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Resumo. A ´Cabernet Sauvignon´ é uma variedade bastante produzida mundialmente e no Brasil. Portanto, 

avaliar práticas culturais como a desfolha pode ser uma ferramenta para melhorar as características 

agronômicas. Objetivou-se estudar a influência da desfolha sobre aspectos agronômicos na ‘Cabernet 

Sauvignon’ em Dom Pedrito - RS. O experimento foi desenvolvido pelo Núcleo de Estudo, Pesquisa e 

Extensão em Enologia (NEPE²) da UNIPAMPA – Campus Dom Pedrito. A desfolha foi realizada em Vinhedo 

Comercial de 19 anos de idade enxertado no porta-enxerto ‘SO4’, utilizando a Escala de Eichhorn & Lorenz, 

nos estágios de pré-floração (17), frutificação (29) e mudança de cor (35), com intensidade de uma a quatro 

folhas até que o cacho ficasse descoberto, sendo considerada como testemunha a desfolha padrão do produtor 

(38). Avaliou-se: altura e largura do cacho (cm), número de bagas, masa de cacho e baga (g) e, peso de colheita 

(kg). Para as variáveis altura de cacho, número de bagas, masa de baga, produtividade e largura de cacho não 

observaram-se diferenças significativas entre os tratamentos, obtendo-se como média 13,35 cm; 88; 1,62 g; 

3.785 kg ha-1 e 7,30 cm, respectivamente. Entretanto, para masa de cacho obteve-se diferença significativa, 

onde os maiores valores foram observados nos tratamentos aplicados na mudança de cor, pré-floração e 

testemunha, 127,26 g; 120,65 g e; 102,60 g, respectivamente, diferindo do peso de cacho na fase de 

frutificação, com média de 77,78 g. O menor peso de cacho obtido na fase de frutificação pode estar associado 

ao estresse gerado na planta, pela diminuição de foto-assimilados para as bagas, refletindo na diminuição da 

masa do cacho neste tratamento. Da forma que foi conduzido o trabalho, conclui-se preliminarmente que a 

desfolha realizada na fase de frutificação não resulta em incremento da masa do cacho da ‘Cabernet Sauvignon’ 

no município de Dom Pedrito – RS. 

Palavras chaves: Vitis vinifera L., Poda Verde, Fotosíntesis. 

Abstract. ‘Cabernet Sauvignon’ is a variety widely produced worldwide and in Brazil. Therefore, evaluating 

cultural practices such as defoliation can be a tool to improve agronomic characteristics. The objective of this 

study was to study the influence of defoliation on agronomic aspects in ‘Cabernet Sauvignon’ in Dom Pedrito - 

RS. The experiment was developed by the Center for Study, Research and Extension in Oenology (NEPE²) of 

UNIPAMPA - Campus Dom Pedrito. Defoliation was performed in a 19-year-old Commercial Vineyard grafted 

to 'SO4' rootstock using the Eichhorn & Lorenz Scale in the pre-flowering (17), fruiting (29) and color change 

(35) stages, with intensity from one to four leaves until the bunch was discovered, being considered as the 

standard defoliation of the producer (38). It was evaluated: height and width of bunch (cm), number of berries, 

bunch and berry mass (g) and harvest weight (kg). For the variables cluster height, number of berries, berry 

mass, yield and cluster width, no significant differences were observed between treatments, obtaining an 

average of 13.35 cm; 88; 1.62 g; 3,785 kg ha-1 and 7,30 cm, respectively. However, for cluster mass a 

significant difference was obtained, where the highest values were observed in the treatments applied in color 

change, pre-flowering and control, 127.26 g; 120.65 g and; 102.60 g, respectively, differing from bunch weight 

in the fruiting phase, with an average of 77.78 g. The lower bunch weight obtained in the fruiting phase may be 

associated with the stress generated on the plant, by the reduction of photo-assimilated to the berries, reflecting 

the decrease of the bunch mass in this treatment. As the work was conducted, it is preliminarily concluded that 
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the defoliation performed in the fruiting phase does not result in an increase of the mass of the ‘Cabernet 

Sauvignon’ bunch in Dom Pedrito - RS. 

Keywords: Vitis vinifera L., Green Pruning, Photosynthesis. 

 

1 Introdução 
 

 

A vitivnicultura na campanha gaúcha vem 

ganhando força por ser uma região que tem 

características propícias para produção de uvas 

finas. Está localizada no paralelo 31° S faixa 

tradicionalmente considerada ideal para esta 

atividade, conta ainda com uma topografia plana, 

de clima temperado com verões quentes e secos, e  

solos arenosos, com boa drenagem e acidez 

reduzida [1].  
 Estão sendo cultivadas muitas variedades 

tintas dentre elas se destaca a Cabernet 

Saouvignon, por ser a mais plantada em toda 

região, com isso cada vez mais se faz necessário o 

uso de práticas culturais para possibilitar a 

melhora da qualidade, tanto do fruto como do 

vinho a ser produzido. Por tanto o uso da  desfolha  

que é uma técnica cultural que se define como 

sendo a remoção de um número variável de folhas 

ao nível dos cachos [2], pode ser uma  alternativa 

para melhor estes atributos, propiciando uma 

melhor exposição dos cachos de uva ao sol e 

aumento da qualidade final da fruta para produção 

de vinhos de alta qualidade [3].   
 Nesse sentido, procuramos estudar a 

influência da desfolha  nos aspectos agronômicos 

da 'Cabernet Sauvignon' em Dom Pedrito - RS.  
 

2 Materiais de métodos 

O trabalho foi realizado num vinhedo comercial de 

15 hectares localizado no município de Dom 

Pedrito-RS, onde o clima da região é classificado 

como subtropical úmido, com verões 

relativamente quentes e secos, com uma 

precipitação pluviométrica de 1388 mm e 

instalado no sentido norte Sul. As plantas 

utilizadas foram da cultivar Cabernet Sauvignon 

(clone R5) com cerca de 19 anos. Estas 

apresentando características de médio vigor e 

média produtividade, enxertadas no porta enxerto 

´SO4`, conduzidas em cordão esporonado, com 

espaçamento de 1,3 m entre plantas e 3,35 m entre 

filas.  
 Para a realização deste trabalho foi 

utlizado a escala de Eichhorn & Lorenz onde o 

testemunha foi a considerado a desfolha padrão do 

produtor, sendo esta realizada no estádio de 

maturação plena( Figura 1),pré floração (Figura 

2), frutificação estágio grão chumbinho(Figura 3) 

e  mudança de cor (Figura 4). Em todos 

tratamentos, a intensidade da desfolha foi de uma 

a quatro folhas, até que o cacho ficasse 

descoberto. 
  O delineamento experimental foi de 

blocos casualizados com três  repetições para cada 

tratamento e sete plantas por repetição (intervalo). 
 Para as amostras foram coletados sete 

cachos por repetição, totalizando 21 cachos por 

tratamento. Após a colheita dos cachos, foram 

avaliados as variáveis masa de cacho (g), altura e 

largura de cacho (cm), número de bagas, masa de 

baga (g), e a produtividade (kg ha
-1

)  
 Os dados foram submetidos à análise de 

variância e as médias, quando significativas, 

comparadas pelo teste de tukey, a 5% de 

probabilidade.  
 

 

Figura 1. Desfolha realizada no estádio de maturação 

plena na cultivar Cabernet Sauvignon. Fonte: 

Autor,2018 

 

Figura 2. Desfolha realizada no estádio de pré-floração 

na cultivar Cabernet Sauvignon.  Fonte: Autor, 2018 
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Figura 3. Desfolha realizada no estádio de Frutificação 

(grão chumbinho) na cultivar Cabernet Sauvignon. 

Fonte: Autor, 2019

 

Figura 4. Desfolha realizada no estádio de mudança de 

cor  na cultivar Cabernet Sauvignon. Fonte: Autor, 2018 

3 Resultados e Discussão 

Para a variável massa de cacho houve diferença 

significativa entre os tratamentos, sendo a maior 

massa de cacho observado nas fases de mudança 

de cor, pré-floração e testemunha, porém a 

testemunha não diferiu da desfolha realizada na 

fase de frutificação (Tabela 1). 

Segundo estudos [4] demonstraram que 

uma desfolha realizada no período pós-floração 

acaba sendo mais eficiente na redução do tamanho 

do bago do que uma desfolha mais precoce. 

 Portanto uma redução na área foliar 

durante as três semanas que seguem a floração, 

pode ter um impacto negativo nos componentes do 

rendimento por provocar um insuficiente 

abastecimento de fotoassimilados às 

inflorescências [5], podendo ocasionar uma 

diminuição do cacho se compararmos com a 

desfolha realizada na maturação plena, devido a 

esta fase ser uma das que mais necessita estes 

compostos para que suas bagas se desenvolvam. 

Contudo, para as variáveis massa de 

baga, número de baga (Tabela 1), largura de 

cacho, altura de cacho e produtividade (Tabela 2) 

não houve diferença significativa entre os 

tratamento 

Tabela 1. Massa do cacho; Massa de baga; Nº de baga 

da ´Cabernet Sauvignon´, 2019. 

 

Tratamentos* Desfolha padrão do produtor no estádio 

38 de acordo com a Escala de Echohorn e Lorenz 

(1977); Desfolha realizada na pré-floração de acordo 

com a Escala de Echohorn e Lorenz (1977); Desfolha na 

Frutificação estádio (grão chumbinho) de acordo com a 

Escala de Echohorn e Lorenz (1977);Desfolha realizada 

na mudança de cor de acordo com a Escala de Echohorn 

e Lorenz (1977). Médias seguidas da mesma letra na 

coluna não diferem si, pelo teste de tukey a 5% de 
probabilidade. 

 

Tabela 2. Largura de cacho; Altura de cacho; 

Produtividade da ´Cabernet Sauvignon´, 2019. 

 

Tratamentos* Desfolha padrão do produtor no estádio 

38 de acordo com a Escala de Echohorn e Lorenz 

(1977); Desfolha realizada na pré-floração de acordo 

com a Escala de Echohorn e Lorenz (1977); Desfolha na 

Frutificação estádio (grão chumbinho) de acordo com a 

Escala de Echohorn e Lorenz (1977);Desfolha realizada 

na mudança de cor de acordo com a Escala de Echohorn 

e Lorenz (1977). Médias seguidas da mesma letra na 
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coluna não diferem si, pelo teste de tukey a 5% de 
probabilidade 

4 Conclusão 

A partir destes resultados podemos concluir 

preliminarmente que a desfolha na ‘Cabernet 

Sauvignon’ não influênciou as variáveis respostas 

agrômicas estudadas. 
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