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Apesar de ser também conhecida 
como Moscato Italiano, a Moscato 
Branco, cultivar referência da Indi-
cação de Procedência (IP) Farrou-
pilha para vinhos finos moscatéis, 
não apresenta identidade com 
nenhuma das centenas de cultiva-
res de uvas aromáticas moscatos 
descritas na viticultura italiana. 
Segundo registros apresentados 
pela pesquisadora e coordenadora 
do Programa de Melhoramento 
Genético da Uva da Embrapa Uva 
e Vinho, Patrícia Ritschel, durante 
seminário técnico sobre a cultivar, 
dia 10 de janeiro, em Bento Gon-
çalves, a Moscato Branco já estava 
presente na Serra Gaúcha em 1932, 
quando foi introduzida na coleção 
da antiga Estação Enológica para 
multiplicação e distribuição para 
os viticultores. Diversos estudos, 
inclusive com a participação de 
pesquisadores estrangeiros, auxi-
liaram na caracterização molecular 
por meio de testes de DNA, que 
confirmam que ela tem identidade 

comprovada e não é uma mistura 
de materiais.

Por meio da ampelografia (aná-
lise morfológica das diversas 
partes da videira, como os brotos, 
as folhas, os cachos e as bagas), 
chegou-se à conclusão de que são 
fortes os indícios de que a Moscato 
Branco, que responde por cerca de 
50% do volume de produção das 
uvas moscateis do país, só é culti-
vada comercialmente no Brasil. A 
próxima etapa é compará-la a culti-
vares do tipo moscato mantidas em 
coleções de outros países, como 
Portugal, o que deverá resultar 
na prova definitiva do seu cultivo 
exclusivo em solo brasileiro.

A pesquisadora também apre-
sentou uma ampla caracterização 
dessa cultivar, com o objetivo de 
identificar clones de valor agronô-
mico e enológico que posterior-
mente serão disponibilizados com 
sanidade superior, após limpeza de 
vírus e outras doenças fúngicas.

De acordo com o chefe-geral 

da Embrapa Uva e Vinho, Mauro 
Zanus, a produção da Moscato é 
uma grande oportunidade para 
o setor. “Podemos diferenciar o 
vinho brasileiro e resgatar varie-
dades históricas, como é o caso 
da Moscato Branco. Vamos fazer 
vinhos diferentes com variedades 
diferentes”, propôs Zanus na 
abertura do seminário, promovido 
pela Embrapa e pela Associação 
Farroupilhense de Produtores de 
Vinhos, Espumantes, Sucos e De-
rivados (Afavin). 

 
Valorização

O presidente da Afavin, João 
Carlos Taffarel, destacou a im-
portância do trabalho com as 
uvas moscato, em especial com 
a Moscato Branco, para o avanço 
da Indicação Geográfica (IG) de 
vinhos da região. “No segundo 
semestre de 2016 colocamos no 
mercado os primeiros vinhos 
certificados. Para nossa surpresa, 
foram aprovados 13 produtos, 

totalizando 397.505 selos de Indi-
cação de Procedência concedidos 
e já disponíveis para o público”, 
celebrou.

Também foi parte do evento 
a apresentação sobre a limpeza 
fitossanitária, ou seja, a retirada 
de vírus e outros microrganismos 
que podem prejudicar a produção 
das tradicionais cultivares moscato 
coletadas na Serra pela equipe do 
Laboratório de Cultura de Tecidos, 
com a coordenação da pesquisado-
ra Vera Quecini. Ela mostrou as 
etapas que estão sendo realizadas 
para ofertar mudas de qualidade 
superior, e os aspectos que levam 
o processo ser demorado, de três 
a 10 anos, dependendo do tipo 
de patógeno a ser removido e da 
regeneração do tecido da planta.

Ao final do seminário e da 
parte prática sobre mudas de 
qualidade e o trabalho de limpe-
za, os participantes visitaram o 
vinhedo vitrine de uvas moscato, 
onde são realizadas as pesquisas 

Garanta uma safra tranquila

Diante de um período de tamanha importância 
e também de cuidados, o Jornal A Vindima elenca 
algumas dicas para fazer da safra um período sem 
problemas para o produtor. Entre os principais pon-
tos estão a contratação de safristas e, fundamental, o 
manuseio da uva, que deve ser colhida em seu ponto 
ideal de maturação, o que influenciará diretamente 
o produto final, seja ele vinho, suco ou espumante.

O ponto de maturação
De maneira geral, a característica mais evidente 

do ponto de maturação das uvas é mudança ou troca 
de cor, onde que nas uvas tintas passam de verde ao 
roxo-azulado (a intensidade desta coloração é variável 
conforme a cultivar) e, nas variedades brancas, passam 
do verde ao verde-amarelado. Além disso, a mudança 
de coloração vem acompanhada por alterações físicas, 
onde a baga começa a adquirir elasticidade e amole-
cimento à medida que a maturação da uva avança. 

A higiene dos cachos
Os fungos causadores das podridões durante o 

estágio de maturação da uva podem trazer grandes 
prejuízos aos agricultores e comprometer por total 
a safra, dependendo do destino final da fruta. Nesse 
sentido, nas variedades mais suscetíveis, o agricultor 
deve fazer uso de controles fitossanitários, visando 
minimizar o ataque destes fungos. No entanto, é 
fundamental que o agricultor respeite o intervalo de 
carência dos agrotóxicos que serão aplicados. Vale 
destacar que existem no mercado vários produtos 
biológicos com carência reduzida e até mesmo de 
carência zero, diminuindo os riscos de resíduos de 
agrotóxicos no produto final.

Na colheita
– A uva deve ser colhida sã, fresca e madura.
– Se for possível, deve-se dar preferência às horas 

mais frescas do dia para fazer a colheita.
– As caixas ou o caminhão (no caso de transporte de 

uva a granel) devem ficar na sombra até o momento 
de deslocamento até a unidade de processamento.

– As caixas, bacias, tombadores, lonas e demais 
materiais utilizados na colheita, que entram em con-

tato com a uva, devem ser higienizados diariamente.
– Os agricultores que fazem uso da calda bordalesa 

(sulfato de cobre + cal) devem ter cuidado especial no 
momento em que a uva começa a fase da troca de cor, 
onde deve ser evitada a aplicação da calda direcionada 
aos cachos. A aplicação da calda bordalesa, a partir 
desta fase, deve ser direcionada somente às folhas, 
mantendo a integridade e sanidade das mesmas.

– A poda verde é um manejo essencial para facilitar 
a colheita e também para que a uva consiga atingir um 
ótimo potencial de qualidade e sanidade na maturação.

– A uva, após colhida, deve ser encaminhada o mais 
breve possível até a unidade onde será processada.

No transporte
A uva nunca deve ser transportada sem estar devi-

damente protegida com alguma cobertura, evitando 
exposição à chuva, bem como a contaminação por 
poeiras, insetos e outros fatores de risco que podem 
contaminar a fruta durante o transporte da propriedade 
até a unidade de processamento. Quem transporta a 
uva de forma a granel deve ter total atenção quanto à 
obrigatoriedade do uso de lonas atóxicas, conforme 
prevê a legislação. Deve-se evitar o carregamento do 
caminhão além do seu limite máximo de carga, para 
não danificar a uva por esmagamento excessivo e 
também evitar multas de trânsito, assim como devem 
estar sempre com a nota fiscal da carga devidamente 
preenchida.

Talão e contratação de safristas
Formalizar o período de trabalho dos safristas é 

de fundamental importância. O ideal é não deixar a 
contratação para a última hora e buscar sempre a assi-
natura do contrato, legalizando esses trabalhadores. O 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) de Flores 
da Cunha e Nova Pádua disponibiliza um modelo de 
contrato e também assessoria jurídica com todas as 
orientações em relação ao documento. Mais infor-
mações podem ser obtidas pelo telefone 3292.7500.

Além disso, os produtores devem se prevenir com 
o Talão de Produtor, onde precisam ser anotadas 
todas as notas fiscais de venda da uva. É válido dar 
uma olhadinha no Talão antes do início da safra para 
garantir que ele será suficiente para todo o período.

Uma variedade tipicamente brasileira
Pesquisas sugerem que a uva Moscato, presente na Serra Gaúcha desde a década de 1930, seja somente cultivada no país
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de manejo e caracterização das 
plantas; e ainda degustaram os 
vinhos elaborados a partir das 
uvas de cada um dos clones 
avaliados.

Cultivar Moscato Branco.


