor da sabedoria.” (Eclesiástico 

40, 20). Do mesmo modo: "O vinho aumenta o brilho de seus olhos, seus dentes são brancos 

como o leite." (Gênesis 49, 12). 

 O vinho é referenciado quanto às benesses fármacos, assim, na Primeira Carta a 

Timóteo, é recomendado ao discípulo de São Paulo que beba vinho: "Não continues a beber 

só água, mas toma também um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas 

frequentes indisposições.” (I Timóteo V, 23). 

 Capta-se no Evangelho segundo São João, relato da afamada bodas de casamento, em 

Caná da Galileia. Sendo que logo no princípio da sua vida pública Jesus Cristo transformou a 

água em vinho. Maria, sua mãe, deu-lhe a aborrecedora notícia que havia acabado o vinho, 

após o milagre, houve vinho em abundância, de esplêndida qualidade, a ponto do chefe de 

mesa chamar o noivo para lhe dizer: "Toda a gente serve primeiro o vinho bom e, quando 

tiverem bebido bem, serve então o inferior. Tu, porém, guardaste o vinho bom até agora!". 

Assim, na narrativa, a lição de que o Reino de Deus é para todos e é o Reino da humanidade 

do bem, justa e feliz. Não se podendo faltar à alegria do vinho numa festa de bodas, símbolo 

do encontro de Deus com a humanidade. 

 Dentro das ditas obras dos salmos, segundo origem grega da palavra, Salmo, tem 

sentido de canção ou hino; menciona-se três de grande relevância associado ao vinho: "E o 

vinho que alegra o coração do homem, o óleo que lhe faz brilhar o rosto e o pão que lhe 

sustenta as forças.” (Salmos 103, 15). “Fizeste passar o teu povo por tempos difíceis; deste-

nos um vinho estonteante.” (Salmos 60, 3). “Encheste o meu coração de alegria, alegria maior 

do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho” (Salmo 4, 7). 

 Constata-se, de outro modo, a relevância da videira perante as citações nas figuras de 

linguagem como neste metafórico Evangelho segundo Lucas: "Porquanto cada árvore se 
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conhece pelo seu fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, nem se apanham uvas dos 

abrolhos.” (São Lucas 6, 44). 

 Irrevogável à alusão da Última Ceia, Jesus Cristo ofereceu às vésperas de sua entrega, 

uma ceia, nela, enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o, e o deu aos seus 

discípulos, dizendo: “Tomem e comam; isto é o meu corpo”. Em seguida tomou o cálice de 

vinho, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: “Bebam dele todos vocês. Isto é o 

meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. 

(Mateus 26, 26-28)”. Selando, indiscutivelmente o vinho como bebida sagrada, simbolismo 

cristão, correspondendo nada menos que o sangue de Cristo. 

3.4 Mitologia do vinho 

 Descrições da mitologia histórica do vinho por Brandão (1987), Lodi Ribeiro (2017), 

Grizzo (2016) e Oliveira (2004). 

 O vinho é despertado dos deuses aos humanos, sublime trajetória, mais são os 

louvores e os encômios que as reprovadas condenações. A importância do vinho nas relações 

de convívio sociais dos povos anciões foi tanta que se relacionou seu surgimento por uma 

criação divina. 

 Inicia-se a narrativa mitológica pelos persas, primeiro grande império do mundo que 

avançou seu território inclusive englobando o inferido berço de origem da viticultura. A 

antiga crença persa apresenta o deus Ahura Masda, muito difundida pelo messias Zaratustra 

que foi fundador da religião monoteísta do Império Pérsia; Ahura Masda, era o Princípio ou 

Deus do bem, cuja etimologia da palavra significa sabedoria; do mesmo modo, deus da 

fertilidade e da abundância; pela iconografia, na totalidade referenciando as alegrias com 

oferendas de vinho. 

 A antepassada civilização egípcia possuía uma divindade relacionada ao vinho, o deus 

Osíris, o criador da humanidade, deus da agricultura, igualmente, da vida após a morte. Por 

ter sido criador da civilização, cultivou as primeiras videiras e dela obteve o vinho. Porém os 

egípcios relacionavam o vinho ao sagrado suor e lágrimas do deus do sol, Rá. 

 Controvérsia entre os historiadores, associando erroneamente a criação dos seres 

humanos pelo suor e lágrima de Rá; porém a teoria mais aceita de que seja do sangue de Rá, 

por esse motivo os egípcios foram nomeados de “Gado de Rá”. Os faraós oferendavam aos 

deuses, dentre nobres alimentos, objetos e metais preciosos, verdadeiras adegas, tanto em seus 

templos quanto em suas tumbas. 
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 Dionísio, deus grego do vinho, segunda a mitologia grega, ensinou aos humanos o 

cultivo da vinha e preparo do vinho. Dentre todas as lendas relacionadas a Dionísio, a 

fascinante descoberta da videira pelo deus é referenciada por interessante analogia. 

 Conforme o conto, Dionísio em suas andanças, deparou-se com uma encantadora 

muda de planta, resolveu transplantá-la em um osso de uma pequena ave. Após breve tempo, 

a transpôs para um osso de leão; de rápido crescimento, por fim, decidiu colocá-la em um 

osso de asinino. Quando houve a frutificação da videira, experimentou seus frutos, de tão 

saborosos, armazenou em jarro para consumir posteriormente; ocorreu a fermentação dos 

frutos, resultando em vinho. 

 A analogia é apresentada pelos três distintos tipos de cântaros; três diferentes estádios 

dos efeitos do vinho no organismo segundo a interpretação da lenda. Primeiramente, nota-se a 

sutileza e leveza, como o voejo dos pequenos pássaros, no segundo período bravura e 

coragem tal como um leão; por fim, a terceira etapa, o comportamento ordinário, da mesma 

maneira que os asininos. 

 Conforme Hamilton (1991), a oscilação da personalidade do deus Dionísio; por um 

lado, a alegria e êxtase divino; ou a raiva cega e brutal. Assemelha à própria natureza do 

vinho que, quando consumido de forma moderada, torna-se benéfico e agradável, aquece os 

corações, contudo, quando ingerido de forma imprópria e sem regra, torna-se potencialmente 

prejudicial, causa falta de clarividência, situação que conota o seu consumo com certa áurea 

desagradável e degradante. 

 Embora carregue esta faceta negativa do vinho, o prestígio de Dionísio como deus do 

vinho e da vinha, progressivamente ocupou cenário de destaque na Grécia antiga, festividades 

em sua homenagem, na primavera, época do ano em que a videira começa a salientar os 

primeiros frutos. 

 Para os etruscos, civilização da península itálica, o deus Fufluns era o senhor das 

plantas, da felicidade e do vinho. Fufluns é retratado artisticamente segurando nas mãos uma 

taça e um tirso-bastão envolvido em hera e ramos de videira- designação típica das divindades 

ligadas ao vinho; também observadas em representações de Dionísio e Baco. 

 Por fim, cita-se o deus romano Baco, ainda que seja a divindade mais famosa quando 

se trata de deuses ligados ao vinho, claramente a versão romana do deus grego, Dionísio. As 

lendas de Dionísio foram adaptadas para Baco. As celebrações em sua homenagem regadas a 

vinho e lubricidades, eram nomeadas de bacanais; percepção no sentido contemporâneo do 

termo, correlacionada às festas de orgias. 
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3.5 Disseminação da vitivinicultura pelo mundo 

 Segundo relato histórico de Inglez de Souza (1959), se existem incertezas quanto ao 

exato centro de origem da videira, o mesmo não se dá quanto ao nascedouro do vinho. 

Indicações do nascimento da viticultura na atual Armênia, ampla região delimitada com o 

Mar Negro, Cáucaso, Mar Cáspio e pelos maciços do Ararat e do Taurus. Por essa 

circunstância tem motivado alguma confusão entre os autores, quanto à origem da videira e da 

vitivinicultura, filogeneticamente dizendo, a vitivinicultura surgiu muito tempo após a origem 

da planta, tempos após sua domesticação. 

 Dos mais antigos vestígios descobertos na Anatólia Central, do berço armênico, o 

cultivo da videira para obtenção de vinho realizou grande trajetória. Difundiu-se por toda Ásia 

Menor, e através de sua chegada à Trácia dissipou-se na península balcânica. Rumo ao sul 

avançou pela Síria acessando o Egito, pela Ilha de Creta dispersou-se por todo arquipélago 

Grego. Graças aos navegantes fenícios difundiu-se pela Itália, pela Gália avançando por todo 

continente europeu. 

 Por cada região e povos citados, há comprovadamente vestígios da passagem da 

viticultura, documentados tal qual na arte quanto na literatura, séculos antes da Era Cristã. 

Comprovando-se presente na atualidade por costumes, tradições e crenças desses povos. 

 Evidencia Ferreira (1948) que primordialmente, o cultivo da videira para produção de 

vinho era somente de caráter doméstico, eventualmente com apelo religioso. A ascensão do 

mercado de vinhos deu-se pelo avanço das navegações comerciais pelo mediterrâneo. Nesse 

princípio o vinho era artigo de extremo luxo dentre à nobreza. 

 De acordo com Pommer (2003), a facilitação da disseminação da videira pelo mundo é 

dada principalmente pelos fatores fisiológicos vegetais; para adaptar-se ao cultivo doméstico, 

a planta exigiu pequenas modificações, recompensa-se pela eficaz adaptação em locais de 

baixa exigência de água e nutrientes essenciais, a vinha ambienta-se em solos e declividades 

inadequados para o cultivo de outras plantas. Ademais, a videira possui enorme potencial 

regenerativo após sofrer à poda, intensificando e facilitando sua domesticação. 

 

3.6 Avanço histórico vinícola 

 Segundo relato do historiador português (OLIVEIRA, 2004), as primeiras plantações 

de vinha foram disposições divinas para fármacos. Pelas virtudes apresentadas se chama vitis 

derivado de vita, pois o vinho restaura com facilidade os espíritos vitais dissipados, conforta, 

aumenta, repara, fortifica a temperatura natural debilitada, sendo o principal instrumento da 

vida. 
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 De acordo com Bakos (2014), a relação do vinho na sociedade egípcia antiga é dada 

perante o dificultoso cultivo. Havia ínfima produção, apenas as altas castas consumiam a 

bebida. Por ser pouco consumido pela grande massa da população, crenças quanto suas 

muitas propriedades curativas, tornando o líquido muito precioso para as classes menos 

favorecidas; que apenas o consumiam nos períodos de doença. 

 Conforme relato histórico de Alves (1995), sobre o notório reconhecimento aos 

gregos, que tiveram a percepção das enormes diferenças entre os vinhos resultantes de 

distintas uvas provenientes de pequenos grãos com sabor concentrado e mais favoráveis à 

vinificação, descobrindo a necessidade da poda anual. Todavia, o desenvolvimento da técnica 

de armazenamento do líquido em barricas de madeira, deve-se aos celtas em meados do 

século III a.C. 

 Um vasto mundo, que começou a tomar forma com os gregos, os costumes helênicos a 

respeito do vinho se confundem com suas obras literárias, arte e história. A viticultura 

realizou progressos admiráveis sob os cuidados gregos. 

 Recebeu-se dessa forma, impulso dos romanos; muito embora os etruscos fossem, 

bem antes, íntimos da bebida. 

 Mais precisamente entre 27 a.C. e 14 d.C., no período do imperador Augusto, o vinho 

se espalhou por toda Península Itálica. O imperador Domiciano, ordenou arranque de videiras 

na Gália e outras províncias romanas para que não prejudicasse a nascente indústria vitícola. 

 O consumo de vinho no império romano tornou-se costumeiro; entregue à fama, Pitte 

(2012) menciona, epitáfio existente na lápide do imperador Tibério Cláudio II, datada do 

século I a.C. com implicações de prestígio ao vinho, exibe os dizeres sensualista: “Os banhos, 

os vinhos, os amores nos arruínam a saúde, mas são a vida, os banhos, os vinhos, os amores!” 

 Na Gália, segundo Dion (1950), a dificultosa logística dos vinhos romanos 

transportados de sul para o norte. Das dificuldades, surgiram as primeiras tentativas de 

adaptação às regiões mais frias, de geadas tardias e severas hibernações, mesmo parente os 

obstáculos, houve sucesso. Assim, foi herdado pelos gauleses a paixão pelos vinhos e 

aprimorado por seus descendentes, é a civilização do vinho, tão cara aos franceses. 

 Segundo Ferreira (1948), a viticultura francesa, em distintos períodos, enfrentou sérios 

reveses, de guerras à Phylloxera. Na Revolução Francesa, a criação do direito do homem e 

subdivisão dos latifúndios em pequenas propriedades fomentou a organização estrutural dos 

pequenos vinhedos, mesmo após inúmeras renovações, seguem produzindo os mais célebres 

vinhos do mundo. 
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 No tocante da colisão cultural e religiosa do domínio mulçumano sob a Península 

Ibérica, Peláez (2001), explanou que se algumas crenças o proibiram, nem por isso, as 

circunstâncias forçaram, alguns a seu consumo. O poeta muçulmano Ibn Sara, no Século XII, 

nos tempos do al-Andalus (designação conferida ao conjunto dos domínios muçulmanos na 

Península Ibérica). Em sua obra "Poemas do Fogo e outros Casidas", assim escreveu, para a 

posteridade: “Nesta terra se pode deixar de fazer oração e até beber vinho, ainda que seja 

cousa proibida, para poder adquirir aquele fogo do inferno que sempre será mais doce e 

agradável que as neves da Serra Nevada. Quando sopra o vento Norte. Ah! Que felicidade 

para o crente fazer-se merecedor desse inferno!”. 

 Brinda-se a rica história da vitivinicultura por todos os ângulos do globo terrestre, 

vastas porções de terras perderam o anonimato ao longo dos tempos, pelas novas cepas de 

vinha que se tornaram base de novas civilizações. Costumes e tradições dos povos 

correlacionados através da essência e a arte de vinho. 

 

3.7 Primórdios da viticultura brasileira 

 Inglez de Souza (1959) e Alves (1995) apresentam relato histórico da inserção da 

espécie Vitis vinifera e mais tarde da espécie Vitis labrusca; tendo comprovadamente o estado 

de São Paulo como berço da viticultura brasileira para ambas as espécies. 

 À vista disso, desde o berço da videira, a expansão da viticultura pelo continente 

europeu, traspassando séculos e milénio, postou-se em Portugal, à beira do tormentoso 

Oceano Atlântico, para sua translação às terras de Santa Cruz, novo mundo. 

 Em 1532, a missão de Martim Afonso de Souza, por sua vez enviado de Dom João III 

para fomentar o início da colonização da Terra de Santa Cruz, atracou-se no atual litoral 

paulista, foi dado início ao povoamento organizado. O cavaleiro Fidalgo Brás Cubas, natural 

da cidade do Porto, fincou as primeiras mudas de Vitis vinifera na atual cidade do litoral 

paulista, São Vicente. 

 Em Santos, cidade fundada pelo fidalgo Brás Cubas, preservou-se no Convento do 

Carmo o inventário dos bens do fidalgo, que não deixa dúvidas quanto à chegada das 

primeiras mudas de uva ao Brasil, junto com outras de banana, cana-de-açúcar e citros 

trazidas das ilhas da Madeira e dos Açores. 

 Pelas razões expostas, que o nascimento da viticultura brasileira foi no estado de São 

Paulo, primeiro ponto do território brasileiro em que a parreira foi introduzida; com a grande 

contribuição dos colonos trazidos por Martim Afonso de Sousa. 
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 Documentações históricas datadas do século dezesseis; comprovam a existência da 

viticultura tanto em Pernambuco quanto na Bahia; porém é inquestionável cronologicamente 

a primogênita viticultura paulista, ainda que de poucos anos. Quaisquer sejam as explicações 

para o nascedouro da viticultura nordestina, é certo que é posterior à de São Paulo. 

 Por ser um local de clima tropical inadequado; muito úmido e quente, as variedades 

eram da espécie Vitis vinifera, tentou-se fazer vingar sem sucesso, à vista disso, transferiu-se 

as videiras planalto acima. Plantando-as nos arredores do local chamado O Campo, ou Campo 

de Piratininga, que futuramente viria a ser a cidade de São Paulo. 

 Segundo as narrações de Cardim (1939), no Brasil da época descrita, foi na região dos 

Campos de Piratininga onde melhor se desenvolveram as parreiras. As vinhas carregavam a 

ponto de encostarem-se ao solo. Característica como a amplitude térmica, altitude e 

hibernação no inverno, dentre outros fatores contribuíram para o sucesso das vinhas na atual 

cidade de São Paulo. 

 Primeiro viticultor do Brasil, idem pioneiro na vinificação. O Primeiro vinho 

elaborado em solos brasileiros foi no bairro paulistano atualmente denominado de Tatuapé, 

em 1551, onde estavam plantas as videiras que Brás Cubas havia remanejado. 

 O mesmo inventário comprova que Brás Cubas consumiu o líquido fermentado 

produzido por ele. Foram utilizadas uvas Malvasia vindas do Douro, Verdelho da Ilha da 

Madeira e Galego, do Alentejo, para vinhos brancos. Para vinhos tintos, Bastardo da Madeira 

e do Douro. O sagaz fidalgo, porém, não deixou para a história a impressão que lhe causou 

seu vinho (ALVES, 1995). 

 De meados do século XVI, como por todo século XVII, a viticultura colonial de São 

Paulo, foi relativamente bem desenvolvida, porém é necessário ressaltar que não constituiu 

esteio econômico para Capitania, conforme o relato de Taunay (1920). 

 No final do século XIX, havia uma produção crescente de vinhos no estado de São 

Paulo. Nos arredores e mesmo próximo do centro da capital paulista plantava-se muita uva e o 

vinho era feito, majoritariamente com uva Isabel, no Belenzinho, Tatuapé, Tremembé e Bela 

Vista. 

 O Dr. Luiz Pereira Barreto em sua fazenda em Pirituba, realizou importantes 

experimentos, sendo o primeiro no país a desenvolver uma variedade híbrida nacional, a 

Campos de Paz. Pioneiro na sustentação da viabilidade de plantação de Vitis vinifera no 

Brasil, enfatizando que nosso vinho nacional só viria a ter qualidade com utilização de 

variedade cultivada originárias de Vitis vinifera. 
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 Em 1886, na exposição de Berlim, um vinho paulista ganhou uma medalha de prata; 

feito na aprazível estância de Cunha, próxima com a divisa do estado do Rio de Janeiro. O 

vinho do produtor Antônio Serpa Pinto tinha boas características, muito embora fosse 

vinificação da famosa variedade cultivada, a Isabel. Como diferencial, realizava colheita 

tardia em meados de março com elevada concentração de açúcar e fermentação natural. 

Antônio Augusto e Júlio Máximo, tintos, e Margarida Serpa, branco; os nomes de seus 

vinhos. 

 No começo do século XX, no interior do estado, as parreiras desenvolviam-se bem nos 

entornos de Jundiaí, São Roque, Campinas, Salto, Sorocaba e Tietê. 

 A respeito da história da chegada da Vitis labrusca no Brasil, fundamenta-se em duas 

teorias principais. Segundo o historiador gaúcho Paulo Xavier, credita-se ao imigrante inglês 

Thomaz Messiter, proprietário de terras no atual estado do Rio Grande do Sul, obteve o 

recebimento das primeiras ramas de Vitis labrusca da mal afamada variedade cultivada Isabel. 

Enviada da capital estadunidense, Washington entre 1837-38, pelo conselheiro diplomático 

José Marques Lisboa, natural de Rio Grande. 

 Entretanto, o historiador paulista Inglez de Souza, conflitando categoricamente a 

teoria do gaúcho Paulo Xavier. Inglez de Souza, comprova que a variedade cultivada Isabel 

da espécie Vitis labrusca, entrou em solos brasileiros pelo estado de São Paulo entre 1830-40. 

John Rudge, cultivou as primeiras ramas de Isabel na Fazenda Morumby, no atual bairro do 

Morumbi da cidade de São Paulo muito antes de Thomaz Messiter. 

 

3.8 Aspectos agronômicos 

3.8.1 Aspectos edafoclimáticos 

3.8.1.1 Clima 

 O território brasileiro é extenso, com diversas formações florísticas e geológicas, que 

se caracteriza por uma diversidade de climas e microclimas que propiciam cultivar 

economicamente uma enorme gama de espécies vegetais (SIMÃO, 1998). 

 O clima é um dos fatores naturais mais significantes na vitivinicultura das diferentes 

regiões mundiais, influenciando o potencial de cultivo da videira e as características das uvas 

para produção vinífera. A produção de uvas para vinho no mundo ocorre em enorme 

diversidade de condições climáticas. Os parreirais em solos brasileiros atingem do extremo 

sul até o nordeste, regiões que no passado foram consideras de clima inapto para cultivo. 

(MANICA; POMMER, 2006). 
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 Tonietto (1999), baseado no Sistema de Classificação Climática de Péguy (1970), 

relaciona a vasta diversidade climática na qual a viticultura mundial é cultivada, tais como 

nos climas: Temperado (Oceânico, Oceânico Quente, Temperado de Transição, Continental, 

Continental Frio), Mediterrâneo, Subtropical (Subtropical, Subtropical Continental), Tropical 

(Atenuado, Tropical), Semiárido (margens dos climas áridos), Árido e Hiperárido. Ressalta-se 

que a maior parcela da área vitícola destinada à elaboração de vinho está concentrada em 

regiões de clima do tipo temperado e do tipo mediterrâneo.  

 É sabido que, no plano mundial, a diversidade macroclimática que está presente nas 

inúmeras regiões vitícolas torna-se responsável pela grande diversidade encontrada em termos 

de produtos vitícolas, de qualidade e de tipicidade dos vinhos. 

 Além disso, o clima é de suma importância para que resulte na escala de uma 

denominação de origem, envolvendo uma ou mais localidade de uma condição 

mesoclimática. Inclusive considerando que a intervenção do Homem permita influenciar a 

qualidade e a tipicidade dos vinhos, o papel dos fatores naturais dentre os quais está 

contemplado o clima, é preponderante. 

 Perante a classificação climática de Köppen-Geiger, o estado de São Paulo possui seis 

tipos climáticos distintos, todos correlacionados a climas úmidos. A maior parcela do estado 

compreende ao tipo Cwa. Abrange toda a parte central do planalto, sendo caracterizado pelo 

clima tropical de altitude, com inverno seco e verão quente e chuvosos. Algumas áreas 

serranas, com o verão ameno, são classificadas no tipo Cwb. 

 Nas regiões de baixas altitudes, a noroeste do estado, situadas nas proximidades dos 

rios Paraná e Grande, mais quentes, pertencem ao tipo Aw, tropical chuvoso com inverno 

seco. Ao sul do planalto, pelas margens do rio Paranapanema, e do vale do rio Ribeira de 

Iguape, aparecem faixas de clima tropical, com verão quente, sem estação seca de inverno, do 

tipo Cfa. 

 As áreas serranas, mais altas, das serras do Mar e da Mantiqueira, com verãos amenos 

e chuvosos o ano todo, possuem o clima classificado como Cfb. Enfim, a faixa litorânea 

recebe a classificação Af, caracterizada pelo clima tropical chuvoso, sem estação seca. O tipo 

Af é considerado o único inapto para o cultivo do parreiral (CIIAGRO, 2009). 

 Segundo a descrição de (INGLEZ DE SOUSA) 1996, considera-se um clima ótimo 

para a videira com muito calor e luz durante a etapa de vegetação da videira, com chuvas 

oportunas para suprir as necessidades da planta. Inverno suficientemente frio para 

desencadear a hibernação que estimula a formação dos hormônios de frutificação que 

transacionam as gemas vegetativas em frutífera. 
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3.8.1.2 Temperatura 

 Segundo a CATI (2010), a temperatura é considerada o fator mais limitante para a 

expansão da viticultura, tanto para termos econômicos do viticultor quanto em termos 

biológicos para videira. A maior delimitação é ocasionada pelas baixas temperaturas, 

principalmente durante a floração, inviabilizando a fecundação. Temperaturas abaixo de 3°C 

propiciam necrose em tecidos jovem, a partir de 0,6°C fomentam a destruição total. 

 Embora as elevadas temperaturas promovam sérios distúrbios que acarretam até 

mesmo em dificuldade de desenvolvimento vegetativo da planta, começam a se ressentir 

diante dos 39°C, ponto crítico a 45°C, porém se sujeitadas a 55°C, por um longo tempo, 

haverá morte da planta. 

 A espécie Vitis vinifera tolera, quando em dormência -15°C, desconsiderando dessa 

forma uma problemática para as condições climáticas do estado de São Paulo. Porém ao 

longo do ciclo vegetativo a videira resiste até -1,1°C na abertura das gemas, na plena floração 

-0,5°C e no período dos frutos jovens também -0,5°C (GIOVANNINI, 1999). 

 Ressalta a importância do calor para o amadurecimento dos frutos da videira, 

principalmente entre a floração e a maturação da uva. Para que a acidez dos frutos não seja 

elevada, neste período exige temperaturas próximas dos 30°C, porém há variância conforme a 

variedade cultivada implementado no parreiral. 

 

3.8.1.3 Zoneamento agrícola 

 Através do Agritempo - Sistema de Monitoramento Agrometeorológico, concede aos 

usuários o acesso, via Internet, às informações meteorológicas e agrometeorológicas dos 

diversos municípios paulista. O sistema fomenta a RNA do MAPA com informações 

essenciais que orientam o zoneamento agrícola do estado de São Paulo por cultura 

(AGRITEMPO, 2018). 
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Figura 3. Mapa do zoneamento agrícola paulista em uva europeia, solo de textura 

argilosa para o período de primeiro de novembro a onze de novembro de 2016 

Fonte: Agritempo (2018) 

 
Figura 4. Mapa do zoneamento agrícola paulista em uva europeia, solo de textura 

mediana para o período de primeiro de novembro a onze de novembro de 2016 

Fonte: Agritempo (2018) 
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 Em Zoneamento de Risco Climático por cultura, para visualização através de mapas, a 

uva está seccionada em: Uva Americana, Uva Americana Irrigada, Uva Europeia e Uva 

Europeia Irrigada. Opta-se pelo tipo de solo, argiloso ou textura média e define-se a época 

favorável para o plantio, datado de primeiro de julho a 31 de dezembro. Apresentam-se duas 

figuras (Figuras 3 e 4) para exemplificar. 

 Logo, na secção de Zoneamento de Risco Climático especificamente por município, a 

visualização é fornecida por tabelas. São fornecidos os dados por culturas das épocas 

favoráveis e desfavoráveis de plantio por decêndio. 

 

3.8.1.4 Pluviosidade 

 Conforme Giovannini (1999), a videira possui predileção por precipitações entre 400 a 

600 mm anuais, porém adaptam-se a pluviosidades maiores, como na região italiana do 

Vêneto que apresenta estatística pluviométrica acima de 1000 mm/ano. Recomenda-se para 

viticultura irrigada nas localidades com precipitações anuais inferiores a 450 mm. 

Equitativamente, localidades com elevada pluviosidade, porém com distribuição desuniforme, 

recomenda-se irrigação com é o caso do Noroeste Paulista. 

 Conforme Pedro Júnior e Sentelhas (2003), a preferência pluviométrica da videira está 

na ordem de 240 mm a 300 mm. Sua resistência à seca é justificada morfologicamente 

principalmente devido ao sistema radicular com capacidade de penetração em grandes 

profundidades. A principal fase de necessidade de água para videira é durante o período de 

desenvolvimento vegetativo, desconsiderando uso de irrigação. 

 Reforça-se que mais importante que o total das chuvas é a distribuição durante o ano. 

Elucidando as regiões paulistas de Jundiaí e São Miguel Arcanjo, possuem excedente hídrico 

intermediário, sendo que nos meses de abril a setembro são inferiores ou inexistentes. No 

norte paulista, exemplificado por Jales, apresentam deficiência hídrica principalmente nos 

meses de inverno. 

 Inglez de Sousa (1996) evidencia o excesso de água como maior obstáculo 

edafoclimático brasileiro para produção de uva. Restringindo exploração de inúmeras castas 

de videira. 

3.8.1.5 Luminosidade 

 Exigente em radiação solar, dado o fato de ser uma planta heliófila, a escassez de 

insolação ocasiona danos na videira principalmente durante as fases da floração e maturação. 

É necessário durante o período vegetativo ao redor de 1200 a 1400 horas de insolação, fator 

decisivo pra acumulo de açúcar e coloração das bagas. (MANICA; POMMER, 2006).  
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 Giovannini (1999) enfatiza que a elevação do teor de açúcar e baixa acidez é 

favorecida pela alta luminosidade. Na totalidade, quanto maior for a luminosidade, maior será 

a qualidade da uva. 

 Segundo a Cati (2010), a influência da alta luminosidade não está apenas no aumento 

da baga, além disso, no aumento da concentração de antocianina e fenóis, ocasionando 

diminuição de ácido málico e pH em comparação aos frutos gerados no interior da parreira.  

 Considerando a exigência da videira quanto ao número de horas de insolação, como já 

mencionado, de 1200 a 1400 horas, torna o estado de São Paulo favorável ao cultivo da 

videira. No norte paulista, as horas de insolação durante o verão constatam-se superiores ao 

exigido pela videira (MANDELLI, 1984). 

 

3.8.1.6 Umidade relativa do ar 

 As inúmeras atividades metabólicas da videira estão correlacionadas com a umidade 

relativa do ar. Maiores são as absorções de água e nutrientes pela vinha em condições de 

baixa umidade relativa, além de menor incidência de doenças fúngicas. A umidade apontada 

como ideal oscila dos 62% aos 68% (GIOVANNINI, 1999). 

 

3.8.1.7 Vento 

 Os impactos da atuação dos ventos sobre as videiras podem ser físicos ou fisiológicos, 

estudos apontam que a velocidades de vento entre 3 e 4 m s
-1

 de antemão principiam a 

inibição de funções fisiológicas da videira, provocando níveis reduzidos de transpiração por 

intermédio do fechamento de estômatos (HAMILTON, 1989). 

 Em conformidade com Norton (1990), quebra-ventos favorecem o bem estar do 

parreiral, por criarem um microclima no vinhedo favorável à polinização e ao pegamento das 

flores ocasionando a uma maior produtividade. Ademais, auxilia na redução dos efeitos 

mecânicos causados pela fricção entre folhas, pela diminuição da velocidade do vento na 

vinha, consideravelmente uvas de melhor qualidade. Possibilitando também melhor eficiência 

de aplicação de defensivos agrícolas e diminuição da deriva. 

 Tratando-se de Hemisfério Sul, especificamente por todo estado de São Paulo, 

recomenda-se que o parreiral seja implementado para exposições voltadas a norte (noroeste 

ou nordeste) ainda, leste e oeste, evitando-se sempre as exposições voltadas para o sul, 

principalmente nas regiões mais frias do estado. 

 Apesar da vinha estar podada ou em dormência no período que ocorrem os ventos 

mais frios do sul, esses são sempre prejudiciais. Mesmo no período da primavera e verão, os 
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ventos são nefastos, por desidratarem as plantas pelo aumento da evapotranspiração, além de 

provocarem danos. Em localidades de muito vento, recomenda-se a utilização de quebra-

ventos em torno do parreiral, desde que não se faça sombra à videira (CATI, 2010). 

 

3.8.1.8 Solos 

 Apta a diversos tipos de solos, com exceção dos solos muito úmidos, turfosos e 

compactados que são inapropriados para o cultivo da videira. Os solos preferidos são de 

textura média, permeáveis de boa drenagem e com teor de matéria orgânica ideal. Entretanto, 

solos muito férteis levam a grandes produtividades, ocasionando, geram uma baixa qualidade 

do mosto em relação à produção obtida em solos menos férteis. Portanto, o excesso de vigor 

vegetativo da planta, devido aos solos muito férteis, é desfavorável a qualidade da uva e, 

consequentemente, do vinho. 

 Considerando-se inadequado para o desenvolvimento da videira, solos que possuam 

uma camada impermeável de argila ou um lençol freático de baixa profundidade. Espera-se 

um parreiral de grande longevidade e pela videira apresentar raízes que se desenvolvem em 

diversas profundidades com abundância, necessita de um terreno onde seu sistema radicular 

possa se desenvolver normalmente em solos bem arejados. A escolha do porta-enxerto, 

densidade de plantio, sistema de condução, podas que serão executadas e variedade cultivada 

escolhida deve-se fundamentar-se ao tipo de solo. O solo rege forte influência sobre a 

qualidade da uva (EMBRAPA, 1996). 

 De acordo com a (CATI, 2010) os solos de tipicidade pedregosa, são extremamente 

utilizados em todo o mundo para a vitivinicultura. Em geral, essas classes de solos aquecem-

se com mais facilidade, geralmente, de excelente drenagem. Notáveis rendimentos quanto à 

qualidade da bebida. Na totalidade é descartado pelas grandes culturas por não ser muito 

produtivo, sendo, todavia, de baixo custo de aquisição. 

 

3.8.2 Sistemas de produção 

3.8.2.1 Variedades cultivadas de porta-enxertos 

 A partir da década de 40, iniciou-se o melhoramento genético da videira sendo 

desenvolvido em institutos públicos do estado de São Paulo, posteriormente no Rio Grande 

do Sul. O IAC promoveu através do Programa de Melhoramento Genético grande 

contribuição para o desenvolvimento de porta-enxertos para condições de clima tropical 

(SANTOS NETO, 1971). 
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 A finalidade principal da prática de enxertia na videira foi dada pela resistência à 

filoxera, ocasionada pela alta susceptibilidade na Vitis vinifera. Inúmeras características que 

possam permitir a integração harmônica de porta-enxerto/enxerto buscando uma produção 

equilibrada e a maturação uniforme na frutificação. Entre as competências para excelência da 

escolha do porta-enxerto, em especial: vigor vegetativo, sistema radicular, resistência a 

nematoides, afinidade com a produtora (EMBRAPA, 1996). 

 Segundo a Cati (2010), são escassos os estudos comparativos a respeito de aptidões 

dos porta-enxertos para castas Vitis vinifera em regiões vitícolas paulista. O porta-enxerto 

´1103 Palsen´ sendo empregado com maior frequência e respondendo bem em determinadas 

áreas do estado de São Paulo. 

 Os relevantes porta-enxertos isentos de vírus para a vitivinicultura paulista são: 

´Ripária do Traviú 106-8 Mgt´; ´Campinas IAC 766´; ´Tropical IAC 313´; ´Jales IAC 572´; 

´Jundiaí IAC 571-6´; ´Kober 5 BB´; ´420 A` e ´SO4´. Entre outro de menor relevância para o 

estado, porém de interesse científico como: ´Golia´; ´Rupestris du Lot`; ´Richter 99`; ´Richter 

110´; ´Teleki 8 B´; ´Teleki 5 C´ e ´VR 043-43´. 

 Os porta-enxertos mais utilizados no Brasil estão seccionados em clima temperado e 

tropical estes são: a) Porta-enxertos para clima tropical: ´IAC 313 – Tropical´; ´IAC 766 – 

Campinas´; ´IAC 572 – Jales´. b) Porta-enxertos para clima temperado: ´Rupestris du Lot`; 

´Riparia Gloire´; ´101-14´; ´3309´; ´Ripária do Traviú 106-8´; ´420 A`; ´Kober 5 BB´; ´SO4´; 

´161-49´; `P1103`; `R99´ e `R110´ (EMBRAPA, 1996). 

 Segundo o Boletim Técnico 166 do (IAC, 1997), são inúmeras as opções de porta-

enxertos, características próprias e recomendações específicas. Porém somente através de 

experimentação regional para que se determine precisão regular de qual o mais apto. 

Independente da escolha do porta-enxerto, a principal recomendação técnica de que nunca se 

utilize um único porta-enxerto em grandes áreas. 

 

3.8.2.2 Mudas 

 É imprescindível que a aquisição de mudas em viveirista seja com certificação de 

origem do material vegetativo e correta identificação do porta-enxerto e da variedade 

cultivada produtora. Análise técnica criteriosa quanto à sanidade das mudas, livre de 

quaisquer tipos de pragas e doenças, verificação do sistema radicular sadio e de comprimento 

mínimo de 20 cm. Do mesmo modo, a importância de uma boa soldadura e pegamento do 

enxerto (EMBRAPA, 1996). 
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 De acordo com Kuhn (1996), recomenda-se utilizar mudas de viveiros certificados, 

elegendo-se as que apresentarem sistema radicular com três raízes principais bem distribuídas, 

que ostente boa soldadura do enxerto. 

3.8.2.3 Sistema de Sustentação 

 Encontram-se pelo mundo vitícola inúmeras formas de sustentação da videira. Cada 

zona vitícola adota o método de condução mais adequado para obter máximo rendimento e 

qualidade (GIOVANNINI, 1999). 

 Para regiões úmidas como o sul do país e o estado de São Paulo, indicam-se sistemas 

de condução que permitam reduzir a incidência de moléstia fúngicas, visando maior distância 

entre a copa e o solo (EMPASC. ACARESC, 1989). 

 No Brasil, fundamentalmente, os sistemas de sustentação mais empregados são o em 

latada e em espaldeira (EMBRAPA, 1996). 

 O sistema de condução espaldeira é tradicionalmente utilizado na região vitícola do 

estado de São Paulo, principalmente nos municípios de Jundiaí, Loveira e entornos. A 

condução é realizada verticalmente em três fios de arame com espaçamentos entre plantas 

variando de 2 x 1 m a 1,7 x 0,7 m, podendo ocorrer áreas esporadicamente com espaçamentos 

menores (IAC, 2011). 

3.8.2.4 Poda 

 Relevante para o desenvolvimento do parreiral, a poda traduz-se no propósito de 

uniformizar a produção, na eliminação de parte dos ramos da vinha. Essencialmente, possui a 

finalidade de equilibrar a carga frutífera com o desenvolvimento da videira (EMBRAPA, 

1996). 

 Segundo Inglez de Sousa (1996), diferenciam-se as podas em quatro principais 

modalidades: a poda de formação, a de frutificação, a de rejuvenescimento, reconstituição e 

tratamento e a de limpeza.  

 Conforme Pommer (2003), a poda de formação sintetiza-se em propiciar à vinha uma 

altura de tronco, do solo às primeiras ramificações da copa, e uma estrutura de ramos 

adequados à exploração vinífera. 

 A poda de frutificação tem por finalidade uniformizar e controlar a produção. Para que 

ocorra maior intensidade de vegetação, impedindo deste modo a superprodução da videira 

prejudicial à qualidade dos frutos. 

A poda de rejuvenescimento, reconstituição e tratamento tem por propósito renovar a 

videira através da eliminação dos ramos improdutivos e com uma série de problemáticas, se 
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necessário, reforma inteiramente a copa, reativando dessa forma a produtividade que 

apresentava dificuldade de desenvolvimento. 

 Logo, a poda de limpeza é considerada uma poda leve, equivale na retirada dos 

possíveis ramos inconvenientes ou doentes.  

 Tratando-se de Vitis vinifera, expõe-se a melhores resultados com a poda mista, 

admitindo-se próximo a cada vara pelo menos um esporão. Porém, deve-se ressaltar que não 

há uma fórmula específica para se podar videira, variando-se conforme a variedade cultivada, 

vigor e fertilidade do solo dentre outros fatores (EMBRAPA, 1996). 

 Referindo-se a recente e inovadora alternativa para a região sudeste, a dupla-poda, 

idealizada pela EPAMIG, consiste na inversão do ciclo da videira para o período de outono e 

inverno, com o intuito de evitar as elevadas temperaturas e chuvas do verão. As técnicas de 

manejo do parreiral permitem a mudança do período de colheita para as épocas mais secas do 

ano, do final de junho a início de julho. Realiza-se resumidamente por duas podas, a poda de 

formação dos ramos produtivos e a poda de produção (REGINA et al., 2006).  

 

  

3.8.2.5 Doenças 

 Tratando-se de moléstias, condições climáticas opostas aos centros de origens da 

variedade cultivada interferem quanto à sensibilidade da planta. Referindo-se ao estado de 

São Paulo, muitas doenças são influenciadas pelo clima úmido e quente. 

 Principalmente doenças fúngicas, as de maiores relevância para a vitivinicultura 

paulista são: antracnose, escoriose, peronóspora ou míldio, oídio, mancha-das-folhas ou 

isariopsis, ferrugem, declínio-da-videira, botriodiplodiose, podridão-amarga, prodidão-da-

uva-madura, podridão-negra, mofo-cinzento ou botrítis e murcha-de-fusarium ou fusariose 

(CATI, 2010). 

 O melhoramento genético quanto ao desenvolvimento de variedades cultivadas 

resistentes a doenças é demanda comum de todos os segmentos da cadeia produtiva de uva. 

Em regiões de clima favorável a expansão de doenças como míldio e oídio, o controle 

fitossanitário pode representar 30 % do custo de produção (GRIGOLETTI; SÔNEGO, 1997). 

 

3.8.2.6 Pragas 

 O ataque de pragas sofrido pela videira é dado tanto no sistema radicular quanto na 

parte aérea. Porém para adoção de medidas de controle é necessário que alcance-se condição 

de praga. Citam-se aquelas que podem causar prejuízos à cultura (EMBRAPA, 1996). 
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 Fracciona-se em: Pragas das Raízes, Pragas do Tronco e dos Ramos, Pragas das 

Folhas e dos Brotos e Pragas dos Frutos. Tratando-se de Pragas das Raízes cita-se a Pérola-

da-terra e a Filoxera (CATI, 2010). 

 A filoxera ilustrada na literatura mundial como a espécie que ataca vinhedos de Vitis 

vinifera. No Brasil, os viticultores defendem seus parreirais do ataque da filoxera com 

utilização de porta-enxertos resistentes, conforme recomendações emanadas por pesquisa 

europeia, americana e brasileira (SORIA; CAMARGO,1989). 

 Logo com relação à Pérola-da-terra constitui-se como a principal praga no sul do país 

e em São Paulo, contudo não sendo constatado como grande causadora de danos no estado de 

Minas Gerais (REIS; MELO, 1984). 

 A respeito das pragas do tronco e ramos, apontam-se as espécies de Cochonilhas, 

coleobrocas e cigarrinha-das-fruteiras. Em pragas das folhas e dos brotos, mencionam-se o 

maromba ou trombeta, grilo-mole, besouro-verde, lagarta-das-folhas, besouro-pardo, mosca-

branca e algumas espécies de ácaros. 

 Referente às pragas dos frutos, apontam-se as traças-dos-cachos, mosca-das-frutas e 

tripes (CATI, 2010). 

3.9 Castas 

 Pertencente ao chamado novo mundo vitivinícola, o Brasil, em companhia da África 

do Sul, Argentina, Austrália, Chile, Estados Unidos da América, Nova Zelândia, Uruguai e 

outros, destacam-se perante as tipicidades de produções específicas, acarretando vinhos 

originais e de alta qualidade. 

 O crescimento da vitivinicultura brasileira, por razões culturais, baseou-se em uvas 

americanas, denominadas uvas comuns, variedades das espécies Vitis labrusca e Vitis 

bourquina, utilizadas para elaboração dos vinhos brasileiros de mesa. Uma parcela 

significativa dos consumidores, na época atual, tem preferência pelos vinhos de mesa, em 

virtude de sua marcante característica aromática primária de sabor de uva. 

 Cati (2010), Embrapa (2005), Giovannini (1999) e Inglez de Souza (1996) apresentam 

relatos das principais variedades da espécie Vitis vinifera, denominadas vulgarmente de 

variedades para produção de “vinhos finos”. No Brasil e tendo o estado de São Paulo como 

foco apresenta-se a seguir as principais variedades cultivadas e de estudos experimentais, 

segmentadas em tintas e brancas. 

 

3.9.1 Castas tintas 

 A Tabela 1 apresenta os aspectos gerias das castas tintas. 
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Tabela 1. Descrição das castas tintas 

Casta Aspectos gerais 
Barbera A mais afamada casta italiana que tornou célebre a região do Piemonte. As plantas são 

vigorosas, de produção irregular e de maturação tardia. Geralmente o vinho é de coloração 

intensa e acidez elevada, tornando-se favorito para elaboração na arte do assemblage, embora 

possuam muitos apreciados como vinho varietal. 

Cabernet 

Franc 

Natural da região de Bordeaux, na França. Videiras de grande vigor, de brotação e maturações 

de mediana a tardia, produzem relativamente pouco. Exigentes quanto ao controle fitossanitário. 

Origina vinho com tipicidade, apropriado para consumo jovem.  

Cabernet 

Sauvignon  

De mesmo local de origem da Franc e de características semelhantes, nomeada uma das mais 

cobiçadas viníferas tintas do mundo, lavrada em praticamente todas as regiões vitivinícolas do 

globo. Inapta para regiões muito chuvosas do estado de São Paulo devido ao impedimento de 

sua total maturação, apresentando alta susceptibilidade fitossanitária. Mundialmente reputado 

por seu caráter monocasta, de intensa coloração, riqueza em extrato e tanino e complexidade de 

aroma e bouquet. De evolução perante o envelhecimento. 

Malbec Casta de antiga existência na França, de muitos sinônimos, chamada de Auxerrois em sua terra 

de origem, região francesa de Cahors. Atualmente muito cultivada na região argentina de 

Mendonza. De maturação precoce, possui grande desvantagem quanto à não fecundação de suas 

flores pelo anormal persistência das caliptras, ocasionando baixa produtividade. Vinho de cor 

vermelho-violeta-intensa, encorpados e indicados para cortes com Cabernet Sauvignon e 

Merlot. 

Merlot Consagrada como uma das quatro castas clássicas tintas excepcionais, juntamente com Cabernet 

Sauvignon, Pinot Noir e Syrah. Originária da França, de Médoc. Videira de bom vigor, 

produtivas, porém requisita cuidadoso manejo. Vinho de aroma frutado, com excelente 

qualidade e de pronto consumo varietal, ademais com o famoso assemblage com Cabernet 

Sauvignon. 

Pinot Noir Natural de Borgonha, na França, é integrante do refinado rol das quatro clássicas maiores castas 

tintas. Especialmente, com assemblage que originam os famosos espumantes da região francesa 

de Champagne. Vinha pouco vigorosa e produtiva, de pequenos e compactados cachos sendo 

muito sujeitos ao apodrecimento pelas chuvas na vindima. De película tinta e sabor neutro. 

Syrah Tradicionalmente cultivada a inúmeros séculos na França, possui controversa quanto sua 

origem. Segundo relatos histórias, é procedente da atual região da cidade iraniana de Shiraz, da 

antiga Pérsia, trazida pelos Fenícios para Marselha, posteriormente, por iniciativa romana foi 

levada para o vale superior do Rhône. De grande importância para vitivinicultura do novo 

mundo, largamente cultivada na África do Sul e Austrália. No estado de São Paulo, por mais 

que os estudos sejam recentes para maiores definições, tem se destacado dentre as novas castas 

em vinhedos paulistas. Videiras vigorosas, produção regular e de relativa resistência às doenças 

de folhas, porém alta sensibilidade a podridões-dos-cachos. Vinho de excelente qualidade, 

característico pelo aroma e bouquet marcante. 

Tannat Natural do sul da França, região de Madiran, no qual possui sua maior área de cultivo. Principal 

casta tinta lavrada no Uruguai. Videiras vigorosas de média produção, bem adaptáveis a 

diferentes tipos de solos e de boa resistência em relação às doenças fúngicas. Vinho de muita 

cor, alta graduação alcoólica e de tanino expressivo, perfume doce de amora, apto para caráter 

monocasta, todavia pela alta adstringência necessita de envelhecimento para manifestar seu 

potencial. 

Tempranillo Advinda de Rioja na Espanha, cultivada em toda Península Ibérica. Videiras vigorosas, de 

produtividade e maturação mediana e bem adaptável a diferentes tipos de solos. Tem se 

destacado nos estudos experimentais na vitivinicultura nordestina brasileira, provável opção 

para o norte paulista, exigindo assim estudos experimentais. Vinhos de coloração estável com 

acidez média, bem equilibrados e aromáticos com boa estrutura para envelhecimento. 

Zinfandel Mais prestigiada casta da vitivinicultura californiana, de origem incerta, sabe-se que foi 

introduzido na Califórnia, região oeste dos Estados Unidos da América, porém de local 

indefinido da Europa, características próximas ao Primitivo, porém comprovadamente distintos. 

Vinha de vigor médio e de enorme produtividade. De melhor adaptação a climas mais frescos, 

com desvantagem apresentam cachos desuniformes. Excelente vinho para cortes, por possuir 

mosto que dão origem a dezenas de classes e tipos de vinhos. 

3.9.2 Castas brancas 

 A Tabela 2 apresenta os aspectos gerais das castas brancas. 
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Tabela 2. Descrição das castas brancas 

Casta Aspectos gerais 

Chardonnay Clássica casta de uva para vinho branco originária da região francesa 

de Borgonha, cultivada em todos os cantos do mundo onde haja 

vitivinicultura. Vinha rigorosa, média produtividade, brotação 

precoce e de maturação média. Vinho complexo, varietal frutado, de 

médio envelhecimento ou espumante, de características notáveis. 

Moscatel Branco Antiga variedade oriunda da Bacia Mediterrânea Grega, possui uma 

infinidade de sinônimos, variantes e prováveis mutações somáticas 

que adquiriram o nome da localidade onde cultivado. Videira 

vigorosa de brotação e maturação tardias, susceptibilidade às doenças 

fúngicas e a podridões-dos-cachos. Vinho branco varietal fino, 

utiliza-se para assemblage e espumantes. 

Riesling Itálico Natural da afamada região francesa de Champagne, posteriormente 

difundido e muito lavrado pelo norte da Itália. Histórico e 

emblemático para o Rio Grande do Sul. Vinha de médio vigor e 

produtividade e de ciclo mediano a tardio. Susceptibilidade às 

doenças fúngicas e a podridões-dos-cachos. Problemática se houver 

excesso de chuva na vindima. Vinho de muita tipicidade, de aroma 

sutil e frutado. Adotando-se varietal, corte e na elaboração de 

espumantes bem conceituados. 

Sauvignon Blanc Originário da região de Bordeaux, na França, é considerada a casta 

branca mais importante do mundo. Videiras de excelente vigor, 

brotação tardia e boa maturação. Apresenta destaque dentre as 

variedades cultivadas no sudeste brasileiro. Vinho branco muito fino, 

de aromas frutado e refrescante. Dedica-se como varietal, porém para 

corte com Sèmillon resulta em uma classe de vinhos brancos superior 

ao vinho de ambos varietal. Utiliza-se do mesmo modo para 

elaboração de espumantes. 

Sémillon Natural da região de Bordeaux, na França, todavia muito cultivado no 

novo mundo vitícola. Videira apresenta grande vigor e produtividade. 

Sensibilidade quanto às doenças fúngicas e ao ataque de ácaros. 

Vinho branco de grande classe, varietal fino, de consumo breve e 

sabor levemente frutado, recomendado para corte com Sauvignon 

Blanc com descrito no item anterior. 
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3.10 Aspectos da vinificação 

3.10.1 Vindima 

 O subperíodo da maturação à colheita é o de maior importância para a qualidade da 

vindima. Na maturação almejam-se dias ensolarados e com baixos índices pluviométricos, 

aspectos essenciais para obtenção de uvas sadias com equilibrada relação açúcar/acidez, 

dentre outros fatores (EMBRAPA, 2005). 

 Aspira-se a vindima da uva pelo grau de maturação, embora, muitas vezes, o 

vitivinicultor seja obrigado a antecipar a colheita em função de problemas fitossanitários 

principalmente causados pelas podridões-dos-cachos (EMBRAPA, 1996). 

 

3.10.2 Análises de maturação da uva 

 Segundo a Cati (2010), faz-se necessária considerações elementares a respeito do 

ponto de maturação da uva, conhecimento e assistência técnica em junção à experiência do 

vitivinicultor. Descrição de alguns tipos de análises para a garantia de um vinho de qualidade, 

ressaltando-se a importância do acompanhamento de um enólogo ou especialista técnico no 

assunto. 

 

3.10.2.1 Análises sensoriais 

 A análise sensorial apresenta alta relevância para as primeiras verificações quanto ao 

ponto de maturação da baga. Objetiva-se que sejam realizados, todavia, as análises físico-

químicas (Tabela 3). 
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Tabela 3. Descrição das análises sensoriais da maturação da uva 

Análise 

sensorial 

Descrição 

Visual Constatar visualmente a uniformidade da cor da baga e se a grainha possui 

total coloração marrom. 

Gustativa  Mascar a semente para verificar se está bem crocante e não pastosa. Por 

apresentar em sua composição química tanino e óleo de grainha, nota-se a 

adstringência, de suma importância para análise. Bagas que possuem 

adequada concentração de taninos produzem vinhos de vida mais longa. 

Película Agrupam-se na casca substâncias aromáticas, coloração e presença de alguns 

taninos, avalia-se por gustação e olfativamente, posteriormente, pelas análises 

físico-químicas. 

 

3.10.2.2 Análises físico-químicas 

 As análises físico-químicas são indispensáveis para a confirmação das estimativas 

sensoriais (Tabela 4). 
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Tabela 4. Descrição das análises físico-química da maturação da uva 

Análise 

físico-

química 

Descrição 

Grau Brix Mediação para verificar a concentração de açúcares na baga. Exemplificando: 

um grau Brix (1°Bx) é igual a 1g de açúcar por 100 g de solução, ou 1% de 

açúcar. O teor ideal em uma uva madura é de 20° Brix para a garantia de uma 

boa vinificação alcoólica, para que não seja necessária adição de açúcar. 

pH Utiliza-se para referenciar indicativo de acidez ou alcalinidade de meios 

líquidos. Quanto mais alto for o pH, mais baixo será a acidez. 

Acidez A baga verde compõe-se de baixo teor de açúcares e alta acidez. Pelos 

indicativos de pH e acidez aferido por uma simples titulação, nota-se a 

evolução dos ácidos da uva em açúcar. 

Maturação 

fenológica 

Alta tecnologia utilizada para maximizar a qualidade da uva visando o 

envelhecimento do vinho futuro. Baseando-se em índices de fenóis e da 

antocianina no controle da maturação da baga. 

 

3.10.3 Legislação brasileira quanto ao vinho 

 Os vinhos e derivados da uva e do vinho são regidos pela lei número 7.678, de 8 de 

novembro de 1988, esta, foi regulamentada pelo Decreto número 8.198, de 20 de fevereiro de 

2014 (MAPA, 2016). 

 

3.10.3.1 Definição 

 Incluso pelo Decreto número 8.198, de 20 de fevereiro de 2014 no segundo Artigo 

para os fins do regulamento, considera-se no segundo parágrafo que é definido como vinho a 

bebida obtida pela fermentação alcoólica do mosto simples da uva sã, fresca e madura. 
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3.10.3.2 Classificação dos vinhos 

 Segundo a Lei número 10.970, de 12 de novembro de 2004 que altera lei número 

7.678, de 8 de novembro de 1988. No oitavo Artigo, os vinhos serão classificados quanto à 

classe, quanto à cor e quanto ao teor de açúcar. 

 Vinho fino é o vinho de teor alcoólico de 8,6% a 14% em volume, elaborado mediante 

processos tecnológicos adequados que assegurem a otimização de suas características 

sensoriais e exclusivamente de variedades Vitis vinifera do grupo nobres, a serem definidas 

em regulamento. 

 

3.10.3.3 Padronização dos vinhos 

 Dispõe no oitavo capítulo na segunda Seção a padronização do mosto, o Artigo 26 

descreve que o limite para a correção deve corresponder a uma elevação máxima de três por 

cento em álcool, volume por volume, na graduação alcoólica dos vinhos, à temperatura de 

20°C. Sendo que a redação dada pelo Decreto nº 9.348, de 17 de abril de 2018. 

 Logo, na terceira Seção referente à padronização dos vinhos o Artigo 33 refere-se 

quanto ao teor de açúcares totais, expresso em gramas de glicose por litro, o vinho fino será 

classificado em: seco quando contiver até quatro gramas de glicose por litro (CASA CIVIL, 

2018). 

 

3.10.4 Processos de elaboração 

 A elaboração de vinhos tranquilos (brancos, tintos ou rosé), concedida pela conjuntura 

de procedimentos e processos admitidos pela transformação da baga madura em vinho, 

denominada de vinificação. De acordo com a EMBRAPA (2005), a breve exposição das 

principais fases. 

 Inicia-se pela vindima (colheita), recepção e análise das uvas, separação do cango das 

bagas e esmagamento. Sulfitagem do mosto pelo ancião processo enológico do uso de dióxido 

de enxofre, adição de enzimas pectinolíticas. Desmostagem e debourbagem referente ao 

processo de elaboração de vinhos brancos. 

 Adição de leveduras para transformação do açúcar contido no mosto em álcool etílico, 

correção de açúcar se necessário. Fermentação alcoólica, na vinificação em tintos apresenta 

duas fases a tumultuosa e lenta. Maceração uma das etapas mais importantes da vinificação de 

tintos por ocorrer extração dos compostos contidos nas partes sólidas da uva. 

 Separação das fases sólidas e líquidas, operação intitulada descuba, posteriormente 

prensagem do bagaço. Fermentação malolática traduz-se na transformação do ácido málico 
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em ácido láctico. Tranfegas equivale à operação de transferência de recipientes do vinho, 

seguido pelo procedimento nomeado de atesto, consiste em manter completamente coberto os 

recipientes de estocagem, evitando contato do vinho com o ar. 

 Estabilização dos diversos elementos originados da uva ou da autólise das leveduras, 

após decantação realiza-se a extração. Filtrações de micropartículas indesejáveis do vinho. 

Estabilização em barricas de madeira, o carvalho é a madeira empregada por excelência em 

enologia. 

 O vinho pode ser engarrafado como monocasta ou varietal, ou seja, a bebida 

proveniente de uma mesma casta, sem mistura de variedades. Todavia, possibilita-se corte ou 

assemblage, que consiste na combinação harmônica de castas para objeção de uma bebida de 

melhor qualidade. 

 A respeito do engarrafamento, por excelência são utilizadas garrafas de vidro de 750 

mL em todo o mundo vitícola. Arrolhamento, até esse tempo, as rolhas de cortiça natural são 

as mais indicadas para a vedação. Por fim, o envelhecimento em garrafa para que se 

desenvolva aroma terciário, ou de envelhecimento. 

 

3.10.5 Degustação de vinhos 

 A apreciação plena de um agradável vinho fomenta-se pela exploração correta dos 

sentidos da visão, olfato e paladar. Conforme descrição da EMBRAPA (2005), no tocante aos 

aspectos para identificações de aromas e sabores no vinho. 

 

3.10.5.1 Sentido visual 

 O sentido visual pode ser caracterizado pelas lágrimas do vinho, Limpidez, 

Intensidade, e/ou Tonalidade (Tabela 5). 
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Tabela 5. Descrição dos vinhos varietais tintos quanto ao sentido visual 

Sentido visual Descritores visuais 

Lágrimas do vinho  Nota-se pela intensidade de informação junto à parede da taça, o 

fenômeno chamado de efeito Marangoni, físico italiano pesquisador 

do tema. Formam-se porque as velocidades de evaporação da água e 

do álcool são diferentes. Quanto mais elevada for à concentração 

alcoólica, mais abundantes serão as lágrimas. Erroneamente faz-se 

associação das lágrimas do vinho à qualidade. 

Limpidez  Objetivam-se vinhos límpidos, brilhantes e cristalinos. Partículas em 

suspensão eventualmente, referindo-se a vinhos tintos de 

envelhecimento por longos períodos, recomenda-se uso de decanter. 

Intensidade  A coloração é dada por leve, fraca, média ou intensa. 

Tonalidade  A tonalidade submete-se a inúmeros aspectos. Tratando-se de vinhos 

brancos categorizam-se de incolor, esverdeado, amarelo claro, palha 

a dourado. Referindo-se a vinhos tintos rotulam-se de carmim, 

vermelho-rubi, violeta e púrpura. Tintos envelhecidos pendem para 

colorações menos intensas, com reflexos de tijolo ou telha. 

 

3.10.5.2 Sentido olfativo 

 Caraterística varietal (ou monocasta - vinho sem corte) conforme a casta, 

relacionando-se as castas descritas anteriormente, bem como a relação dos descritores 

sensoriais que as castas são capazes de apresentar (Tabelas 6 e 7). 
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Tabela 6. Descrição dos vinhos varietais tintos quanto ao sentido olfativo 

Casta/Variedade 

cultivada 

Descritores sensoriais 

Barbera Frutos vermelhos, amora, ameixa, cereja, framboesa. 

Cabernet Franc Frutos vermelhos, cereja, amoras, ameixas, ocasionalmente, 

pimentão-verde. 

Cabernet Sauvignon Cassis, eucalipto, pimentão verde, framboesa, amora preta, 

carvalho, fumo, azeitona preta.  

Malbec Cerejas maduras, ameixas, morangos, anis, floral violeta, baunilha.  

Merlot Cassis, ameixa, fumo, anis, ameixa, café, chocolate, amora preta, 

azeitona preta. 

Pinot Noir Menta, cereja, framboesa, violeta, tomate maduro.  

Syrah Pimenta preta, violeta, geleia de amoras ou framboesa.  

Tannat Vegetal, champignon, amoras, framboesa, hortelã, cereja, 

eucalipto, marmelo, pinus, figos secos, damasco, couro (animal), 

chocolate. 

Tempranillo Frutas vermelhas escuras, incenso, geleia de amoras ou framboesa, 

chá-preto, trufas.  

Zinfandel Pimenta preta, uva passa, café, ameixa, framboesa, geleia de 

framboesa ou amoras.  
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Tabela 7. Descrição dos vinhos varietais brancos quanto ao sentido olfativo 

Casta/Variedade 

cultivada 

Descritores sensoriais 

Chardonnay Abacaxi, maça verde, melão, pêssego, amêndoas, pera, frutos 

cítricos, manteiga, tabaco. Quando em convívio com carvalho 

aroma tostado, coco, baunilha, caramelo, cravo-da-índia.  

Moscatel Branco Papaia, floral, jambo, frutos cítricos. 

Riesling Itálico Tangerina, limão, casca de laranja, carambola, flores brancas.  

Sauvignon Blanc Pimentão verde, aspargos, maracujá, toranja, pera, arruda, floral, 

herbáceo. 

Sémillon Melão, figo, tabaco. 

 Os vinhos tintos ou brancos podem apresentar as seguintes características olfativas: (i) 

intensidade: nula, fraca, pobre, rica e aromática, e (ii) qualidade: aroma primário relacionado 

à casta utilizada, aroma secundário proveniente da fermentação, e bouquet são tocante ao 

envelhecimento. 

 

3.10.5.3 Sentido gustativo 

 O sentido gustativo pode ser caracterizado pela acidez, doçura, salgado, amargor e/ou 

persistência (Tabela 8). 
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Tabela 8. Descrição dos sentido gustativo no vinho 

Sentido 

gustativo 

Descrição 

Acidez Baixa, fresco, vivaz, acerbo, ácido, acídulo. 

Doçura Seco, doce, licoroso. 

Salgado Pouco ou não perceptível. Poucos são os vinhos hábeis de proporcionar tal 

sensação. 

Amargor Relacionado essencialmente quanto aos taninos e compostos fenólicos. 

Persistência Fugaz, curta, média, prolongada. 
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4 METODOLOGIA 

4.1 Estado da arte 

 A quantificação dos trabalhos publicados no Brasil e no mundo está caracterizada na 

Tabela 9. 

Tabela 9. Caracterização do estado da arte referente às palavras-chave relacionadas à 

viticultura correspondentes à base de dados CAB Abstracts (1938 a 2018), Web of 

Science (1900 a 2018), Scopus (1960 a 2018), FSTA e Scielo 

Palavras-chave
(1)

 CAB 

Abstracts 

Web of 

Science 

Scopus FSTA Scielo 

Vitis 64.472 17.216 73.269 12.180 881 

Vitis vinifera 34.471 13.473 46.819 11.622 568 

Vitis labrusca 1.019 640 2.566 213 165 

Vitis vinifera - Brazil 4.433 261 3.656 261 162 

Vitis labrusca - Brazil 318 98 802 67 62 

Vitis vinifera - São Paulo 284 19 806 38 30 

Vitis labrusca - São Paulo 56 5 197 11 15 

Wine - viticultura - vitivinicultura 45.582 51.442 236.669 45.079 782 

Vinho - Vitis vinifera - Brazil 938 113 1.539 83 20 

Vinho - Vitis vinifera - São Paulo 54 8 303 14 6 

Vinho - Brasil 4.237 456 13.328 539 123 

(1)
 Pesquisa realizada utilizando a opção All fields (Autor, título, resumo e descritores). 

 

 Com o amparo de Eliana Maria Garcia, Bibliotecária Chefe da Divisão de Biblioteca 

de Processo Informação Científica da USP/Esalq. Realizou-se o levantamento numérico para 

o Estado da Arte e descrições de cada uma das bases de dados: 
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(i) “CAB Direct – CABI: é a mais completa e extensa fonte de referência nas ciências da 

vida aplicadas, incorporando as principais bases de dados bibliográficas CAB 

Abstracts e Global Health. Sua área principal de conhecimento é da literatura 

agrícola em âmbito internacional. Contém mais de 12 milhões de registros, com 

cobertura desde 1973 até os dias atuais, adicionando 360 mil resumos por ano. A 

cobertura de assuntos inclui agricultura, meio ambiente, ciências veterinárias, 

economia aplicada, ciência dos alimentos e nutrição. Banco de dados abrange 

questões internacionais na agricultura, silvicultura e disciplinas afins nas ciências 

da vida. As publicações indexadas são de 120 países em 50 idiomas, incluindo 

resumos em inglês para a maioria dos artigos. Cobertura de literatura inclui 

revistas, procedimentos, livros e uma grande coleção de seriados agrícolas. Outros 

formatos também são indexados. O CAB Direct fornece um ponto de acesso único 

e conveniente para todas as suas assinaturas de banco de dados do CABI. Um 

mínimo de 35% de registros bibliográficos adicionados por ano ao texto completo 

gratuito disponível em documentos de acesso aberto ou mantidos no repositório 

exclusivo de texto completo do CABI, constituindo mais de 4 mil periódicos e 

títulos de literatura cinzenta onde o texto completo pode ser acessado diretamente 

da CAB Direct. O CAB Direct usa CAB Thesaurus, o extenso índice on-line de 

termos do CABI para pesquisa”; 

(ii) “Web of Science: base multidisciplinar que indexa somente os periódicos mais citados 

em suas respectivas áreas. É também um índice de citações, informando, para cada 

artigo, os documentos por ele citados e os documentos que o citaram. Possui hoje 

mais de 9.000 periódicos indexados. É composta por: Science Citation Index 

Expanded (SCI-EXPANDED): 1945 até o presente; Social Sciences Citation 

Index: 1956 até o presente; Arts and Humanities Citation Index: 1975 até o 

presente. A partir de 2012 o conteúdo foi ampliado com a inclusão do Conference 

Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S); Conference Proceedings Citation 

Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH)”; 

(iii)“Scopus: a base de A dados Scopus (Elsevier) permite uma visão ampla de tudo que 

está sendo publicado cientificamente sobre um tema. Por meio dos mecanismos de 

busca e descoberta, facetas e refinamentos, você poderá encontrar as informações 

que necessita sobre artigos e revistas, citações e referências, métricas de impacto, 

além de autores e instituições de todas as áreas de conhecimento. São mais de 46 

milhões de registros, 70% com resumos, atualizados semanalmente. A base 
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Scopus reúne informações de aproximadamente 23.000 títulos de revistas de mais 

de 5.000 editoras de todo o mundo, além de patentes, trabalhos de eventos e 

ebooks”; 

(iv)  “FSTA – Food Science and Technology Abstract: é a principal base de dados mundial 

de informações sobre ciência dos alimentos, tecnologia alimentar e nutrição. Os 

resumos são altamente informativos e, sempre que possível, incluem informações 

adicionais de relevância do alimento a partir do artigo original. A base de dados 

inclui material de mais de 4.600 publicações em série, abrangendo todos os 

principais produtos alimentares mais biotecnologia, microbiologia, segurança 

alimentar, aditivos, nutrição, embalagens e alimentos para animais de estimação. 

Cobertura abrange desde 1969 até o presente. O banco de dados inclui mais de 

900.000 registros, com mais de 40.000 registros adicionados anualmente”; 

(v) “SciELO: Scientific Electronic Library Online é um programa de publicação de 

literatura acadêmica e científica em acesso aberto mantido com recursos da 

FAPESP, CNPq, BIREME/OPAS/OMS e Unifesp. Congrega periódicos editados 

em países como África do Sul, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa 

Rica, Cuba, Espanha, México, Peru, Portugal, Uruguai e Venezuela”. 

 

4.2 Levantamento histórico 

 Investigação das áreas de conhecimento referentes à vinha e vinho pela análise das 

contribuições culturais, científicas, históricas e sociais desde a origem da videira no mundo 

aos tempos atuais. Viabilizando-se maiores informações sobre os assuntos investigados. 

 

4.3 Pesquisa bibliográfica 

 Revisões bibliográficas a partir de referenciais teóricos, de cunho público em relação 

aos temas estudados, fundamentalmente, livros e artigos científicos. Topologias de aspectos 

exploratórios, explicativos e descritivos, procurou-se identificar os fatores que contribuem ou 

determinam qualitativamente às demandas e as perspectivas correlacionadas ao cultivo da 

Vitis vinifera destinadas à vinificação no estado de São Paulo. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Demandas no Estado de São Paulo 

5.1.1 Enoturismo 

 Define-se enoturismo, ou turismo do vinho, a atividade turística correlacionada com as 

manifestações econômicas, territoriais, culturais e gastronômicas ligadas à bebida. Notável há 

um longo tempo em diversos países europeus como a França, Itália, Portugal e Espanha. 

Contemporaneamente desenvolve-se no contexto mundial do novo e velho mundo vitícola 

(CASTAING, 2007). 

 O enoturismo nacional apresenta manifestações pontuais e consolidações 

especificamente em regiões de colonização europeia, principalmente de ascendência italiana, 

importante influência cultural no desenvolvimento da vitivinicultura. O turismo do vinho 

enfatiza-se pelo contexto de reterritorialização e preservação da cultura do imigrante pela 

patrimonialização do vinho de tipicidade (VALDUGA; MEDEIROS, 2014). 

 Os municípios de Jundiaí e São Roque e entornos são tradicionais casos de 

enoturísticos para o estado de São Paulo, apresenta-se a utilização do patrimônio histórico 

cultural com componente indutor da modificação socioeconômica das respectivas regiões 

(SOUSA et al., 2010). 

 Jundiaí encontra-se estrategicamente localizada entre São Paulo e Campinas, dentre os 

maiores polos econômicos do país e o maior do estado de São Paulo. De logística facilitada 

por inúmeras rodovias estaduais e interestaduais, torna-se acessível ao turista e as atividades 

agrícolas padecem de todas as consequentes características de áreas periurbanas (ARRAES; 

VIEGAS, 2008).  

 Jundiaí integra o Circuito das Frutas, que é composto pelos municípios de Atibaia, 

Indaiatuba, Itatiba, Itupeva, Jarinu, Jundiaí, Louveira, Morungaba, Valinhos e Vinhedo cujo 

propósito é desenvolver e suportar a realização do turismo rural nas inúmeras propriedades 

rurais existentes, coordenado pela Associação de Turismo Rural do Circuito das Frutas. 

Salienta-se a folclorização do contexto vitícola regional pela tradicional Festa da Uva 

(VERDI et al, 2010).  

 São Roque situa-se a 60 km da metrópole paulistana, de vocação enoturística mais 

antiga que Jundiaí, influenciada culturalmente pela ascendência portuguesa e posteriormente 

italiana. Perante o estruturado desenvolvimento enoturístico, o município possui o afamado 

Roteiro de Vinho, Gastronomia e Lazer. Ademais, a festa Expo São Roque – alcachofra e 

vinhos (SOUSA et al., 2010). 
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5.1.2 Mão de obra 

 Considera-se como grande obstáculo para clássica viticultura da região leste paulista, 

o elevado custo da mão de obra. Aliciando-se ao severo e crescente processo do êxodo dos 

jovens que, ao se dedicarem a outras atividades no meio urbano, diminuem as possibilidades 

de retorno ao campo (EMBRAPA, 2011). 

 Na região de Jundiaí, o antigo sistema de parceria através de meeiros segue na 

atualidade como prática muito empregada. Através de contrato de parceria entre o proprietário 

da terra e do trabalhador que fará a exploração vitícola, forte indicador da manutenção da 

tradicionalidade regional. Todavia, dificultosos conflitos contratuais tornam-se mais um 

empecilho para continuidade da atividade (CATI, 2010). 

 Na atualidade, o sistema de parceira realiza-se de forma acordada que as despesas 

decorrentes no processo produtivo são de responsabilidade do proprietário da terra e a mão de 

obra a cardo do meeiro (SILVA et al., 2006). 

 

5.1.3 Sistemas organizacionais 

 Distingue-se o evidente avanço tecnológico da viticultura no estado de São Paulo, 

fomentado pelas pesquisas e experimentações comandadas pelo IAC desde a década de 30. 

Todavia, a Estação Experimental de São Roque, cuja fundação ocorreu em 1928 (INGLEZ 

DE SOUZA, 1996). 

 No princípio da década de 70, a composição industrial vinícola nacional apresentava-

se por empresas totalitariamente de pequeno porte geralmente familiar e por cooperativas de 

produtores rurais no sul do país. Grande parcela da produção constitui-se de vinhos tintos 

elaborados de uvas americanas híbridas, comercializados em garrafões. Escasso 

conhecimento e difícil acesso aos vinhos de qualidade provenientes de Vitis vinifera. 

Apresentou-se pela suposta motivação ao panorama recorrente do período, a entrada de 

indústrias vitícolas estrangeira no país (ROSA; SIMÕES, 2004). 

 Segundo a CATI (2010), uma das principais entraves para evolução vitícola 

principalmente na tradicional região do leste paulista, relaciona-se a resistência dos 

viticultores ao cooperativismo em conjuntura ao desconhecimento do mercado por parte dos 

viticultores. 

 O Senar-SP promove em conjuntura com os Sindicatos Rurais dos municípios do 

estado de São Paulo, curso técnico de formação profissional para uva em seis módulos: 

escolha da área; produção de mudas; formação do vinhedo; manutenção e tratos culturais; 
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pragas e doenças; colheita, pós-colheita e comercialização. Subsidiando tecnicamente o 

trabalhador e produtor rural por todo estado (FAESP-SENAR-AR/SP, 2018). 

 Edificante ponto de destaque, a estruturada Câmara Setorial da Uva e Vinho de São 

Paulo, iniciativa e desenvolvimento da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do estado 

de São Paulo; esforça-se quanto à organização do setor vitícola paulista. Articulações junto às 

diferentes instâncias da administração pública. Amenizando a falta de coordenação entre os 

agentes. 

 Faz-se necessário a regulamentação das empresas/cantinas que operam sem nenhum 

tipo de registro. Quer seja pequena produção familiar, destinadas ao consumo próprio e 

ocasionalmente venda dos excedentes, todavia, a somatória representa um grande volume 

comercializado de forma ilegal (EMBRAPA, 2011). 

5.1.4 Custo de produção 

 Segundo a Embrapa (2011), o principal gargalo à competitividade da viticultura da 

região leste paulista do estado atribui-se quanto aos custos de produção, este considerado 

elevado comparativamente às outras regiões de produção vitícola do país. Agravado pela 

dificuldade de mão de obra específica. 

 O desenvolvimento produtivo associado à rentabilidade da atividade pelos elevados 

riscos de especificidades da cultura, motivado à busca por técnicas alternativas visando 

redução do custo de produção (GHILARDI; MAIA, 2001). 

 A falta de levantamentos mais realistas da situação varietal do cultivo da videira no 

estado de São Paulo e a dificultosa aquisição de mudas foi apontado por Inglez de Souza 

(1996). 

 No contexto de toda vitivinicultura mundial, incomumente apenas o Brasil e o 

Paraguai produzem vinho a partir de variedades cultivadas de Vitis labrusca. É de suma 

importância frisar que os vinhos logrados a partir de uvas americanas possuem propriedades 

organolépticas dessemelhantes às Vitis vinifera, considerando-se uma bebida distinta dos 

vinhos das viníferas (ROSA; SIMÕES, 2004). 

 Elevou-se a exigência quanto à qualidade das mudas, especialmente quanto às mudas 

de Vitis vinifera para produção de vinho é incipiente, insuficiente para suprir as demandas do 

estado, possuindo elevada tendência de crescimento (VERDI et al., 2010). 

 

5.1.5 Preço da terra 

 Conforme o IAC (2011), a elevação do preço das terras em conjunto da custosa mão 

de obra, atrela-se ao fato da pressão de urbanização. A incessante especulação imobiliária faz-
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se modificações quanto à atividade agrícola, fomentada pela diminuição da rentabilidade do 

cultivo da videira de mesa. Referenciando-se ao leste paulista, a perda de competitividade 

para condomínio de alto padrão. 

 De acordo com a Embrapa (2011), as futuras perspectivas da tradicional viticultura da 

região leste paulista são desvantajosas. Verificando-se forte pressão do mercado imobiliário 

devido aos atraentes preços oferecidos pela terra do viticultor. Significativo impacto na 

diminuição da vitícola área cultivada. À vista disso, pela permanência do Homem no campo 

preservando os laços históricos e culturais, carece-se de alternativas que ampliem a 

rentabilidade. 

 Segundo Otani e Arraes (2010), outra vertente da expansão urbana pode ser observado 

com oportunidade de lucratividade, pela demasiada pressão imobiliária, vende-se a terra 

hipervalorizada e investe-se em terras de baixo valor. Todavia, para vitivinicultor e família a 

vantajosa realidade de infraestrutura urbana próxima à sua propriedade. 

 

5.2 Perspectiva de mercado 

5.2.1 Competitividade internacional 

 A vitivinicultura é cultivada nos cinco continentes habitáveis de globo terrestre, 

segundo a base estatística de dados da OIV (2018), organização composta por 47 Estados-

Membros e mais de 30 países detentores de indicações geográficas. Os dez países que 

atualmente detêm as maiores produções de vinho do mundo em ordem crescente são: França, 

Itália, Espanha, EUA, Argentina, Austrália, Alemanha, África do Sul, Alemanha, Chile e 

Portugal. 

 Apresenta-se na Figura 5 o espectro global da importância da produção mundial de 

vinhos e os países vitivinícolas do mundo em paleta de cores dos maiores e menores 

produtores mundiais. Os paralelos da vitivinicultura clássica de produção vinífera nos 

hemisférios norte e sul, ressalta-se que os dez maiores produtores mundiais encontram-se na 

tradicional faixa. E na recente fronteira nos paralelos da zona intertropical os países 

produtores com alta probabilidade de crescimento de produção, no qual, inclui-se a maior 

fração do território brasileiro.  

 Deve-se a abertura comercial da importação de vinhos no final da década de 90 e às 

acentuadas mudanças quanto à preferência dos consumidores brasileiros, entre inúmeras 

outras causas, contribuição para enormes modificações do cenário vitivinicultura nacional. O 

setor vinícola brasileiro enfrentou inúmeros obstáculos quanto à concorrência com os vinhos 

importações (ROSA; SIMÕES, 2004). 
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Figura 5. Espectro global da importância da produção da vinífera mundial e países 

vitivinícolas do mundo 

Fonte: Toniello (2015) 

 Apresenta-se na Figura 6 o levantamento estatístico referente à importação nacional de 

vinhos e espumantes e os cinco principais países exportadores que são: Chile, Argentina, 

Itália, França, Portugal. Contido no item “outros” a somatória de todos os países que 

exportam em menor quantidade, porém, não são especificados na relação (IBRAVIN, 2017). 
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Figura 6. Importações nacionais por país de origem 

Fonte: MDIC – Sistema ALICEWEB (2017) 

5.2.2 Principais locais de cultivo da Vitis spp. no estado de São Paulo 

 De acordo com Inglez de Souza (1959), a expansão da viticultura paulista no final da 

década de 50 não sucedeu-se apenas nas tradicionais zonas vitícolas como em Jundiaí, São 

Roque, Vinhedo e Itatiba. A formação de novos vinhedos assumiu importante papel 

socioeconômico em seu alastramento pelo estado. 

 Logo, o próprio Inglez de Souza (1996), defende que a amplificação da viticultura 

paulista ocorreu após os anos 60 que se mantinha até então principalmente no tradicional 

polígono vitícola no estado (Figura 7). 
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Figura 7. Polígono da antiga e tradicional viticultura paulista, representa-se por mais de 

90% da área cultivada no estado até a década de 60 

Fonte: Inglez de Souza (1996) 

 

 O progresso da viticultura paulista possui ascendência cultural da imigração italiana, 

influenciada quanto aos costumes, experiências familiares e antigas técnicas de cultivo. 

(CATI, 2010). 

 A dinâmica econômica cafeeira fortaleceu a vitivinicultura paulista, pela garantia da 

fixação da mão de obra da imigração de italianos, alicerceando o vínculo do imigrante 

europeu com a terra concedida pelas tradições e costumes quanto à produção de vinho. 

(OLIVER, 2007). 

 Enfatiza-se que as estatísticas disponíveis são limitadas, escassez de dados estatísticos 

específicos de área, produção é produtividade de Vitis vinifera no estado de São Paulo. 

Considera-se neste estudo os resultados preliminares do Censo Agropecuário 2017 do IBGE. 

Substancial, sendo a mais completa investigação estatística e territorial na atualidade sobre a 
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produção e número de estabelecimentos de uva para vinificação ou suco. Ressaltando-se que 

não há diferenciação de vinifera e non-vinifera. 

 Apresentam-se as figuras (Figuras 8, 9, 10 e 11) e os dados estatísticos para nível 

comparativo dos estados da nação. Posteriormente, especificamente os municípios de maiores 

produções e de números de estabelecimentos para o estado de São Paulo (IBGE, 2017). 
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Figura 8. Mapa das unidades federativas do Brasil em escala da produção de uva para 

vinificação ou suco por toneladas 

Fonte: IBGE (2017) 
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Figura 9. Graduação dos dez estados brasileiros de maiores produções de uva para 

vinho ou suco por toneladas e por número de estabelecimentos com mais de 50 vinhas 

Fonte: IBGE (2017) 
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Figura 10. Mapa do estado de São Paulo seccionado por municípios em escala da 

produção de uva para vinificação ou suco por toneladas 

Fonte: IBGE (2017) 
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Figura 11. Graduação dos dez municípios paulistas de maiores produções de uva para 

vinho ou suco por toneladas e por número de estabelecimentos com mais de 50 vinhas 

Fonte: IBGE (2017) 

 Na tradicional região vitícola do leste do estado São Paulo, englobam-se as 

macrorregiões da Capital Paulista e Campinas. Preservando-se a ancestral produção artesanal 

do vinho de mesa e para uvas de mesa predominantemente a variedade cultivada Niágara 

Rosada, de maior expressão para todo o estado. Nos municípios a sudeste do estado, tais 
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como, Capão Bonito, São Miguel Arcanjo e Pilar do Sul destacam-se pelo cultivo de uvas 

finas de mesa (EMBRAPA, 2011). 

 A jovem viticultura da região noroeste de São Paulo considera-se recente dado ao fato 

por ter principiado na década de 80, o município de Jales é o polo referencial por abrigar a 

unidade da Embrapa Uva e Vinho/Estação Experimental de Viticultura Tropical. São 

apresentadas iniciativas consideradas embrionárias referente à uva para processamento de 

vinho e suco (EMBRAPA, 2011). 

 Contemporaneamente, nota-se a propensão à expansão da vitivinicultura nacional 

fomentada pelo surgimento de novas áreas de plantio. Perante este progresso alicerça o 

avanço às adoções de P&D que contribuem para a fundação da vitivinicultura como uma 

atividade economicamente rentável no Brasil (PROTAS et al., 2006). 

 A Embrapa (2011) aponta como novos investimentos em recentes áreas vitícolas com 

implementação de castas finas objetivando produção de vinhos e espumantes de tipicidade no 

estado, nos municípios de Divinolândia, Espírito Santo do Pinhal, Itobi e São Carlos. 

 

5.3 Contextualização histórica e denominação de origem a ser explorada 

comercialmente e enoturisticamente 

 Faz-se necessária a compreensão da origem da videira, através da importância de 

ordem histórica, e as motivações culturais civilizatórias, vinculando-se ao caminho percorrido 

pela humanidade e aos grandes impérios. 

 Dogmaticamente a vinha e o vinho deslocam para si a singularidade de um ambiente 

próprio. A videira contextualiza-se pelas escrituras sagradas da Bíblia, o vinho renomado 

como representante do sangue Cristo. Descrições mitológicas das anciãs civilizações sempre 

associando o surgimento do vinho por criações divinas. 

 A dispersão da vitivinicultura pelo globo terrestre e as relações estabelecidas pelo 

cultivo da videira e convívio social referente ao vinho atrelam-se ao progresso dos povos. O 

entendimento da introdução da cultura no Brasil através do estado de São Paulo, pelos 

colonizadores portugueses e os primórdio da produção de vinho. Posteriormente a 

consolidação cultural da bebida pela imigração italiana. 

 Sem dúvida ortografar sobre a vinha e o vinho ultrapassa a questão científica são fatos 

irremediáveis das motivações culturais desde o berço da origem da videira até aos tempos 

atuais, não sendo capaz de apenas atrelar-se aos aspectos econômicos. 

 Faz-se necessário a análise da botânica e fisiologia da videira para se relacionar aos 

extensos aspectos edafoclimáticos brasileiro, essencialmente para o estado de São Paulo. A 
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diversidade climática paulista torna-se ponto positivo para elucidação da qualidade e 

tipicidade dos vinhos. 

 Constata-se pelos resultados expostos do Zoneamento Agrícola do estado de são Paulo 

que apenas a faixa litorânea do centro sul paulista é apontada como desfavorável para o 

cultivo da vinha. Há que distinguir-se que as áreas do oeste são climatologicamente mais 

adequadas ao cultivo das Vitis vinifera, comparativamente às áreas do leste, mais frescas e 

úmidas. Todavia, ressalta-se a necessidade de testes nas regiões específicas, das vastas 

quantidade de variedades cultivas à disposição dos vitivinicultor. 

 Perante o descritivo exposto das principais castas brancas e tintas propostas para 

cultivo no estado, ressalta-se a insuficiência de pesquisas experimentais a campo, no entanto, 

o largo espectro de atingível tipicidade dos vinhos. Devido às incontáveis variações 

climáticas, topográficas, pedológicas e geológicas por todo estado de São Paulo. 

 Resulta-se em uma vasta trajetória de denominação de origem a ser explorada 

comercialmente e enoturisticamente. Apresentam-se na Tabela 10 e na Tabela 11 as matrizes 

das 62 notas sensoriais olfativas atingíveis em degustações de vinhos varietais nas respectivas 

castas tintas e brancas. 
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Tabela 10. Matriz das notas sensoriais olfativas das castas tintas sugeridas para o estado de São Paulo 

Casta tinta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Barbera                                

Cabernet Franc                                 

Cabernet Sauvignon                                 

Malbec                                

Merlot                                

Pinot Noir                                 

Syrah                                

Tannat                                

Tempranillo                                

Zinfandel                                 
 

Casta tinta 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 

Barbera                                

Cabernet Franc                                 

Cabernet Sauvignon                                 

Malbec                                

Merlot                                

Pinot Noir                                 

Syrah                                

Tannat                                

Tempranillo                                

Zinfandel                                 

1. Abacaxi. 2. Ameixa. 3. Amêndoa. 4. Amora preta. 5. Amora. 6 anis. 7. Arruda. 8. Aspargos. 9. Azeitona preta. 10. Baunilha. 11. Café. 12 Carambola. 13. Caramelo. 14. 

Carvalho. 15. Casca de laranja. 16. Cassis. 17 cereja. 18. Cerejas maduras. 19. Champignon. 20. Chá-preto. 21. Chocolate. 22. Coco. 23. Couro (animal). 24. Cravo-da-índia. 

25 damasco. 26 eucalipto. 27 figo. 28. Figos secos. 29. Floral. 30. Flores brancas. 31. Framboesa. 32. Frutos cítricos. 33. Frutos vermelhos. 34 Frutos vermelhos escuros. 35. 

Fumo. 36. Geleia de framboesa ou amoras. 37. Herbáceo. 38. Hortelã. 39. Incenso. 40. Jambo. 41. Limão. 42. Maça verde. 43. Manteiga. 44. Maracujá. 45. Marmelo. 46. 

Melão. 47. Menta. 48. Morangos. 49. Papaia. 50. Pera. 51. Pêssego. 52. Pimenta preta. 53. Pimentão verde. 54. Pinus. 55. Tabaco. 56. Tangerina. 57. Tomate maduro. 58. 

Toranja. 59. Trufas. 60. Uva passa. 61. Vegetal. 62. Violeta. 
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Tabela 11. Matriz das notas sensoriais olfativas das castas brancas sugeridas para o estado de São Paulo 

Casta tinta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Chardonnay                                 

Moscatel Branco                                 

Riesling Itálico                                 

Sauvignon Blanc                                 

Sémillon                                 
 

Casta tinta 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 

Chardonnay                                 

Moscatel Branco                                 

Riesling Itálico                                 

Sauvignon Blanc                                 

Sémillon                                 

1. Abacaxi. 2 ameixa. 3. Amêndoa. 4. Amora preta. 5. Amora. 6 anis. 7. Arruda. 8. Aspargos. 9. Azeitona preta. 10. Baunilha. 11. Café. 12 carambola. 13. Caramelo. 14. 

Carvalho. 15. Casca de laranja. 16. Cassis. 17 cereja. 18. Cerejas maduras. 19. Champignon. 20. Chá-preto. 21. Chocolate. 22. Coco. 23. Couro (animal). 24. Cravo-da-índia. 

25 damasco. 26 eucalipto. 27 figo. 28. Figos secos. 29. Floral. 30. Flores brancas. 31. Framboesa. 32. Frutos cítricos. 33. Frutos vermelhos. 34 Frutos vermelhos escuros. 35. 

Fumo. 36. Geleia de framboesa ou amoras. 37. Herbáceo. 38. Hortelã. 39. Incenso. 40. Jambo. 41. Limão. 42. Maça verde. 43. Manteiga. 44. Maracujá. 45. Marmelo. 46. 

Melão. 47. Menta. 48. Morangos. 49. Papaia. 50. Pera. 51. Pêssego. 52. Pimenta preta. 53. Pimentão verde. 54. Pinus. 55. Tabaco. 56. Tangerina. 57. Tomate maduro. 58. 

Toranja. 59. Trufas. 60. Uva passa. 61. Vegetal. 62. Violeta 
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 Evidencia-se que os dois maiores exportadores de vinho e espumante para o Brasil, 

são respectivamente os países sul-americanos Chile e Argentina, sendo responsável em 2017 

por aproximadamente 54% de toda importação da bebida. Desde a abertura do mercado 

brasileiro, o vinho nacional sofre com a forte concorrência dos vinhos importados 

fundamentalmente dos países sul-americanos. 

 Abordagem das antigas regiões vitícolas paulista, vinculadas à tradição cultural da 

imigração italiana e localidades principiantes quanto ao cultivo da Vitis vinifera destinada à 

vinificação, demonstrando-se elevado potencial expansionista. 

 Identificações e definições das demandas específicas do estado, tais como, a 

importância econômica, social e cultural que a vitivinicultutra representa para estas regiões e 

famílias. O potencial turístico do vinho a ser estimulado em conjuntura do maior mercado 

populacional e consumidor do país. 

 Gargalos relacionados à qualificação e sucessão familiar quanto à mão de obra, busca 

de maiores rentabilidades e diminuição do custo de produção e ao preço das terras vinculado a 

elevada especulação imobiliárias das tradicionais regiões vitícolas do leste paulista. 

 Recomenda-se estruturação dos elos organizacionais em detrimento de um unificado 

projeto visando o fortalecimento da tipicidade do vinho paulista pela permanência do homem 

na atividade alicerceado ao resgate das tradições culturais. 
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6 CONCLUSÕES 

6.1 Demandas do cultivo Vitis vinifera no estado de São Paulo 

 Constata-se a necessidade de elevar a motivação cultural, não apenas econômica, 

aponta-se a limitação de dados estatísticos específicos, a elevação de custos de produção pelas 

complexidades quanto à defasagem da qualificação técnica e sucessão familiar referente à 

mão de obra, atreladas a alta pressão imobiliária nas tradicionais regiões leste paulista. 

 Falta de testes experimentais de novas castas, dificuldades quanto à aquisição de 

mudas, resistência do vitivinicultor ao associativismo e desregulamentação da cadeia vitícola, 

desprestígio da tipicidade paulista para vinhos. 

 

6.2 Perspectivas do cultivo Vitis vinifera no estado de São Paulo 

 Trata-se de um caminho fértil de pesquisa, não sendo capaz de considerar apenas uma 

escolha de atividade para rentabilidade. O berço da vitivinicultura brasileira é paulista e de 

suma importância à valorização e o resgate da tradição do imigrante europeu. A forte 

evidência do papel do Estado em fortalecer e estimular os elos organizacionais em detrimento 

de um projeto unificado, reconhecendo a cultura de origem e fomentando a permanência do 

homem no campo. 

A dupla poda, avanço técnico de manejo da videira importante para a expansão da produção 

vitícola na serra da Mantiqueira. Essa técnica proporcionou boas perspectivas para a 

vitivinicultura paulista. 

 Salienta-se o enorme mercado consumidor paulista, justificando-se a intensificação de 

esforços no sentido de organizar o enoturismo nas consagradas regiões e desenvolver as 

localidades em expansão, evidenciando a excelente tipicidade dos vinhos paulistas. 
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