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RESUMO 
 
 
A interação entre porta-enxerto e variedade copa pode interferir no 

equilíbrio vegetativo e produtivo da videira, afetando em alguns casos a 
morfologia, anatomia e fisiologia das plantas. O objetivo desta pesquisa foi 
avaliar a interação e influência de porta-enxertos sobre o desenvolvimento 
vegetativo em mudas de Vitis vinifera, com ênfase em variáveis anatômicas e 
fisiológicas. Os experimentos foram realizados no período de 2009 a 2012, na 
casa de vegetação da Faculdade de Agronomia e no Laboratório de Anatomia 
Vegetal – UFRGS, em Porto Alegre - RS, Brasil. Utilizou-se genótipos de 
Paulsen 1103 (Vitis berlandieri x Vitis rupestris), Mgt. 101-14 (Vitis riparia x V. 
rupestris) e SO4 (V. berlandieri x V. riparia) e duas variedades copa: Cabernet 
Sauvignon e Merlot. Avaliou-se, sem e com enxertia, variáveis de crescimento 
vegetativo; variáveis anatômicas do sistema vascular, como quantificação dos 
tecidos estruturais, frequência e diâmetro dos elementos de vaso; variáveis 
fisiológicas como trocas gasosas, eficiência no uso da água e carboxilação, 
potencial de condutividade hidráulica, conteúdo de reservas e relações 
nutricionais. Houve diferenças no crescimento vegetativo desde a fase de 
muda, sendo P1103 e SO4 mais vigorosos que o Mgt. 101-14, principalmente 
quanto ao sistema radicular. Porta-enxertos com maior vigor proporcionaram 
maior diâmetro dos vasos, maior área de xilema e potencial de condutividade 
hidráulica dos ramos da copa. Ocorreu um aumento no diâmetro dos vasos, 
área de xilema e floema, e diminuição na densidade de vasos de acordo com a 
morfologia do ramo (ápice para a base). As trocas gasosas foram pouco 
influenciadas pela interação porta-enxerto/copa em condições de 
disponibilidade hídrica, havendo alterações em função da variedade copa. As 
interações alteraram as relações nutricionais, bem como o conteúdo absoluto 
de reservas e o metabolismo de carbono na videira, destacando o sistema 
radicular com maior conteúdo relativo e as estacas com maior conteúdo 
absoluto. Porta-enxertos interferem na atividade meristemática e na atividade 
cambial da variedade copa,  modificando o sistema vascular e o padrão de 
vascularização em videiras, de acordo com o vigor dos materiais enxertados. 

 
 
 
 

 
 
                                                
1 Tese de Doutorado em Fitotecnia, Faculdade de Agronomia, Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil. (354p.) Junho, 2013. 
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ABSTRACT 
 
 
The interaction between rootstock and scion variety may interfere in 

vegetative balance and productive vine, in some cases affecting morphology, 
anatomy and physiology of plants. The objective of this research was to 
evaluate the interaction and influence of rootstocks on vegetative growth in 
seedlings of Vitis vinifera, with emphasis on anatomical and physiological 
variables. Experiments were carried out from 2009 to 2012, at the greenhouse 
of the Faculty of Agronomy and Plant Anatomy Laboratory - UFRGS, Porto 
Alegre - RS, Brazil. It was used genotypes Paulsen 1103 (Vitis berlandieri x 
Vitis rupestris), Mgt. 101-14 (Vitis riparia x V. rupestris) and SO4 (V. berlandieri 
x V. riparia) and two scion varieties: Cabernet Sauvignon and Merlot. Plants 
were evaluated with and without grafting including vegetative growth variables; 
anatomical variables of vascular system, such as quantification of structural 
tissues, frequency and diameter of vessel elements; physiological variables like 
gas exchange, water use efficiency and carboxylation, potential hydraulic 
conductivity, reserves content and nutritional relationships. There were 
differences in vegetative growth from the seedling stage. SO4 and P1103 were 
more vigorous than Mgt. 101-14, especially as the root system. Rootstocks with 
bigger vigor provided larger vessels diameter, larger xylem and potential 
hydraulic conductivity of scion branches. There was increase in vessels 
diameter, xylem and phloem area and decrease in vessel density in accordance 
with the morphology of branch (apex to base). Gas exchanges were barely 
influenced by rootstock and scion interaction in conditions of water availability, 
with changes related to scion variety. Interactions altered the nutritional 
relationships as well as the absolute reserves content and carbon metabolism in 
vine, highlighting the root system with greater relative content and stakes with 
bigger absolute content. Rootstocks interfere in meristematic and cambial 
activity on scion, modifying the vascular system and pattern of vascularization in 
vines, according to vigor of grafted material. 

 
 

 
 
 

 
 

                                                
2 Doctoral Thesis in Agronomy, Faculdade de Agronomia, Universidade Federal Rio Grande do 

Sul, Porto Alegre, RS, Brazil. (354p.) June, 2013. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O Setor Vitivinícola apresenta grande importância na economia mundial, 

com destaque para a viticultura e produção de vinhos realizada na França, 

Itália, Espanha, Chile e Argentina. No Brasil, a viticultura tem ocupado lugar de 

destaque com a expansão dos cultivos em diferentes regiões, podendo ser 

citada a Serra Gaúcha, como tradicional e principal região produtora de uvas 

do país, e outras regiões como a Campanha-RS, Serra do Sudeste-RS e Vale 

do São Francisco (Nordeste do Brasil), que são regiões com potencial de 

expansão e produção de uvas, tanto para consumo in natura, como para 

produção de sucos e vinhos. 

 A produção de uvas no Brasil em 2012 foi de 1.455.809 t, sendo que o 

Rio Grande do Sul apresentou a maior produção, 840.251 t. Da quantidade 

total produzida no país, 830.915 t correspondem a uva para processamento e 

624.894 t para consumo in natura. A área plantada com videiras no Brasil 

corresponde a 82.507 ha, com um pequeno acréscimo em relação a 2011, dos 

quais 51.152 ha estão plantados no RS. Esses dados resultam na produção de 

579,31 milhões de litros de vinhos, sucos e derivados produzidos no RS, com 

um acréscimo de 0,09% em relação a 2011 (em 2011 já havia aumentado 

39,6% em relação a 2010), sendo 212.777.037 litros de vinho de mesa, 

49.787.016 litros de vinho fino, 188.129.275 litros de suco concentrado e 
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31.908.829 litros de suco integral. O restante refere-se a mosto simples e 

derivados (Mello, 2012; Mello, 2013).  

O Setor Vitivinícola apresenta também grande função social, pois 

consiste em uma atividade importante para geração de emprego e renda. Tanto 

em propriedades rurais, geralmente em pequenas propriedades com mão de 

obra familiar, cuja principal atividade é a viticultura, como também em grandes 

empresas Vinícolas e indústrias de processamento. 

 Diante do destaque econômico e social da viticultura, vale ressaltar a 

importância das bases tecnológicas para produção de uvas, de forma que se 

possa atingir o potencial de qualidade necessário para elaboração destes 

produtos. Atualmente exsite a necessidade de sistemas de produção 

adaptados para as diferentes regiões de produção. Por isso, ressalta-se a 

importância do planejamento e dos aspectos técnicos relacionados à produção 

de uvas diante da diversidade de fatores edáfoclimáticos que influenciam no 

sistema produtivo. Dentre os aspectos técnicos, destaca-se a utilização de 

porta-enxertos adequados para cada local de cultivo, variedade e destino da 

produção. Assim como as implicações fisiológicas resultantes das interações 

entre porta-enxerto/copa, que são objetos de estudo deste trabalho.  

A partir do século XVIII, com o aumento do intercâmbio mundial de 

material vegetativo, uma praga de raízes, a filoxera (Dactulosphaira vitifoliae 

Fitch, 1855), foi introduzida na Europa. Esse inseto provocou enormes danos 

nas videiras da Europa e de todo o mundo, tornando obrigatória a utilização de 

porta-enxertos resistentes a essa praga na maioria das regiões vitícolas, com 

raras exceções (Sousa, 1996; Alvarenga et al., 2002). A utilização de porta-

enxertos não só proporcionou à videira resistência à filoxera, como também 
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permitiu o aproveitamento de muitos tipos de solos, antes considerados como 

inadequados para a viticultura, conforme salientado por Ribas (1957). 

Entretanto, apesar da disponibilidade razoável de diferentes genótipos de 

porta-enxertos, estes podem apresentar respostas específicas para cada local 

de cultivo (Pommer et al., 1997). Existindo genótipos de porta-enxertos 

recomendados de acordo com a cultivar e as características de solo (Soares e 

Souza Leão, 2009). No Brasil, a expansão do cultivo da videira em diferentes 

regiões, tem ampliado o interesse pela adaptação e interação porta-

enxertos/copas. 

Sabe-se que os porta-enxertos influenciam de forma distinta o vigor e o 

desenvolvimento de uma mesma variedade copa, fator que é determinante 

para sua escolha conforme o destino da produção (Giovanini, 2005) por afetar 

indiretamente a qualidade da uva. Porém, são poucos os estudos sobre a 

interação porta-enxerto/copa e sobre quais são os fatores envolvidos nestas 

diferenças, sendo necessários estudos de biologia e ecofisiologia da videira 

que apresentem os fatores morfológicos, anatômicos e fisiológicos 

determinantes dessas diferenças e em que estádios iniciam as interferências. 

Diferenças quanto ao desenvolvimento vegetativo, desenvolvimento do 

sistema radicular e alterações fisiológicas podem ser apontadas como 

possíveis consequências da interação porta-enxerto/copa, afetando 

principalmente a capacidade de absorção e fluxo de água (Carbonneau, 1985; 

Souza et al., 2001). A influência dos porta-enxertos sobre a copa também pode 

ocorrer por mudanças no balanço hormonal, na absorção de água e no 

potencial hídrico foliar (Candolfi-Vasconcelos et al., 1994).  

Podem ocorrer alterações fisológicas e possivelmente modificações das 
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características anatômicas (xilema e floema), da condutividade hidráulica, taxa 

fotossintética e abertura estomática, principalmente em plantas submetidas a 

estresses hídricos ou salinos (Lovisolo & Shubert, 1998; Lovisolo et al., 2002). 

Ramos de videira sob diferentes condições de crescimento, como 

sombreamento, intensidade de radiação e forma de condução também podem 

apresentar alterações na estrutura anatômica, na condutividade hidráulica e 

modificações no crescimento radicular. O movimento da água no xilema e 

floema pode apresentar relação com o estádio de desenvolvimento do fruto 

(Matthews e Shackel, 2005) e a estrutura do xilema também pode influenciar 

na integridade das bagas no período de maturação (Chatelet et al., 2008).  

O xilema e floema são os principais tecidos que formam o sistema 

vascular das videiras, cujo crescimento secundário depende da diferenciação 

do câmbio vascular (Esau, 1965; Mullins et al., 1996; Apezzato da Gloria, 2003; 

Cutler et al, 2011). A atividade do câmbio vascular pode estar correlacionada 

com o balanço hormonal e com o desenvolvimento das plantas, influenciando a 

estrutura anatômica do sistema vascular em videiras. Alguns estudos apontam 

que hormônios podem estar envolvidos com a diferenciação e formação do 

sistema vascular, como as auxinas (Lovisolo, 2002), citocininas e 

brassinosteróides (Fukuda, 2004; Taiz e Zeiguer, 2009). Possivelmente porta-

enxertos de videiras, podem alterar o balanço hormonal e a atividade 

meristemática da variedade copa, conferindo diferenças na atividade cambial 

de acordo com o vigor da combinação porta-enxerto/copa ou dos materiais 

enxertados, modificando o padrão de vascularização. 

A anatomia da videira tem sido citada por alguns pesquisadores (Pratt, 

1974; Mullins et al., 1992; Gerrath et al., 2001), juntamente com outras 
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espécies frutíferas (Tombezi et al., 2010), porém faltam estudos básicos que 

correlacionem quantitativamente variáveis anatômicas e fisiológicas na 

interação porta-enxerto/copa em videiras. Os parâmetros anatômicos e 

morfológicos da estrutura vegetativa dos porta-enxertos, relacionados com o 

vigor e o crescimento vegetativo da copa, são importantes conhecimentos que 

podem auxiliar no entendimento da ecologia da videira e contribuir  para o 

estabelecimento, também, de práticas de manejo. 

Os porta-enxertos vigorosos proporcionam crescimento vigoroso nas 

copas de videiras e isto pode resultar em implicações no aspecto produtivo e 

qualitativo (Silva et al., 2010; Koundouras et al., 2008; Biasi et al., 1997), 

considerando as alterações microclimáticas do vinhedo resultante deste vigor. 

A quantidade e a distribuição das folhas no espaço, por exemplo, modificam o 

microclima no interior do dossel vegetativo e podem afetar a qualidade da uva 

(Miele; Mandelli, 2003). Para que os porta-enxertos tenham influência 

fisiológica (vigor e desenvolvimento) sobre a parte aérea e vice-versa é 

necessário, basicamente, o estabelecimento das conexões vasculares (xilema 

e floema) para permitir o fluxo de água, nutrientes e moléculas sinalizadoras 

entre ambas as partes. 

As características de conexão vasculares, bem como o padrão de 

vascularização (xilema e floema), são definidos na cicatrização da enxertia e 

pela atividade meristemática na formação de novos tecidos, considerando a 

interação genética da copa e porta-enxerto. Portanto, as conexões vasculares 

e o padrão de vascularização apresentam-se como pontos possíveis de 

controle do fenótipo observado para uma determinada combinação copa/porta-

enxerto, em um determinado local de cultivo.  
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Entretanto são poucos os conhecimentos sobre as interações envolvidas 

na relação porta-enxerto/copa. Quais são os fatores anatômicos, fisiológicos e 

morfológicos envolvidos nesta interação? Quais são os estádios que iniciam 

estas diferenças? Desde fase de muda ou em plantas adultas de videira? De 

fato, as hipóteses apontam para que hajam algumas modificações estruturais 

do sistema vascular influenciadas pela interação porta-enxerto/copa. Mas quais 

são as variáveis envolvidas neste processo e de que forma quantificar? 

Diante deste contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a influência de 

porta-enxertos sobre o desenvolvimento vegetativo de mudas de Vitis vinifera 

L. cultivares Cabernet Sauvignon e Merlot, com ênfase em variáveis 

anatômicas e fisiológicas.  

Como objetivos específicos: avaliar o vigor e desenvolvimento dos porta-

enxertos, relacionando-os com aspectos anatômicos e fisiológicos, como 

quantificação dos tecidos e caracterização do sistema vascular; avaliar a 

influência de porta-enxertos sobre o desenvolvimento das cultivares Cabernet 

Sauvignon e Merlot, na fase de viveiro. Pesquisando a interação porta-

enxerto/copa com a avaliação do desenvolvimento vegetativo, conteúdo de 

reservas, relações nutricionais, trocas gasosas e caracterização anatômica do 

sistema vascular para estimativa da contuvidade hidráulica teórica. 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 

 

 

 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Videira: Classificação Botânica  

 As videiras pertencem à Classe Dicotyledoneae, Ordem Rhamnales, 

Família Vitaceae, cujas plantas são lianas e arbustos de caule herbáceo ou 

sarmentoso, possuindo gavinhas opostas às folhas (Reynier, 2004). Esta 

família apresenta mais de 600 espécies distribuídas em diversos gêneros, 

sendo o gênero Vitis L. o de maior importância econômica e alimentar. O 

gênero Vitis compreende dois subgêneros: Euvitis (2n=38), com 46 espécies, e 

Muscadinia (2n=40), com 3 espécies (Reynier, 2004; Giovannini, 2005), sendo 

essa grande diversidade de espécies com características genotípicas e 

fenotípicas distintas, conforme as características edafoclimáticas de cada 

centro de dispersão. As videiras apresentam sua origem na região atualmente 

conhecida como Groelândia com registros fósseis indicando mais de 300 mil 

anos. Daquela região dispersou-se pelo mundo, sendo considerados três 

grandes centros de dispersão: América, Eurásia e Ásia. 

No centro de dispersão correspondente à Eurásia, região com clima 

temperado árido, com verão quente e seco, inverno frio e úmido, originou-se a 

espécie de videira que apresenta maior importância econômica e alimentar: 

Vitis vinifera. Conhecidas por videiras européias, as cultivares pertencentes a 

essa espécie são destinadas principalmente para a produção de vinhos finos 
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varietais, no qual pode-se citar diversas variedades tintas como Cabernet 

Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Tannat, Pinotage e uvas 

brancas como Riesling Itálico, Chardonnay, Gewurztraminer, Moscato Branco, 

Sauvignon Blanc, Trebbiano Toscano, Malvasia Bianca, entre outras.  

Dentre as cultivares mais importantes para vinhos finos, motivo pelo qual 

foram utilizadas nesta pesquisa, destacam-se as cultivares Cabernet 

Sauvignon e Merlot.    

A Cabernet Sauvignon é uma uva de origem francesa da região de 

Bourdeaux, cultivada em diversas regiões do mundo devido ao seu grande 

potencial na elaboração de vinho tinto fino, em geral de longo envelhecimento 

(o que depende também do local e das condições de cultivo). Em termos 

históricos, desde 1913 era cultivada experimentalmente pelo Instituto 

Agronômico e Veterinário de Porto Alegre. As primeiras tentativas de sua 

difusão comercial no Rio Grande do Sul ocorreram nas décadas de 1930 e 

1940. Entretanto, foi a partir do final da década de 1980, que essa cultivar 

ganhou expressão no Estado do RS (Camargo, 2003). Apresenta produtividade 

que varia de 15 a 20 t/ha, de acordo com o sistema de condução e manejo. Na 

Serra Gaúcha apresenta brotação na primeira quinzena de setembro e a 

maturação fisiológica dos frutos no final de fevereiro a início de março.  

A cultivar Merlot, que é originária da região de Médoc, na França, 

apresenta potencial para produção de vinhos finos, em geral, de médio 

envelhecimento (pois depende do local de cultivo), cuja produção de uvas pode 

atingir 20 a 25 t/ha, com a maturação fisiológica ocorrendo em fevereiro (no 

período de 10 a 20/02). Os registros da Estação Experimental de Caxias do Sul 

informam que na década de 1920 a 'Merlot' já era cultivada no município por 
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viticultores pioneiros no plantio de castas finas. Tornou-se, a partir da década 

de 1970, uma das principais viníferas tintas do Rio Grande do Sul.  É uma 

cultivar muito bem adaptada às condições do sul do Brasil, sendo cultivada 

também em Santa Catarina. 

Na América Central e do Norte, onde se encontram regiões de clima 

temperado árido (Califórnia), temperado úmido (Canadá e Centro-Leste dos 

EUA) e clima tropical úmido (América Central, México e Flórida), outras 

espécies apresentam destaque, principalmente as cultivares da espécie Vitis 

labrusca e espécies utilizadas em programas de melhoramento genético para 

obtenção de porta-enxertos (V. berlandieri, V. riparia. V. rupestris)  (Giovannini, 

2005). As cultivares de Vitis labrusca são utilizadas para consumo in natura, 

elaboração de sucos e vinhos de mesa. Apresentam importância econômica 

principalmente na América do Sul, devido a sua melhor adaptação às 

condições edafoclimáticas, sendo muito cultivadas no Sul do Brasil. Como 

regra, são cultivares de alta produtividade e resistentes às doenças fúngicas, 

adaptando-se bem às condições ambientais do Sul do Brasil. Pode-se destacar 

as cultivares americanas e híbridas como Isabel, Concord, Bordô, Niágara 

Rosada, Niágara Branca, BRS Lorena, BRS Cora, que apresentam maior 

produtividade, maior resistência às doenças como Míldio [Plasmopara viticola 

(Berk. & Curtis)] e Podridão Cinzenta da Uva [Botrytis cinerea (Pers.)]. 

(Giovannini, 2005; Camargo, 2003). 

Com origem também na América do Norte, podem ser citadas as 

espécies Vitis riparia, Vitis rupestris, Vitis berlandieri, Vitis caribeae, Vitis 

cinerea utilizadas principalmente em programas de melhoramento para 

obtenção de porta-enxertos, com grande importância devido aos aspectos de 
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manejo, como resistência a pragas e doenças, condições edafoclimáticas, 

influência sobre o vigor e desenvolvimento das plantas, que serão detalhados a 

seguir. A espécie Vitis rotundifolia, de origem americana, pertencente ao 

subgênero Muscadinia, também vem sendo um material promissor para 

obtenção de porta-enxertos. Contudo, esta espécie proporciona dificuldades de 

enxertia e compatibilidade com as cultivares do Sub-gênero Euvitis (maior parte 

das espécies de importância comercial), devido às diferenças no número 

cromossômico.  

Na Ásia, outra região de origem e de clima temperado úmido, ocorrem 

poucas espécies que apresentam interesse econômico. Nesta região cita-se 

apenas a espécie Vitis amurensis, que é um material de interesse no 

melhoramento genético devido a sua alta resistência ao frio (Giovannini, 2005). 

Dentre as principais espécies utilizadas em programas de melhoramento 

para obtenção dos genótipos de porta-enxertos, destacam-se três espécies:  

§ Vitis berlandieri Planchon, com origem nos solos calcáreos do Texas e 

Noroeste do México, sendo resistente à filoxera e a solos calcáreos. 

Baixa capacidade de enraizamento, com ciclo vegetativo longo e baixa 

resistência ao frio. Foi importado pela França no final de 1800 para uso 

em programas de melhoramento de porta-enxertos, devido à sua 

excelente tolerância a solos calcáreos. Não foi utilizado diretamente 

como porta-enxerto, devido a problemas com enraizamento e na 

enxertia. Mas foi cruzado com V. riparia, V. rupestris e V. vinifera para 

produzir porta-enxertos com resistência à filoxera e tolerância a solos 

calcáreos. Tem moderada resistência à filoxera e média resistência ou 

suscetibilidade a nematóides. É considerada uma subespécie do V. 
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cinerea (Integrated Viticulture, 2013). 

§ Vitis riparia Michaux, com origem no sudeste do Canadá e costa leste 

dos EUA até a Virgínia, ocorrendo em solos frescos e úmidos. Por isso 

prefere solos úmidos, de alta fertilidade, sendo frequentemente 

encontrada associada a riachos. É muito resistente à filoxera, ao míldio e 

ao oídio. Apresenta moderada a fraca resistência a nematóides. Espécie 

americana mais tolerante ao frio, sem tolerância à seca, com melhor 

adaptação aos solos férteis, pouco profundos e pouco calcáreos. 

Apresenta moderada taxa de crescimento vegetativo (USDA-NRCS, 

2013). Apresenta fácil enraizamento e compatibilidade de enxertia. Na 

Europa, foi utilizado diretamente como porta-enxerto, mas após a 

enxertia apresentava pouca tolerância a solos calcáreos. Entretanto, 

cruzamentos de V. riparia com V. berlandieri estão entre os porta-

enxertos mais populares do mundo e são amplamente adaptados 

(Integrated Viticulture, 2013).  

§ Vitis rupestris Scheele, nativa do sul dos EUA e sudoeste da bacia do 

Mississipi, com resistência à filoxera, adapta-se aos solos ricos e 

profundos, sendo sensível à seca. Apresenta facilidade de enraizamento 

e ciclo longo. Tem uma resistência moderada a filoxera e geralmente 

fraca resistência a nematóides. Apresenta boa compatibilidade de 

enxertia. Esta espécie foi usada como porta-enxerto na Europa e na 

Califórnia, mas não apresenta tolerância a solos calcáreos, necessário 

para os solos da Europa (Integrated Viticulture, 2013). 

Cada espécie ou genótipo apresenta suas características em termos de 

adaptação edafoclimática, diferenças quanto à resistência a pragas e doenças 
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e maior ou menor facilidade de propagação, o que determina sua utilização nos 

programas de melhoramento para obtenção de porta-enxertos em videiras, 

buscando as características agronômicas desejáveis para produção de uvas.  

 

2.2 Porta-enxertos de Videira 

Na maior parte das regiões vitícolas do mundo, a enxertia é uma prática 

utilizada principalmente como meio de defesa contra a filoxera (Daktulosphaira 

vitifoliae (Fitch, 1856) (Hemiptera: Phylloxeridae), uma praga limitante ao 

desenvolvimento principalmente de cultivares de Vitis vinifera (Camargo, 2003).  

Considerada a principal praga da viticultura, a filoxera foi responsável 

pela morte de grande número de vinhedos na França em 1860, obrigando os 

produtores a replantar os parreirais de V. vinifera, utilizando mudas enxertadas 

sobre porta enxertos resistentes, onerando de 3 a 8 vezes o custo de 

implantação do vinhedo (Ordish, 1987; Bohehm, 1996). Após a invasão da 

filoxera sobre o continente europeu, a enxertia surgiu como uma necessidade 

de evitar-se a destruição dos vinhedos pelo ataque desse inseto. As cultivares 

de V. vinifera são obrigatoriamente enxertadas sobre porta-enxertos de origem 

americana, resistentes à forma radícola, objetivando reduzir os prejuízos 

ocasionados (Walker, 1992). Essa medida de controle foi descoberta quando 

alguns países da Europa iniciaram a realização de pesquisas na tentativa de 

enxertia das videiras européias sobre as espécies americanas resistentes à 

praga, sendo inúmeras espécies do gênero Vitis, pois observaram que as 

videiras que cresciam em locais onde a Filoxera é nativa, apresentavam 

desenvolvimento vegetativo sem sintomas de ataque. A partir disso, realizou-se 

a hibridação entre as espécies americanas visando a obtenção e combinação 
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de características desejáveis.  Os países que mais atuaram nas pesquisas com 

porta-enxertos foram França, Itália, Hungria, Áustria e Alemanha, através de 

viveiristas profissionais e instituições oficiais de pesquisa, de onde foram 

selecionados e adaptados às condições locais das demais regiões vitivinícolas 

do mundo (Giovannini, 2005).    

Segundo Miele et al. (2009), a escolha do porta-enxerto a ser utilizado 

num vinhedo fundamenta-se sobre determinadas características que são 

inerentes à interação entre ele e o meio ambiente. Dentre essas 

características, salientam-se a resistência do porta-enxerto a pragas e doenças 

de solo (fungos e nematóides), às características do solo (calcários, ácidos, 

salinos), a variedade de videira a ser cultivada, as condições de cultivo e o 

objetivo da produção. Tem-se que considerar, ainda, as características que 

essa interação transmite à copa e, consequentemente, à uva e ao vinho.  

Conforme Hidalgo (1993), a adaptação a determinadas condições 

climáticas (regiões temperadas ou tropicais) e ao meio ambiente, facilidade de 

propagação, afinidade satisfatória com as cultivares copa, sanidade e 

desenvolvimento de acordo com o destino da produção também são condições 

fundamentais de um bom porta-enxerto exigidas na Viticultura.  

Segundo Camargo (2008), além da adaptação às condições ambientais 

específicas de onde se quer implantar o vinhedo, é fundamental na escolha do 

porta-enxerto o objetivo da produção. Neste particular, o vigor do porta-enxerto 

é fator preponderante. Como regra geral, para a produção de uvas de mesa, de 

uvas para vinho de consumo corrente (comuns) e de uvas para suco, casos em 

que interessa uma alta produtividade, é recomendável a utilização de porta-

enxertos vigorosos. Quando o objetivo é a produção de uvas de alta qualidade 
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para a produção de vinhos finos ou produção antecipada de uvas de mesa, 

devem ser preferidos os porta-enxertos de baixo vigor. Estes condicionam um 

desenvolvimento vegetativo limitado da copa com reflexos positivos sobre a 

maturação e qualidade da uva. Evidentemente a escolha do porta-enxerto é 

também função das condições de solo. Assim, em solos de alta fertilidade, 

mesmo quando o objetivo é a obtenção de alta produtividade, é conveniente 

optar por porta-enxertos de médio vigor, descartando os vigorosos para evitar 

um desenvolvimento vegetativo excessivo com consequências negativas sobre 

o estado sanitário das plantas (maior incidência de doenças fúngicas) e sobre a 

produtividade (desavinho). Da mesma forma, em solos muito pobres não é 

recomendável o uso de porta-enxertos fracos, pois, nestas condições, as 

plantas poderão não atingir o vigor necessário para a obtenção de produções 

econômicas (Camargo, 2008).  

A relação enxerto/porta-enxerto em viticultura é avaliada por diversas 

interações e respostas no potencial vegetativo e produtivo das plantas, bem 

como na qualidade dos frutos (Pastena, 1981). Normalmente os porta-enxertos 

induzem maior vigor, precocidade de produção e maior produtividade às copas 

em relação ao pé-franco (Giovannini, 2005). Segundo Edwards (1988), isto 

pode ser explicado pelo fato de que os porta-enxertos conferem uma alta 

densidade de raiz, se comparados ao pé-franco. Entretanto, também há alguns 

relatos contrários, que plantas enxertadas antecipam a produção, uma vez que 

na região em que foi realizada a enxertia ocorre um relativo estrangulamento à 

passagem de seiva nos dois sentidos, podendo promover aumento na relação 

carbono/nitrogênio na copa (Faust, 1989; Hartmann & Kester, 1990). 

Possivelmente, sendo a resposta dependente da combinação porta-
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enxerto/copa e do vigor dos materiais envolvidos na enxertia. 

O processo predominante de produção de mudas de videira no Brasil é o 

plantio direto no campo ou em recipientes, utilizando estacas lenhosas do 

porta-enxerto, obtidas durante o fim do período de repouso hibernal de ramos 

maduros lignificados, sendo a melhor época para a estaquia os meses de junho 

a agosto (Sousa, 1996). O uso de estacas lenhosas tem a limitação de época 

de coleta, da quantidade do material propagativo, além da possibilidade de 

propagar viroses. Algumas espécies de difícil enraizamento, como Vitis 

berlandieri, Vitis cinerea e videiras muscadíneas (Vitis rotundifolia), são de 

difícil propagação via estaquia. Abaixo segue uma relação dos principais porta-

enxertos utilizados na viticultura mundial (Tabela 1) e a genealogia dos porta-

enxertos de videira (Figura 1), em seguida, serão descritas as características 

dos principais porta-enxertos utilizados no Rio Grande do Sul e que serão 

analisados no projeto de pesquisa.   
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TABELA 1. Relação dos principais porta-enxertos utilizados na Viticultura 
mundial. 

 
Denominação comum Nome científico 

Rupestris St George (du Lot) V. rupestris 

Riparia Gloire de Montpellier V. riparia 

3309 Courdec V. riparia x V. rupestris 

101-14 Millardet et de Grasset V. riparia x V. rupestris 

Schwarzmann V. riparia x V. rupestris 

99 Richter/ 110 Richter V. berlandieri x V. rupestris 

140 Ruggeri V. berlandieri x V. rupestris 

1103 Paulsen V. berlandieri x V. rupestris 

5 BB Teleki, selection Kober V. berlandieri x V. riparia 

SO4 V. berlandieri x V. riparia 

420A Millardet et de Grasset V. berlandieri x V. riparia 

Ramsey V. candicans x V. rupestris 

Börner V. cinerea x V. riparia 

Vialla V. labrusca x V. riparia 

Ganzin I (AxR # 1) V. vinifera x V. rupestris 

41 B Millardet et de Grasset V. vinifera x V. berlandieri 

Fercal V. vinifera x V. berlandieri 

039-16 V. vinifera x Muscadinia rotundifolia 

043-43 V. vinifera x Muscadinia rotundifolia 

Fonte: adaptado de Mullins et al. (1996). 
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FIGURA 1. Representação esquemática da genealogia de alguns porta-
enxertos de videira. Fonte: Adaptado de Reynier, 2004. 

 
 

2.2.1 Millardet et De Grasset 101-14 (Vitis riparia x Vitis rupestris) 

  O 101-14 Mgt é um porta-enxerto originário do cruzamento entre Vitis 

riparia e Vitis rupestris, obtido em 1882 na França, por Charles Alexis Millardet 

Grasset (IFV, 2010; Integrate Viticulture Online, 2010). Apresenta hábito de 

crescimento similar ao Riparia Gloire, sendo, por isso, também conhecido pelos 

viticultores como "Vermelho Corredor" (Camargo, 2003). 

Apresenta um ciclo vegetativo de 240 dias, produzindo 

aproximadamente 4.600 Kg/ha equivalente a 104.000 estacas comerciais por 

ha. Possui sensibilidade à filoxera nas folhas e média sensibilidade à 

antracnose. Na enxertia a campo ou mesa apresenta, em geral, boa 

compatibilidade e soldadura com o enxerto (Giovannini, 2005).    
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É um porta-enxerto pouco vigoroso e precoce, com sistema radicular 

superficial (Camargo, 2003).  Imprime fraco vigor à copa, adiantando a 

maturação da uva, permitindo uma produção de uvas com qualidade superior, 

porém com produtividade média da planta, com peso médio das bagas menor 

do que obtido por outros porta enxertos (IFV, 2010). A emissão de raízes é alta, 

sendo seu sistema radicular do tipo radial, semi-pivotante, com ângulo 

geotrópico entre 40º e 60º (Giovannini, 2005).   

O 101-14 oferece um grau alto de resistência à filoxera, tendo média 

resistência a Meloidogyne e Xiphinema. Apresenta também algum grau de 

resistência a Phytophthora cinnamomi e Agrobacterium vitis, porém é sensível 

à fusariose (Christensen, 2003; IFV, 2010; Integrate Viticulture Online, 2010), 

motivo pelo qual não é recomendado para solos com altos teores de argila e 

solos pesados, devido a predisposição de ocorrência da doença. Deve ser 

utilizado em locais livre da fusariose (Giovannini, 2005).  

Adapta-se bem aos solos de textura franca a arenosa (0 a 40% de 

argila). Referente à umidade e a drenagem no tempo, adapta-se a solos bem 

drenados (pois é sensível a seca), considerando bem drenados os solos que 

não estão encharcados a maior parte do tempo e onde a água infiltra 

rapidamente após as chuvas. Esta condição é observada principalmente em 

solos avermelhados e amarelados, que ocorrem no topo das coxilhas e 

encostas (ROLAS, 2004). Solos com pH ideal entre 5-6 (não tolera solos 

ácidos, mas nem alcalinos). Tolera calcário ativo até 9% e Al até 30% de 

saturação, sendo muito sensível à carência de K. Excelente para viníferas finas 

em solos de média a alta fertilidade (Giovannini, 2005). 

Em função da precocidade e do baixo vigor é indicado especialmente 
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para uvas destinadas à elaboração de vinhos finos (Camargo, 2003) pois 

através da redução do vigor da planta, induz a uma maturação mais completa 

da uva, com maior teor de sólidos solúveis totais (TSS), um fundamental 

parâmetro para produção de vinhos finos (Giovannini, 2005). Porém, vale 

ressaltar que o equilíbrio entre crescimento vegetativo e produção de frutos 

também depende de outros fatores, como manejo do vinhedo e condições 

edafoclimáticas, sendo utilizado o índice de Ravaz como indicador [Índice de 

Ravaz = (kg de uvas)/(kg de lenha de poda)], sendo o ideal entre 5-10 kg 

fruto/kg poda.  

Em alguns casos, dependendo das condições de cultivo e manejo, o 

101-14 pode apresentar superioridade na maturação e na qualidade da uva, o 

que pode resultar em vinhos de qualidade enológica superior, principalmente 

com as variedades Colombard, Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon e Syrah 

(IFV, 2010). Por induzir a uma antecipação da maturação, também pode ser 

utilizado para produção de uvas de mesa precoces (Camargo, 2003; 

Giovannini, 2005).   

 

2.2.2 Teleki 4 Sel. Oppenheim - SO4 (Vitis berlandieri x Vitis riparia) 

Porta-enxerto originário da Alemanha, introduzido na década de 1970, 

foi selecionado na Oppenheim de um grupo de mudas Teleki 4 (Integrate 

Viticulture Online, 2010) e muito difundido no Rio Grande do Sul nos anos 

subsequentes.  

 Apresenta ciclo vegetativo de 239 dias, com produção de estacas de 

aproximadamente 10.600 Kg/ha equivalente a 240.000 estacas comerciais/ha. 

Apresenta média sensibilidade à filoxera nas folhas e é altamente sensível à 
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antracnose. Na enxertia de campo apresenta bom comportamento e, na de 

mesa, regular. Apresenta boa compatibilidade, sendo a soldadura do enxerto 

de boa a média. 

Em geral confere desenvolvimento vigoroso e boas produtividades à 

maioria das copas, adiantando a maturação da uva, permitindo qualidade de 

produção regular e produtividade do enxerto alta.  A emissão de raízes é alta, 

sendo o sistema radicular do tipo radial, semi-pivotante, com ângulo geotrópico 

de 60º a 75º. 

Apresenta boa adaptação aos solos de textura franca a argilosa (10 a 

50% argila), drenagem média a escassa (sensível a seca) e pH ideal de 5,5-7. 

Tolera calcário ativo até 17%, sendo muito sensível ao Al em 30% de saturação 

e de média sensibilidade à carência de K e alta sensibilidade à carência de Mg. 

Pode apresentar problemas de dessecamento do engaço, uma anomalia 

verificada em certos anos, devido ao desequilíbrio nutricional envolvendo o 

balanço entre potássio, cálcio e magnésio. Tem média resistência à filoxera 

(grau 6), sendo resistente a Xiphinema e a Meloidogyne e é altamente sensível 

à fusariose (Christensen, 2003; Giovanini, 2005).       

Emprega-se em cultivares americanas e híbridas em solos de média a 

alta fertilidade. É o único utilizado com quaisquer cultivares em solos arenosos 

da fronteira oeste do Rio Grande do Sul, na região de Livramento, onde o solo 

é profundo e bem drenado, pois em outras áreas vitícolas mostrou-se 

extremamente sensível à fusariose. Nesta região as plantas enxertadas sobre 

ele não vivem mais do que 12 anos. (Camargo, 2003; Giovanini, 2005). 
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2.2.3 Paulsen 1103 (Vitis berlandieri x Vitis rupestris) 

O Paulsen 1103 foi selecionado no sul da Itália (Sicília) em 1895, devido 

a sua tolerância ao déficit hídrico e sua capacidade de crescer em solos 

calcários (Integrate Viticulture Online, 2010). Também é chamado de Paulsen, 

1103, P1103, Piopeta ou Piopa (entre os viticultores). Devido a tolerância à 

fusariose, doença comum nas zonas vitícolas da Serra Gaúcha e do Vale do 

Rio do Peixe, teve grande difusão nestas regiões nos últimos anos. É o porta-

enxerto mais propagado atualmente na região sul do Brasil (Camargo, 2003). 

Seu comportamento em viveiro é bom, produzindo 5.000 kg/ha 

equivalente a 150.000 estacas comerciais/ha. Seu ciclo vegetativo é de 240 

dias. É de média sensibilidade à antracnose e sensível à filoxera nas folhas 

(Giovaninni, 2005). 

É vigoroso, enraíza com facilidade e apresenta boa pega de enxertia, 

imprimindo médio a alto vigor à copa e retardando a maturação da uva 

(Embrapa 2003). Induz alto vigor para mudas, principalmente em solos férteis 

com disponibilidade hídrica (Integrate Viticulture Online, 2010). Permite 

qualidade de produção média e produtividade da copa de média a alta. Sua 

emissão de raízes é de média a baixa e o sistema radicular pivotante, com 

ângulo geotrópico de 40º a 50º (Giovaninni, 2005). 

Com relação ao solo adapta-se aos de textura arenosa a argilosa (0 a 

60% argila), de drenagem qualquer (tolera seca e umidade) e pH ideal de 5,5 – 

7. Tolera calcário ativo até 20%, sendo tolerante ao Al em saturação de 30 e 

resistente à carência de Mg. Sua resistência à filoxera é grau 7 (média), sendo 

resistente a Xiphinema e a Meloidogyne e de moderada resistência à fusariose 

(Christensen, 2003).  
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Tem demonstrado boa afinidade geral com as diversas cultivares, 

podendo ser utilizado com cultivares americanas e híbridas em solos de baixa 

e média fertilidade, e com cultivares viníferas em solos de média fertilidade. 

(Camargo, 2003; Giovaninni, 2005). 

 

2.3 Anatomia Vascular da Videira 

 
2.3.1 Caracterização do crescimento primário 

O meristema apical apresenta como principal função, a manutenção de 

um conjunto de células embrionárias, indiferenciadas, que mantém o 

crescimento indeterminado das plantas.  

Apartir das células derivadas do meristema apical, ocorre a formação 

dos diferentes sistemas de tecido do corpo vegetativo e reprodutivo da plantas, 

inclusive primórdios foliares e primórdios das inflorescências. Esse meristema 

apical proporciona um rápido crescimento das videiras, aumentando o 

comprimento dos ramos entre 3 a 4cm por dia e tem a capacidade de originar 

um novo primórdio foliar, em geral, a cada 2 a 3 dias (Mullins et al., 1996). 

Diversas modificações morfológicas, em especial alterações anatômicas e 

estruturais, ocorrem durante o desenvolvimento e crescimento dos tecidos da 

videira, podendo ser dividido nos seguintes estádios: 

1. Células derivadas do meristema apical originam os primórdios foliares 

e primórdios de inflorescências; 

2. As células derivadas do meristema apical originam os meristemas 

dérmico (formação da epiderme), o meristema fundamental (formação do 

córtex e da medula) e o meristema provascular (formação do tecido vascular 

primário); 
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3. Formação do xilema primário (composto de protoxilema e metaxilema) 

e floema primário (composto de protofloema e metafloema), ambos tecidos 

formados pela diferenciação das células do meristema provascular (Romberger 

et al., 1993).  

4. No quarto estádio a estrutura primária estaria completa, ou seja, os 

tecidos diferenciados dos 3 meristemas citados acima, já teriam sofrido 

diferenciação e estariam caracterizados como: epiderme, córtex com 

colênquima, parênquima fundamental e feixe vascular; 

5. O quinto estádio é identificado pelo surgimento de esclerênquima, 

tecido mecânico que apresenta lignina nas paredes secundárias (formação de 

parede secundária); 

6. Estabelecimento do câmbio vascular e estabelecimento do felogênio 

(câmbio da casca). Início do crescimento secundário, com crescimento do ramo 

em diâmetro em virtude do crescimento dos tecidos, principalmente xilema e 

floema (Apezzato da Gloria, 2003). 

 

2.3.2 Caracterização do crescimento secundário 

Após a diferenciação dos tecidos vasculares primários, inicia-se o 

crescimento secundário com o estabelecimento do câmbio fascicular. O floema 

secundário é produzido por este câmbio em direção à epiderme, enquanto o 

xilema secundário é formado em direção à medula ou centro do ramo. Em  

seguimento, ou simultaneamente, ocorre a formação do câmbio interfascicular 

que também produz floema em direção à periferia do órgão e xilema para o 

interior do mesmo. Juntos, o câmbio fascicular e o interfascicular formam o 

câmbio vascular (Mullins et al., 1996). Nas figuras 2 e 3 podem ser visualizadas 
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as principais estruturas do crecimento secundário, formando o sistema vascular 

das videiras. 

 

 
Zona 

Cortical 
 
Floema 
 
Câmbio 
 
 
Xilema 
secundário 
 
 
 
 
 
 
 
Xilema primário 
 
 
Medula 

 
FIGURA 2. Estrutura secundária de ramos de videira e morfologia do sarmento. 

Fonte: adaptado de Reynier, 2004. Foto: Arthaud.  
 

Os tecidos que compõem o sistema vascular são formados apartir da 

diferenciação das células do câmbio, formando xilema secundário e floema 

secundário (Apezzato da Gloria, 2003). Além destes tecidos podem ser 

observados a medula e a zona cortical (Figuras 2 e 3), sendo esta última 

composta de periderme e colênquima. 

Sendo a taxa de atividade cambial influenciada pela atividade metabólica 

da planta, a qual depende das condições ambientais, como luminosidade, 

temperatura, disponibilidade hídrica, entre outros. 
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FIGURA 3. Estádio inicial do crescimento secundário no ápice da planta (A),  
crescimento secundário mais desenvolvido na porção mediana do 
ramo (B) e  base dos  ramos com 160 dias após brotação (C) em 
mudas de Vitis vinifera. Escalas: A e B - 200µm; C - 500µm. Foto: 
Emiliano Santarosa. LAVEG, 2012. 
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O floema e o xilema compõem-se de elementos crivados com elementos 

de tubo crivado e células companheiras, e elementos traqueais com traqueídes 

e elementos de vaso, respectivamente, além de células parenquimáticas e 

fibras (Esau, 1965).  

O floema é responsável pela condução da seiva elaborada, que consiste 

basicamente de carboidratos oriundos do processo de fotossíntese e das 

fontes de reserva na planta, acompanhados em quantidades menores de 

aminoácidos, alcoóis, fosfatos, reguladores de crescimento, ácidos nucléicos, 

vitaminas e substâncias inorgânicas. Esse sistema de condução ocorre nos 

órgãos vegetais, ocupando uma posição geralmente periférica na raiz e no 

caule, e dorsal (inferior ou abaxial) nas folhas e órgãos correlatos, como 

sépalas e pétalas (Apezzato da Gloria, 2003).  

O xilema transporta a seiva bruta, composta de água, solutos 

inorgânicos e orgânicos, e caracteriza-se pela ausência de protoplasto. O fluxo 

se faz principalmente no sentido longitudinal, podendo ocorrer transporte lateral 

entre células contíguas. Como muitas células xilemáticas possuem paredes 

lignificadas, esse sistema condutor pode combinar à função de transporte a de 

sustentação (Apezzato da Gloria, 2003).  

Nas videiras, o floema secundário consiste de dois tipos de tecidos: 

floema leve (composto por tubos crivados, células companheiras, células do 

parênquima e fibras do floema) e floema duro, composto de fibras. Os dois 

tipos de tecido são formados em bandas alternadas (Figura 2), o que confere 

uma aparência de anéis, quando observado em uma seção transversal do 

lenho (Mullins et al., 1996). 

O xilema secundário consiste em elementos traqueais com paredes 
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apresentando espessamentos reticulados, e os vasos são cercados por células 

vivas do parênquima xilemático. Os elementos predominantes no xilema são 

células com paredes espessadas e fibras com pontuações areoladas. Há 

também a presença de raios parenquimáticos, nos quais as células contêm 

cloroplastos, amido, cristais, tanino e outras substâncias. As células dos raios 

do xilema são lignificadas, enquanto que as do floema apresentam apenas a 

parede celular primária. As células da medula contêm grãos de amido, mas 

ainda não se tem conhecimento se este amido está acessível à planta como 

fonte de reservas (Mullins et al., 1996).  

 
 

2.4 Anatomia, fisiologia e desenvolvimento vegetativo das Videiras 

O xilema consiste no principal meio de transporte de água, nutrientes e 

fitohormônios ao longo da planta, principalmente das raízes para as folhas 

(Zimmermann & Milburn, 1982). O fluxo de seiva é afetado pela condutância 

hidráulica das plantas, o qual pode ser regulado por fatores ambientais e 

fisiológicos (Lovisolo et al., 2002). Tradicionalmente a condutância do sistema 

radicular (Steudle, 2001) e dos estômatos (Jones, 1983; Comstock, 2002) têm 

sido considerados como os principais fatores reguladores do fluxo de água na 

planta. Além disso, a condutividade hidráulica dos ramos e do tronco também 

pode afetar o fluxo de água, sempre influenciado por fatores fisiológicos e 

ambientais (Tyree et al., 1999).     

A condutividade hidráulica dos ramos é afetada por mudanças no 

diâmetro dos vasos condutores no xilema (Nijsse et al., 2001), sendo que nas 

videiras isto pode ser observado através do crescimento das plantas sob 

estresse hídrico (Lovisolo & Schubert, 1998), sombreamento de folhas (Schultz 
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& Matthews,1993), baixas temperaturas (Flexas et al., 1999) e através da 

inclinação e orientação dos ramos (Schubert et al., 1999); todos fatores que 

resultam na diminuição do diâmetro dos vasos e reduzem o fluxo de seiva no 

xilema. 

A modificação no diâmetro dos vasos se apresenta como uma das 

estratégias importantes de adaptação das plantas às condições ambientais 

adversas ao seu desenvolvimento (Comstock & Sperry, 2000). A presença de 

vasos de menor diâmetro reduz a possibilidade de ocorrer cavitação e 

embolismo (Salleo et al., 1985), que são efeitos negativos sobre o transporte 

de água na planta. Por outro lado, a presença de vasos menores diminui a 

condutividade hidráulica, diminuindo o transporte de água e nutrientes através 

do xilema, desde a raiz até as folhas (Mapfumo et al., 1993). 

Estudos realizados por Lovisolo et al., 2002, relacionam o 

desenvolvimento do xilema e a condutividade hidráulica de ramos inclinados ou 

curvados como possíveis consequências da redução no transporte e ação da 

auxina. Outros estudos prévios com Vitis vinifera, demonstraram que a 

orientação de ramos inclinados ou curvados diminuem o diâmetro médio dos 

vasos e a condutividade hidráulica dos ramos (Schubert et al., 1999), 

associada com uma redução no transporte de água e crescimento dos ramos 

(Lovisolo & Schubert, 2000). Sugerem que a orientação dos ramos para baixo 

induz a acumulação de auxina em ápice, que por sua vez afecta a densidade e 

o tamanho dos vasos do xilema, causando a redução da condutividade 

hidráulica. 

As videiras têm sido utilizadas como modelos em estudos de 

condutividade hidráulica em condições de clima seco (Lovisolo & Schubert, 
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1998), devido à capacidade de suportar estresses hídricos severos, evitando 

embolismo dos vasos do xilema. Lovisolo & Schubert (1998), avaliando o efeito 

do estresse hídrico sobre o tamanho dos vasos condutores e a condutividade 

hidráulica em Vitis vinifera L. cv. Freisa, verificaram que o tamanho dos vasos e 

a condutividade hidráulica dos ramos é induzida por diferentes níveis de 

disponibilidade de água. Análises do xilema mostraram que os vasos 

condutores de plantas sob estresse hídrico apresentam menor área 

transversal. A condutividade hidráulica dos ramos, a condutividade específica 

do ramo e a condutividade foliar específica foram menores em plantas 

submetidas ao estresse hídrico. Em nível de baixo estresse hídrico não foi 

verificado embolismo, e a redução na condutividade pode ser explicada pela 

redução do diâmetro dos vasos. Em alto nível de estresse hídrico a 

condutividade hidráulica do ramo foi reduzida pela formação de embolismo nos 

vasos condutores. A redução no desenvolvimento dos vasos do xilema em 

videiras pode auxiliar e moderar o estresse hídrico contribuindo para o controle 

do fluxo de água e para redução da vulnerabilidade do xilema à ocorrência de 

embolismos.  

A condutividade hidráulica dos ramos da videira depende do 

desenvolvimento do xilema e da extensão do embolismo (Lovisolo et al., 2002), 

sendo que este último pode ocorrer durante a transpiração quando a 

disponibilidade hídrica começa a se tornar escassa (Lovisolo et al., 2008). 

Diferentes porta-enxertos oriundos do cruzamento (hibridação) de Vitis 

berlandieri x Vitis rupestris e Vitis berlandieri x Vitis riparia apresentam 

comportamentos diferentes em relação à condutividade hidráulica das raízes 

(Lovisolo et al., 2008). Geralmente, Vitis berlandieri x Vitis rupestris mostra-se 
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mais resistente à seca (Carbonneau, 1985; Padgett-Johnson et al., 2003).  

Algumas cultivares copa de videira apresentam resistência ao estresse 

hídrico devido as modificações de suas características anatômicas e 

morfológicas, como alterações na área foliar (Gómez del Campo et al., 2003), 

relação raiz / parte aérea (Toumi et al., 2007), tamanho dos vasos do xilema e 

condutividade (Lovisolo and Schubert, 1998). 

Os porta-enxertos apresentam a capacidade de modificar a condição 

hídrica e a transpiração de variedades copa de Vitis vinifera cultivadas em 

vasos (Iacono et al., 1998) e a campo (Candolfi-Vasconcelos et al., 1994). Os 

efeitos dos porta-enxertos dependem da combinação específica com cada 

enxerto ou variedade copa (Düring, 1994; Novello and de Palma, 1997; Padget-

Johnson et al., 2000). Entretanto, os exatos mecanismos que determinam os 

efeitos dos porta-enxertos são difíceis de serem definidos pelo fato de estarem 

envolvidos com inúmeros parâmetros vegetativos e reprodutivos da variedade 

copa, como crescimento (Ezzahouani & Williams, 1995) e produtividade 

(Ezzahouani & Williams, 2005), os quais interferem nos processos fisiológicos 

da planta (Paranychianakis et al., 2004).  

Possíveis interferências entre os porta-enxertos/copa referem-se aos 

aspectos nutricionais das videiras. Miele et al. (2009) avaliando o efeito de 

diferentes porta-enxetos sobre o teor de nutrientes em tecidos de videiras 

cultivadas em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, constataram efeito 

significativo dos porta-enxertos sobre os teores de N, P, K, Ca e Mg no limbo, 

pecíolo, ráquis e baga da videira ‘Cabernet Sauvignon’, variando em função do 

nutriente e do tecido considerado. Entretanto, não constataram efeito 

significativo dos porta-enxertos sobre o teor desses nutrientes no ramo. Sendo 
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que a ordem de grandeza do teor de nutrientes varia em função do tecido 

avaliado. Assim, os teores de N e de Ca foram maiores no limbo, os de P e K, 

na ráquis; e o de Mg, no pecíolo. Devido à diversidade de fatores que 

interferem na absorção e no acúmulo de nutrientes nos órgãos da videira, 

constata-se uma considerável variação nos teores e na quantidade de cada 

nutriente (Malavolta, 1976).  

Mayer et al. (2006), avaliaram a capacidade de enraizamento e as 

características anatômicas das estacas de quatro cultivares de Vitis L. 

(Vitaceae), ‘Kobber 5BB’, ‘SO4’, ‘Bordô’ e ‘Topsail‘. As características 

anatômicas poderiam influenciar na capacidade de enraizamento das estacas. 

Verificaram que a estrutura anatômica de ‘Kobber 5BB’, ‘SO4’ e ‘Bordô’ são 

semelhantes em seção transversal. Enquanto o caule da ‘Topsail’, em seção 

transversal, difere dos demais por manter as calotas de fibras do floema 

primário e por ter floema secundário reduzido com faixas radiais de fibras 

envolvendo o parênquima axial e os elementos condutores. Também, nesta 

cultivar o xilema é menos desenvolvido, com raios mais estreitos e elementos 

de vaso de menor diâmetro. Pela estrutura anatômica das quatro cultivares 

pode-se verificar que ‘Topsail’ é a que apresenta menor desenvolvimento, ou 

seja, menor quantidade de tecido secundário formado, mostrando que seu 

crescimento é mais lento. Essa característica evidencia um câmbio menos 

ativo, o que também poderia estar influenciando na menor porcentagem de 

enraizamento. 

Alvarenga et al. (2002), avaliando a influência do porta-enxerto sobre o 

crescimento e produção da cultivar ‘Niágara Rosada’ (Vitis labrusca L. x Vitis 

vinifera L.), em condições de solo ácido no município de Caldas - Minas Gerais, 
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verificaram, com base nos dados das primeiras produções, que as avaliações 

fenológicas da brotação, floração e maturação mostraram diferenças no início e 

fim de floração e fim de maturação. Sendo que as cultivares de porta-enxerto 

Gravesac e 420 A proporcionaram uma antecipação da maturação dos frutos 

de ‘Niágara Rosada’. Observaram também diferenças quanto ao vigor (medido 

por meio do material retirado pela poda dos ramos), onde a cultivar Niágara 

Rosada cresceu mais sobre os porta-enxertos IAC 766, IAC 572, IAC 313, 

P1103 e Traviú. Diferenças quanto ao número de cachos, produção e 

características químicas dos cachos. A cultivar Niágara Rosada foi mais 

produtiva sobre as cultivares de porta-enxertos IAC 766, IAC 572, IAC 313, 

1103 P e Traviú. Os maiores cachos foram conseguidos sobre a cultivar em 

porta-enxerto IAC 572.  

De acordo com Mottard et al. (1963), Scienza et al. (1980) e Carbonneau 

(1985), o porta-enxerto Paulsen 1103 é caracterizado como mais tolerante à 

seca que o Mgt. 101-14, devido ao maior crescimento e distribuição do sistema 

radicular, assim como devido a capacidade de explorar maior volume de solo. 

Desta forma, determinadas interações entre porta-enxerto e variedade 

produtora podem induzir a um melhor desempenho da cultivar copa em 

situação de estresse hídrico, o que pode ser vantajoso no plantio de vinhedos 

em região de seca prolongada. Entretanto, deve-se considerar que o P1103 

geralmente induz um crescimento vigoroso da copa, com maior área foliar, o 

que poderia elevar a demanda hídrica pela planta, sendo necessário outras 

avaliações e pesquisas para verificar detalhadamente estes efeitos e 

recomendações para regiões de déficit hídrico. 

Além do comportamento varietal, as diferentes combinações de porta-
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enxerto e copa revelam comportamentos característicos em relação às trocas 

gasosas e hídricas de videira, afetando o grau de tolerância à seca, uma vez 

que o comportamento fisiológico da parte aérea pode ser afetado pelo genótipo 

do porta-enxerto (Scienza et al., 1980; Carbonneau, 1985; Iacono et al., 1998). 

Segundo Souza et al. (2001), avaliando as trocas gasosas de mudas de 

videira, obtidas por dois porta-enxertos: 101-14 (V. riparia x V. rupestris) e o 

1103 Paulsen (V. rupestris x V. berlandieri), submetidas à deficiência hídrica, 

observaram que tanto em condições hídricas na capacidade de vaso, como nos 

12 dias subsequentes após a suspensão da rega, as trocas gasosas da cultivar 

‘Niágara Rosada’ não apresentaram influência do porta-enxerto. A redução na 

taxa fotossintética, em condições de deficiência hídrica, está relacionada 

principalmente à diminuição da condutância estomática. É importante ressaltar 

que as raízes apresentam participação fundamental na sinalização deste 

processo, especificamente via translocação de ácido abscício através do 

xilema até as folhas, desencadeando uma série de reações metabólicas, que 

promovem o fechamento estomático. 

Os porta-enxertos apresentam grande variação em vigor, em 

conseqüência das diferentes exigências nutricionais e capacidade de absorção 

de água e nutrientes, pois suas raízes apresentam uma seletividade na 

absorção de íons da solução do solo (Iannini, 1984). Zimmermann (1986), 

analisando os resultados de um trabalho com vários cultivares e porta-

enxertos, chegou a conclusão que não existe um porta-enxerto universalmente 

apropriado e que cada cultivar exige um porta-enxerto particular para 

apresentar compatibilidade e adaptação ótimas. Uma compatibilidade ideal 

entre porta-enxerto e cultivar produtora deve tender à obtenção de vinhedos 
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onde se realize a máxima utilização dos nutrientes da solução do solo, com 

maior eficiência fisiológica da parte aérea, principalmente referente aos 

processos de fotossíntese e eficiência no uso da água, havendo um perfeito 

equilíbrio entre crescimento vegetativo e reprodutivo. Para Keller e Koblet 

(1995) a capacidade de crescimento vegetativo apresenta alta correlação com 

os níveis de nutrientes armazenados, principalmente, C e N, resultando que, o 

crescimento e o desenvolvimento das plantas são essencialmente dependentes 

da eficiência do sistema radicular em absorver e translocar nutrientes minerais 

para o sistema aéreo, assim como, da sua aptidão para armazenar substâncias 

de reserva. 

Conforme abordado, diversos trabalhos têm sido realizados com um 

amplo espectro de objetivos e resultados, obtidos em diferentes condições 

edafoclimáticas das principais regiões produtores de uva e vinho, visando 

determinar os efeitos da interação entre porta-enxerto x solo x copa. A ação 

individual de cada fator, e principalmente a da interação entre eles, somada às 

características genéticas da variedade copa, pode ocasionar diferença de 

absorção, translocação e acúmulo de nutrientes nos diferentes tecidos da 

videira (Miele et al. 2009). 

 

2.5 Fitohormônios e atividade do câmbio vascular 

Os xilemas primário e secundário são tecidos complexos formados por 

elementos traqueais, células parenquimáticas e fibras, além de outros tipos 

celulares, responsáveis pelo transporte de água e solutos a longa distância, 

armazenamento de nutrientes e suporte mecânico. Enquanto o floema é o 

principal tecido de condução de carboidratos, aminoácidos e outros compostos 
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orgânicos em solução nas plantas vasculares (Esau, 1965; Mullins et al., 1996; 

Apezzato da Gloria, 2003; Cutler et al, 2011).  

A formação destes tecidos depende da atividade meristemática do ápice 

(meristemas primários) e da taxa de atividade do câmbio vascular (meristema 

secundário). Esta atividade meristemática depende do metabolismo da planta, 

que pode ser influenciada por fatores exógenos que controlam o crescimento 

vegetativo, como condições edafoclimáticas, como temperatura e 

disponibilidade hídrica e sazonalidade de crescimento em função de períodos 

de repouso vegetativo (dormência em espécies caducifólias). Mas 

possivelmente sendo influenciado por fatores endógenos como potencial 

genético da espécie e pelo balanço hormonal da planta (Candolfi-Vasconcelos 

et al., 1994), como concentração de auxinas (Lovisolo, 2002), citocininas e 

brassinoesteróides (Taiz e Zeiguer, 2009). Pela atividade diferenciada do 

câmbio, formando em espécies arbóreas os anéis de crescimento, com 

formação de lenho incial e tardio de acordo com a atividade do câmbio vascular 

(Apezzato da Gloria, 2003). 

O crescimento, a morfogênese e a diferenciação celular são processos 

relacionados ao desenvolvimento dos vegetais. O crescimento e 

desenvolvimento sofrem influência de sinais exógenos e endógenos, 

juntamente com o potencial genético. Associados a estes processos ocorre a 

atuação de compostos denominados de hormônios vegetais (Lima Filho et al., 

2009; Taiz e Zeiguer, 2009). 

Estes compostos orgânicos, em condições equilibradas, promovem, 

inibem ou modificam processos morfológicos e fisiológicos da planta. Esse 

grupo de substâncias ou classes de hormônios vegetais são as auxinas, 



 

 

36 

citocininas, giberilinas, ácido abscísico, etileno e brassinosteróides que atuam 

muitas vezes de forma intre-relacionados em uma determinada ação ou efeito. 

As auxinas atuam nas plantas regulando a divisão e expansão celular, 

diferenciação vascular, desenvolvimento das raízes laterais e dominância 

apical. No entanto, conforme a concentração as auxinas poderão inibir o 

crescimento da raiz, quando demandado para o máximo alongamento outros 

órgãos da planta. As auxinas são capazes de iniciar a divisão celular e estão 

envolvidas na origem de meristemas, promovendo crescimento tanto ao tecido 

indiferenciado como para órgãos definidos. A auxina natural (AIA) foi o primeiro 

hormônio vegetal identificado, em 1928 (Lima Filho et al., 2009).  

As giberilinas, além do elongamento de entrenós, atuam na germinação 

de sementes, incluindo a quebra de dormência e a mobilização das reservas do 

endosperma. No desenvolvimento reprodutivo, as giberelinas podem afetar a 

transição do estado juvenil para o maduro, bem como a indução da floração, a 

determinação do sexo e o estabelecimento do fruto (Vieira et al., 2010; Lima 

Filho et al., 2009; Taiz e Zeiguer, 2009).   

As citocininas participam ativamente dos processos de divisão e 

diferenciação celular. As citocininas regulam a divisão celular agindo nos 

controles que governam a passagem da célula pela divisão celular. Os 

meristemas dos ápices das raízes são as regiões de maior síntese de citocinina 

livre. O movimento até a parte aérea acontece via xilema, juntamente com a 

água e os sais minerais absorvidos pelas raízes. Embriões jovens de algumas 

espécies também produzem citocininas, assim como as folhas jovens em 

desenvolvimento, os frutos jovens e, possivelmente, outros tecidos (Vieira et 

al., 2010; Lima Filho et al., 2009; Taiz e Zeiguer, 2009).   
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 O ácido abscísico está relacionado ao processo de dormência e redução 

do metabolismo da planta. Ocorre um aumento progressivo na concentração de 

inibidores nas folhas e gemas, tais como o ácido abscísico, e de outros 

compostos pertencentes ao grupo dos fenóis (Lima Filho et al., 2009). Também 

atua no mecanismo estomático, pois a restrição de água promove um aumento 

na concentração de ácido abscísico (ABA), que ao ser transportado pelo xilema 

até a parte aérea, ocasiona a redução parcial da abertura dos estômatos, 

resultando em menor transpiração, taxa fotossintética e crescimento dos 

ramos.  

 O etileno é um composto orgânico que atua em concentrações muito 

baixas e participa da regulação de praticamente todos os processos de 

crescimento, desenvolvimento e senescência das plantas (Vieira et al., 2010; 

Lima Filho et al., 2009; Taiz e Zeiguer, 2009).   

Os brassinosteróides compõem um grupo de hormônios esteroidais que 

possui importância fundamental em diversos processos do desenvolvimento 

vegetal, como divisão celular, alongamento celular em caules e raízes, 

fotomorfogênese, desnvolvimento reprodutivo, senescência foliar e resposta a 

estresses (Clouse e Sasse, 1998). Desempenham papel na diferenciação do 

xilema e inibição do floema (Taiz e Zeiguer, 2009). 

As relações entre o hormônios vegetais e o crescimento na parte aérea 

e sistema radicular são diversos, pois as concentrações influenciam de forma 

direta na promoção ou inibição da diferenciação celular nos diferentes 

meristemas da planta, incluindo o meristema provascular, a protoderme e o 

meristema fundamental diretamente relacionados com a estrutura anatômica e 

desenvolvimento de órgãos da parte aérea e raízes da planta. As próprias 
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relações entre promotores e inibidores de crescimento no processo de 

dormência pode ser citado como exemplo, onde de forma simplificada ocorre 

uma diminuição nas concentrações de giberilinas e citocininas e aumento nas 

concentrações de ácido abscísico, resultando em redução da respiração, 

redução do metabolismo da planta e acúmulo de substâncias de reserva como 

amido (Mullins et al., 1996). Ao contrário, na saída da dormência ocorre 

aumento nas concentrações de giberilinas e citocininas e uma diminuição de 

ácido abscísico. Esta interação entre as concentrações promove um aumento 

nas atividades metabólicas, aumento da respiração, aumento de compostos ou 

carboidratos solúveis translocados via floema e início da brotação, diretamente 

relacionada com a diferenciação dos meristemas e consequentemente com a 

nova formação de feixes vasculares via atividade do procâmbio ou meristema 

provascular.   

Outras relações podem ser citadas, como a relação entre 

auxina:citocinina que regula a morfogênese, comprovado por experimentos em 

meio de cultura. Enquanto uma alta razão estimula a formação de raízes, uma 

baixa razão leva a formação de parte aérea. Em níveis intermediários, o tecido 

cresce como um calo indiferenciado. Também a própria atuação do ácido 

abscísico no controle da abertura estomática, conforme já comentado 

anteriormente. 

Em termos mais específicos, relacionados a divisões celulares de 

elementos vasculares, alguns experimentos e análises genéticas tem revelado 

a identidade de genes envolvidos no estabelecimento de tecidos mais internos, 

como o sistema vascular e o córtex, que estariam relacionados a atividade da 

citocinina. O gene WOL, WOODEN LEG (CYTOKININ RECEPTOR 1) codifica 
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um dos diversos receptores de citocinina, envolvendo este hormônio no 

estabelecimento de elementos padrão radial. Experimentos com Arabidopsis 

em que o gene WOL é rompido não conseguem uma série de divisões 

celulares que produzem precursores de xilema e floema (Taiz e Zeiguer, 2009). 

A relação dos elementos de vaso e a concentração de auxinas tem sido 

apontadas inclusive em experimentos com videiras (Lovisolo et al., 2002). 

Onde a condução de ramos “dobrados” ou em direção ao solo, com menor 

concentração e fluxo de auxina para base dos ramos formaria vasos de menor 

diâmetro (Lovisolo et al., 2002). Também há indicações que brassinosteróides 

estão relacionados a formação do xilema (Taiz e Zeiguer, 2009). Os BRs 

provavelmente medeiam a diferenciação do procâmbio em xilema, pela 

regulação de genes homeobox que frequentemente desempenham papel 

crucial no desenvolvimento (Fukuda, 2004). Genes que codificam proteínas 

semelhantes a receptores BR são expressos exclusivamente nos tecidos 

vasculares, indicando uma rota de sinalização de BR específica para o sistema 

vascular (Cano-Delgado et al., 2004).  

As células do sistema vascular são originadas do procâmbio, formando 

diferentes padrões de crescimento secundário dos ramos. Recentes estudos 

com cultura de células de Zinnia elegans e mutantes de Arabidopsis thaliana 

indicam que algumas moléculas de sinalização intercelular, como auxina, 

citocinina, brassinosteróides e “xylogen” regulam a manutenção ou a 

diferenciação das células do procâmbio através da transdução de sinal 

intracelular, bem como, através da expressão de genes específicos. Este 

sistema de sinalização intercelular e intracelular pode estar envolvido na 

determinação da formação de diferentes padrões de tecidos vasculares 
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(Fukuda, 2004). 

Os hormônios vegetais são importantes factores endógenos que 

regulam o desenvolvimento vegetativo e reprodutivo e, portanto, pode ser um 

fator importante na comunicação ou interação entre raiz-parte área. O "conceito 

de moléculas sinalizadoras" determina que os hormônios são produzidos em 

uma parte da planta e podem afetar outros orgãos. Por exemplo a auxina, que 

é produzida em ápices caulinares é translocada para a raiz, onde afecta o 

desenvolvimento da raiz, morfologia e funcionamento (Aloni et al., 2010). 

Possivelmente o balanço hormonal entre auxinas/citocininas e a 

atividade de brassinosteróides, estejam envolvidos na taxa de atividade 

cambial e diferenciação, atuando na formação do crescimento secundário e no 

padrão de vascularização (área de tecido xilemático e diâmetro dos vasos) em 

videiras. As citocininas são produzidas nos meristemas apicais das raízes e 

translocadas via xilema para parte aérea, o que pode estar envolvido e interferir 

na relação porta-enxerto/copa, uma vez que a morfologia e o vigor do sistema 

radicular pode ser diferenciada de acordo com o porta-enxerto utilizado. 

Alterações de vigor vegetativo podem estar relacionados com alterações no 

balanço hormonal, que promovem consequentemente taxas diferenciadas de 

formação dos tecidos vasculares, possivelmente dependente da interação 

porta-enxerto/copa e das características específicas dos materiais enxertados. 

Estas alerações hormonais possivelmente promovem ou regulam as 

modificações no padrão de vascularização e as características do sistema 

vascular em videiras. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Experimento I - Características fenotípicas de porta-enxertos de 

videira e suas relações com aspectos anatômicos e fisiológicos. 

O experimento I foi executado no período de crescimento vegetativo 

2009-2010 (setembro a março) na casa de vegetação do Departamento de 

Horticultura e Silvicultura, Faculdade de Agronomia, localizado em Porto Alegre 

– RS, coordeanadas geográficas 300 04’15.50”S e 510 08’21.15”O, a 46m de 

altitude, e no Laboratório de Anatomia Vegetal – LAVEG – Departamento de 

Botânica, Instituto de Biociências da UFRGS. Foram avaliados no primeiro ciclo 

vegetativo: variáveis de crescimento e desenvolvimento vegetativo, trocas 

gasosas e realizadas análises anatômicas do sistema vascular em genótipos 

de porta-enxertos Paulsen 1103, SO4 e Mgt. 101-14, sem enxertia. Os porta-

enxertos foram escolhidos devido a sua grande importância e utilização nos 

vinhedos do Sul do Brasil, além de serem híbridos de diferentes origens e 

cruzamentos. 

O delineamento experimental utilizado foi de blocos ao acaso, com três 

tratamentos (porta-enxertos), quatro repetições e com 10 plantas por parcela.  

Em agosto de 2009 (época da poda de inverno), foi realizada a coleta de 

ramos para preparação de estacas para o enraizamento dos porta-enxertos. 

Foram preparadas estacas de 1 a 1,5cm de diâmetro e 30cm de comprimento, 
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contendo quatro gemas. As estacas foram colocadas no “leito de 

enraizamento” aproximadamente durante 60 dias, contendo substrato de areia 

e acondicionadas em casa de vegetação com sistema de nebulização 

intermitente. A profundidade de colocação das estacas foi de 2 gemas abaixo 

da superfície do substrato e 2 gemas acima, destinadas à brotação. Não foram 

aplicados indutores de enraizamento ou reguladores de crescimento.  

Após a brotação inicial (aprox. 60 dias da estaquia), as mudas foram 

transplantadas e acondicionadas em recipientes de 5L perfurados, contendo 

substrato comercial Eucatex Rendmax® (casca de pinus, vermiculita expandida 

e carvão moído), onde foram realizadas a condução das mudas em haste única 

e a avaliação do desenvolvimento e crescimento vegetativo dos porta-enxertos 

de videira (Figura 4). A irrigação das plantas foi realizada mantendo a 

disponibilidade hídrica próxima à capacidade de campo (vaso ou recipiente), 

com regas em intervalos de 2 dias. Para determinação foram consideradas as 

características físicas do substrato e o volume total de substrato por recipiente. 

Características do substrato: volume de sólidos (30%), espaço de 

aeração (10%), água disponível (25%) e água remanescente (35%) (Zannetti, 

et al. 2003). Densidade de 274,6 Kg/m3  (Corá e Fernandes 2008). Com 

umidade máxima de 50 %; capacidade de retenção de água - CRA (%) = 55 a 

60 %; condutividade elétrica - CE (mS/cm) < 1,7 mS/cm a 2:1 água:substrato e 

1,0 mS/cm a 5:1 água:substrato; pH = 5,8 e volume de retenção de água no 

recipiente utilizado no experimento = 755 ml. 

O manejo fitossanitário e adubação foi realizado de acordo com 

recomendações para cultura da videira (Melo, 2003; Rolas, 2004; Giovannini, 

2005). Foram realizadas aplicações periódicas (intervalos entre 7 a 10 dias) de 
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fungicidas, como princípio ativo Dithianon (Delan®), na dose de 125g PC/100L 

para controle de Antracnose (Elsinoe ampelina) Míldio (Plamopara viticola).  

Os dados de temperatura média e umidade relativa do ar no perído de 

crescimento vegetativo das videiras (setembro de 2009 a abril de 2010) e 

execução dos experimentos, podem ser verificados no Apêndice 6.  

 

 
FIGURA 4.  Plantas utilizadas na avaliação do experimento I, características 

fenotípicas de porta-enxertos de videira (Paulsen 1103, Mgt. 101-
14 e SO4) e suas relações com aspectos anatômicos e 
fisiológicos. Casa de vegetação do Departamento de Horticultura 
– UFRGS, 2009-2010. 

 

Após o período de crescimento vegetativo, aproximadamente 160 dias 

após o início da brotação, 120 plantas (quarenta plantas por tratamento) foram 

avaliadas quanto ao crescimento e desenvolvimento vegetativo, sendo 

mensuradas as seguintes varíaveis: 
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• Percentual de brotação;  

• Percentual de enraizamento; 

• Comprimento da brotação ao longo do tempo (variável relativa ao 

vigor vegetativo); 

• Número de folhas; 

• Área foliar por planta (cm2); 

• Número de raízes (no momento do transplante); 

• MF – Massa fresca da parte aérea (caule, ramos e folhas) (g);  

• MF – Massa fresca das raízes (g); 

• MSF – Massa seca das folhas (g); 

• MSR – Massa seca dos ramos (g); 

• MSC – Massa seca do caule ou estaca (g); 

• MSR – Massa seca das raízes (g); 

• MSPA – Massa seca da parte aérea (g); 

• MST – Massa seca total (g) 

 

A área foliar total por planta (cm2) foi avaliada através de um medidor de 

área marca LI-Cor, modelo – 3100, nos quais foram medidas todas as folhas 

coletadas por planta. Para determinação da matéria fresca, após a separação 

do material em parte aérea (ramo e folhas), caule e raiz, os materiais foram 

pesados em balança de precisão.   

A massa seca foi determinada através da coleta de folhas, ramos, caule 

(estaca) e raízes que foram coletados das plantas, acondicionados em sacos 

de papel devidamente identificados e levados ao laboratório, onde foram 

colocados para secar a 65°C em estufa com circulação forçada de ar, durante 
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72 horas, até atingirem estabilização da matéria seca. Após, a massa do 

material foi pesada em balança de precisão. 

O percentual de brotação foi realizado através da contagem direta das 

estacas brotadas (brotação de gemas) em relação ao número inicial de estacas 

propagadas. O comprimento da brotação foi realizado a cada quinze dias, com 

medições diretas através de paquímetro e fita métrica. O percentual de 

enraizamento foi contabilizado durante o transplante das mudas para os 

recipientes de 5L. 

Além disso, outras relações indicadoras do crescimento vegetativo das 

plantas foram determinadas a partir das mensurações anteriores, como: 

 

Razão de massa foliar (RMF) – avaliou-se a relação fonte-dreno, expressando 

a quantidade de massa seca produzida na fotossíntese não exportada das 

folhas para o resto da planta (Benincasa, 1988), sendo calculada pelo 

quociente entre a massa da matéria seca de folha e a massa da matéria seca 

total . Expressa em g g-1: 

RMF = MSF/MST 

Em que: 

MSF e MST – massa seca das folhas e massa seca total. 

 

Relação Parte Aérea/Sistema Radicular (MSPA/MSR) – analisou-se o 

crescimento da parte aérea em relação ao crescimento das raízes. Obtida pela 

equação proposta por Luchesi (1984), sendo expressa em g g-1: 

MSPA / MSR = (MSC + MSF) / MSR 

Em que: 
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MSPA – Massa Seca da Parte Aérea 

MSC – Massa Seca do Caule. 

MSR – Massa Seca das Raízes. 

MSF – Massa Seca das Folhas. 

 

A avaliação do número de raízes e o percentual de enraizamento foram 

realizados no momento do transplante para os recipientes de 5L, após o 

enraizamento das estacas (aproximadamente 60 dias após a estaquia), com 

contagem direta das raízes. 

No experimento I também foram realizadas análises anatômicas e 

fisiológicas, cuja metodologia será descrita dentro do experimento II, devido à 

similaridade. Nesse sentido, também foram realizadas coletas de material 

(segmentos de ramo) em diferentes porções dos ramos dos genótipos de porta-

enxertos para análise anatômica do sistema vascular e realizada a análise de 

parâmetros fisiológicos durante o ciclo, que serão detalhados a seguir. 

 

3.2 Experimento II - Influência de porta-enxertos de videira sobre o 
desenvolvimento das variedades copa Cabernet Sauvignon e Merlot 
(Vitis vinifera) com ênfase em aspectos anatômicos e fisiológicos. 

 
O experimento II foi executado no ciclo vegetativo 2010-2011 (setembro 

a março) na casa de vegetação do Departamento de Horticultura e Silvicultura, 

e no Laboratório de Anatomia Vegetal – LAVEG. Foi avaliada a influência dos 

porta-enxertos Paulsen 1103, SO4 e Mgt. 101-14 sobre o desenvolvimento das 

variedades copa Vitis vinifera L. cultivares Cabernet Sauvignon e Merlot, com 

anáilse de variáveis de crescimento vegetativo, análise anatômica do sistema 
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vascular e variáveis fisiológicas (trocas gasosas, conteúdo de reservas e 

condutividade hidráulica teórica). Além disso, foram avaliados a influência dos 

porta-enxertos sobre os teores de macronutrientes e micronutrientes nos 

tecidos da variedade copa. 

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, em 

esquema Fatorial 3x2 (com três porta-enxertos e duas variedades copa), sendo 

quatro repetições e 10 plantas por parcela.  

Em agosto de 2010 foram coletadas as estacas dos porta-enxertos (1 a 

1,5cm de diâmetro e 30cm de comprimento) e as estacas (uma a duas gemas) 

da variedade copa Cabernet Sauvignon. Posteriormente foi realizada a enxertia 

de mesa (máquina de corte tipo ômega), proteção do enxerto com cera 

(parafinagem), sendo o material proveniente da Embrapa Uva e Vinho, 

localizada em Bento Gonçalves-RS. As estacas enxertadas foram colocadas 

para enraizamento em recipientes (sacos plásticos para mudas) de polietileno 

preto, contendo substrato comercial. Após a brotação inicial, as mudas foram 

transplantadas para recipientes de 5L, contendo substrato comercial Carolina 

Soil ®, composto de turfa sphagno, vermiculita e casca de arroz carbonizada, 

calcário dolomítico, gesso agrícola e NPK, com as seguintes características: 

• pH 5,0 (+/-0,5); 

• Condutividade elétrica (mS/cm)= 1,5 (+/- 0,3); 

• Densidade: 114 Kg/m3; 

• Capacidade de retenção de água - CRA (10): 54%; 

• Umidade máxima: 60%; 

 As mudas foram conduzidas em haste única visando a avaliação de 

crescimento e desenvolvimento da variedade copa sob diferentes porta-
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enxertos (Figura 5A e 5B), relacionando com a condutividade hidráulica, trocas 

gasosas e aspectos anatômicos do sistema vascular. A irrigação das plantas foi 

realizada mantendo a disponibilidade hídrica próxima à capacidade de campo 

(vaso ou recipiente = 325ml), com regas a intervalos de dois a três. 

O manejo fitossanitário e adubação de acordo com recomendações para 

cultura da videira (Melo, 2003; Rolas, 2004; Giovannini, 2005). Similar ao 

descrito anteriormente no experimento I.   

Os dados de temperatura média e umidade relativa do ar no perído de 

crescimento vegetativo das videiras (setembro de 2010 a abril de 2011) e 

execução dos experimentos, podem ser verificados no Apêndice 7.  

No final do período vegetativo, aproximadamente 160 dias após o início 

da brotação, foram avaliados parâmetros de crescimento e desenvolvimento 

vegetativo: número de folhas e a área foliar, a massa fresca e seca das folhas, 

ramos, estaca e raízes, comprimento e largura do sistema radicular, relações 

de crescimento entre a parte aérea e sistema radicular, relações da massa 

seca das folhas e massa seca total, utilizando o mesmo método descrito 

anteriormente para o experimento I. Também foram calculados os percentuais 

e distribuição de biomassa de acordo com os órgãos da planta (relações fonte 

dreno). A distribuição da biomassa foi calculada com base na quantidade de 

matéria seca do órgão (folhas, ramo, estaca e raízes) em relação à matéria 

seca total. 

Foram realizadas coletas de diferentes porções dos ramos (segmentos 

de ramo) para análise anatômica e realizado a análise de parâmetros 

fisiológicos durante o ciclo (dois dias de avaliação), cuja metodologia será 

descrita a seguir. 
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FIGURA 5. Plantas utilizadas na avaliação do experiento II, influencia de porta-
enxertos de videira sobre o desenvolvimento da variedade copa 
Cabernet Sauvignon e Merlot (Vitis vinifera) com ênfase em 
aspectos anatômicos e fisiológicos (A). Experimento na casa de 
vegetação do Departamento de Horticultura – UFRGS (B), 2010-
2011. 

A 

B 
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3.3 Análises Anatômicas e Fisiológicas 

 A metodologia e análises anatômicas foram desenvolvidas em conjunto 

com o Laboratório de Anatomia Vegetal, do Departamento de Botânica – 

Instituto de Biociências da UFRGS. 

Em ambos experimentos (I e II), após o período de 160 dias de 

crescimento vegetativo, foram coletadas porções dos ramos (segmentos) com 

200µm de espessura do caule (porta-enxerto) e dos ramos (variedade copa 

pós-enxertia), a fim de realizar avaliações quanto às características anatômicas 

do lenho dos diferentes porta-enxertos e suas possíveis relações com a 

condutância hidráulica e vigor das videiras. Os segmentos foram retirados de 

acordo com a estrutura morfológica da planta, sendo coletados na porção 

basal, mediana e apical de cada ramo. Na parte basal dos ramos, a coleta foi 

realizada no segundo entre-nó e nas demais partes de acordo com o 

comprimento total do ramo (Figura 6). Foram coletados os seguintes 

segmentos: 

1. Segmentos dos ramos dos porta-enxertos (três posições), provenientes do 

primeiro ciclo de crescimento vegetativo sem enxertia. Porção basal da 

estaca (caule) dos porta-enxertos, correspondente ao segundo entre-nó das 

estacas (experimento I); 

2. Segmentos dos ramos da variedade copa (Vitis vinifera cv. Cabernet 

Sauvignon) enxertadas em Paulsen 1103, SO4, 101-14 Mgt., provenientes 

do primeiro período de crescimento vegetativo após a enxertia (experimento 

II). Também, segmentos provenientes da estaca (caule) dos porta enxertos. 
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FIGURA 6. Metodologia de coleta de material para análise anatômica de 
acordo com estrutura morfológica da planta, com ênfase no 
sistema vascular (xilema e floema) de porta-enxertos de videira e 
mudas de Vitis vinifera cv. Cabernet Sauvignon e Merlot. Porto 
Alegre, 2013. 

 
 

Foram amostradas, oito plantas por tratamento, sendo parte das plantas 

as mesmas que foram utilizadas para análise do conteúdo de reservas e trocas 

gasosas (taxa fotossintética, transpiração, concentração interna de CO2 e 

condutância estomática). A seleção das 8 plantas amostradas, que serviram 

para análise das trocas gasosas e para análise anatômica, foi realizada de 

forma aleatória.  

 Para a análise anatômica qualitativa e quantitativa as amostras dos ramos 

e da base das estacas foram fixadas em solução Glutaraldeído 1%, 

Formaldeído 4% em Tampão Fosfato - pH 7,2; 0,1M (McDowell & Trump, 1976) 

e conservadas em frascos de vidro de 50ml.  As amostras foram colocadas em 

aparelho de vácuo durante aproximadamente 48h (tempo médio até o material 
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afundar na solução) para retirada de ar de todos os tecidos, visando uma 

fixação adequada do material.  

A metodologia para o processamento de lenho foi realizada utilizando os 

segmentos de ramos e as bases das estacas, devido a densidade do lenho das 

videiras (dureza do material), que permite proceder o corte em seu estado 

natural. Antes de ser cortada, a madeira foi lavada em água corrente.  

Os segmentos com maior diâmetro (aproximadamente 10 mm de 

diâmetro), foram seccionados em micrótomo de deslize, obtendo secções de 

15 a 25 µm de espessuras. Nas amostras com menor diâmetro foram obtidas 

seções a mão livre ou com micrótomo de Ranvier, utilizando navalha 

específica. As seções obtidas, desidratadas ou não,  foram coradas com Azul 

de Astra (1%) + Safranina (1%), segundo O’Brien & McCully (1981) e Gerlach 

(1977) para posterior análise microscópica. Composição do corante: Gelatina - 

5g, Água - 30ml, Glicerina - 35ml, fenol - 5 gotas ou 1 cristal, corantes Azul de 

Astra 1% e Safranina 1%. 

Em cada seção transversal de lenho foram realizadas fotomicrografias  

(Figura 7) em microscópio Leica DMR-HC com câmera digital Leica DC500 

acoplada ao mesmo. As contagens e medições foram realizadas com o auxílio 

de software de análise e processamento de imagens IMAGE J, adaptando-se 

uma nova metodologia para avaliações de sistema vascular de videiras. 

A análise da seção transversal do lenho foi realizada através da 

descrição anatômica detalhada e quantificação das variáveis descritas na 

Tabela 2, para as três posições do ramo. 
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FIGURA 7. Metodologia para análise do sistema vascular do ramo de videiras, 

com material fixado em Trump (A), identificação das amostras (B), 
material para cortes anatômicos (C), micrótomo de deslize (D), 
fotomicrografias, processamento e análise de imagem (E). LAVEG-
UFRGS. Porto Alegre - RS, 2009-2013. 
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TABELA 2. Variáveis anatômicas utilizadas para avaliação do sistema vascular 
em videiras (Vitis sp.) sob diferentes genótipos de porta-enxertos. 
UFRGS, Porto Alegre, 2013. 

VARIÁVEIS ANATÔMICAS 
UNIDADE DE 

MEDIDA 

§ Número total de elementos traqueais por corte 

transversal; 
nº total 

§ Densidade dos vasos (FV), quantificando o 

número de elementos traqueais por mm2; 
nº vasos/mm2 

§ Diâmetro, perímetro e área dos elementos 

traqueais do xilema; 
µm e µm2 

§ Área total do tecido xilemático  

(parênquima, fibras e elementos traqueais); 
mm2 

§ Área do floema (fibras do floema, floema ativo); mm2 

§ Área de medula; mm2 

§ Área de zona cortical (epiderme, colênquima); mm2 

§ Perímetro total e área transversal do ramo; mm2 

§ Índice de relação xilema/floema; Área / área 

§ Índice de relação xilema/área total do ramo; Área / área 

§ Percentual de desenvolvimento dos tecidos 

vasculares no corte transversal, de acordo com o 

crescimento secundário e atividade cambial; 

(%) 

§ Frequência e distribuição dos elementos 

traqueais de acordo com diferentes classes de 

diâmetro de vaso, com observação de valores 

máximos e mínimos de diametro dos vasos; 

(%) 

§ Condutividade hidráulica teórica ou estimada, Kh 

(com base no diâmetro dos elementos de vaso e 

utilização de equação de Hagen-Poiseuille e 

Tyree & Ewers). 

mm3 s-1 

e 

Kg m Mpa-1 s-1 

 

§ Condutividade hidráulica específica (Ks), 

relacionando a condutividade total com área de 

tecido xilemático. 

mm3 s-1 mm-2 e 

Kg m Mpa-1 s-1/ mm2 
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O número de elementos traqueais, diâmetro, perímetro e área foram 

mensurados em todos os pontos observados em quatro porções delimitadas do 

xilema (Figura 8), que correspondem às áreas delimitadas por três raios 

parenquimáticos, em posições de 90º uma em relação à outra (Lovisolo et al., 

2002). Adaptando a metodologia, optou-se por aumentar a área amostral dos 

elementos traqueais, incluindo como unidade amostral a zona compreendida 

entre três raios parenquimáticos, em cada uma das quatro porções do corte 

transversal.  

Em cada corte transversal, na área total da seção transversal, foram 

realizadas processamento de imagens e quantificações da área total dos 

diferentes tecidos, medula, xilema, floema, periderme e área total transversal 

do ramo. Também em cada corte, foram obtidas mais quatro imagens 

referentes à amostragem (unidade amostral) para análise anatômica detalhada 

de algumas variáveis, como diâmetro dos elementos traqueais e densidade de 

vasos, correspondendo às áreas explicadas anteriormente. De cada planta 

foram obtidas 3 imagens gerais, correspondente às diferentes partes do ramo 

(ápice, mediana e base do ramo) e em cada corte mais 4 imagens (amostras) 

detalhadas para análise anatômica dos elementos traqueais, resultando no 

total de 15 imagens processadas por planta (Apêndice 1, 2, 3 e 4). 

Para as análises, foi desenvolvida uma metodologia de processamento e 

análise de imagens adaptada para avaliação do sistema vascular de videiras, 

realizadas durante o experimento II, com criação de protocolo para análise de 

elementos de vaso em videiras. A metodologia de análise e processamento 

envolve diversas etapas, desde a seleção das amostras de xilema, isolamento 

da imagem, binarização, correção, chegando a análise final de quantificação, 
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de acordo com cada parâmetro avaliado. Na Figura 8 observa-se a seção 

transversal do ramo (porção mediana) de mudas de videira cv. Cabernet 

Sauvignon, enxertadas em Paulsen 1103, formando as subamostras, com a 

captura de imagem detalhada em porção do sistema vascular para avaliação 

de área do xilema e floema (Figura 9a); seleção da zona de xilema entre os 

raios parenquimáticos pré-determinados (Figura 9b); processamento e 

binarização (Figuras 9c e 9d); quantificação e medição dos elementos de vaso 

do xilema (Figura 9e). Através do processamento de imagens, também foi 

observada a distribuição dos elementos de vaso na subamostra, estimando a 

continuidade longitudinal ao longo do ramo em imagem 3D (Figura 10). 

 

 
FIGURA 8. Seção transversal do ramo (porção mediana) de mudas de videira 

cv. Cabernet Sauvignon. As medidas anatômicas foram realizadas 
em área total e posteriormente em mais quatro sub-amostras 
detalhadas do xilema e floema, dispostas 90° uma das outras 
(quadros). Adaptações sobre o método apresentado por Lovisolo et 
al., 2002. Escala: 500µm. LAVEG-UFRGS, Porto Alegre, 2011. 
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FIGURA 9. Seção transversal do ramo (porção mediana) de mudas de videira 

cv. Cabernet Sauvignon, enxertadas em Paulsen 1103, formando 
as subamostras. Captura de imagen detalhada do sistema vascular 
(A); seleção da zona de xilema (B); processamento e binarização 
(C e D); quantificação e medição dos elementos de vaso (E). 
Escala: 200µm. LAVEG-UFRGS, Porto Alegre, 2011. 
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FIGURA 10. Visualização do diâmetro e distribuição dos elementos de vaso da 
subamostra em gráfico 3D, simulando a continuidade do sistema 
vascular de forma longitudinal em ramos de videira cv. Cabernet 
Sauvignon. Escala: 200µm. LAVEG-UFRGS, Porto Alegre, 2011. 

 
 

A área total do corte transversal, área de xilema e floema, área de 

periderme e área de medula foram mensurados de acordo com a análise total 

da imagem em corte transversal correspondente, em cada segmento ou 

posição da planta amostrada (diferentes estádios morfológicos do ramo). 

A densidade de vasos da subamostra (DVsub) foi mensurada através 

da seguinte equação:  

𝐷𝑉𝑠𝑢𝑏 =    !"
!"

; 

Em que:  

nv = número de vasos da seção amostral; 

Ax = área de xilema da seção amostral. 

Posteriormente, o número total de vasos (NVt) da seção transversal foi 

calculado pela seguinte equação: 

𝑁𝑉𝑡 = 𝑀  𝐷𝑉𝑠𝑢𝑏  𝑥  𝐴𝑥𝑡; 
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Em que:  

M Dsub = média da densidade de vasos em 4 subamostras  

(vasos mm-2); 

Axt = área de xilema total da seção transversal do ramo (mm2). 

 

O índice de relação xilema e floema, obtido para determinar relações 

entre a condutividade hidráulica e a capacidade de fluxo de carboidratos e 

seiva elaborada via floema, foi mensurado através da seguinte equação: 

𝑅𝑥𝑓 = !"
!  !

; 

Em que: 

Ax = área de xilema total (mm2); 

Af = área de floema total (mm2). 

 

O índice de relação entre área total de xilema (Ax em mm2) e área 

transversal total do ramo (At em mm2), obtido para quantificar o percentual de 

área do ramo destinada para o fluxo de seiva via xilema e condutividade 

hidráulica, foi mensurado através da seguinte equação: 

𝑅𝑥𝑎 = 𝐴𝑥  
𝐴𝑡 ; 

A distribuição e frequência de vasos foram determinadas pela 

quantificação e distribuição percentual dos elementos de vasos a cada 10µm, 

de acordo com as seguintes classes de diâmetro (µm): 0-10; 10-20; 20-30; 30-

40; 40-50; 50-60; 60-70; 70-80; 80-90; 90-100; 100-110; 110-120; 120-130.  A 

distribuição e frequência dos vasos foram obtidas em cortes da porção basal 
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dos ramos, devido ao maior desenvolvimento do xilema nesta zona. 

O percentual do desenvolvimento dos tecidos, principalmente o 

sistema vascular, obtido pela quantificação dos tecidos no corte transversal foi 

realizado com objetivo de verificar possíveis diferenças entre os porta-enxertos 

e entre as diferentes posições do ramo da variedade copa. A quantificação nas 

diferentes posições do ramo foi realizada para analisar as características 

anatômicas de acordo com a estrutura morfológica do ramo, assim como, uma 

análise da atividade cambial na formação do xilema e floema secundários ao 

longo do ciclo de crescimento vegetativo das mudas de videira, considerando a 

influência dos diferentes tratamentos aplicados (porta-enxertos x variedades 

copa).    

 

3.4 Condutividade Hidráulica Potencial ou Teórica 

A condutividade hidráulica (kh) teórica dos ramos foi estimada com base 

no diâmetro dos elementos traqueais, utilizando uma equação que relaciona a 

taxa de fluxo ao tamanho dos vasos condutores, desenvolvida no Século XIX 

pelo cientista Jean L. M. Poiseuille. Quando um fluido é dirigido por pressão, a 

taxa do fluxo ou fluxo de massa e vazão é uma função da viscosidade do 

líquido (η), da diferença na pressão ou queda da pressão (ΔP), do raio do 

conduto (r) e da diferença de altura. O movimento de água por fluxo de massa 

é comum em xilema de plantas e pode ser estimado pela equação abaixo.  
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O fluxo em massa (vazão) foi estimado pela equação de Poiseuille: 

𝐾ℎ =
𝜋𝑟!.    ∆𝑃
8  . 𝜄  . 𝜂  

Em que: r = raio do conduto (elemento de vaso); η = viscosidade do 

líquido (1x10-9 MPa s-1 ou viscosidade da água a 20ºC); ΔP= gradiente de 

pressão (MPa) e ι = diferença em altura ou distância (m). 

 

A Condutividade hidráulica específica dos ramos Kc, (Tyree & Ewers, 

1991) foi calculada dividindo Kh pela área total da seção transversal do xilema, 

conforme descrito anteriormente, obtida de cortes transversais da porção 

central do entre-nó. Para cálculo, utilizou-se como base a diferença de pressão 

de 0,1MPa, aplicada em experimentos de condutividade hidráulica de videiras 

(Lovisolo & Schubert, 1998; Lovisolo, 2002) e considerando a distância de 

10cm (na vertical) entre dois pontos do ramo. Também, foram calculados pelo 

método de Tyree & Ewers (1991), citado por Tombesi et al. (2010), adaptando 

base de cálculo sobre a equação de Hagen-Poiseuille, onde a condutividade 

hidráulica: 

𝐾ℎ =
𝜋𝜌
128

. (𝑑𝑖!)
!

!!!  

 

Considerando que d = raio dos vasos (m); p = densidade do fluido 

(assumindo 1000 kg m-3 ou densidade da água a 20ºC); n = viscosidade (1x10-9 

MPa s-1 ou viscosidade da água a 20ºC).  
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3.5 Trocas gasosas 

A condutância estomática e a transpiração foliar foram medidas no mês 

de fevereiro para o experimento I (em folhas de porta-enxertos simulando a 

produção de estacas) e para o experimento II (em mudas de Vitis vinifera cv. 

Cabernet Sauvignon e Merlot enxertadas nos diferentes porta-enxertos). As 

análises foram realizadas durante dois dias e em dois horários (manhã e tarde), 

com analisador portátil de CO2 por infravermelho (IRGA), da marca LI-COR 

(modelo 6400, Li-Cor. Inc., Lincoln, NE), empregando-se uma câmara de topo 

aberto, com 6cm2.  

Durante as avaliações a câmara foi mantida orientada para o sol, 

possibilitando o máximo de radiação incidente na área de análise, nos 

diferentes horários. Os dados foram registrados após o valor do coeficiente de 

variação total do aparelho atingir valor inferior a 0,5%. As análises foram 

realizadas em folhas de 8 plantas por tratamento, sendo as mesmas utilizadas 

para a análise anatômica e análise do sistema vascular (Figura 11).  

Para evitar o efeito do horário entre os tratamentos, como estratégia de 

medida, as medições das trocas gasosas nos tratamentos foram realizadas de 

forma alternada (avaliando uma planta de cada tratamento), a fim de evitar 

possíveis diferenças de radiação entre os tratamentos. 

As medições foram realizadas fora do telado, sendo as plantas 

colocadas no ambiente externo (a pleno sol) para aclimatação, 2 dias antes das 

avaliações de trocas gasosas.  

           Foram avaliadas as seguintes características: taxa de fotossíntese (A), 

transpiração (E), condutância estomática (g), concentração de CO2 intracelular 

(Ci) temperatura da folha (Tf) e temperatura do ar (T). Através dos valores de 
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Ci, A e E foram calculadas a eficiência do uso da água e a eficiência de 

carboxilação, definidas pelas razões A/E e A/Ci, respectivamente. Também, 

registrou-se a radiação fotossinteticamente ativa.  

A partir dos dados foram obtidos os valores do déficit de pressão de 

vapor da atmosfera. As avaliações foram feitas às 9:00h e às 14:00h, em folhas 

adultas e sem problemas fitossanitários, sendo previamente escolhida a 3º 

folha a partir do meristema apical do ramo de cada planta. Foram escolhidos os 

dois horários por representarem períodos de diferentes demandas por 

evapotranspiração, permitindo assim, eliminar os possíveis efeitos limitantes 

relativos ao horário de medição. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 11. Trocas gasosas medidas durante o ciclo, em 8 plantas de videira 
(Vitis sp.) por tratamento (A). Medições com analisador portátil de 
CO2 a infravermelho – IRGA (B). Porto Alegre - RS, 2010. 
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3.6 Análise do conteúdo de reservas 

O conteúdo de reservas foi determinado para os experimentos I e II 

segundo adaptações do método de Priestley (1965), com a finalidade de extrair 

toda e qualquer substância de reserva e produto sintetizado pelas plantas, tais 

como: carboidratos, gorduras e ácidos graxos, permanecendo somente as 

fibras. As análises foram realizadas para os diferentes órgãos da planta (raiz, 

estacas e ramos) de acordo com os tratamentos (porta-enxertos), visando 

relacionar a distribuição do conteúdo de reservas e suas relações com o 

metabolismo do carbono, com o crescimento vegetativo inicial e aos diferentes 

órgãos da planta.  

A massa das folhas, ramos e raízes de cada tratamento foi colocada 

para secagem em estufa a 65ºC, até peso constante. Posteriormente o material 

foi triturado e macerado, para ser colocado em saquinhos de tecido especial 

para digestão de alimentos. Em cada saquinho foi colocado 1g de material 

seco, pesado em balança de precisão. Os saquinhos foram colocados em 

frasco de tipo Erlenmeyer de 2L com 1400ml de solução (concentração de 5% 

de ácido tricloroacético e 35% de metanol – álcool  metílico) e aquecidos até a 

fervura da solução (método de digestão) durante 8 horas consecutivas (Figura 

12). Durante o aquecimento cuidou-se para não extravasar a solução 

(inflamável nas primeiras horas) durante a fervura/digestão. O restante da 

solução contida no frasco de tipo Erlenmeyer foi sendo reposta a medida que o 

volume diminuía, e após o seu final, foi completado com água destilada, até o 

final da digestão. 

Após o resfriamento, os saquinhos foram lavados em água corrente e 

posteriormente colocados em estufa a 65ºC para secagem até peso constante. 
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Posteriormente, as amostras foram pesadas. Por diferença de peso, pôde-se 

obter o conteúdo de reservas (carboidratos, gorduras), uma vez que os demais 

compostos são digeridos durante o processo, permanecendo somente as 

fibras. A partir destes dados obteve-se o conteúdo relativo de reservas (%) 

para cada órgão da planta. Posteriormente, obteve-se o conteúdo absoluto de 

reservas para cada combinação, cruzando os dados com a matéria seca 

produzida durante o crescimento vegetativo. 

 

 

FIGURA 12. Metodologia para análise do conteúdo de reservas, indicando 
material seco e macerado (A), saquinho para digestão de 
alimentos (B), Erlenmeyer de 2L com solução específica (C) 
para conteúdo de reservas em plantas e material seco em estufa 
a 650C (D). Porto Alegre - RS, 2010. 
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3.7 Análise Nutricional 

Foram coletadas amostras de 50 a 100 folhas completas, com limbo e 

pecíolo, de 20 plantas de Cabernet Sauvignon para cada combinação, sendo 

as mudas enxertadas sobre Paulsen 1103, SO4 e Mgt 101-14. Os tecidos 

foliares foram coletados das plantas na parte mediana dos ramos, no mês de 

janeiro. Foram acondicionados em sacos plásticos, devidamente identificados, 

levados para o laboratório e colocados para secar a 65°C em estufa com 

circulação forçada de ar, até atingirem estabilização da matéria seca. Após 

terem sido secos, o material foi moído em moinho do tipo Wiley de facas de 

aço inoxidável, passado em peneira de 40 mesh e armazenado, 

separadamente, em sacos de plástico hermeticamente fechados, conforme 

metodologia de análise apontada por Mielle et al., 2009. Foram tomados 

100mg do material foliar para a análise de macro e micronutrientes no 

Laboratório de Análises de Solo, Água e Tecido Vegetal da Faculdade de 

Agronomia – UFRGS, totalizando 8 análises por tratamento. Os 

macronutrientes avaliados incluem o N, P, K, Ca, Mg, S e os micronutrientes 

Mn, Cu, Fe, Zn e B. Os resultados obtidos, expressos em g kg-1 de matéria 

seca para macronutrientes e mg Kg-1 de matéria seca para micronutrientes, 

foram submetidos à análise de variância e a comparação de médias foi 

realizada pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade de erro. A partir dos 

dados também obteve-se as relações N/K, K/Mg, K/Ca, K/Ca+Mg, Ca/Mg e 

Ca+Mg, pois são indicadores de balanço nutricional em videiras. 
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3.8 Análise Estatística 

Os valores absolutos de cada variável foram submetidos à análise 

estatística descritiva para obtenção de medidas de tendência central (média e 

mediana) e medidas de dispersão (desvio padrão, coeficiente de variação e 

amplitude). Em seguida os dados quantitativos foram submetidos a ANOVA 

simples (experimento I) e ANOVA fatorial (experimento II), com as médias 

submetidas ao teste de comparações múltiplas, pelo teste de Tukey com 5% 

(p<0,05) de probabilidade de erro. Foram identificados os efeitos principais de 

cada fator (porta-enxerto e variedade copa), bem como, o efeito da interação 

porta-enxerto x variedade copa.  

Alguns dados também foram submetidos à análise de correlação de 

Pearson e relações por regressão linear ou quadrática, bem como avaliadas 

em  diagramas de dispersão, visando identificar as correlações e relações entre 

variáveis de trocas gasosas; as relações e correlações entre parâmetros de 

crescimento vegetativo e variáveis anatômicas; e as correlações das 

características anatômicas do sistema vascular de acordo com o crescimento 

secundário do ramo (diferentes porções do ramo). Os testes estatísticos foram 

executados através do Software SAS - Statistical Analysis System – SAS 

Institute Inc. (2008). 

A metodologia para análise de mudas de videira e caracterização 

anatômica e fisiológica da interação porta-enxerto/copa envolveu diversas 

variáveis, conforme esquamatizadas nas Figuras 13, 14 e 15. Considerando 

variáveis subdivididas em três grandes eixos de pesquisa: morfologia, anatomia 

e fisiologia. 
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FIGURA 13. Esquema metodológico para análise morfológica, fisiológica e 
anatômica na interação porta-enxertos de videira e variedade 
copa. Porto Alegre, 2013. 
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FIGURA 14. Estaquia para propragação de porta-enxertos (A), 

acompanhamento da brotação (B) no experimento I; parte das 
plantas de Cabernet Sauvignon e Merlot a pleno sol para 
análise de trocas gasosas (C e D) no experimento II, medidor 
de área foliar (E), parte de material em estufa, para matéria 
seca a 65°C (F). Fotomicrografia e cortes anatômicos (G e H). 
Porto Alegre, 2013.  
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FIGURA 15. Variáveis para análise morfológica, fisiológica e anatômica na 

interação porta-enxertos de videira e variedade copa. Porto 
Alegre, 2013. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Experimento I – Características fenotípicas de porta-enxertos de 

videira e suas relações com aspectos anatômicos e fisiológicos. 

 
4.1.1 Desenvolvimento vegetativo 

Verifica-se que houve alto percentual de brotação e enraizamento das 

estacas de videira, independentemente do porta-enxerto (Figuras 16a e 16b). 

Houve um percentual de 80% a 90% de brotação e em torno de 80% de 

enraizamento somente com a propagação via estaquia, sem utilização de 

produtos promotores de enraizamento.  

Esses dados confirmam a habilidade dos três genótipos em emitir raízes 

a partir de estacas (Barros, 1996; Giovaninni, 2005). Também estão de acordo 

com Amaral et al. (2008), onde o enraizamento também foi considerado alto, 

com os maiores valores para os porta-enxertos ‘SO4’ e ‘Paulsen 1103’. 

Entretanto, verifica-se uma pequena diferença entre o percentual de estacas 

brotadas e enraizadas. Possivelmente, este efeito deve-se ao fato das estacas 

de videira, em alguns casos, apresentarem brotação inicial das gemas através 

da utilização de suas reservas, principalmente na forma de carboidratos, mas 

podem apresentar mortalidade por não apresentarem enraizamento. 

 

 



 

 

72 

 
 

 
FIGURA 16. Percentual de estacas brotadas no início do desenvolvimento 

vegetativo (A) e percentual de enraizamento (B), para diferentes 
genótipos de porta-enxertos de videira (Vitis sp.). n=120. Porto 
Alegre, 2009. 

 

Avaliou-se o crescimento primário dos ramos dos genótipos de porta-

enxertos SO4, P1103 e Mgt.101-14 ao longo do tempo, mensurados a partir do 

início da brotação (Figuras 17). Os porta-enxertos apresentaram 

comportamento sigmoidal para o crescimento dos ramos, similar ao indicado 

por Reynier (2004). Verificou-se que os genótipos Paulsen 1103 e SO4 

87,5 
82,5 

92,5 

0,0 

20,0 

40,0 

60,0 

80,0 

100,0 

P 1103 101-14 SO4 

Es
ta

ca
s 

br
ot

ad
as

 (%
) 

Porta-enxerto 

82,5 80,0 80,0 

0,0 

20,0 

40,0 

60,0 

80,0 

100,0 

Paulsen 1103 Mgt. 101-14 SO4 

Pe
rc

en
tu

al
 d

e 
en

ra
iz

am
en

to
 (%

) 

Porta-enxertos 

A 

B 



 

 

73 

apresentaram comprimento dos ramos semelhantes entre sí ao longo do 

crescimento vegetativo (atingindo um máximo médio de 27 centímetros aos 

160 dias), ambos superiores ao 101-14, que não ultrapassou os 24 

centímetros. Esse comportamento manteve-se desde o início da brotação até o 

final das avaliações. Essa diferença de crescimento está relacionada com o 

potencial de vigor proporcionado por cada genótipo, sendo essas diferenças de 

vigor parcialmente similares aquelas indicadas por outros autores (Reynier, 

2004; Giovaninni, 2005; Silva et al., 2010; Integrate Viticulture Online, 2013). 

 

 
 
FIGURA 17. Comprimento da brotação (cm) de porta-enxertos de videira (Vitis 

sp.) ao longo do tempo (dias após a brotação), durante 160 dias 
de crescimento vegetativo (A). * Significativo pelo teste de Tukey 
(p<0,05), c.v.%= 7,7, n=120. Nos demais pontos = não 
significativo. Porto Alegre, 2010. 

 

Na Tabela 3 verifica-se que os porta-enxertos Paulsen 1103 e SO4 

apresentaram semelhanças na matéria fresca das folhas, ramos e raízes, 

sendo superiores ao porta-enxerto 101-14. Uma exceção ocorreu no tocante à 

matéria fresca das estacas, onde não houve diferenças significativas entre os 

porta-enxertos.  
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TABELA 3. Conteúdo médio de matéria fresca (MF) e matéria seca (MS) das 
folhas, dos ramos, das estacas e das raízes por planta, para 
diferentes porta-enxertos de videira (Vitis sp.). n=120. Porto Alegre, 
2010. 

  
MATÉRIA FRESCA (g planta-1) 

Porta-enxerto MF Folhas MF Ramos MF Estacas  MF Raízes 

Paulsen 1103 1,52 a 0,36 a     9,72 ns 2,88 a 

Mgt. 101-14 1,16 b 0,25 b 8,42 1,55 b 

SO4 1,59 a 0,42 a 11,41 2,75 a 

cv % 8,6 15,4 14,0 20,2 

 

  
MATÉRIA SECA (g planta-1) 

Porta-enxerto MS Folhas MS Ramos MS Estacas  MS Raízes 

Paulsen 1103 0,292 a  0,124 ab    4,91 ns 0,588 a 

Mgt. 101-14 0,226 b 0,095 b 4,32 0,334 b 

SO4 0,289 a 0,158 a 5,59  0,516 ab 

cv % 8,02 22,4 15,3 21,4 

ns – não significativo; 
Médias seguidas por letras minúsculas iguais na coluna não diferem entre si ao nível de 5% de 
probabilidade pelo teste de Tukey. 

 

Observa-se também que o porta-enxerto 101-14 apresentou o menor 

conteúdo de MS das folhas em comparação aos demais porta-enxertos (Tabela 

3). O porta-enxerto SO4 apresentou o maior conteúdo de matéria seca do ramo 

em comparação ao 101-14. O porta-enxerto P1103 apresentou o maior 

conteúdo de matéria seca do sistema radicular, diferindo significativamente em 

comparação ao 101-14, o que pode lhe conferir maior capacidade de absorção 

de água e nutrientes, favorecendo seu crescimento inicial.  

 Quanto à matéria seca da estaca não houve diferenças significativas 
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entre os porta-enxertos de videira, evidenciando que o método de propagação 

por estaquia foi realizado de forma similar para todos genótipos testados. 

De maneira geral, os porta-enxertos de videira apresentaram diferenças 

de crescimento vegetativo, evidenciados principalmente pelo conteúdo de 

matéria fresca e seca das folhas, ramos e sistema radicular. O porta-enxerto 

101-14 apresentou menor crescimento vegetativo em comparação ao P1103 e 

o SO4, proporcionando diferenças fenotípicas, relacionadas às diferenças na 

morfologia e desenvolvimento do sistema radicular (Cohen et al., 2007; 

Gonçalves et al., 2007); e influenciando, consequentemente,  o 

desenvolvimento da parte aérea, o que pode ser um critério de seleção dos 

porta-enxertos (Christensen, 2003). 

Observa-se que não houve diferença significativa entre o número de 

folhas e o número de nós, ou seja, houve similaridade de desenvolvimento, 

sendo verificadas, neste caso, apenas as diferenças de crescimento vegetativo. 

Houve diferenças quanto a área foliar no final do período de crescimento 

vegetativo, sendo que os porta-enxertos P1103 e SO4 apresentaram maior 

área foliar em comparação ao 101-14 (Tabela 4).  

Em relação ao número de raízes no momento do transplante, também 

não houve diferenças. Considerando que posteriormente (160 dias) houve 

diferenças no crescimento do sistema radicular (MS) conforme apresentado na 

Tabela 3, pode-se inferir que no momento do transplante (60 dias) as 

diferenças no sistema radicular ainda não haviam ocorrido devido ao pequeno 

período de crescimento, ou seja, as plantas ainda estavam em fase inicial de 

desenvolvimento. 
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TABELA 4. Área foliar, número de folhas, número de nós e número de raízes 
(no transplante da muda) por planta, para os diferentes porta-
enxertos de videira (Vitis sp.). n=120. Porto Alegre, 2010. 

  
Parâmetros de Crescimento Vegetativo 

Porta-enxerto Área foliar (cm2) Nº Folhas Nº Nós Nº Raízes 

Paulsen 1103 115,5 a     6,4 ns     9,3 ns     6,9 ns 

Mgt. 101-14 89,5 b 5,5 7,8 5,9 

SO4 120,7 a 6,0 9,6 8,1 

cv % 5,9 18,2 10,5 24,7 

Número de raízes: equivalente ao momento de transplante das mudas; 
ns – não significativo;  
Médias seguidas por letras minúsculas iguais na coluna não diferem entre si ao nível de 5% de 
probabilidade pelo teste de Tukey. 
 

Embora o número de raízes não tenha diferido no momento do 

transplante, apresentando desenvolvimento similar (Tabela 4), no final do ciclo, 

os porta-enxertos Paulsen 1103 e SO4 apresentaram maior crescimento do 

sistema radicular em comparação aos demais (Tabela 3 e Figura 18),  

coincidindo com os dados superiores de matéria seca, apresentados 

anteriormente. Igualmente é possível observar mudanças na estrutura e 

morfologia do sistema radicular dos diferentes genótipos, principalmente 

quanto ao ângulo geotrópico das raízes, onde o genótipo SO4 apresenta raízes 

com distribuição mais horizontal em comparação com raízes verticais, 

indicando ângulo geotrópico maior, em torno de 60 a 750 (Giovannini, 2005), o 

que poderia ser um problema em solo mais arenosos, com menor retenção de 

umidade ou em condicões mais suscetíveis ao déficit hídrico nas primeiras 

camadas do solo. O porta-enxerto Mgt.101-14 além de apresentar um menor 

vigor do sistema radicular, indicados também pelo menor conteúdo de matéria 

seca, apresenta raízes com ângulo geotrópico menor, conforme também 
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indicado por Giovannini (2005), em torno de 40 a 600. O que também poderia 

ser um problema em solo mais arenosos, com menor retenção de umidade ou 

regiões mais suscetíveis ao déficit hídrico devido ao menor vigor do sistema 

radicular. Mas ressaltando que a maior ou menor resistência ao déficit hídrico, 

também dependerá das características e vigor da parte aérea das plantas, pois 

influenciam na demada por evapotranspiração.  

 

 

FIGURA 18. Diferenças no desenvolvimento vegetativo inicial de diferentes 
genótipos de porta-enxertos de videira: Paulsen 1103, Mgt 101-
14 e SO4. Porto Alegre, 2010. 

 

As alterações morfológicas e de crescimento do sistema radicular entre 

os porta-enxertos testados, provavelmente apresentam implicações quanto à 

capacidade de absorção de água e nutrientes (Miele et al., 2009). Este efeito 

pode ser observado desde a fase de muda, podendo apresentar influência 

P1103 101-14 SO4
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sobre a variedade copa em diferentes condições de solo e disponibilidade 

hídrica. Em condições de déficit hídrico (Koundouras et al., 2008), podem haver 

limitações na absorção de água (Syvertsen & Graham, 1985), exercendo 

influência sobre as relações hídricas (Crockeret al. 1974) e transpiração 

(Camacho et al.,1974; Sinclair & Allen, 1982; Graham & Syvertsen, 1984). 

O sistema radicular apresenta função fundamental na absorção de água 

e influencia nos processos fisiológicos, como condutividade hidráulica 

(Gonçalves et al., 2007), condutância estomática e taxa de fotossíntese 

(Novello et al., 1997). Em condições de déficit hídrico no solo promovem 

alterações e translocação de sinais, principalmente de ácido absícico. Estes 

hormônios vegetais são translocados das raízes até a parte aérea da planta, 

via transporte pelo tecido xilemático (sentido raízes, ramos e folhas), 

promovendo uma série de reações que desencadeiam o fechamento 

estomático. Os estômatos permanecem com menor condutância até que a 

disponibilidade hídrica seja restabelecida e o fluxo de água (condutividade 

hidráulica e fluxo de seiva) possa suprir as demandas por evapotranspiração. 

Sendo a evapotranspiração determinada, também, pelas condições 

atmosféricas e do ambiente (Taiz e Zeiguer, 2004), como radiação, 

temperatura, umidade e ventos (Yunusa, 2004).  

Neste experimento, verificou-se que as diferenças  de crescimento e 

desenvolvimento dos porta-enxertos ocorreram desde a fase inicial, quando da 

realização da propagação por estaquia e a emissão das primeiras brotações e 

raízes adventícias.  

A diferença de vigor no final do período de crescimento vegetativo após 

a estaquia, indica que a escolha do porta-enxerto apresenta implicações no 
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desenvolvimento do vinhedo desde sua implantação, sendo necessário ficar 

atento ao manejo de acordo com as características de cada genótipo. Uma vez 

que porta-enxertos com menor vigor, como Mgt.101-14, possivelmente 

apresentam menor resistência ao déficit hídrico prolongado, principalmente nos 

primeiros anos do vinhedo, devido ao menor volume do seu sistema radicular. 

Assim como o SO4 que apresenta um sistema radicular mais superficial, 

quando comparados com o Paulsen 1103. Este último, devido as suas 

características morfológicas, pode apresentar maior resistência a este tipo de 

condição, assim como também indicado por outros pesquisadores (Mar Alsina 

et al., 2011; Pavlousek, 2011). 

Entretanto é importante salientar que a resistência ao déficit hídrico não 

está relacionada apenas ao volume de raízes, sendo necessárias outras 

pesquisas para avaliar estes efeitos. Outros fatores são alterados com a menor 

taxa de crescimento de porta-enxertos menos vigorosos, alterando a relação 

raízes / copa, o que pode favorecer a planta com menor área foliar nestas 

condições, devido a menor demanda por evapotranspiração. Assim como a 

manutenção do gradiente de potencial entre raízes e solo, pelo acúmulo de 

solutos na raiz. Além de outros fatores de influência, relacionados ao tipo de 

solo, como profundidade e caracterisiticas físicas do solo que devem ser 

considerados.  

As características morfológicas que definem a adaptação dos genótipos 

de porta-enxertos avaliados a diferentes condições, principalmente de solo e 

também de resistência a determinadas doenças (como fusariose), estão 

relacionadas ao desenvolvimento da planta desde sua fase inicial, com 

implicações posteriores à enxertia sobre a variedade copa e produção de uvas.  
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Essas diferenças de desenvolvimento inicial provavelmente são 

ampliadas quando as plantas estão adultas, porém sendo necessário 

pesquisas para comprovação desta hipótese, principalmente quais seriam os 

impactos sobre as produção e qualidade da uva, relacionando aos aspectos 

fisiológicos. Sobre o vigor e desenvovlimento já existe certo conhecimento, 

porém sobre a qualidade da uva os resultados são bastante divergentes, assim 

como quais são as melhores combinações porta-enxerto/copa de acordo com 

as características edafoclimáticas de cada região e quais as implicações 

fisiológicas destas interações.  

Diversos trabalhos têm sido realizados com porta-enxertos de videira, 

testando sua influência sobre a variedade copa em plantas adultas, mas a 

ênfase dada é principalmente para indicadores agronômicos de propagação, 

produção e qualidade de uva (Barros et al., 1996; Biasi et al., 1997; Alvarenga 

et al., 2002; Camargo et al., 2005; Amaral et al., 2008; Silva et al., 2010). 

Poucos trabalhos são direcionados para avaliações fisiológicas e morfológicas 

(Koundouras et al., 2008; Lovisolo et al., 2008) da interação para explicar o 

comportamento diferenciado ou não dos genótipos de porta-enxertos de 

videira. 

Os dados do experimento I são parcialmente similares às indicadas por 

outros autores no que refere-se às diferenças de vigor (Christensen, 2003; 

Giovanini, 2005; Integrate Viticolture Online, 2010), confirmando o Paulsen 

1103 e o SO4 com maior vigor vegetativo desde a fase inicial de crescimento. 

Estas características de crescimento podem proporcionar maior rendimento ou 

quantidade de estacas/ha a cada ciclo vegetativo para a propagação de mudas 

em viveiros comerciais. Enquanto o Mgt. 101-14 apresenta menor 
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rendimento/ha, resultando em menor número de estacas coletadas por ha, para 

serem utilizadas na propagação. Isso explica porque muitos viveiristas 

encontram certa dificuldade na obtenção de materiais de Mgt. 101-14 com 

diâmetro adequado ou compatíveis para propagação e em grande quantidade 

para produção de mudas em maior escala. 
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4.1.2 Trocas Gasosas / Fisiologia Foliar 

Os porta-enxertos não interferiram na taxa de assimilação líquida de 

CO2 (taxa de fotossíntese), condutância estomática, concentração interna de 

CO2 e transpiração, medidas às 14h, em condições similares de disponibilidade 

hídrica (Tabela 5A). Nas condições avaliadas, os mesmos não apresentaram 

diferenças significativas quanto aos parâmetros fisiológicos, situando-se a taxa 

de fotossíntese em torno de 6 µmol CO2.m-2.s-1, a transpiração em 4,6 mol 

H2O.m-2.s-1, a condutância estomática em 0,20 mol H2O .m-2.s-1 e a 

concentração interna de CO2 de 320 µmol .m-2.s-1.  

Nas condições avaliadas, os porta-enxertos de videira também não 

apresentaram diferenças significativas  nos parâmetros fisiológicos no segundo 

dia de medição (Tabela 5B), mensurados às 14:00h, sendo a taxa de 

fotossíntese aproximadamente de 5 a 6 µmol CO2.m-2.s-1, a transpiração de 4,4 

(mol H2O.m-2.s-1), a condutância estomática de 0,17 (mol H2O.m-2.s-1) e a 

concentração interna de CO2 de 320 (µmol.m-2.s-1). Em valores absolutos o 

porta-enxerto Paulsen 1103 apresentou valores superiores de concentração 

interna de CO2. 

Os dados de fotossíntese são parcialmente similares ao encontrado por 

Satisha et al. (2007a e 2007b), que apontam valores de 5 a 10 µmol CO2.m-2.s-

1. Entretanto são menores aos encontrados por Regina e Cabournneau (1996; 

1999) e por Montague e Hellman (2007), estes últimos apontam valores de 12 

e 15 µmol de CO2 m2 s-1. Os valores de condutância estomática são menores 

aos encotrados por Souza et al. (2001) e Satisha et al. (2007a ; 2007b). 

 Os valores de transpiração se apresentam próximos aos encontrados 

por Satisha et al. (2007a), sendo que os autores encontraram uma taxa de 
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transpiração em torno de 5 a 6 µmol cm-2 s-1. São similares aos indicados por 

Souza et al. (2001), em torno de 2,5 a 4 mol H2O m2 s-1. Divergem dos 

encontrados por por Montague e Hellman (2007), que apontam valores de 6 a 

12 mol de H2O m2 s-1. Entretanto, cabe salientar que a maior parte destes 

experimentos referem-se às trocas gasosas de variedades copa. Os dados do 

experimento 1, referem-se diretamente aos genótipos de porta-enxertos, sem 

enxerti 

TABELA 5. Taxa de fotossíntese (µmol CO2.m-2.s-1), de transpiração (mol H2O 
.m-2.s-1), condutância estomática (mol H2O .m-2.s-1), concentração 
interna de CO2 (µmol .m-2.s-1), medidos às 14h, em mudas de 
porta-enxertos de videira (Vitis sp.). Primeiro dia de avaliação (A) e 
segundo dia de avaliação (B), em Fevereiro de 2010. n=24. Porto 
Alegre - RS, 2010. 

A) 

  
Variáveis Fisiológicas 

Porta-enxerto 
Taxa de 

Fotossínetese 
(A) 

Condutância 
Estomática 

(gs) 

Concentração 
Interna de CO2 

(Ci) 
Transpiração 

(E) 

Paulsen 1103     5,59 ns     0,20 ns     320,9 ns     4,81 ns 

Mgt. 101-14 6,18 0,21 313,1 4,66 

SO4 6,05 0,18 311,6 4,34 

cv% 24,1 30,2 4,4 28,5 

B) 

  
Variáveis Fisiológicas 

Porta-enxerto 
Taxa de 

Fotossínetese 
(A) 

Condutância 
Estomática 

(gs) 

Concentração 
Interna de CO2 

(Ci) 
Transpiração 

(E) 

Paulsen 1103     4,39 ns     0,17 ns     328,2 ns      4,48 ns 

Mgt. 101-14 5,03 0,18 323,7 4,58 

SO4 5,12 0,16 316,7 4,36 

cv% 34,2 29,7 4,4 24,7 

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na coluna não diferem significativamente 
pelo método de Tukey, a 5% de probabilidade de erro. ns: não significativo na coluna. n = 24, 
sendo 8 plantas por tratamento. 
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Não houve diferenças significativas entre os genótipos testados, quanto 

à eficiência no uso da água (EUA) e a eficiência de carboxilação, calculados a 

partir dos parâmetros fisiológicos medidos às 14h, tanto no primeiro dia de 

avaliações (Tabela 6A), quanto no segundo dia (Tabela 6B).  

 

TABELA 6. Relações de Eficiência no uso da água (A/E - µmol mol-1) e 
eficiência de carboxilação (A/Ci - µmol m2 s-1) medidos às 14h, 
em mudas de porta-enxertos de videira (Vitis sp.). Primeiro dia de 
avaliação (A) e segundo dia de avaliação (B), em Fevereiro de 
2010. n=24. Porto Alegre - RS, 2010. 

A) 

  
Variáveis Fisiológicas 

Porta-enxerto Eficiência no Uso da Água 
(A/E) 

Eficiência de Carboxilação 
(A/Ci) 

Paulsen 1103     1,17 ns     0,017 ns 

Mgt. 101-14 1,42 0,020 

SO4 1,43 0,019 

cv% 22,4 24,5 

B) 

  
Variáveis Fisiológicas 

Porta-enxerto Eficiência no Uso da Água 
(A/E) 

Eficiência de Carboxilação 
(A/Ci) 

Paulsen 1103     0,97 ns      0,014 ns 

Mgt. 101-14 1,14 0,015 

SO4 1,19 0,016 

cv% 31,2 36,2 

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na coluna não diferem significativamente 
pelo método de Tukey, a 5% de probabilidade de erro. ns: não significativo na coluna. n = 24, 
sendo 8 plantas por tratamento. 

 

Observa-se que para os parâmetros de déficit de pressão de vapor, 

temperatura do ar e temperatura da folha não houve diferenças significativas 
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entre os genótipos (Tabela 7A). A diferença entre a temperatura foliar e a 

temperatura do ar pode ser um índice fisiológico relacionado com a 

transpiração. Pois a transpiração também atua como um mecanismo de 

diminuição de temperatura da folha, com objetivo de evitar danos negativos 

sobre os processos bioquímicos, ocasionado por temperaturas foliares 

excessivas (Taiz & Zeiger, 2009). Quanto menor a diferença entre a 

temperatura foliar e a temperatura do ar,  maior é a transpiração. Quanto maior 

o fechamento estomático, menor será a transpiração e esta diferença de 

temperatura tende a ser maior. Nesse estudo não foi verificada nenhuma 

influência dos porta-enxertos testados sobre a temperatura foliar, assim como 

sobre a transpiração e condutância estomática. Os valores de déficit de 

pressão de vapor, temperatura do ar e temperatura foliar apresentaram valores 

similares entre os porta-enxertos, como já citados, também, para o primeiro dia 

de avaliação (Tabela 7B). 
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TABELA 7. Déficit de pressão de vapor (DPV em KPa), temperatura do ar (T ar 
em ºC) e temperatura da folha (T folha em ºC), medidos às 14h, em 
mudas de porta-enxertos de videira (Vitis sp.). Primeiro dia de 
avaliação (A) e segundo dia de avaliação (B), em Fevereiro de 
2010. n=24. Porto Alegre - RS, 2010. 

A) 

  
  Variáveis Fisiológicas 

Porta-enxerto Déficit de Pressão de 
Vapor (DPV) T ar (oC) T folha (oC) 

Paulsen 1103     2,58 ns     31,6 ns     32,7 ns 

Mgt. 101-14 2,43 32,1 32,2 

SO4 2,50 32,4 32,2 

cv% 11,2 4,8 4,7 

B) 

  
Variáveis Fisiológicas 

Porta-enxerto Déficit de Pressão de 
Vapor (DPV) T ar (oC) T folha (oC) 

Paulsen 1103      2,78 ns      33,4 ns      34,7 ns 

Mgt. 101-14 2,58 33,9 34,3 

SO4 2,78 34,1 34,7 

cv% 14,4 6,6 7,6 

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na coluna não diferem significativamente 
pelo método de Tukey, a 5% de probabilidade de erro. ns: não significativo na coluna. n = 24, 
sendo 8 plantas por tratamento. 
 

 Os valores de radiação fotossinteticamente ativa podem ser verificadas 

no Apêndice 14, no qual não foram observadas diferenças entre os 

tratamentos, principalmente para as medidas dentro da câmara de troca 

gasosas. Em parte, isto ocorreu devido a alternância dos tratamentos 

(avaliando uma planta de cada) no momento da medição, a fim de evitar 

possíveis diferenças de radiação entre os tratamentos. 

Os porta-enxertos Paulsen 1103 e SO4 apresentaram maior 
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desenvolvimento vegetativo (Figura 16), com maior conteúdo de matéria fresca 

e seca das folhas, ramos e raiz. Porém, de forma geral, não chegaram a 

apresentar diferenças significativas quanto às trocas gasosas considerando a 

mesma área de tecido foliar, similar ao encontrado por Sousa (2001).  

Posteriormente, com o maior desenvolvimento da planta (sistema 

radicular e parte aérea) ou conforme as condições de cultivo (Koundouras et 

al., 2008), as diferenças nos parâmetros fisiológicos podem se alterar. Vale 

ressaltar que  os porta-enxertos apresentavam disponibilidade hídrica próxima 

à capacidade de campo, simulando as condições de cultivo e o alto regime 

pluviométrico do Sul do Brasil. Porém, alguns trabalhos demonstraram a 

influência dos porta-enxertos nas trocas gasosas submetidas ao déficit hídrico, 

condições relacionadas ao cultivo de videiras em regiões semi-áridas com 

baixo regime pluviométrico (Koundouras et al., 2008). Estes autores indicam o 

Paulsen 1103 com maior eficiência no uso da água em relação ao SO4, sendo 

indicado para regiões de déficit hídrico, mas sem ocorrer diferenças na taxa de 

fotossíntese da variedade Cabernet Sauvignon.  

Segundo os dados do experimento I, os porta-enxertos não apresentam 

diferenças nas trocas gasosas considerando a mesma área de tecido amostral 

em todos tratamentos e considerando a mesma condições de disponibilidade 

hídrica. Possivelmente, este resultado ocorreu devido a similaridade da 

densidade estomática entre os porta-enxertos. Cabe salientar que as trocas 

gasosas podem ser alteradas em valores totais quando considerada a 

diferença de área foliar e crescimento total da parte aérea, conferindo maior 

potencial total de fotossíntese e maior transpiração em porta-enxertos mais 

vigorosos (Paulsen 1103 e SO4) em relação ao menos vigoroso  (Mgt. 101-14). 
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4.1.3 Análise anatômica – estrutura do sistema vascular 

Na Figura 19 verifica-se a área de medula em cortes transversais 

realizados nas regiões apical, mediana e basal dos ramos para diferentes 

genótipos de porta-enxertos de videira. Verifica-se que não houve diferença 

significativa entre os porta-enxertos. Ocorreu um aumento da área de medula 

em valores absolutos em função do aumento do diâmetro do ramo e de acordo 

com o crescimento secundário proporcionado pela atividade do câmbio 

vascular. Na Figura 20, observa-se as diferentes estruturas e principais tecidos 

do sistema vascular de videiras.  

 

 
FIGURA 19. Área de medula em relação à posição no ramo para diferentes 

genótipos de porta enxertos de videira (Vitis sp.), após 160 dias 
de crescimento; SO4, Paulsen 1103 e Mgt 101-14. Letras 
minúsculas diferentes, para mesma porção do ramo, diferem entre 
sí pelo teste de Tukey (p<0,05). Não significativo (ns). n= 44. 
Porto Alegre, 2010. 
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FIGURA 20. Seção transversal do ramo (porção mediana) de mudas de videira 

cv. Cabernet Sauvignon ilustrando a estrutura do sistema 
vascular: tecido medular (M), xilema secundário (X2), Floema 
secundário (F2) e Zona cortical (ZC - epiderme e colênquima). 
LAVEG, Instituto de Biociências - UFRGS. Porto Alegre, 2011.  

 

Verifica-se o aumento da área de xilema secundário ao longo do ramo, 

de acordo com o crescimento e aumento do ramo em diâmetro (Figura 21). No 

ápice da planta foi possível observar diferença significativa entre os porta-

enxertos. À medida que ocorreu o crescimento secundário do xilema as 

diferenças entre os porta-enxertos tornaram-se maiores, sendo que os 

genótipos SO4 e Paulsen 1103 apresentaram maior área de xilema na base do 

ramo, respectivamente 2,61 e 2,51 mm2, quando comparados ao porta-enxerto 

101-14 Mgt, que apresentou em média 1,60 mm2. 

 A maior área de tecido xilemático está correlacionada com o maior vigor 

e crescimento dos porta-enxertos, bem como com o maior potencial de 

condução de água e sais minerais do sistema radicular para parte aérea. A 
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condutividade hidráulica pode estar relacionada a essas diferenças de área nos 

tecidos do xilema, e consequentemente relacionada com o maior potencial de 

vigor e desenvolvimento das plantas. Em alguns casos as diferenças na 

morfologia podem estar relacionadas a maior ou menor resistência hidráulica 

na planta e as características dos elementos de vaso do xilema (Lovisolo et al., 

1998; Olmstead, 2006; Haiwen Wu et al. 2011). 

 
FIGURA 21. Área de Xilema em relação à posição nos ramos para diferentes 

genótipos de porta-enxertos de videira (Vitis sp.), após 160 dias 
de crescimento; SO4, Paulsen 1103 e Mgt 101-14. Letras 
minúsculas diferentes, para mesma porção do ramo, diferem entre 
sí pelo teste de Tukey (p<0,05). Não significativo (ns). n = 44. 
Porto Alegre, 2010. 

 

As áreas médias do floema no ápice das plantas foram de 0,09; 0,10; e 

0,10 mm2 para os porta-enxertos SO4, Paulsen 1103 e Mgt.101-14, 

respectivamente (Figura 22). Na porção mediana foram observados 0,35; 0,39 

e 0,38 mm2 e, na base do ramo, foram de 0,79; 0,70 e 0,74 mm2 para os porta-

enxertos SO4, Paulsen 1103 e Mgt.101-14, respectivamente. 

Não ocorreram diferenças significativas entre as áreas de floema dos 
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diferentes porta-enxertos ao longo do ramo. O que ocorreu foi um aumento da 

área de floema em função do crescimento secundário (Appezzato da Gloria, 

2003), de acordo com o crescimento do ramo em diâmetro, mas sem diferença 

entre os porta-enxertos.  

Mediante esses resultados verificou-se que o principal componente da 

estrutura anatômica relacionado com o vigor dos porta-enxertos foi o tecido de 

xilema, em função do maior potencial de fluxo de água e outras substâncias, 

como nutrientes e hormônios vegetais.  

O tecido de floema, responsável pelo transporte de seiva elaborada, 

principalmente carboidratos oriundos da fotossíntese, aminoácidos e 

compostos orgânicos (Apezzato-da-Gloria, 2003; Taiz e Zeiger, 2009), 

permaneceu na mesma proporção de crescimento para os diferentes genótipos 

de porta-enxertos, independentemente da diferença de vigor observada.  

 
FIGURA 22. Área de Floema em relação à posição nos ramos para diferentes 

genótipos de porta-enxertos de videira (Vitis sp.), após 160 dias 
de crescimento: SO4, Paulsen 1103; Mgt 101-14. Letras 
minúsculas diferentes, para mesma porção do ramo, diferem 
entre sí pelo teste de Tukey (p<0,05). Não significativo (ns). n = 
44. Porto Alegre, 2010. 
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O índice de relação xilema/floema dos ramos, observado no ápice das 

plantas, foi de 3,61; 3,05 e 2,12 para os porta-enxertos SO4, Paulsen 1103 e 

101-14 Mgt., respectivamente (Figura 23). Para porção mediana foram 

observados 3,46; 3,56 e 2,51 e para base do ramo foram de 3,59; 3,46 e 2,47 

para os porta-enxertos SO4, Paulsen 1103 e 101-14 Mgt., respectivamente. 

Verifica-se que este índice diferiu significativamente entre os porta-

enxertos apenas no ápice, porém observa-se a tendência do porta-enxerto 101-

14 apresentar o menor índice, ou seja, apresenta menor área de xilema 

proporcionalmente à área de floema. Esse menor índice pode ser um indicativo 

do menor potencial para o fluxo de água via xilema ou maior resistência 

hidráulica ao fluxo, quando comparado aos demais genótipos.  

Os porta-enxertos SO4 e Paulsen 1103, possivelmente, apresentam 

maior potencial para fluxo de seiva, devido a sua maior relação xilema/floema. 

Também, observa-se que ocorreu pouca variação ao longo das estruturas do 

ramo, ou seja, o índice teve pouca variação em relação à porção apical, 

mediana e basal do ramo.  

Esse resultado é um indicativo de que a atividade do câmbio vascular 

atua na formação conjunta, tanto do crescimento secundário do xilema, quanto 

do crescimento secundário do floema (Cutler et al., 2011). O resultado 

evidencia a atividade do câmbio, a partir do ápice da planta até a base, de 

maneira uniforme, mantendo a proporção na formação de células desses 

tecidos responsáveis pelo transporte de água, sais minerais (seiva bruta) e 

carboidratos ou açúcares solúveis (seiva elaborada), conforme já descrito por 

outros autores (Esau, 1965; Appezzato-da-Gloria, 2003; Cutler, 2011). Se 

supõe que há uma tendência no aumento em valores absolutos da área de 
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xilema em detrimento da área de floema, ao longo da fase de produção da 

muda, após a enxertia, alterando o padrão de vascularização das plantas de 

acordo com as características do porta-enxerto. Estas alterações podem 

proporcionar maior capacidade de transporte de água e nutrientes para atender 

as demandas da parte aérea, como consequência também do maior 

desenvolvimento vegetativo da copa. Alterações do padrão de vascularização 

são influenciadas e são consequências diretamente da taxa de atividade 

cambial, cuja atividade é determinada por fatores fisiológicos, como o balanço 

hormonal, principalmente de auxinas (Lovisolo, 2002) e citocininas (Taiz e 

Zeiger, 2009). Também, influenciada por fatores exógenos como 

disponibilidade hídrica, temperatura e radiação, que influenciam no 

metabolismo da planta e no ciclo vegetativo de plantas perenes caducifólias. 

As citocininas são os principais fitohormônios envolvidos na 

diferenciação das células do câmbio vascular, influenciando na formação do 

xilema e floema (Taiz e Zeiger, 2009). Sendo que o principal sítio de síntese de 

citocinina são os meristemas das raízes das videiras e o sistema radicular um 

dos fatores de maior diferença entre os porta-enxertos avaliados. 

Possivelmente esta relação apresente influência sobre o balanço hormonal, 

alterando o potencial de vigor da parte áerea. Fatos estes, que devem ser 

confirmados através de novas pesquisas que quantifiquem o balanço hormonal 

na interação porta-enxerto/copa. 
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FIGURA 23.  Índice de relação da área Xilema / Floema ao longo do ramo para 
diferentes genótipos de porta-enxertos de videira (Vitis sp.), após 
150 dias de crescimento: SO4, Paulsen 1103 e Mgt 101-14. 
Letras minúsculas diferentes, para mesma porção do ramo, 
diferem entre sí pelo teste de Tukey (p<0,05). Não significativo 
(ns). n = 44. Porto Alegre, 2010. 

 

Não houve diferenças significativa nos perímetros dos ramos dos porta-

enxertos. Os perímetros médios dos ramos observados no ápice das plantas 

foram de 4,49; 4,48; e 4,14 mm para os porta-enxertos SO4, Paulsen 1103 e 

101-14 Mgt, respectivamente (Figura 24). Para porção mediana foram 

observados de 6,39; 6,76; e 5,80 mm e para base do ramo foram de 9,63; 8,79 

e 7,68 mm para os porta-enxertos SO4, Paulsen 1103 e 101-14 Mgt., 

respectivamente.  

Não ocorreram diferenças significativas entre os porta-enxertos, porém 

observa-se uma tendência dos genótipos SO4 e Paulsen 1103 apresentarem 

valores numéricos superiores à medida que aumenta o crescimento ou o 

desenvolvimento do ramo, principalmente na base dos ramos. Também, é 
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secundário das estruturas anatômicas, de acordo com as diferentes porções 

dos ramos, principalmente de tecido xilemático. Em ramos mais velhos 

provavelmente seja possível verificar maiores diferenças entre o perímetro dos 

ramos dos porta-enxertos, em virtude da diferença de vigor já observada para 

as demais variáveis avaliadas ao longo destes 160 dias de monitoramento. 

 

FIGURA 24. Perímetro em relação à posição nos ramos para diferentes 
genótipos de porta-enxertos de videira (Vitis sp.), após 160 dias 
de crescimento: SO4, Paulsen 1103 e Mgt 101-14. Letras 
minúsculas diferentes, para mesma porção do ramo, diferem 
entre sí pelo teste de Tukey (p<0,05). Não significativo (ns). n = 
44 plantas. Porto Alegre, 2010. 
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4.1.4 Análise específica dos elementos traqueais 

Na Figura 25 observa-se o diâmetro (µm) e a área média dos elementos 

traqueais (vasos), mensurados em diferentes cortes transversais na porção 

apical, mediana e basal do ramo, para os diferentes porta-enxertos de videira.  

Observa-se que ocorreram diferenças significativas no diâmetro e, 

conseuqentemente, na área dos vasos desde o ápice do ramo, sendo os porta-

enxertos SO4 e Paulsen 1103 os que apresentaram os maiores valores. Ao 

longo do crescimento secundário ocorre um aumento das diferenças entre os 

porta-enxertos em relação ao diâmetro dos vasos. O porta-enxerto 101-14 Mgt. 

apresentou o menor diâmetro médio dos vasos nas diversas posições do ramo 

(Figura 26). Esses resultados indicam que o vigor ou desenvolvimento 

vegetativo dos porta-enxertos estão correlacionados com  o diâmetro médio 

dos vasos, similar ao encontrado em outras espécies frutíferas (Tombesi et al., 

2010; Gonçalves et al., 2007) e em experimentos de estresse hídrico em 

videiras (Lovisolo et al., 1998). Esse fato pode ter uma relação direta com a 

diferenciação e atividade cambial, relacionada ao balanço hormonal 

(auxinas:citocininas), e resulta em diferenças de potencialidade de 

condutividade hidráulica. 

Consequentemente, a variável perímetro dos vasos (Apêndice 17) 

também aumenta com o diâmetro do ramo e com o aumento da área total de 

xilema, ou seja, à medida que vai ocorrendo o crescimento secundário via 

diferenciação do câmbio fascicular (Esau, 1965). Ao mesmo tempo, esta 

formação também está relacionada às condições climáticas e de cultivo, sendo 

influenciada pela sazonalidade principalmente da temperatura, atividade 

metabólica da planta e pela taxa de crescimento do ramo.  
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FIGURA 25. Diâmetro (A) e área (B) dos elementos traqueais (vasos) no xilema 

em relação à posição nos ramos, para diferentes genótipos de 
porta-enxertos de videira (Vitis sp.), após 160 dias de 
crescimento: SO4, Paulsen 1103; Mgt 101-14. Letras minúsculas 
diferentes, para mesma porção do ramo, diferem entre sí pelo 
teste de Tukey (p<0,05). Não significativo (ns). Porto Alegre, 
2010. 
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FIGURA 26. Corte transversal da porção mediana do ramo de porta-enxerto 

101-14 Mgt, demonstrando a estrutura anatômica do sistema 
vascular, com medula (M), xilema (X), câmbio vascular (C), 
floema (F), zona cortical com epiderme (ep) e colênquima (Co) em 
costelas caulinares. Observa-se no xilema: raios parenquimáticos 
(Rp), elementos traqueais (elementos de vaso - E), células 
parenquimáticas e fibras. Floema: células de floema ativo, fibras 
do floema. Periderme: esclerênquima. Escala: 100µm. Porto 
Alegre, 2011.  

 

Tanto o diâmetro de vaso, como a área apresentada por cada vaso, 
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apresentaram maior área de xilema, maior diâmetro e área dos elementos 

traqueais.  

A diferença de vigor dos porta-enxertos pode proporcionar também 

modificações na estrutura anatômica, principalmente pela diferença do 

diâmetro dos vasos, como verificado em outras espécies (Olmstead et al., 

2007; Tombesi et al., 2010); e na taxa de crescimento do xilema secundário, 

ocasionado pela diferença na atividade do câmbio vascular.  

As alterações na atividade do câmbio fascicular possivelmente sejam em 

função da diferença dos porta-enxertos em alterar a atividade meristemática e 

o balanço hormonal, desencadeando um série de processos bioquímicos que 

resultam na diferença de crescimento do sistema vascular. Um exemplo é a 

concentração de auxinas, que podem apresentar uma função importante no 

controle da formação do xilema (Lovisolo et al., 2002), juntamente com a 

citocinina (Taiz e Zeiguer, 2009). Também o ácido abscísico, produzido nas 

raízes e translocado via xilema, apresenta função relacionada ao fechamento 

estomático (Santos & Carlesso, 1998). A partir destas questões relacionadas 

ao balanço hormonal, influenciando na atividade cambial e no desenvolvimento 

vegetativo, surgem hípoteses como a possibilidade de manejar o crescimento 

das mudas com reguladores de crescimento, entre outras práticas, mas que 

deveriam ainda ser pesquisadas. 

O número total de vasos observados no ápice das plantas foi de 98,3; 

91,0 e 69,0 para os porta-enxertos SO4, Paulsen 1103 e 101-14 Mgt, 

respectivamente (Figura 27). Para a porção mediana foram observados 182,9; 

170,4 e 165,6 e para a base do ramo foram observados 327,4; 229,9 e 235,0, 

respectivamente. Verificou-se um maior número de vasos dos porta-enxertos 
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Paulsen 1103 e SO4 no ápice do ramo em relação ao 101-14 Mgt. Na posição 

mediana dos ramos não ocorreram diferenças significativas, mas na base dos 

ramos observou-se a superioridade do número total de vasos do porta-enxerto 

SO4. Segundo os resultados, o maior vigor vegetativo pode estar 

correlacionado mais ao diâmetro médio dos vasos do que ao número total de 

vasos, uma vez que os porta-enxertos Paulsen 1103 e 101-14 apresentaram 

diferenças significativas quanto ao desenvolvimento vegetativo, mas não 

apresentaram diferenças quanto ao numero total de vasos na base dos ramos. 

Na base dos ramos, com crescimento secundário do xilema poderia haver 

maior diferença no número total de vasos entre os genótipos, mas essa 

hipótese ou diferença no padrão de crescimento não foi observada. O que 

ocorreu foi um aumento do número de vasos de acordo com o crescimento 

secundário, observado pela diferença dos valores nas porções apical, mediana 

e basal dos ramos. 

 
FIGURA 27. Número total de elementos traqueais (vasos) no xilema em 

relação à posição nos ramos, para diferentes genótipos de porta-
enxertos de videira (Vitis sp.); após 160 dias de crescimento: 
SO4, Paulsen 1103 e Mgt 101-14. Letras minúsculas diferentes, 
para mesma porção do ramo, diferem entre sí pelo teste de 
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Tukey (p<0,05). Não significativo (ns). Porto Alegre, 2010. 
 

A densidade de vasos observada no ápice das plantas foi de 312,7; 

321,6; e 348,1 vasos/mm2 para os porta-enxertos SO4, Paulsen 1103 e 101-14 

Mgt., respectivamente. Para a porção mediana foram observados 159,6; 139,6 

e 182,6 vasos/mm2 e para a base do ramo foram observados 128,2; 108,2 e 

134,9 vasos/mm2 (Figura 28).  

Verifica-se que no ápice dos ramos ocorreu maior densidade de vasos 

em comparação com a posição mediana e basal do ramo. Ocorreu uma 

diminuição da densidade conforme aumentou o crescimento secundário, ou 

seja, em fase inicial de desenvolvimento do ramo, quanto maior é o 

crescimento secundário do xilema, menor é a densidade de vasos, devido ao 

crescimento de outras estruturas de sustentação, como fibras e raios 

parenquimáticos, que também constituem o tecido xilemático (Esau, 1965; 

Appezzato-da-Gloria, 2003).  

Observa-se também que não houve diferença na densidade de vasos 

entre os porta-enxertos avaliados, porém existe uma tendência de maior 

densidade de vasos do porta-enxerto 101-14 Mgt., o que poderia estar 

relacionado a uma compensação na condutividade hidráulica devido ao menor 

diâmetro médio dos vasos apresentado por esse genótipo nessas condições de 

cultivo (muda), conforme já discutido na Figura 23.  

Em virtude do ambiente, as plantas podem apresentar adaptações ou 

respostas ecofisiológicas para favorecer alguns processos fisiológicos e 

bioquímicos, como por exemplo, influências sobre a condutividade hidráulica e 

fluxo de seiva sobre estresse hídrico (Lovisolo et al.,1998) relacionados com as 

trocas gasosas e demandas por evapotranspiração (Koundouras et al., 2008). 
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Nesse caso do porta-enxerto 101-14 Mgt., haveria uma compensação para 

aumentar o fluxo de seiva, havendo uma formação de um maior número de 

vasos para compensar o menor diâmetro médio apresentado por cada vaso. 

Para os demais porta-enxertos, principalmente o Paulsen 1103, verifica-se uma 

tendência de menor densidade, o que poderia estar relacionado com o maior 

diâmetro médio apresentado pelos vasos. Nesse caso, o grande potencial para 

o fluxo de seiva e condutividade hidráulica proporcionada pelo maior diâmetro 

dos vasos, assim como indicado em outros trabalhos (Lovisolo & Schubert, 

1998; Olmstead, 2006; Tombesi et al., 2010), seria compensado pela formação 

de um menor número de vasos. Posteriormente, com a inclusão da estimativa 

da condutividade hidráulica, esses parâmetros serão discutidos com maior 

detalhe. 

 
FIGURA 28. Densidade de Elementos Traqueais (vasos/mm2) no xilema em 

relação à posição nos ramos, para mudas de diferentes genótipos 
de porta-enxertos de videira (Vitis sp.), após 160 dias de 
crescimento: SO4, Paulsen 1103 e Mgt 101-14. Letras minúsculas 
diferentes, para mesma porção do ramo, diferem entre sí pelo 
teste de Tukey (p<0,05). Não significativo (ns). Porto Alegre, 
2010. 
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 Os porta-enxertos  interferiram na média de distribuição e frequência dos 

elementos traqueais (vasos) no tecido xilemático, de acordo com diferentes 

classes de diâmetros (µm), em cortes transversais realizados na base do ramo, 

no 2º entre-nó (Figura 29). 

Nos gráficos de frequência dos porta-enxertos SO4 (Figura 29A) e 

Paulsen 1103 (Figura 29B) observa-se a predominância de vasos das classes 

de 40 a 50 µm de diâmetro, constituindo em torno de 28% da frequência. 

Enquanto que, para o porta-enxerto 101-14 (Figura 29C), observa-se uma 

predominância de vasos da classe de 20 a 30 e 30 a 40 µm. 

 Nas figuras 29A e 29B também se observa que o SO4 e o Paulsen 1103 

apresentaram vasos com diâmetro superior a 80 µm, chegando a diâmetros de 

até 100 µm para o SO4 e até 110 µm para o Paulsen 1103. Os elementos de 

vaso do 101-14 Mgt. apresentaram diâmetro máximo de 70 a 80 µm, sendo 

que a frequência de vasos superiores a 50 µm diminui consideravelmente, 

constituindo apenas em torno de 8% do total de vasos (Figura 29C). 

Para o Paulsen 1103 os vasos acima de 50 µm constituem mais de 40% 

da frequência total de vasos. No SO4 os vasos acima de 50 µm constituem em 

torno de 38% dos vasos. Analisando esses dados, verifica-se uma relação 

direta da distribuição e formação de vasos com maior diâmetro nos porta-

enxertos com maior crescimento vegetativo e, consequentemente, maior vigor. 

Porta-enxertos mais vigorosos, SO4 e Paulsen 1103, apresentaram maior 

frequência de vasos com maior diâmetro (acima de 50µm) em comparação 

com porta-enxertos de menor vigor, como o 101-14 Mgt. O 101-14 Mgt., porta-

enxerto menos vigoroso, apresentou maior frequência de vasos com diâmetros 

inferiores a 40 µm em comparação aos demais. Quanto ao menor diâmetro dos 
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vasos, observa-se que o porta-enxerto Paulsen e o 101-14 Mgt apresentam em 

torno de 5% e 7%, respectivamente, de vasos com diâmetro abaixo de 20 µm.  

A estrutura anatômica do sistema vascular pode ser observada em 

escala de 200µm (Figuras 30 e 32) e 100µm (Figura 31), com medula, xilema, 

floema e periderme em fotomicrografias dos segmentos de porta-enxertos, com 

cortes transversais da porção basal (2º entre-nó), da porção mediana e do 

ápice dos ramos de porta-enxerto Paulsen 1103 (A), 101-14 Mgt. (B) e SO4 

(C), sem enxertia (Figuras 30, 31, e 32). Observa-se a estrutura do tecido de 

xilema, com os raios parenquimáticos, elementos traqueais (elementos de 

vaso), células parenquimáticas e fibras. No floema observa-se as células de 

floema ativo e fibras do floema. Na periderme a ocorrência de tecidos de 

colênquima.  

Cada tecido apresenta sua função diferenciada em termos de condução 

e sustentação da planta, com o xilema atuando no transporte de água, 

nutrientes e hormônios vegetais; o floema no transporte de seiva elaborada, 

fotossintatos e hormônios vegetais; a periderme e colênquima promovendo a 

sustentação dos tecidos e do ramo (Esau, 1965; Apezzato-da-Glória, 2003; 

Cutler et al., 2011).  
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FIGURA 29. Distribuição e frequência dos elementos traqueais no tecido 

xilemático, de acordo com diferentes classes de diâmetros (µm), 
em cortes transversais realizados na base dos ramos (2º entre-
nó), para porta-enxertos de videira SO4 (A), Paulsen 1103 (B) e 
Mgt. 101-14 (C), Vitis sp.. Porto Alegre, 2010. 
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FIGURA 30. Corte transversal da porção apical dos ramos de porta-enxertos 

(Vitis sp.) Paulsen 1103 (A), 101-14 Mgt. (B) e SO4 (C), 
demonstrando a estrutura anatômica do sistema vascular no início 
do crescimento secundário, com medula, xilema, floema e zona 
cortical (epiderme e colênquima). Após 160 dias de crescimento. 
Escala = 200 µm. LAVEG – Instituto de Biociências, UFRGS. 
Porto Alegre, 2011. 
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FIGURA 31. Cortes transversais da porção mediana dos ramos dos porta-

enxertos (Vitis sp.) Paulsen 1103 (A), 101-14 Mgt (B), SO4 (C), 
com a estrutura do sistema vascular (medula, xilema, floema e 
zona cortical). No xilema: raios parenquimáticos, elementos de 
vaso, células parenquimáticas e fibras. Floema: células de 
floema ativo, fibras do floema. Periderme: esclerênquima. Após 
160 dias de crescimento. Escala = 100 µm. LAVEG – Instituto de 
Biociências, UFRGS. Porto Alegre, 2011.   
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FIGURA 32. Corte transversal da porção basal (2º entre nó) dos ramos de 

porta-enxertos (Vitis sp.) Paulsen 1103 (A), 101-14 Mgt. (B) e 
SO4 (C), com a estrutura do sistema vascular (medula, xilema, 
floema e zona cortical), após 160 dias de crescimento. No 
xilema: raios parenquimáticos, elementos de vaso, células 
parenquimáticas e fibras. Floema: células de floema ativo, fibras 
do floema. Escala = 200 µm. LAVEG – Instituto de Biociências, 
UFRGS. Porto Alegre, 2011.   
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4.2 Experimento II – Influência de porta-enxertos em Vitis vinifera 

cv. Cabernet Sauvignon e Merlot com ênfase em anatomia e 

fisiologia. 

4.2.1 Desenvolvimento vegetativo das mudas 

O conteúdo de matéria fresca (MF) e matéria seca (MS) em diferentes 

órgãos da planta, de mudas de Vitis vinifera, variedades Cabernet Sauvignon e 

Merlot apresentaram influência dos porta-enxertos (Tabelas 8 e 9; Figura 33). 

O vigor desde o primeiro ciclo vegetativo foi alterado, ocorrendo a influência da 

interação entre porta-enxerto e variedade copa no conteúdo de matéria fresca 

e seca. Destaca-se o maior vigor vegetativo de Cabernet Sauvignon sobre 

Paulsen 1103 e Merlot sobre SO4, com 101-14 resultando em menor 

crescimento vegetativo em ambas variedades copa.  

A matéria fresca e seca dos ramos, folhas e raízes foi maior em 

Cabernet Sauvignon, comparativamente ao Merlot, quando o porta-enxerto foi 

P1103. Foi maior para Merlot quando enxertado sobre SO4, comparativamente 

ao Cabernet Sauvignon, para matéria fresca e seca das folhas e raízes. Com 

101-14, não houve diferenças de crescimento vegetativo entre as variedades 

copa.  
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TABELA 8. Matéria fresca (MF) das folhas, ramos, estacas e raízes de mudas 
de Vitis vinifera cv. Cabernet Sauvignon e Merlot, enxertadas em 
Paulsen 1103, 101-14 Mgt e SO4. Porto Alegre, 2011. 

    Porta-enxerto     

Variedade copa Paulsen 
1103          Mgt. 101-14        SO4                  Média 

  Matéria Fresca das 
Folhas (g planta-1)   

Cabernet Sauvignon 8,42 Aa  2,58 Ab  3,90 Bb  

Merlot 5,84 Ba 3,24 Ab 8,80 Aa  

    Matéria Fresca dos 
Ramos (g planta-1)     

Cabernet Sauvignon 4,33 Aa 1,29 Ac 2,61 Ab  

Merlot   2,64 Bab 1,53 Ab 3,20 Aa  

    Matéria Fresca das 
Estacas (g planta-1)    

Cabernet Sauvignon 14,19 12,58 12,25 12,9 B 

Merlot 15,35 14,69 12,73 14,2 A 

Média   14,76 a    13,42 ab   12,48 b  

    Matéria Fresca das 
Raízes (g planta-1)     

Cabernet Sauvignon 14,01 Aa  2,60 Ac   5,23 Bb  

Merlot   9,12 Ba  3,36 Ab 10,41 Aa   

  Valor de p 

Fatores MF folhas MF ramos MF 
estacas  MF raízes 

Porta-enxerto < 0,0001 < 0,0001 0,0070 < 0,0001 

Variedade 0,0850 0,5239 0,0361 0,6592 

Porta-enxerto x Var. 
copa < 0,0001 0,0100 0,5072 0,0028 

cv (%) 18,6 16,8 7,7 26,0 

Letras maiúsculas semelhantes na coluna e minúsculas na linha não diferem entre sí pelo teste 
de Tukey ao nível de 5% (p<0,05) de probabilidade. 
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TABELA 9. Matéria seca (MS) das folhas, ramos, estacas e raízes por planta, 
para mudas de Vitis vinifera cv. Cabernet Sauvignon e Merlot, 
enxertadas em Paulsen 1103, 101-14 Mgt e SO4. Porto Alegre, 
2011. 

    Porta-enxerto     

Variedade copa Paulsen 
1103          Mgt. 101-14        SO4                   

  
  

     Matéria Seca das Folhas (g planta-1) 
  

Cabernet Sauvignon 2,18 Aa 0,67 Ab 1,02 Bb  

Merlot  1,53 Bab 0,84 Ab 2,38 Aa  

  
  

Matéria Seca dos Ramos (g planta-1) 
  

  

Cabernet Sauvignon 1,35 Aa 0,31 Ac 0,69 Ab  

Merlot   0,67 Bab 0,37 Ab 1,01 Aa  

  
  

Matéria Seca das Estacas (g planta-1) 
  

Média 

Cabernet Sauvignon 6,76 5,65 5,23     5,87 ns 

Merlot 7,31 6,38 5,71 6,47 

Média   7,03 a   5,94 b    5,47 b  

  
  

Matéria Seca das Raízes (g planta-1) 
  

  

Cabernet Sauvignon 2,74 Aa 0,45 Ac 0,93 Bb  

Merlot  1,59 Bab 0,63 Ab 2,11 Aa  

  Valor de p 

Fatores MS folhas MS ramos MS estacas  MS raízes 

Porta-enxerto < 0,0001 < 0,0001 0,0003 < 0,0001 

Variedade 0,0851 0,4193 0,0575 0,6510 

Porta-enxerto x Var. copa < 0,0001 0,0012 0,9083 0,0001 

cv (%) 13,8 11,6 8,2 16,0 

Letras maiúsculas semelhantes na coluna e minúsculas na linha não diferem entre sí pelo teste 
de Tukey ao nível de 5% (p<0,05) de probabilidade. 
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FIGURA 33. Mudas do experimento II (A), proteção do ponto de enxertia (corte 

tipo ômega) com cera (B), diferença de crescimento vegetativo 
(C) e do sistema radicular (D e E)  em plantas de Vitis vinifera cv. 
Cabernet Sauvignon enxertadas em Paulsen 1103, Mgt. 101-14 e 
SO4, respectivamente (esquerda para direita). Trena/escla=30cm. 
Porto Alegre, 2011. 

 

A matéria fresca das folhas foi superior nas mudas de Cabernet 

Sauvignon enxertadas sobre Paulsen 1103, comparativamente às enxertadas 

A B 

C 

D E 



 

 

113 

em SO4 e 101-14. A matéria fresca dos ramos e raízes também foi maior em 

Cabernet Sauvignon enxertadas sobre Paulsen 1103, com as mudas 

enxertadas sobre SO4 apresentando valores intermediários e as enxertadas 

sobre 101-14 os menores valores. Estes dados divergem dos resultados 

apresentados por Amaral et al. (2008) quanto ao crescimento de raízes, no 

qual relatam o SO4 com maior produção de raízes e pegamento em relação 

aos demais. Entretanto, estão de acordo com Silva et al. (2010), que 

apresentaram dados de maior vigor do Paulsen 1103, em termos de matéria 

fresca dos ramos em comparação com SO4 e Mgt.101-14. 

Assim como observado para a matéria fresca, as mudas de Cabernet 

Sauvignon enxertadas sobre Paulsen 1103 apresentaram maior conteúdo de 

matéria seca em comparação aos demais, sendo portanto mais vigoroso e 

proporcionando maior crescimento vegetativo para variedade copa. Os porta-

enxertos 101-14 Mgt e SO4 apresentaram valores inferiores de matéria seca 

das folhas, não diferindo significativamente entre si. Verificou-se a 

superioridade do SO4 em relação ao 101-14, principalmente quanto ao sistema 

radicular e matéria seca do ramo. 

O conteúdo de matéria fresca e seca das estacas não apresentaram 

interferência da interação porta-enxerto e variedade copa, sendo a média das 

estacas de Paulsen 1103 superior ao SO4 e similar ao 101-14. Enquanto para 

matéria seca observa-se as estacas de Paulsen superiores aos demais. 

Nas tabelas 8 e 9 também verifica-se que ocorreram diferenças 

significativas no crescimento vegetativo da variedade Merlot, influenciada pelos 

genótipos de porta-enxertos. As plantas enxertadas sobre Paulsen 1103 e SO4 

apresentaram maiores valores de MF das folhas e matéria fresca das raízes 
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em comparação ao Mgt. 101-14. A matéria fresca dos ramos também 

apresentaram diferenças, sendo as plantas sobre SO4 com maior vigor, P1103 

valores intermediários e 101-14 o menor vigor.  

O mesmo comportamento foi observado para matéria seca, onde as 

mudas sobre SO4 apresentaram maiores valores de MS para folhas, ramo e 

raízes, com Paulsen 1103 apresentando valores intermediários e 101-14 os 

menores valores. Para as estacas observa-se a diferença significativa, onde 

Paulsen apresentou o maior conteúdo de MS em relação aos demais 

genótipos. 

Através da análise fatorial, verifica-se que ocorreram influências da 

interação porta-enxerto e variedade copa sobre as variáveis vegetativas de MF 

e MS, ocorrendo diferenças significativas de acordo com a combinação, exceto 

para variável MF e MS da estaca. De forma geral, os porta-enxertos Paulsen 

1103 e SO4 apresentaram maior conteúdo de MF e MS para diferentes 

variáveis vegetativas e o Mgt. 101-14 menor vigor, similar ao indicado por 

outros pesquisadores (Reynier, 2004; Giovaninni, 2005; Integrate Viticulture 

Online, 2013).  

Observa-se que a variedade Merlot apresentou maior conteúdo médio 

de MF e MS da folhas quando enxertado sobre SO4 e o Cabernet Sauvignon 

quando enxertado sobre Paulsen 1103. O padrão de resposta e distribuição 

das significâncias da variedade Cabernet Sauvignon diferiu da Merlot, 

conforme já descrito. Plantas de Cabernet Sauvignon sobre Paulsen 1103, 

foram superiores ao Merlot sobre Paulsen 1103. Assim como plantas de Merlot 

sobre SO4, foram superiores em relação ao Cabernet Sauvignon sobre SO4. 

Portanto existe um efeito da combinação sobre o vigor vegetativo. Esta 
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diferença possivelmente possa ser atribuída a uma diferença de 

compatibilidade dos tecidos. As plantas de Cabernet Sauvignon não diferiram 

comparativamente à Merlot, quando enxertadas sobre 101-14. 

O planejamento e implantação de vinhedos devem levar em 

consideração esta diferença das variedades e combinações, devido às 

possíveis implicações fisiológicas sobre a planta. Com a possível necessidade 

de adequar o manejo (espaçamento, adubação, irrigação, poda) conforme as 

características de vigor inicial de cada combinação. 

Estas diferenças de vigor vegetativo conferidas principalmente pelos 

porta-enxertos, desde o primeiro ciclo vegetativo após a enxertia, também 

confirma a importância da escolha do mesmo, segundo o objetivo da produção 

do vinhedo (Giovanninni, 2005). A quantidade e a distribuição das folhas no 

espaço modificam o microclima no interior do dossel vegetativo. A melhora do 

microclima geralmente é responsável por modificações na composição da uva. 

Videiras com muita sombra produzem uva com valores mais elevados de 

potássio, pH e ácido málico do mosto e teores mais baixos de açúcar, 

polifenóis, antocianinas e monoterpenos (Miele; Mandelli, 2003). Pode, 

também, afetar a incidência de patógenos no vinhedo (Miele; Mandelli, 2003). 

Estes fatores tamém podem ser relacionados à diferença de vigor vegetativo 

das combinações porta-enxerto/copa. 

Mudas menos vigorosas no início da formação do vinhedo requerem 

maiores cuidados e tratos culturais, pois devido a menor taxa de crescimento 

vegetativo, com menor volume de sistema radicular, possivelmente são mais 

suscetíveis a estresses abióticos, como déficit hídrico, competição por água e 

nutrientes do solo, como no caso do Mgt. 101-14. Devido ao menor 
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crescimento vegetativo e possível superioridade no equilíbrio 

vegetação/produção, alguns vinhedos têm sido implantados com porta-

enxertos menos vigorosos para produção de uvas destinadas à elaboração de 

vinhos finos.  

Entretanto, deve-se tomar cuidado no planejamento e no manejo do 

vinhedo, como adubação e poda, principalmente para ajuste de carga de frutos 

e controle do vigor vegetativo. A escolha de um sistema de poda, por exemplo, 

depende da cultivar, das características do solo, da influência do clima e de 

aspectos sanitários. Em condições similares de clima e solo, as diversas 

cultivares apresentam desenvolvimento vegetativo diferenciado. Nas vigorosas 

deixa-se um maior número de gemas/vara (Mandelli; Mielle, 2003), o que pode 

ser relacionado também às combinações porta-enxerto/copa com maior vigor.  

Adequar o espaçamento também de acordo com o vigor e as 

características edafoclimáticas de cada local de cultivo. Distâncias mínimas de 

3,0 m entre linhas de plantio são necessárias considerando-se a necessidade 

de se efetuar podas mais longas, como nas variedades de uva sem semente, o 

que exige maior espaço para o desenvolvimento das brotações sem que haja 

excessiva sobreposição de ramos de linhas de plantio vizinhas (Souza Leão, 

2004). O que neste caso se aplica às combinações porta-enxerto/copa mais 

vigorosas. 

Possívelmente, plantas com menor vigor apresentam maior 

suscetibilidade à competição por água e nutrientes durante a formação do 

vinhedo. Por isso o controle de plantas daninhas é realizado objetivando-se 

diminuir a competição com a videira por água, luz, e nutrientes ou visando a 

eliminação das espécies mais competitivas (Maia, 2003). 
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Além disso, na matéria seca do sistema radicular e dos ramos é onde 

encontrou-se a maior diferença entre as combinações avaliadas. Os porta-

enxertos SO4 e Paulsen 1103 apresentaram maior sistema radicular e 

proporcionaram maior vigor do ramo da variedade copa.  

Neste sentido, o maior vigor do sistema radicular, determinado pelo 

genótipo, influencia na maior capacidade de absorção de água e nutrientes, 

bem como, possivelmente promove alterações na atividade meristemática e 

proporciona a formação diferenciada de fitohormônios, afetando o balanço 

hormonal e resultando em crescimento diferenciado da copa.  

A concentração de auxinas (Lovisolo et al., 2002) e citocininas (Taiz e 

Zeiger, 2009) são os principais hormônios vegetais envolvidos na formação de 

xilema e vigor dos ramos e podem estar correlacionados com o vigor das 

combinações porta-enxerto e variedade copa.  Os porta-enxertos mais 

vigorosos estão relacionados também à maior condutividade hidráulica das 

raízes, influenciando no crescimento da planta, assim como verificado em 

outros experimentos (Syvertsen Graham, 1985; Vasconcellos & Castle, 1994; 

Gonçalves et al. 2007; Tombesi et al. 2009). 

Verificou-se diferenças no conteúdo de água nos tecidos para os 

diferentes genótipos, com interação porta-enxerto e variedade copa para 

conteúdo de água nas folhas e raízes (Tabela 10).  

Ocorrreu maior acúmulo de água nas folhas de Merlot, 

comparativamente à Cabernet Sauvignon, quando o porta-enxerto era SO4. 

Também maior acúmulo de água nas folhas de Cabernet Sauvignon, 

comparativamente à Merlot, quando enxertadas sobre Paulsen 1103. Sendo 

que não houve diferenças entre as variedades copas sobre o 101-14. 
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Houve maior conteúdo de água nas raízes para combinação Merlot e 

SO4, comparativamente à Cabernet Sauvignon sobre o mesmo porta-enxerto. 

Sobre P1103 e Mgt.101-14 não ocorreram diferenças entre as variedades 

copa. 

Descata-se o maior acúmulo de água nas folhas e ramos das variedades 

copa enxertadas sobre Paulsen 1103 e SO4, bem como do sistema radicular 

nestas combinações. Exceto para Cabernet Sauvignon sobre SO4, que 

apesentou conteúdo de água nas folhas semelhantes às enxertadas sobre 101-

14 e valores intermediários para raízes.  
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TABELA 10. Conteúdo água nos tecidos das folhas, ramos, estacas e raízes 
por planta, para mudas de Vitis vinifera cv. Cabernet Sauvignon e 
Merlot, enxertadas em Paulsen 1103, 101-14 Mgt e SO4. Porto 
Alegre, 2011. 

    Porta-enxerto     

Variedade copa Paulsen 
1103          Mgt. 101-14        SO4                   

  
                            Conteúdo de água - Folhas (g planta-1)   

 
  

Cabernet Sauvignon 6,24 Aa 1,91 Ab 2,88 Bb  

Merlot 4,31 Ba 2,40 Ab 6,42 Aa  

  
  

Conteúdo de água - Ramos (g planta-1)  
  

Média 

Cabernet Sauvignon 2,98 0,98 1,92      1,93 ns 

Merlot 1,97 1,16 2,19 1,83 

Média  2,47 a   1,04 b   2,05 a  

  
  

Conteúdo de água - Estacas (g planta-1)  
  

Média 

Cabernet Sauvignon 7,43 6,93 7,02      7,03 ns 

Merlot 8,04 8,31 7,02 7,73 

Média     7,73 ns 7,48 7,01  

  
  

Conteúdo de água - Raízes (g planta-1)  
  

  

Cabernet Sauvignon 11,2 Aa  2,15 Ac  4,30 Bb  

Merlot 7,53 Aa  2,73 Ab  8,30 Aa  

  Valor de p 

Fatores MS folhas MS ramos MS estacas  MS raízes 

Porta-enxerto < 0,0001 < 0,0001 0,4979 < 0,0001 

Variedade 0,1023 0,6622 0,1021 0,6721 

Porta-enxerto x Var. copa < 0,0001 0,0728 0,1119 0,0151 

cv (%) 27,9 31,6 10,4 39,4 

Letras maiúsculas semelhantes na coluna e minúsculas na linha não diferem entre sí pelo teste 
de Tukey ao nível de 5% (p<0,05) de probabilidade. 
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Estas diferenças no conteúdo de água podem apresentar relações com 

o vigor de crescimento vegetativo e as características do sistema vascular das 

videiras, conferindo diferenças no transporte de nutrientes e água nutrientes 

para parte aérea. Para os ramos, destaca-se que não houve interação 

significativa, ocorrendo superioridade das plantas enxertadas sobre SO4 e 

Paulsen 1103 e sem diferenças entre as variedades copas. 

A média do número de nós, comprimento do ramo (cm), comprimento e 

largura do sistema radicular (cm) por planta em mudas Cabernet Sauvignon e 

Merlot, sofreram interferência dos porta-enxertos (Tabela 11). Houve interação 

significativa para comprimento dos ramos e distribuição lateral de raízes.  

O comprimento dos ramos foi maior em Cabernet Sauvignon, 

comparativamente ao Merlot, quando o porta-enxerto era P1103. Sendo que 

para SO4 e 101-14 não houve diferenças entre as variedades copa. 

O comprimento médio dos ramos medidos no final do ciclo (5 meses 

após a brotação), em mudas de Cabernet Sauvignon enxertadas sobre Paulsen 

1103 foi de 63,9 cm, sendo significativamente maior em relação às mudas 

enxertadas sobre 101-14 Mgt. e SO4, que apresentaram 33,8 cm e 41,0 cm de 

comprimento do ramo, respectivamente. A combinação de Cabernet Sauvignon 

sobre Paulsen 1103 foi superior em comprimento do ramo em relação ao 

Merlot sobre Paulsen 1103.  

A variedade Merlot enxertada sobre SO4 e Paulsen 1103 apresentou 

maior comprimento dos ramos em relação ao 101-14. Para Merlot, estes dados 

estão de acordo com Silva et al., (2010) onde o SO4 foi similar ao Paulsen 

1103, referente ao comprimento do ramo. 
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TABELA 11. Número de nós, comprimento dos ramos (CR), comprimento do 
sistema radicular (CSR) e distribuição lateral do sistema radicular 
(DLSR) por planta, para mudas de Vitis vinifera cv. Cabernet 
Sauvignon e Merlot, enxertadas em Paulsen 1103, 101-14 Mgt. e 
SO4. Porto Alegre, 2011. 

    Porta-enxerto     

Variedade copa Paulsen 
1103          Mgt. 101-14        SO4                 Média 

                    Número de nós   

Cabernet Sauvignon 26,20 15,90 19,60 20,4 A 

Merlot 16,70 14,2 18,1 16,5 B 

Média 21,5 a   15,2 b   18,8 a  

  
  

Comprimento dos Ramos (cm) 
  

  

Cabernet Sauvignon 63,9 Aa 33,8 Ab 41,0 Ab  

Merlot 41,7 Ba 28,8 Ab 42,9 Aa  

  
  

Comprimento do Sistema Radicular (cm) 
  

Média 

Cabernet Sauvignon 36,00 14,80 22,70      24,2 ns 

Merlot 35,90 16,80 26,20 27,2 

Média 35,9 a  15,6 c 24,4 b  
  

                          Distribuição Lateral do Sistema Radicular (cm) 
 

Cabernet Sauvignon 10,2 Aa   6,1 Ab 10,5 Ba  

Merlot  8,0 Bb  5,8 Ac 12,8 Aa  

  Valor de p 

Fatores Nº nós CR (cm) CSR  (cm) DLSR (cm) 

Porta-enxerto 0,0015 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

Variedade 0,0068 0,0268 0,2703 0,8134 

Porta-enxerto x Var. copa 0,0508 0,0189 0,6073 0,0021 

cv (%) 14,0 15,4 15,0 9,9 

Letras maiúsculas semelhantes na coluna e minúsculas na linha não diferem entre sí pelo teste 
de Tukey ao nível de 5% (p<0,05) de probabilidade; ns: não significativo. 
 

Não houve interação significativa entre os fatores para comprimento ou 

profundidade do sistema radicular. Pelos efeitos principais não houve 
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diferenças significativas entre as variedades copas, sendo que houve 

interferência do porta-enxerto, destacando-se Paulsen 1103 e SO4 com maior 

comprimento de raízes em ambas variedades copas. Para as mudas de 

Cabernet Sauvignon enxertadas sobre Paulsen 1103, o comprimento das 

raízes foi de 36,0cm. As mudas de Cabernet Sauvignon enxertadas sobre SO4 

apresentaram média de 22,7cm de comprimento, e o Mgt.101-14 apresentou 

em média 14,8cm de comprimento do sistema radicular. As mudas de Merlot 

enxertadas sobre Paulsen 1103 apresentaram sistema radicular com maior 

comprimento, sendo o SO4 com valores intermediários e o 101-14 com o 

menor comprimento de raiz. 

Para número de nós também não houve interação significativa, 

destacando-se pelos efeitos principais o maior número de nós das plantas 

enxertadas em Paulsen 1103 e SO4, sendo superiores ao 101-14. Também, 

destacando o maior número de nós da variedade Cabernet Sauvignon em 

relação ao Merlot. 

Quanto à distribuição lateral ou horizontal das raízes, mensurada pela 

largura total do sistema radicular, hove interação significativa. A distribuição 

lateral das raízes foi maior em Cabernet Sauvignon, comparativamente à 

Merlot, quando o porta-enxerto era P1103. Foi maior em Merlot, 

comparativamente à Cabernet, quando enxertada sobre SO4. Não houve 

diferenças entre as variedades copa quando o porta-enxerto era Mgt. 101-14. 

As mudas de Cabernet Sauvignon enxertadas sobre Paulsen 1103 e 

SO4 apresentaram distribuição lateral significativamente maior, sendo 10,2 e 

10,5cm, respectivamente. As mudas enxertadas sobre 101-14 apresentaram 

sistema radicular com distribuição lateral de 6,08cm. Entretanto, para Merlot, 
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verifica-se que o SO4 apresentou destaque em ralação aos demais, sendo 

Paulsen 1103 com valores intermediários e o 101-14 com a menor distribuição 

lateral do sistema radicular.  

Quanto ao comprimento (profundidade) e desenvolvimento lateral do 

sistema radicular, verificou-se diferenças morfológicas entre os diferentes 

genótipos de porta-enxertos, sendo o vigor e morfologia do sistema radicular 

considerada um dos principais fatores de influência na interação com a 

variedade copa (Mapfumo, 1993; Cohen, 2007), e local na planta onde se 

encontra a endoderme e as estrias de Caspary, responsáveis pela seletividade 

na absorção de nutrientes (Taiz e Zeiger, 2009; Cutler, 2011). Ao considerar a 

mesma variedade copa e diferentes porta-enxetos, uma das principais 

alterações será no sistema radicular, afetando o crescimento e vigor da parte 

áerea, possivelmente pela diferença na capacidade de absorção de água e 

nutrientes, explorando diferentes volumes de solo. Além de possíves alterações 

no balanço hormonal, alterando a atividade meristemática da copa e 

influenciando sobre o crescimento da parte aérea.  

Ao mesmo tempo, a raiz também apresenta seletividade de nutrientes, o 

que possivelmente pode diferir entre os porta-enxertos. Pois após a absorção 

de água pelo pêlos radiculares, as vias de fluxo da água, tanto de forma 

simplástica como apoplástica no córtex, posteriormente devem passar pela 

endoderme e as estrias de caspary. Nesta parte do tecido da raiz, ocorre uma 

seleção dos nutrientes que passam pela interior das células e posteriormente 

entrarão por fluxo de massa nos vasos do xilema, onde ocorre o transporte 

para parte área (Taiz e Zeiger, 2009). Sendo este fluxo coordenado por 

diferenças de potencial de água, nos diferentes tecidos.  
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Estes resultados indicam que o SO4 apresenta sistema radicular mais 

superficial, com maior distribuição lateral (largura) do que em comprimento 

(profundidade). Já, o Paulsen apresenta sistema radicular mais profundo e o 

101-14 uma característica de menor vigor nas raízes, com pouca profundidade 

e largura.  

Estas características verificadas desde a fase de mudas podem ser uma 

das principais diferenças entre os genótipos, influenciando diretamente sobre 

as demais características, como brotação e crescimento da parte aérea, 

absorção de água e nutrientes. Também, influenciando algumas variáveis 

fisiológicas, dependendo das condições do ambiente, como em regiões com 

ocorrência de déficit hídrico (Koundouras et al., 2008).  

Estes mesmos resultados foram observados também para Cabernet 

Sauvignon, indicando um padrão de resposta, desde a fase inicial das mudas, 

de acordo com cada porta-enxerto. Porta-enxertos como o Mgt.101-14, com um 

sistema radicular com menor desenvolvimento, podem ser prejudicados por 

déficit hídrico, uma vez tratar-se de raízes menos vigorosas e com menor 

alcance de profundidade. Possivelmente, sofrendo maior interferência da falta 

de água nas camadas mais superficiais do solo, uma vez que a disponibilidade 

de água é alterada de acordo com a profundidade, mesmo em sistemas 

irrigados, considerando o tempo após a irrigação (Alves et al., 2011). O mesmo 

aplica-se ao porta-enxerto SO4, que apresenta raízes com maior largura e 

indicando um sistema radicular mais superficial, embora mais vigoroso. Estas 

questões são importantes durante a fase de muda, possivelmente influenciando 

na  formação do vinhedo e no manejo. 

As mudas enxertadas sobre o Paulsen 1103 apresentaram sistema 
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radicular mais profundo, o que pode favorecer as plantas sobre ele enxertadas 

em uma condição de déficit hídrico, por sua capacidade de explorar partículas 

de solo em maior profundidade e com maior umidade em relação à superfície. 

Como por exemplo, em vinhedos com cobertura plástica, no qual observa-se 

restrição na disponibilidade de água na linha de plantio, principalmente na 

porção superficial de 0-10cm (Santos, 2005; Chavarria et al., 2008). Assim 

como, maior capacidade de absorver nutrientes presentes na solução do solo, 

provenientes de partículas em maior profundidade, não alcançada pelo sistema 

radicular dos demais porta-enxertos, nesta fase inicial de desenvolvimento das 

mudas.  

 O sistema radicular das mudas enxertadas sobre SO4 apresentaram um 

crescimento relativo maior em horizontalidade, comparativamente à 

profundidade. Neste sentido, o SO4 pode ser importante para solos rasos e 

com lençol freático superficial.  

Já, o porta-enxerto 101-14 apresentou um sistema radicular com menor 

vigor, tanto em comprimento (profundidade) quanto em relação a distribuição 

lateral, possivelmente com adaptação a solos com menor profundidade. Porém, 

em regiões sujeitas ao déficit hídrico, o manejo das mudas em vinhedos a 

campo deve ser diferenciado, uma vez que suas raízes exploram menor 

volume e área superficial das partículas de solo, e consequentemente estão 

mais sujeitos às variações da disponibilidade hídrica do solo. Estes resultados 

são similares ao encontrados por Mar Alsina et al. (2011), que verificaram 

diferenças no crescimento das raízes, entre um sistema radicular tolerante à 

seca (Vitis berlandieri x V. Rupestris cv. P1103) e um não tolerante à seca 

(Vitis riparia x V. rupestris cv. 101-14 Mgt.). Verificaram que a tolerância à seca 
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correlaciona-se com o crescimento sazonal da raiz, tendo o Paulsen maior 

crescimento da raiz em profundidade na estação quente e seca. 

A ampla utilização de porta-enxertos como Paulsen 1103 em regiões de 

solos com maior retenção de umidade e, por isso, regiões mais suscetíveis ao 

ataque de fungos como Fusarium spp., em parte, deve-se a sua moderada 

tolerância ao patógeno (Christensen, 2003; Giovannini, 2005). Possivelmente, 

relacionadas às características do seu sistema radicular, sendo mais profundo 

e mais vigoroso.  

Estas condições e diferenças morfológicas das raízes deverão ser 

avaliadas também em plantas adultas, visando confirmar se esse efeito dos 

porta-enxertos se mantem ao longo de todo desenvolvimento das plantas. A 

hipótese é que estes efeitos sejam ampliados em plantas adultas e as 

diferenças aumentem ainda mais em termos de crescimento, principalmente do 

sistema radicular.    

Pela análise fatorial verificou-se a influência da interação porta-enxerto e 

variedade copa sobre a área foliar, número de folhas e área foliar total. 

Conforme a variedade copa, os resultados de vigor em relação aos porta-

enxertos sofreram algumas alterações (Tabela 12).  

A área foliar e número de folhas foi maior em Cabernet Sauvignon, 

comparativamente ao Merlot, quando enxertadas sobre Paulsen 1103. 

Enquanto que em Merlot, comparativamente ao Cabernet Sauvignon, foram 

maiores sobre o SO4. Em ambas variedades copa, a combinação com Mgt. 

101-14 resultou em menor número de folhas e área foliar, sem diferenças 

significativas entre as variedades copa. Esta diferença no vigor e interação, de 

acordo com a combinação, ocorreu para maior parte das variáveis de 
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crescimento vegetativo.  

 

TABELA 12. Área foliar por planta, número de folhas por planta e área foliar 
total, para mudas de Vitis vinifera cv. Cabernet Sauvignon e 
Merlot, enxertadas em Paulsen 1103, 101-14 Mgt e SO4. Porto 
Alegre, 2011. 

    Porta-enxerto   

Variedade copa Paulsen 1103          Mgt. 101-14        SO4                 

                                                 Área foliar (cm2 planta-1)  

Cabernet Sauvignon 373,9 Aa 123,0 Ab 174,5 Bb 

Merlot 233,3 Bb 128,3 Ac 372,9 Aa 

  
  

Nº folhas (folhas planta-1) 
  

Cabernet Sauvignon 21,8 Aa   9,0 Ac 13,0 Bb 

Merlot   13,7 Bab 10,0 Ab 17,9 Aa 

  
  

Área Foliar Total (m2 ha-1) * 
  

Cabernet Sauvignon 95,3 Aa 29,8 Ab 43,8 Ab 

Merlot 58,3 Ab 32,1 Ac 93,2 Aa 

  Valor de p 

Fatores 
Área foliar    

(cm2 planta-1) 
 

Nº folhas     
 (folhas planta-1) 

 

Área Foliar 
Total (m2 ha-1) * 

 
Porta-enxerto < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

Variedade 0,3947 0,5653 0,3931 

Porta-enxerto x Var. copa < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

cv (%) 21,5 13,1 21,1 

* Base de cálculo: 2500 plantas ha-1. 
Letras maiúsculas semelhantes na coluna e minúsculas na linha não diferem entre sí pelo teste 
de Tukey ao nível de 5% (p<0,05) de probabilidade. 
 

As mudas enxertadas sobre o Paulsen 1103 apresentaram área foliar de 

373,9 cm2, sendo significativamente maior em relação às mudas enxertadas 

em 101-14 Mgt e SO4, que apresentaram área foliar de 123,0 e 174,5 cm2. O 

número de folhas também foi superior para mudas de Cabernet Sauvignon 
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enxertadas no Paulsen 1103, com média de 21,8 folhas, com SO4 

apresentando valor intermediário, de 13 folhas, eo 101-14 Mgt. o menor valor, 

com 9 folhas.  

A maior área foliar por planta das mudas sobre Paulsen 1103, sobre as 

mesmas condições de radiação, umidade, temperatura e ventos, indica uma 

maior demanda por evapotranspiração em relação aos demais porta-enxertos 

que apresentam menor vigor vegetativo da parte aérea ou menor área foliar. 

Ocorreram diferenças na área foliar total (por ha) de Cabernet 

Sauvignon e Merlot, devido à interferência dos porta-enxertos no crescimento 

vegetativo. Os maiores valores de Cabernet quando enxertada sobre P1103, 

diferindo dos demais porta-enxertos. Também maior área foliar total de Merlot 

enxertada sobre SO4, comparativamente aos demais porta-enxertos. Em 

alguns casos, estas diferenças, podem influenciar na demanda por 

evapotranspiração das plantas (Yunusa et al., 2004), aumentando a demanda 

em áreas foliares maiores. Alterações da área foliar, também, podem ocorrer 

em situações de déficit hídrico (Santos & Carlesso, 1998). 

Verificou-se também a interferência dos diferentes porta-enxertos sobre 

a variedade Merlot (Tabela 12). As plantas enxertadas sobre SO4 

apresentaram maior área foliar e maior número de folhas em relação aos 

demais, sendo o Paulsen 1103 com valores intermediários e o Mgt. 101-14 com 

os menores valores.  

Estas características apresentam influência direta sobre a fisiologia das 

plantas, onde aquelas com maior área foliar exposta apresentam maior 

demanda por evapotranspiração (Giovanninni, 2005), necessitando maior 

absorção de água no sistema radicular e fluxo de água via xilema para suportar 
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as demandas da parte aérea. Esses resultados indicam a necessidade do 

manejo diferenciado, principalmente no que se refere a maior necessidade 

hídrica para manter o turgor celular em combinações mais vigorosas, em 

termos de área foliar. 

A combinação porta-enxerto e variedade copa influenciou a quantidade 

de matéria fresca e seca total (MFT e MST), e as relações com parte áerea e 

sistema radicular (Tabelas 13 e 14). Verificou-se que existe interação 

significativa (valor de p) entre os fatores porta-enxerto x variedade copa.  

Para Cabernet Sauvignon sobre Paulsen 1103 ocorreram maiores 

valores destas variáveis quando comparados ao Merlot sobre Paulsen, exceto 

para MMF/MFT onde não houve diferenças entre as variedades copa. 

Enquanto para Merlot, os maiores valores foram observados sobre SO4, sendo 

superiores ao Cabernet sobre SO4. Não houve diferenças entre as variedades 

copas quando enxertadas sobre 101-14. Ocorreu interação significativa, onde 

os valores ou padrão de distribuição das significâncias foram alterados de 

acordo com a combinação. 
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TABELA 13. Matéria fresca total (MFT), relação de matéria fresca foliar e 
matéria fresca total (MFF/MFT) e relação da matéria fresca da 
parte aérea com a matéria fresca do sistema radicular 
(MFPA/MFR), em mudas de Vitis vinifera cv. Cabernet 
Sauvignon e Merlot, enxertadas em Paulsen 1103, 101-14 Mgt e 
SO4. Porto Alegre, 2011. 

    Porta-enxerto   

Variedade copa Paulsen 1103          Mgt. 101-14        SO4                 

  MFT (g)  

Cabernet Sauvignon 40,9 Aa 19,0 Ab 24,0 Bb 

Merlot 32,9 Ba 22,8 Ab 35,1 Aa 

    MFF/MFT (g g-1)   

Cabernet Sauvignon 0,20 Aa 0,12 Ab   0,15 Bab 

Merlot 0,18 Ab 0,13 Ab 0,25 Aa 

    MFPA/MFR (g g-1)   

Cabernet Sauvignon 8,8 Aa 3,2 Ab 4,4 Bb 

Merlot 6,2 Bb 3,8 Ab 9,2 Aa 

  Valor de p 

Fatores MS folhas MS ramos MS estacas 

Porta-enxerto < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

Variedade 0,1556 0,0634 0,094 

Porta-enxerto x Var. copa 0,0008 0,0005 < 0,0001 

cv (%) 12,6 2,1 17,4 

Letras maiúsculas semelhantes na coluna e minúsculas na linha não diferem entre sí pelo teste 
de Tukey ao nível de 5% (p<0,05) de probabilidade. 
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TABELA 14.  Matéria seca total (MST), relação matéria seca foliar e matéria 
seca total (MSF/MST) e relação da matéria seca da parte aérea 
com a matéria seca do sistema radicular (MSPA/MSR) por 
planta, em mudas de Cabernet Sauvignon e Merlot, enxertadas 
em Paulsen 1103, 101-14 Mgt e SO4. Porto Alegre, 2011. 

    Porta-enxerto   

  Paulsen 1103          Mgt. 101-14        SO4                 

  MST (g)  

Cabernet Sauvignon 13,0 Aa 7,0 Ab 7,8 Bb 

Merlot 11,1 Aa  8,2 Ab 11,2 Aa 

    MSF/MST (g g-1)   

Cabernet Sauvignon 0,16 Aa 0,08 Ab   0,12 Bab 

Merlot 0,14 Ab 0,10 Ab 0,27 Aa 

  
 

MSPA/MSR (g g-1) 
 

Cabernet Sauvignon 2,7 Aa 1,4 Ab 1,7 Bab 

Merlot 2,0 Bb 1,5 Ab 2,9 Aa 

  Valor de p 

Fatores MST (g) MSF/MT (g g-1) MSPA/MSR 
(g g-1) 

Porta-enxerto < 0,0001 < 0,0001 0,0004 

Variedade 0,1068 0,0566 0,2939 

Porta-enxerto x Var. copa 0,0026 0,0003 0,0046 

cv (%) 10,7 1,9 13,6 

Letras maiúsculas semelhantes na coluna e minúsculas na linha não diferem entre sí pelo teste 
de Tukey ao nível de 5% (p<0,05) de probabilidade. 
 

As mudas de Cabernet Sauvignon enxertadas sobre Paulsen 1103 

apresentaram maior conteúdo de MFT, maior relação entre MFPA/MFR, sendo 

superiores às mudas sobre SO4 e Mgt. 101-14 (Tabela 16). Apresentaram 

maior relação MFF/MFT, com SO4 apresentando valores intermediários e 101-

14 os menores valores. Na Tabela 17, verifica-se que as mudas de Cabernet 

Sauvignon enxertadas em Paulsen 1103 também apresentaram maior 
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conteúdo de matéria seca total, em comparação com 101-14 Mgt. e SO4. Em 

relação à parte aérea e ao sistema radicular (MSPA/MSR), o Paulsen 1103 não 

diferiu em relação ao SO4, sendo superior apenas em relação ao 101-14 Mgt.. 

Para o índice de MSF/MST, as mudas enxertadas sobre Paulsen também não 

diferiram do SO4, sendo superiores apenas em relação às enxertadas em 101-

14 Mgt. O SO4 apresentou valores intermediários de MSF/MST.  

Para as mudas de Merlot verificou-se que as plantas enxertadas sobre 

SO4 e Paulsen apresentaram maior teor MFT e MST, com maior 

desenvolvimento vegetativo em relação ao 101-14, indicando novamente a 

diferença de vigor entre os materiais testados desde a fase de muda (Tabelas 

13 e 14). As plantas enxertadas sobre SO4 apresentaram maior relação 

MFF/MFT e MSF/MST, indicando maior área foliar da variedade Merlot quando 

enxertada sobre este genótipo. O mesmo pode ser observado em relação à 

MFPA/MFR e MSPA/MSR, onde as plantas enxertadas sobre SO4 

apresentaram valores significativamente superiores. 

Pela análise fatorial observou-se o efeito dos porta-enxertos, 

apresentando um menor crescimento vegetativo total das mudas enxertadas 

sobre o Mgt. 101-14, em ambas variedades copas. De maneira geral, ocorreu 

também maior desenvolvimento da parte aérea das mudas enxertadas 

principalmente sobre Paulsen e SO4 em relação aos demais órgãos da planta, 

como o sistema radicular. Esta avaliação refere-se à repartição dos 

carboidratos oriundos das reservas e da fotossíntese de folhas adultas (fontes) 

para o crescimento dos diferentes órgãos da planta (drenos). Em termos de 

direcionamento de carboidratos, há indícios que para mudas enxertadas sobre 

todos os porta-enxertos testados (Paulsen, SO4 e 101-14), existe maior 
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proporção e direcionamento de carboidratos para crescimento da parte aérea 

(ramos e folhas), do que para o sistema radicular. Porém, observou-se que 

para as mudas de Cabernet enxertadas sobre Paulsen e sobre as mudas de 

Merlot sobre SO4, o direcionamento para parte aérea é maior do que em 

relação ao 101-14, que é o menos vigoroso. Esse resultado caracteriza uma 

maior demanda hídrica dos enxertos sobre SO4 e P1103, em compração ao 

101-14, considerando a maior área de perda de água para atmosfera. 

A distribuição dos carboidratos entre sistema radicular e parte aérea foi 

mais equilibrada para mudas de Cabernet Sauvignon sobre o 101-14 Mgt. Se 

esta influência se estender a plantas adultas, a questão de equilíbrio entre 

crescimento vegetativo e produtivo poderá ser alcançada mais facilmente com 

a utilização deste porta-enxerto menos vigoroso, pois a repartição dos 

carboidratos indica ser mais equilibrada. Considerando também que os porta-

enxertos podem influenciar sobre o ciclo vegetativo, precocidade de produção e 

a qualidade da uva (Reynier, 2004). 

A distribuição média da biomassa (%) em diferentes orgãos da planta 

(folhas, ramos, estacas e sistema radicular), em mudas de Cabernet Sauvignon 

e Merlot, bem como a distribuição e metabolismo do carbono nas diferentes 

partes da planta apresentaram influência dos porta-enxertos (Tabela 15), 

inclusive havendo interação copa x porta-enxerto.  

A cultivar Merlot sobre SO4 apresentou maior biomassa foliar e das 

raízes em relação ao Cabernet Sauvignon sobre o mesmo porta-enxerto. 

Enquanto que Cabernet Sauvignon, comparativamente ao Merlot, apresentou 

maior biomassa dos sarmentos e raízes sobre P1103 (Tabela 15).  

Para Cabernet Sauvignon os maiores valores de biomassa foram 
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observados sobre Paulsen 1103, enquanto para Merlot, foram observados 

sobre o SO4. Em ambas variedades copas verficou-se que as menores 

porcentagens de biomassa foliar, sarmentos e raízes ocorreram com Mgt. 101-

14, sem diferenças entre as variedades copa, indicando a menor brotação 

destas combinações no primeiro ciclo vegetativo. Também verificou-se  o maior 

percentual de biomassa da estaca. 
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TABELA 15. Quantidade e distribuição da biomassa (%) em diferentes orgãos 
da planta (folhas, ramos, estacas e raízes), para mudas de Vitis 
vinifera cv. Cabernet Sauvignon e Merlot, enxertadas em Paulsen 
1103, 101-14 Mgt e SO4. Porto Alegre, 2011. 

  
 

Porta-enxerto 
  

  

Variedade copa Paulsen 
1103 Mgt. 101-14 SO4  

                         Biomassa Foliar (%) 

Cabernet Sauvignon 16,5 Aa 8,7 Ab 12,1 Bab  

Merlot 13,7 Ab 9,6 Ab 20,6 Aa  

 Biomassa Sarmentos (%)  

Cabernet Sauvignon 10,2 Aa 3,9 Ab 8,2 Aa  

Merlot     6,0 Bab 4,3 Ab 8,4 Aa  

 Biomassa Raízes (%)  

Cabernet Sauvignon 20,7 Aa 5,7 Ac 11,4 Bb  

Merlot 14,4 Ba 7,1 Ab 17,2 Aa  

 Biomassa Estacas (%)  

Cabernet Sauvignon 52,4 Bc 81,6 Aa 68,3 Ab  

Merlot   65,8 Aab 79,0 Aa 53,7 Bb  

  Valor de p 

Fatores Biomassa         
Foliar (%) 

Biomassa 
Sarmento 

(%) 

Biomassa         
Raiz (%) 

Biomassa 
Estaca (%) 

Porta-enxerto < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

Variedade 0,1037 0,2552 0,7861 0,6333 

Porta-enxerto x Var. copa 0,0019 0,0365 0,0027 0,0002 

cv (%) 16,9 20,2 20,1 8,1 

Letras maiúsculas semelhantes na coluna e minúsculas na linha não diferem entre sí pelo teste 
de Tukey ao nível de 5% (p<0,05) de probabilidade. 
 
 

O padrão de resposta e a distribuição das significâncias é alterado de 

acordo com a variedade e porta-enxerto utilizado. A biomassa foliar foi maior 

em Cabernet Sauvignon enxertada sobre P1103, enquanto que em Merlot a 

maior biomassa foliar ocorreu sobre SO4. As mudas de Cabernet Sauvignon 
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sobre Paulsen 1103 apresentaram maior biomassa de sarmento, enquanto o 

Merlot enxertado sobre Paulsen 1103 apresentou biomassa intermediária, 

destacando-se o Merlot sobre SO4 com maior biomassa do sarmento. Para as 

demais variáveis, como biomassa das estacas e raízes o padrão das 

significâncias também foi alterado. 

Observou-se que a distribuição da biomassa foliar e a biomassa do 

sistema radicular foram maiores em mudas de Cabernet Sauvignon enxertadas 

em Paulsen 1103, com 16,5 e 20,7%, respectivamente, indicando diferenças na 

distribuição e metabolismo do carbono nas diferentes partes da planta. As 

mudas enxertadas sobre SO4 apresentaram biomassa intermediária, com 

12,1% no sistema radicular. Enquanto que as mudas enxertadas em 101-14 

Mgt. apresentaram os menores valores de biomassa para folhas, ramo e raiz, 

indicando um menor crescimento inicial das novas brotações, tanto de parte 

aérea quanto de emissão de raízes adventícias do sistema radicular, sendo a 

maior parte ainda referente a biomassa da estaca. A biomassa do ramo ou 

sarmento foi similar entre SO4 e Paulsen 1103, ambos maiores 

significativamente do que as mudas enxertadas em 101-14 Mgt., com indícios 

de maior crescimento do ramo em diâmetro e crescimento secundário das 

estruturas anatômicas, que serão discutidas posteriormente. 

A biomassa da estaca neste caso indica o ponto de partida da 

propagação das mudas. Quanto menor a biomassa da estaca no momento final 

da avaliação, maior a distribuição e porcentagem da biomassa para os demais 

órgãos da planta, indicando as novas brotações e o crescimento vegetativo de 

folhas, ramos e raiz ocorrido durante período de crescimento vegetativo 

avaliado. As mudas enxertadas em 101-14 Mgt. apresentaram as maiores 
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porcentagens de biomassa na estaca, indicando a menor brotação e 

crescimento dos demais órgãos neste período.   

A distribuição da biomassa e carboidratos ocorreu de forma diferenciada 

de acordo com a combinação porta-enxerto e variedade copa, onde as plantas 

de Merlot enxertadas sobre SO4, neste caso, apresentaram maior biomassa 

foliar, maior biomassa do sarmento, maior biomassa do sistema radicular 

(Tabela 15). Ao mesmo tempo apresentou o menor percentual de biomassa na 

estaca, indicando maior desenvolvimento das plantas e maior direcionamento 

de conteúdo de reservas da estaca para brotação inicial em relação aos 

demais porta-enxertos. As plantas de Merlot enxertadas sobre Paulsen 1103 

apresentaram valores intermediários de biomassa no sarmento e na estaca, 

bem como valores superiores de biomassa na raiz. Estes valores indicam o 

maior desenvolvimento do sistema radicular em relação ao desenvolvimento de 

biomassa foliar para a combinação Merlot e Paulsen 1103, apresentado maior 

desenvolvimento vegetativo e direcionamento de conteúdo de reservas em 

relação ao 101-14, porta-enxerto menos vigoroso. Para o 101-14 verificou-se o 

maior valor de biomassa na estaca, indicando o menor desenvolvimento da 

biomassa foliar, do sarmento e do sistema radicular. Estes dados também são 

indicativos do menor direcionamento de carbono oriundo da estaca para o 

desenvolvimento inicial das mudas, em relação à combinação de Merlot com 

101-14, resultando em menor crescimento vegetativo inicial da mudas. 

Juntamente com outros fatores, relacionados à taxa de diferenciação do 

sistema vascular, que serão discutidos no item sobre anatomia. 
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4.2.2 Trocas Gasosas – Fisiologia foliar 

Verificou-se que não ocorreram diferenças significativas entre os 

genótipos de porta-enxertos para as taxas de fotossíntese, em                      

µmol CO2.m-2.s-1 (Figura 34); condutância estomática, em mol H2O.m-2.s-1 

(Figura 35); concentração interna de CO2, em µmol.m-2.s-1 (Figura 36) e 

transpiração, em mol H2O.m-2.s-1 (Figura 37), em mudas de Vitis vinifera 

variedade Cabernet Sauvignon e Merlot em condições de disponibilidade 

hídrica. Ou seja, considerando o mesmo horário de avaliação, os porta-

enxertos não apresentaram influência  sobre as trocas gasosas nas variedades 

copas em fase de muda.  

A taxa de fotossíntese diminui ao longo do dia em virtude da menor 

condutância estomática ou fechamento estomático, que ocorre em resposta ao 

aumento da demanda por evapotranspiração, do período entre às 9h e 14h.  

Para Cabernet Sauvignon, as mudas enxertadas sobre Paulsen 1103, 

101-14 Mgt e SO4 apresentaram o mesmo comportamento de diminuição da 

taxa de fotossíntese dentro do período avaliado.  

Houve um contraste de uniformidade na resposta da variedades copa 

em relação as trocas gasosas. Observou-se que as mudas de Cabernet 

Sauvignon apresentarm maior contraste entre os tratamentos, em relação a 

variedade Merlot. 
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FIGURA 34. Taxa de fotossíntese (µmol CO2.m-2.s-1), às 9h e 14h, em mudas 
de Vitis vinifera cv. Cabernet Sauvignon (A) e Merlot (B), 
enxertadas em diferentes genótipos (Paulsen 1103, 101-14 Mgt e 
SO4) de porta-enxertos (n=33). Porto Alegre - RS, 2011. 

 
 

FIGURA 35. Condutância estomática (mol H2O.m-2.s-1), às 9h e 14h, em mudas 
de Vitis vinifera cv Cabernet Sauvignon (A) e Merlot (B), 
enxertadas em diferentes genótipos (Paulsen 1103, 101-14 Mgt e 
SO4) de porta-enxertos (n=33). Porto Alegre - RS, 2011. 
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FIGURA 36. Concentração interna de CO2 (µmol.m-2.s-1) medidos às 9h e 14h, 
em mudas de Vitis vinifera cv. Cabernet Sauvignon (A) e Merlot 
(B), enxertadas em diferentes genótipos (Paulsen 1103, 101-14 
Mgt e SO4) de porta-enxertos. (n=33). Porto Alegre - RS, 2011. 

 
 
 

FIGURA 37. Transpiração (mol H2O.m-2.s-1), medidos às 9h e 14h, em mudas 
de Vitis vinifera cv. Cabernet Sauvignon (A) e Merlot (B), 
enxertadas em diferentes genótipos (Paulsen 1103, 101-14 Mgt e 
SO4) de porta-enxertos de videira. (n=33). Porto Alegre - RS, 
2011. 
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O mesmo resultado foi verificado para taxa de transpiração, que diminuiu 

ao longo do dia em virtude da diminuição da condutância estomática. Para 

Cabernet Sauvignon, a concentração interna de CO2 aumentou durante o dia 

para todos os tratamentos, não havendo diferença significativa entre os 

valores. O que pôde ser observado foi a menor concentração interna de CO2, 

em valores absolutos, no período da manhã para as mudas de Cabernet 

Sauvignon enxertadas sobre SO4, possivelmente em virtude também da menor 

condutância estomática.  

Assim como observou-se que os resultados de fotossíntese reflete os 

dados de crescimento vegetativo, anteriormente discutidos. As possíveis 

causas para estes resultados e redução do vigor potencial para o Cabernet 

Sauvignon com SO4 poderiam ser a presença de folhas com clorose e 

ocorrência de viroses, em situações onde não é realizada a seleção das 

estacas quanto à qualidade fitossanitária e procedência do material. Até 

mesmo possíveis problemas na cicatrização da enxertia, durante o processo de 

propagação. Porém, estas possibilidades não se aplicam aos atuais resultados, 

pois os critérios de seleção e procedência foram realizados para a execução 

deste experimento, e as folhas não apresentavam sintomas de clorose ou 

diferença fitossanitária entre os tratamentos. Sendo que estes receberam o 

manejo fitossanitário de forma uniforme.   

É importante destacar que estas medições foram realizadas com 

adequada disponibilidade hídrica para as mudas de videira, simulando 

condições ideais de cultivo. Se fossem avaliadas em diferentes condições de 

irrigação e disponibilidade hídrica provavelmente haveriam modificações 

quanto as respostas das plantas nos diferentes tratamentos. Segundo 
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Koundouras et al., 2008, em experimento realizado na Grécia, plantas adultas 

de Cabernet Sauvignon enxertadas em P1103 e SO4 apresentaram 

modificações morfológicas e fisiológicas quando submetidas a diferentes níveis 

de irrigação ou déficit hídrico, alterando principalmente a eficiência no uso da 

água.   

 Também não houve diferenças significativas entre os porta-enxertos 

para variedade Merlot, considerando as trocas gasosas analisadas (Figuras 34, 

35, 36 e 37). Os valores da taxa de fotossíntese variaram entre 9 e 10 µmol de 

CO2 m2 s-1 durante a manhã e em torno de 8 µmol de CO2 m2 s-1 no período da 

tarde. Estes valores são similares ao observado por Souza et al. (2001), que 

mensuraram uma taxa de fotossíntese em torno de 8 e 11 µmol de CO2 m2 s-1, 

principalmente para os dados obtidos um dia após a suspensão da rega 

naquele experimento, avaliando o comportamento fisiológico da cultivar 

Niágara Rosada em porta-enxertos de P1103 e o 101-14. Os dados de 

fotossíntese são similares ao encontrado por Satisha et al. (2007a e 2007b), 

que avaliando diferentes porta-enxertos, incluindo o P1003, mensuraram em 

torno de 5 a 10 µmol de CO2 m2 s-1 em videiras com 100% irrigação. Sendo 

menor a fotossíntese em plantas submetidas aos demais tratamentos com 

déficit hídrico (50% e 100% de estresse hídrico).  

 Entretanto são menores aos encontrados por Regina e Cabournneau 

(1996; 1999), que encontraram para Cabernet Sauvignon e Merlot noir em 

torno de 12,9 µmol de CO2 m2 s-1 e 11,3 µmol de CO2 m2 s-1  respectivamente.  

Estão abaixo dos valores encontrados por Montague e Hellman (2007), que 

apontam valores superiores a 12 e 15 µmol de CO2 m2 s-1 tanto para Cabernet 

Sauvignon quanto para Merlot, avaliando também diferentes temperaturas 
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foliares. 

 Para condutância estomática os valores oscilaram entre 0,13 e 0,18 mol 

H2O m2 s-1 durante o período da manhã, sendo os maiores valores observados 

para Merlot sobre 101-14, porém sem diferenças significativas. Enquanto 

oscilaram em torno de 0,11 e 0,13 mol H2O m2 s-1 no período da tarde, 

independente do porta-enxerto avaliado. Estes valores de condutância 

estomática são menores aos encotrados por Souza et al. (2001) e Satisha et al. 

(2007a ; 2007b), que para videiras irrigadas encontraram em torno de 0,4 a 0,5 

mol H2O m2 s-1.  

 A concentração interna de CO2 oscilou entre 250 e 275 µmol m2 m-1 

durante o período da manhã, sendo que o 101-14 apresentou maiores valores, 

porém novamente sem haver diferença significativa em relação aos demais. No 

período da tarde observou-se, na média, concentrações internas de CO2 entre 

245 e 255 µmol m2 m-1. Para variável de transpiração, verifica-se que os 

valores oscilaram entre 2,8 e 3,3 mol H2O m2 s-1 durante o período da manhã, 

diminuindo para 2,5 mol H2O m2 s-1 no período da tarde. Quando comparados a 

outros experimentos de trocas gasosas, estes valores de transpiração se 

apresentam abaixo do encontrado por Satisha et al. (2007a). Naquele 

experimento, avaliando diversos porta-enxertos, os autores encontraram uma 

taxa de transpiração em torno de 5 a 6 µmol cm-2 s-1. Possivelmente em virtude 

da diferença de metodologia, condução e manejo dos experimentos, assim 

como possíveis diferenças no materiais utilizados na propagação das plantas. 

Entretando são similares aos indicados por Souza et al. (2001), em torno de 2,5 

a 4 mol H2O m2 s-1. Divergem dos encontrados por por Montague e Hellman 

(2007), que apontam valores de 6 a 12 mol de H2O m2 s-1 tanto para Cabernet 
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Sauvignon quanto para Merlot. 

 O que se verificou também para a variedade Merlot, foi uma alteração 

das variáveis fisiológicas de acordo com período de avaliação, independente 

do porta-enxerto. Ou seja, ocorreu uma diminuição da condutância estomática 

em virtude da maior demanda por evapotranspiração durante o período da 

tarde, resultando em menores taxas de transpiração e menores taxas de 

fotossíntese. Entretanto, em menor escala, também ocorreu uma diminuição da 

concentração interna de CO2 durante o período da tarde.  

Referente ao CO2 verificou-se que o padrão de resposta do Merlot foi 

alterado em relação ao Cabernet Sauvignon. Para Cabernet ocorreu um 

aumento na concentração interna de CO2 no período da tarde, enquanto para 

Merlot ocorreu uma ligeira diminuição. Este resultado indica que a variável 

concentração interna de CO2 apresentou menor oscilação devido às condições 

do ambiente, em relação as demais variáveis, não apresentando um padrão de 

resposta ou uma correlação direta com as demais variáveis de trocas gasosas. 

Possivelmente sendo menos afetada pelas diferenças no grau de abertura 

estomática devido ao gradiente de concentração e ao coeficiente de difusão.  

O gradiente de concentração de vapor da H2O entre folha e atmosfera é 

cerca de 50 vezes maior que o gradiente de concentração de CO2, devido a 

baixa concentração de CO2 atmosférico (370 ppm) e a alta concentração de 

vapor de H2O na câmara subestomática (100%), fazendo com que a 

transpiração tenha uma correlação direta com a oscilação da abertura 

estomática (diferenças entre as medições da manha e tarde), enquanto o CO2 

é menos afetado.  

Além disso, o coeficiente de difusão do CO2 é menor, devido ao maior 
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tamanho da molécula em relação à molécula de H2O, diminuindo sua 

velocidade de difusão e diminuindo as oscilações na concentração interna de 

CO2. Também, as vias ou rotas de resistência para o fluxo de CO2 são maiores, 

pois para sua alteração deve passar pela membrana plasmática, citoplasma, 

cloroplasto e estroma (Vieira et al., 2010; Taiz e Zeiger, 2009).  Isso pode 

justificar parcialmente a diferença de resposta entre Merlot e Cabernet 

considerando a oscilação que ocorreu entre o período da manhã e tarde, 

referente a esta variável. Entretanto, são necessárias pesquisas 

complementares para detalhar a resposta desta variável.  

Vale salientar que os porta-enxertos proporcionaram diferença no 

crescimento da parte aérea e na área foliar total por planta, o que poderia 

resultar em diferenças nas demandas por evapotranspiração em larga escala 

de produção. Em combinações porta-enxerto e variedade copa que resultaram 

em maior vigor vegetativo, devido à maior área foliar total, a demanda por 

evapotranspiração tende a ser maior (Giovanninni, 2005), o que poderia 

resultar num maior fechamento estomático e menor condutância estomática 

nos períodos mais quentes do dia e com maior demanda atmosférica, 

resultando nestas combinações uma maior amplitude ou variação dos valores 

entre o período da manhã e a tarde. Entretanto, este padrão não foi observado 

com clareza em fase de muda, uma vez que estas variações nas médias das 

combinações entre o período das 9h e 14h ocorrem de maneira diferenciada, 

conforme a variedade copa, sendo diferente para Merlot e Cabernet Sauvignon, 

sem que haja uma correlação direta com o vigor vegetativo. 

Considerando somente a média para cada horário de avaliação, os 

dados sobre as variáveis fisiológicas encontrados para variedade Merlot são 
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similares aos encontrados para Cabernet Sauvignon, abordados anteriormente, 

seguindo o mesmo comportamento de não significância entre os porta-

enxertos. Mas, se verificou que as mudas de Merlot atingiram picos superiores 

na média da condutividade estomática, taxa de transpiração e concentração 

interna de CO2 em comparação a Cabernet Sauvignon, principalmente durante 

o período da manhã (9h). Estes resultados podem ser indicativos da interação 

entre anatomia e fisiologia atuando no controle do crescimento das plantas. 

Na Tabelas 16 e 17 verificou-se que não ocorreram interações 

significativas entre porta-enxerto x variedade copa. Confirmou-se pela análise 

dos efeitos principais, que não houve diferenças significativas quanto às trocas 

gasosas entre as mudas enxertadas nos diferentes porta-enxertos, tanto nas 

medições às 9h, quanto às 14h. Verificou-se diferenças apenas entre as 

variedades copa, onde a cultivar Merlot apresentou maiores valores de 

condutividade estomática, concentração interna de CO2 e transpiração durante 

o período da manhã, em relação à Cabernet Sauvignon. Diferenças que podem 

estar parcialmente relacionadas às diferenças no sistema vascular e na 

condutividade hidráulica entre as variedades. Entretanto, para o período da 

tarde, onde ocorrem maiores demandas por evapotranspiração e menores 

condutâncias estomáticas, as trocas gasosas não diferiram entre as variedades 

copas, considerando os efeitos principais.  

Embora tenham sido verificadas diferenças no crescimento vegetativo, 

para a maior parte das variáveis de trocas gasosas não ocorreram interações 

entre porta-enxerto e variedade copa, sendo a distribuição das significâncias 

similiar independente da combinação avaliada. Exceto para temperatura foliar e 

déficit de pressão de vapor, no período da manhã e temperatura do ar, no 
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período da tarde.  

Vale salientar que os dados de trocas gasosas não diferem 

considerando a mesma unidade ou área de tecido foliar amostrada, 

possivelmente em virtude da similaridade na densidade estomática. Entretanto, 

deve-se considerar que houve maior área foliar e crescimento da parte aérea 

proporcionada pelos porta-enxertos de maior vigor, como P1103 e SO4 em 

compração com o 101-14. Estas características de maior crescimento, 

possivelmente determinam maior demanda por evapotranspiração total e maior 

necessidade hídrica para crescimento da parte aérea das videiras, alternado a 

dinâmica das trocas gasosas quando considerado a transpiração total das 

plantas proporcionalmente ao vigor vegetativo da parte aérea. 
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TABELA 16. Taxa de fotossíntese - A (µmol CO2.m-2.s-1), de transpiração - Tr 
(mol H2O.m-2.s-1), condutância estomática - gs (mol H2O.m-2.s-1), 
concentração interna de CO2 – Ci (µmol.m-2.s-1), medidos às 9h, 
em mudas de Vitis vinifera cv. Cabernet Sauvignon e Merlot sob 
diferentes de porta-enxertos.  Porto Alegre - RS, 2011. 

  Porta-enxerto   

Variedade copa Paulsen 1103          Mgt. 101-14        SO4                 Média 

 
                           A - Taxa de Assimilação de CO2 (µmol CO2.m-2.s-1)  

 

Cabernet Sauvignon 10,54 9,19 7,31    9,01 ns 

Merlot 9,38 10,00 9,25 9,56 

Média      9,96 ns 9,62 8,28  

  
  

gs - Condutividade estomática (mol H2O .m-2.s-1) 
   

Cabernet Sauvignon 0,13 0,12 0,08 0,11 B 

Merlot 0,13 0,18 0,15 0,15 A 

Média      0,13 ns 0,15 0,11  

  
  

Ci - Concentração interna de CO2 (µmol .m-2.s-1) 
   

Cabernet Sauvignon 235,7 237,2 214,7 229,2 B 

Merlot 252,0 274,0 252,7 259,5 A 

Média     243,8 ns 255,6 233,7  

  
  

Tr - Transpiração  (mol H2O .m-2.s-1) 
  

  

Cabernet Sauvignon 2,85 2,58 2,12 2,51 B 

Merlot 2,86 3,33 2,89 3,03 A 

Média      2,85 ns 2,96 2,50  
  

Valor de p 
Fatores A gs Ci Tr 

Porta-enxerto 0,2095 0,2248 0,094 0,2984 

Variedade 0,4990 0,0187 0,0005 0,0438 

Porta-enxerto x Var. 
copa 0,2910 0,1701 0,4655 0,3608 

cv (%) 30,0 39,5 11,3 30,6 

Letras maiúsculas semelhantes na coluna e minúsculas na linha não diferem entre sí pelo teste 
de Tukey ao nível de 5% (p<0,05) de probabilidade; ns: não significativo. 
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TABELA 17. Taxa de fotossíntese - A (µmol CO2.m-2.s-1), transpiração - Tr (mol 
H2O.m-2.s-1), condutância estomática - gs (mol H2O.m-2.s-1) e 
concentração interna de CO2 – Ci (µmol.m-2.s-1), medidos às 14h, 
em mudas de Vitis vinifera cv. Cabernet Sauvignon e Merlot sob 
diferentes de porta-enxertos.  Porto Alegre - RS, 2011. 
    Porta-enxerto     

Variedade copa Paulsen 
1103          Mgt. 101-14        SO4                 Média 

 
             A - Taxa de Assimilação de CO2 (µmol CO2.m-2.s-1)  

 

Cabernet Sauvignon 7,03 7,82 5,70     6,85 ns 

Merlot 8,18 8,13 7,88 8,06 

Média     7,60 ns 7,97 6,79  
   

          gs - Condutividade estomática (mol H2O .m-2.s-1) 
   

Cabernet Sauvignon 0,09 0,11 0,07     0,09 ns 

Merlot 0,11 0,12 0,11 0,11 

Média      0,10 ns 0,12 0,09  
  

         Ci - Concentração interna de CO2 (µmol .m-2.s-1)  
             

Cabernet Sauvignon 245,5 247,7 243,0   245,4 ns 

Merlot 246,0 257,0 252,0 251,80 

Média    246,0 ns 252,3 247,5  
  

         Tr – Transpiração (mol H2O .m-2.s-1) 
  

Cabernet Sauvignon 2,27 2,42 1,80      2,16 ns 

Merlot 2,54 2,57 2,47 2,52 

Média      2,40 ns 2,49 2,14  

 Valor de p 

Fatores A gs Ci Tr 

Porta-enxerto 0,5476 0,6109 0,7872 0,6345 

Variedade 0,1893 0,2578 0,4224 0,266 

Porta-enxerto x Var. copa 0,6947 0,7616 0,8875 0,7805 

cv (%) 29,1 45,2 7,69 32,7 

Letras maiúsculas semelhantes na coluna e minúsculas na linha não diferem entre sí pelo teste 
de Tukey ao nível de 5% (p<0,05) de probabilidade; ns: não significativo. 
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Não houve interações significativas entre os fatores porta-enxerto x 

variedade copa, referente à eficiência no uso da água (A/E - µmol mol-1) e 

eficiência de carboxilação (A/Ci - µmol m-2 s-1) estimados a partir de medições 

às 9h e 14h (Tabelas 18 e 19).  

Pela análise dos efeitos principais (médias), não houve diferenças 

significativas quanto à eficiência no uso da água e carboxilação entre as mudas 

enxertadas nos diferentes porta-enxertos, tanto nas medições às 9h, quanto às 

14h. Pelos efeitos principais, destaca-se que a variedade Cabernet Sauvignon 

apresentou maiores valores de eficiência no uso da água, durante o período da 

manhã. 

Para Cabernet Sauvignon a média da eficiência no uso da água variou 

de 3,7 a 3,5 µmol mol-1 durante o período da manhã e 3,1 a 3,2 µmol mol-1 

durante o período da tarde. A eficiência de carboxilação média variou de 0,033 

a 0,045 µmol m-2 s-1 durante a manhã e 0,023 a 0,031 µmol m-2 s-1 durante a 

tarde. Em valores absolutos tanto a A/E quanto A/Ci foram maiores no período 

da manhã, quando a demanda por evapotranspiração ainda se encontra 

menor, com maior condutividade estomática para todas as combinações porta-

enxerto e variedade copa.  

 Também não houve diferenças entre os porta-enxertos testados, na 

eficiência no uso da água e na eficiência de carboxilação para variedade Merlot 

(Tabelas 21 e 22).  A eficiência no uso da água oscilou em torno de 2,9 e 3,3 

µmol mol-1 e a eficiência de carboxilação em torno de 0,03 e 0,04 µmol m-2 s-1. 

Verificou-se que os valores de A/E e A/Ci foram similares no período da manhã 

e tarde para variedade Merlot, indicando mecanismos de controle no fluxo de 

água e carboxilação em ambos os períodos do dia. 
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 Os dados de eficiência no uso da água são superiores aos encontrados 

por Satisha et al. (2007a; 2007b), que mensuraram em torno de 1,2 a 1,5 µmol 

mol-1. São similares aos encontrados por Souza et al. (2001), apontando em 

torno de 2 a 4 µmol mol-1 para eficiência no uso da água e em torno de 0,04 

µmol m2 s-1 para eficiência de carboxilação. 
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TABELA 18. Eficiência no uso da água (A/E - µmol mol-1) e eficiência de 
carboxilação (A/Ci - µmol m2 s-1), déficit de pressão de vapor 
(Vpdl), temperatura do ar e temperatura foliar (Cº), medidos às 
9h, em Vitis vinifera cv. Cabernet Sauvignon e Merlot em 
diferentes porta-enxertos. Porto Alegre - RS, 2011. 

 Porta-enxerto  

Variedade copa Paulsen 
1103 

Mgt.  
101-14 SO4 Média  

 
                       A/E - Eficiência no uso da água (µmol mol-1) 

 

Cabernet Sauvignon 3,74 3,54 3,63 3,64 A  

Merlot 3,29 2,91 3,37 3,19 B  

Média     3,51 ns 3,23 3,50   

 A/Ci - Eficiência de carboxilação (µmol m2 s-1)  

Cabernet Sauvignon 0,04 0,038 0,033    0,038 ns  

Merlot 0,04 0,04 0,04     0,037  

Média 0,041 ns 0,038 0,035   

T foliar (0C) 

Cabernet Sauvignon 32,9 Ab 33,2 Ab 34,1 Aa   

Merlot 32,9 Aa 32,3 Ba 32,1 Ba   

  Dpv    

Cabernet Sauvignon 2,12 Ab   2,26 Aab 2,60 Aa   

Merlot 2,17 Aa 1,99 Aa 2,11 Ba   

  T ar (0C)    

Cabernet Sauvignon 30,7 30,8 30,8 30,7 A  

Merlot 30,5 30,5 30,6 30,5 B  

Média   30,6 b   30,6 a    30,7 a   

 Valor de p  

Fatores A/E A/Ci T foliar Dpv T ar 

Porta-enxerto 0,322 0,3198 0,3800 0,0547 0,0002 

Variedade 0,0137 0,6555 <0,0001 0,0055 <0,0001 

Porta-enxerto x Var. 
copa 0,6875 0,3910 0,0003 0,0328 0,2376 

cv (%) 17,5 29,2 1,87 12,8 0,23 

Letras maiúsculas semelhantes na coluna e minúsculas na linha não diferem entre sí pelo teste 
de Tukey ao nível de 5% (p<0,05) de probabilidade; ns: não significativo. 
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TABELA 19. Eficiência no uso da água (A/E - µmol mol-1) e eficiência de 
carboxilação (A/Ci - µmol m2 s-1), déficit de pressão de vapor 
(Vpdl), temperatura do ar e temperatura da folha (Cº), medidos 
às 14h, em Vitis vinifera cv. Cabernet Sauvignon e Merlot em 
diferentes porta-enxertos. Porto Alegre - RS, 2011 

  
  

Porta-enxerto 
 

    

Variedade copa Paulsen 
1103          Mgt. 101-14        SO4                 Média   

 
A/E - Eficiência no uso da água (µmol mol-1)  

 
Cabernet Sauvignon 3,13 3,27 3,17     3,19ns  

Merlot 3,23 3,20 3,26 3,23  
Média     3,18 ns 3,23 3,21   

  
A/Ci - Eficiência de carboxilação (µmol m2 s-1) 

  
Cabernet Sauvignon 0,03 0,031 0,023     0,027 ns  

Merlot 0,03 0,031 0,031 0,031  
Média    0,030 ns 0,031 0,027   

 
T foliar (0C) 

Cabernet Sauvignon     34,3 ns 33,8 34,1    34,1 ns  
Merlot     34,2 ns 33,9 34,1 34,10  
Média     34,3 ns 33,8 34,1   

    Dpv      

Cabernet Sauvignon 2,41 2,26 2,50     2,39 ns  
Merlot 2,29 2,13 2,21 2,21  
Média     2,35 ns 2,20 2,35   

    T ar (0C)       

Cabernet Sauvignon 31,18 Ba  31,18 Aab 31,16 Ab   
Merlot 31,25 Aa 31,2 Aa 31,0 Ab   

  Valor de p   

Fatores A/E A/Ci T foliar Dpv T ar 

Porta-enxerto 0,9542 0,5126 0,1784 0,3886 0,0015 

Variedade 0,7557 0,1975 0,9135 0,0966 0,669 
Porta-enxerto x Var. 

copa 0,8492 0,6408 0,9538 0,7534 0,0431 

cv (%) 10 26,3 1,3 10,9 0,21 

Letras maiúsculas semelhantes na coluna e minúsculas na linha não diferem entre sí pelo teste 
de Tukey ao nível de 5% (p<0,05) de probabilidade; ns: não significativo. 
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Ocorreram interações significativas entre porta-enxerto x variedade copa 

para déficit de pressão de vapor e temperatura foliar nas medições realizadas 

às 9h. Como consequência, observou-se uma menor condutância estomática 

por parte das mudas de Cabernet Sauvignon enxertadas sobre o porta-enxerto 

SO4, cujo déficit de pressão foi maior, explicando parcialmente os resultados 

anteriores de trocas gasosas nesta combinação. Quanto à temperatura foliar, 

houve diferença significativa também no período da manhã, sendo que as 

mudas de Cabernet Sauvignon sobre o porta-enxerto SO4 apresentaram a 

maior temperatura foliar.  

A maior temperatura foliar é uma consequência da menor condutância 

estomática e menor transpiração. A transpiração é um mecanismo fisiológico 

também utilizado para diminuir a diferença de temperatura foliar a fim de evitar 

danos por temperaturas excessivas que possam causar distúrbios nos 

processos bioquímicos e fisiológicos. Quando a temperatura atinge valores 

extremos, superiores a 450C,  podem ocorrer diminuição na fotossíntese 

(Giovannini, 2005; Taiz e Zeiguer, 2009), a desnaturação de proteínas, 

modificações na estabilidade das membranas e o dano as células vegetais 

pode ser irreversível. Por isso o mecanismo de transpiração e o potencial de 

esfriamento evaporativo podem diminuir o estresse térmico, contribuindo para 

manutenção dos processos fisiológicos pela diminuição ou manutenção da 

temperatura foliar, desde que haja um suprimento hídrico abundante (Taiz e 

Zeiger, 2009). Os porta-enxertos Paulsen 1103 e 101-14 Mgt. apresentaram os 

menores valores e menores diferenças entre a temperatura do ar e a foliar, 

possivelmente em consequência da maior transpiração. Porém, na parte da 

tarde não foram verificadas diferenças. 
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 Nas tabelas 18 e 19 também não foram observadas diferenças 

significativas entre os porta-enxertos referente ao déficit de pressão de vapor e 

temperatura foliar para variedade Merlot. Pequenas diferenças foram 

observadas em relação à temperatura do ar, durante as medições da manhã e 

tarde. Em relação ao horário do dia, de forma geral verificou-se um aumento 

em número absoluto, no período da tarde, do déficit de pressão de vapor, da 

temperatura do ar e da temperatura foliar, sendo indicativos do aumento da 

demanda por evapotranspiração no período da tarde, alterando a dinâmica das 

trocas gasosas. 

Não foram observadas diferenças entre os tratamentos quanto à 

radiação fotossinteticamente ativa (Apêndices 15 e 16), principalmente para as 

medidas dentro da câmara de troca gasosas. Similar ao experimento 1, isto 

ocorreu devido a metodologia de alternância dos tratamentos (avaliando uma 

planta de cada) no momento da medição, a fim de evitar possíveis diferenças 

de radiação entre os tratamentos. 

Nas Figuras 38, 39, 40 e 41 observa-se a relação entre taxa de 

assimilação de CO2, concentração interna de CO2, eficiência no uso da água e 

eficiência de carboxilação com a condutância estomática para Cabernet 

Sauvignon e Merlot. Observou-se o aumento da taxa de fotossíntese (Figura 

38), da concentração interna de CO2 (Figura 39) e da eficiência de carboxilação 

(Figura 40) à medida que ocorreu a maior abertura estomática e, 

consequentemente, maior condutância estomática. Observou-se que este 

padrão de resposta se aplica a todos os tratamentos e ocorre independente 

dos porta-enxertos para variedade Cabernet Sauvignon e Merlot, apenas com 

pequenas variações na amplitude dos valores máximos e mínimos. Apesar do 
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menor coeficiente de correlação, também, se verificou que quanto maior a 

condutância estomática, menor é a eficiência no uso da água, devido às perdas 

excessivas por evapotranspiração e à limitação ou saturação da enzima 

Rubisco na fixação de CO2 (Taiz e Zeiger, 2009), independente do porta-

enxerto utilizado (Figura 41). 

 Para ‘Merlot‘ verificou-se, também, que à medida que ocorreu o 

aumento da condutância estomática, aumentaram a taxa de fotossíntese e a 

eficiência de carboxilação. Embora a eficiência de carboxilação tenha 

apresentado uma menor correlação com a variável de condutância estomática, 

verificou-se que ocorreu um pequeno aumento na concentração interna de CO2 

à medida que aumentou a condutância estomática, porém com menor 

intensidade em comparação à curva de correlação observada para taxa de 

assimilação de CO2.  Também ocorreu uma diminuição na eficiência do uso da 

água devido ao aumento da condutividade estomática, proporcionando maior 

perda de água por evapotranspiração em relação ao CO2 fixado. Estes efeitos 

foram observados para variedade Merlot, independente do porta-enxerto, em 

condições de disponibilidade hídrica.  

 Para Merlot, ocorreram pequenas oscilações e alterações nas 

equações de correlação conforme o porta-enxerto, mas sem diferenças 

significativas nas médias. Neste sentido, em análise pontual das medições,  

verificou-se que as plantas sobre os porta-enxertos SO4 e Mgt 101-14 

apresentaram valores de condutância estomática maiores em relação ao 

Paulsen 1103, atingindo picos maiores de taxa de assimilação de CO2 e 

eficiência de carboxilação, porém menores eficiências no uso da água devido à 

perda de água por evapotranspiração. As oscilações na condutância 
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estomática ocorreram principalmente devido a influência da demanda por 

evapotranspiração nos diferentes horários do dia. 

 Entre as variedades observa-se (Figuras 38 a 41) que a variedade 

Merlot atingiu maiores valores máximos de condutância estomática em relação 

ao Cabernet Sauvignon, porém sem resultar em maiores taxas de assimilação 

de CO2 e das demais variáveis. Apenas no período da manhã a variedade 

Merlot atingiu maiores médias de concentração interna de CO2, condutância 

estomática e transpiração, conforme citado para os efeitos principais. Para 

Cabernet Sauvignon, observa-se que atingiu maiores picos dos valores de taxa 

de assimilação de CO2 e eficiência de carboxilação, considerando a mesma 

condutância estomática, apresentando curvas de resposta mais acentuadas 

para estas variáveis. Apresentou a tendência de maiores valores de eficiência 

no uso da água em relação ao Merlot, considerando a mesma condutância 

estomática.  

 Mudas de Cabernet Sauvignon também atingiram valores mínimos 

inferiores a 4 µmol CO2.m-2.s-1 para taxa de assimilação de CO2, enquanto para 

Merlot a maior parte dos valores mínimos foram superiores a                             

6 µmol CO2.m-2.s-1. Da mesma maneira, ‘Cabernet Sauvignon’ apresentou 

valores mínimos inferiores a 0,02 µmol.m-2.s-1 para eficiência de carboxilação e 

‘Merlot’ valores mínimos acima de 0,02 µmol.m-2.s-1. Ou seja, ocorreram 

pequenas oscilações nas respostas das trocas gasosas de acordo com a 

variedade copa, mas que não foram significativas nas médias, exceto para 

variáveis no período da manhã, conforme já mencionado. 
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FIGURA 38. Relação e correlação entre taxa de assimilação de CO2 e 
condutância estomática. As medidas foram realizadas às 9h e 
14h durante o mês de fevereiro de 2011, em folhas de mudas de 
Vitis vinifera cv. Cabernet Sauvignon (A) e Merlot (B), 
enxertadas em diferentes porta-enxertos. Cada ponto 
corresponde a uma medição (n=33). Porto Alegre, 2011. 
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FIGURA 39. Relação e correlação entre concentração interna de CO2 e 
condutância estomática. As medidas foram realizadas às 9h e 
14h durante o mês de fevereiro de 2011, em folhas de mudas de 
Vitis vinifera cv. Cabernet Sauvignon (A) e Merlot (B) enxertadas 
em diferentes porta-enxertos. Cada ponto corresponde a uma 
medição (n=33). Porto Alegre, 2011. 
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FIGURA 40. Relação e correlação entre eficiência de carboxilação e 
condutância estomática. As medidas foram realizadas às 9h e 
14h durante o mês de fevereiro de 2011, em folhas de mudas 
de Vitis vinifera cv. Cabernet Sauvignon (A) e Merlot (B) 
enxertadas em diferentes porta-enxertos. Cada ponto 
corresponde a uma medição (n=33). Porto Alegre, 2011. 

y = 0,1557x + 0,0197 
R² = 0,46 

y = 0,2057x + 0,0112 
R² = 0,67 

y = 0,173x + 0,0156 
R² = 0,67 

0 

0,01 

0,02 

0,03 

0,04 

0,05 

0,06 

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 

Ef
ic

iê
nc

ia
 d

e 
C

ar
bo

xi
la

çã
o 

- A
/C

i  
   

   
   

   
   

  
(µ

m
ol

 C
O

2 m
2  s

-1
) 

Condutância Estomática (mol H2O .m-2.s-1) 

Cabernet Sauvignon / Paulsen 1103 
Cabernet Sauvignon / 101-14 Mgt 
Cabernet Sauvignon / SO4 

y = 0,1741x + 0,0139 
R² = 0,39964 

y = 0,0983x + 0,0213 
R² = 0,39976 

y = 0,0955x + 0,0199 
R² = 0,63376 

0 

0,01 

0,02 

0,03 

0,04 

0,05 

0,06 

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 

Ef
ic

iê
nc

ia
 d

e 
C

ar
bo

xi
la

çã
o 

- A
/C

i 
 (µ

m
ol

 C
O

2.m
-2

.s
-1

) 

Condutância Estomática (mol H2O .m-2.s-1) 

Merlot / Paulsen 1103 
Merlot / 101-14 Mgt 
Merlot / SO4 

C 

A 

B 

Paulsen 1103  
cv= 19,2 
r = 0,67;  pr=0,0155 
 
 
Mgt. 101-14 
cv= 24,0 
r = 0,81; pr=0,0012 
 
SO4 
cv= 19,0 
r = 0,82; pr= 0,0011 

Paulsen 1103  
cv= 20,6 
r = 0,63; pr=0,0274 
 
 
Mgt. 101-14 
cv= 18,6 
r = 0,63; pr=0,0369 
 
SO4 
cv= 15,1 
r = 0,79; pr=0,0034 



 

 

161 

 

 

FIGURA 41. Relação e correlação entre eficiência no uso da água e 
condutância estomática. As medidas foram realizadas às 9h e 
14h durante o mês de fevereiro de 2011, em folhas de mudas de 
Vitis vinifera cv. Cabernet Sauvignon (A) e Merlot (B) enxertadas 
em diferentes porta-enxertos. Cada ponto corresponde a uma 
medição (n=33). Porto Alegre, 2011. 
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Verificou-se para variedade Merlot e Cabernet Sauvignon que ocorreu 

um aumento da transpiração com o aumento da condutância estomática e um 

aumento da taxa de assimilação de CO2 à medida que aumentou a 

transpiração, sendo estes efeitos observados para todos porta-enxertos 

avaliados (Figura 42 e 43). A taxa de assimilação de CO2 foi, 

aproximadamente, de 4 a 13 µmol CO2. m-2.s-1, enquanto a transpiração foi em 

torno de 1,0 a 4,3 mol de H2O m2 s-1, oscilando de acordo com as variações 

pela demanda por evapotranspiração. 

Em análise pontual, para variedade Merlot verificou-se que as plantas 

enxertadas sobre SO4 e 101-14 atingiram valores absolutos maiores de 

condutância estomática, apresentando valores de transpiração superiores a 3,5 

mol de H2O m2 s-1. Esta situação pode indicar mecanismos de controle 

estomático mais eficientes para as plantas de ‘Merlot’ enxertadas sobre 

Paulsen 1103, que apresentaram valores de condutância estomática no 

máximo até 3,5 mol de H2O m2 s-1, porém não houve diferenças significativas 

entre as médias das variáveis. Ao contrário, para ‘Cabernet Sauvignon’, os 

menores valores máximos de contutância estomática e transpiração foram 

verificados quando enxertados sobre SO4, indicando um controle maior da 

abertura estomática nesta combinação.  

 
 
 



 

 

163 

 
 

 
 
FIGURA 42. Relação e correlação entre taxa de assimilação de CO2 e 

transpiração. As medidas foram realizadas às 9h e 14h durante 
o mês de fevereiro de 2011, em folhas de mudas de Vitis vinifera 
cv. Cabernet Sauvignon (A) e Merlot (B) enxertadas em 
diferentes porta-enxertos. Cada ponto corresponde a uma 
medição (n=33). Porto Alegre, 2011. 
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FIGURA 43. Relação e correlação entre transpiração e condutância estomática. 

As medidas foram realizadas às 9h e 14h durante o mês de 
fevereiro de 2011, em folhas de mudas de Vitis vinifera cv. 
Cabernet Sauvignon (A) e Merlot (B) enxertadas em diferentes 
porta-enxertos. Cada ponto corresponde a uma medição (n=33). 
Porto Alegre, 2011. 
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4.2.8 Conteúdo de reservas em mudas de Cabernet Sauvignon e 

Merlot em diferentes porta-enxertos. 

O conteúdo de reservas foi semelhante  nos três porta-enxertos  nos 

ramos e raízes (Tabela 20). O porta-enxerto P1103 apresentou maior 

percentual de reservas na estaca em comparação ao 101-14, com o SO4 

apresentando valores intermediários a estes, o que poderia afetar a brotação 

inicial e vigor das plantas. Além disso, ocorreu em todos os porta-enxertos, 

maior acúmulo  relativo de reservas no sistema radicular, confirmando que a 

raiz é um importante órgão de reserva para videira. Considerando o maior 

crescimento absoluto dos porta-enxertos Paulsen 1103 e SO4, em termos de 

matéria seca da parte aérea e do sistema radicular, pode-se inferir que estes 

genótipos apresentam maior conteúdo de reservas totais (carboidratos) em 

comparação ao Mgt.101-14, o que poderia influenciar no vigor e no 

crescimento para o próximo ciclo ou no momento da enxertia.  

Os carboidratos de reserva são utilizados pela planta sob a forma de 

açúcares solúveis e sacarose para brotação e, consequentemente, influenciam 

a brotação no próximo ciclo (Mullins et al., 1992). Estes resultados da 

semelhança dos porta-enxertos no conteúdo relativo de reservas, nos ramos e 

raízes, são similares aos encontrados na literatura, como indicado por Agostini 

e Souza (2003). Porém, diferem em relação ao conteúdo de reservas na 

estaca, que não diferiu naquele estudo. 
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TABELA 20. Conteúdo relativo de reservas (%) dos ramos, estacas e raízes 
para os diferentes porta-enxertos de videira (Vitis sp.). Porto 
Alegre, 2010. 

  Conteúdo de Reservas (%) 

Porta-enxerto Ramos Estacas  Raízes  

Paulsen 1103     37,9 B ns 34,7 Ba     59,9 A ns 

Mgt. 101-14 33,7 B 29,9 Bb 61,1 A 

SO4 36,8 B   33,5 Bab 58,3 A 

cv % 10,1 9,3 7,5 

Pr 0,4094 0,0426 0,5666 

Médias seguidas por letras minúsculas semelhantes na coluna e maiúsculas na linha não 
diferem significativamente pelo método de Tukey, a 5% de probabilidade de erro. ns: não 
significativo na coluna. 
 
 

Não ocorreram interações significativas entre porta-enxertos e 

variedades copa quanto aos conteúdo relativo de reservas (carboidratos) nos 

ramos e nas raízes (Tabela 21). Pelos efeitos principais verificou-se que não 

ocorreram diferenças significativas nos ramos, entre os porta-enxertos e 

também entre as variedades copa.  

Para o sistema radicular, as mudas de Cabernet Sauvignon e Merlot 

enxertadas sobre Paulsen 1103 apresentaram maior conteúdo relativo de 

reservas, com SO4 e Mgt.101-14 apresentando o menor conteúdo.  Estes 

resultados também divergem de Agostini e Souza (2003), onde não 

encontraram diferenças entre os porta-enxertos. 

Nas estacas, houve interação entre porta-enxerto e variedade copa. As 

mudas de Cabernet Sauvignon apresentaram maior conteúdo relativo de 

reserva na estaca, em comparação ao Merlot, quando o porta-enxerto era 

Paulsen 1103, o que não ocorreu para demais porta-enxertos, que não 

diferiram. 

Realizando a comparação entre porta-enxertos, não ocorreram 
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diferenças para variedade Cabernet Sauvignon. Para Merlot, as mudas sobre 

SO4 proporcionaram o maior conteúdo relativo de reservas na estaca e, o Mgt. 

101-14, os valores intermediários.  

 

TABELA 21. Conteúdo relativo (%) de reservas (carboidratos) e distribuição 
nos diferentes órgãos (ramos, estacas e raízes) de mudas de 
Vitis vinifera cv. Cabernet Sauvignon e Merlot, enxertadas em 
diferentes porta-enxertos de videira. Porto Alegre, 2011. 

    
 

Porta-enxerto 
 

    

Variedade Copa Paulsen 1103          Mgt. 101-14        SO4                 Média 
 

                       Conteúdo de Reservas (%) - RAMOS 
 

Cabernet Sauvignon 27,1 32,8 31,1     29,4 ns 

Merlot 31,4 31,2 30,3 30,8 

Média     28,5 ns 31,8 30,7  
  

                            Conteúdo de Reservas (%) -  ESTACAS  
  

Cabernet Sauvignon      26,4 Aa 23,9 Aa 25,8 Aa  
Merlot     20,7 Bb    23,8 Aab  25,8 Aa  

  
                         Conteúdo de Reservas (%) - RAÍZES  

  
Cabernet Sauvignon 41,8 38,2 37,2     39,2 ns 

Merlot 42,7 37,4 39,3 39,8 

Média 42,2 a 37,6 b 38,2 b  
    Valor de p     

Fatores Ramos Estacas Raízes   

Porta-enxerto 0,3439 0,1160 0,0498  
Variedade 0,6771 0,0463 0,6522  

Porta-enxerto x Var. copa 0,2090 0,0258 0,7775  
cv (%) 10,7 11,4 11,2   

Letras maiúsculas semelhantes na coluna e minúsculas na linha não diferem entre sí pelo teste 
de Tukey ao nível de 5% (p<0,05) de probabilidade; ns: não significativo. 

 

Estes valores percentuais de conteúdo de reservas são superiores aos 

encontrados por Agostini e Souza (2003) para raízes e parte aérea, avaliando 
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substâncias de reserva nas partes aérea e radicular de porta-enxertos de 

videira inoculados ou não com fungos micorrízicos arbusculares. São 

superiores aos encontrados por Melo et al. (2007), que avaliaram amido, 

carboidratos solúveis totais, carboidratos redutores, aminoácidos totais e 

proteínas totais em gemas de ramos do ano em videiras submetidas a 

aplicações foliares de nitrogênio. Possivelmente a superioridade em relação a 

este último, deve-se à diferença na metodologia, no qual neste experimento 

avaliou-se as reservas totais, incluindo carboidratos, ácidos graxos e outros 

compostos orgânicos, sobrando somente as fibras, considerando ramos, 

estacas e raízes de forma integral, não somente as gemas. 

Do mesmo modo, são valores superiores aos indicados por Schenato et 

al. (2005), que avaliaram o efeito da aplicação de etefon sobre a concentração 

e o teor total de nutrientes e amido em diferentes partes das videiras coletadas 

no segundo ciclo do porta-enxerto SO4. Ressaltando que avaliaram 

diretamente o teor de amido, utilizando metodologia diferente da aplicada no 

atual experimento, que englobou outros compostos orgânicos.  

As diferenças no percentual entre os diferentes órgãos da planta, 

observadas na fase anterior à enxertia, manteve-se,  com o maior acúmulo de 

reservas ocorrendo no sistema radicular (Tabela 22). Apesar de utilizarem 

metodologia distinta,  Schenato et al. (2005) também ressaltam as raízes como 

a parte que mais acumúla amido. 
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TABELA 22. Distribuição do conteúdo de reservas nos diferentes órgãos 
(ramos, estacas e raízes) de mudas de Vitis vinifera cv. 
Cabernet Sauvignon e Merlot, enxertadas em diferentes porta-
enxertos de videira. Porto Alegre, 2011. 

Fatores 
 Conteúdo Relativo de Reservas (%) – 

Distribuição na planta 

Variedade copa Porta-enxerto Ramos Estacas Raízes CV (%) / p 

Cabernet 
Sauvignon 

Paulsen 1103           27,1 B   26,4 B  41,8 A  10,2 / <0,0001 

Mgt. 101-14        32,8 B 23,9 C 38,2 A 4,56 / <0,0001 

SO4                 31,1 B 25,8 B 37,2 A 10,3  / 0,0002 

Merlot 

Paulsen 1103                   31,4 B   20,7 C  42,7 A  12,7 / <0,0001  

Mgt. 101-14             31,2 AB  23,8 B  37,4 A    14,1 / 0,0006 

SO4  30,3 B  25,8 B  39,3 A 13,3 / 0,0003 

Letras maiúsculas semelhantes na linha não diferem entre sí pelo teste de Tukey ao nível de 
1% (p<0,01) de probabilidade; ns: não significativo. 
 

 Estes resultados salientam a importância do sistema radicular como 

fonte de reservas (conteúdo relativo), uma vez que os carboidratos 

armazenados na forma de amido podem ser transformados em carboidratos 

solúveis na retomada no crescimento vegetativo do próximo ciclo (Mullins et al., 

1992), estando relacionado com maior uniformidade e potencial de brotação 

das videiras .  

 A diferença na distribuição dos carboidratos para formação de reservas, 

principalmente amido, está relacionado ao metabolismo do carbono e 

direcionamento de fotossintatos, resultando em alterações nas relações fonte-

dreno (Mullins et al., 1993; Taiz e Zeiguer, 2009). Os porta-enxertos e as 

variedades copas apresentaram influência da relação fonte-dreno, onde a 

maior parte dos carboidratos (conteúdo relativo) é destinada para reservas no 

sistema radicular em comparação com as reservas da estaca e dos ramos. 
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Estes dados estão de acordo com a literatura, apesar de utilizarem metodologia 

distinta,  Schenato et al. (2005) também ressaltam as raízes como a parte que 

mais acumúla amido. 

Ao se avaliar os conteúdos absolutos de reservas nos tecidos, verificou-

se interações entre porta-enxerto e variedade copa (Tabela 23).  

Para ramos, estacas e raízes verificou-se maior conteúdo de reservas do 

Cabernet Sauvignon, comparativamente à Merlot, quando o porta-enxerto era 

Paulsen 1103.  

Para o conteúdo absoluto de reservas nas raízes, a variedade Merlot foi 

superior ao Cabernet Sauvignon, quando enxertada sobre SO4. Não houve 

diferenças entre as variedades copa, quando enxertadas sobre 101-14, no 

conteúdo total de reservas dos ramos, estacas e raízes (Tabela 23). 

Estes resultados estão relacionados à diferença de crescimento 

vegetativo das combinações porta-enxerto e copa. Comparando os porta-

enxertos, para Cabernet Sauvignon observou-se maior conteúdo absoluto de 

reservas sobre Paulsen 1103, nos ramos, estacas e raízes em relação aos 

demais, sendo correlacionado a seu maior vigor vegetativo.  

Para Merlot houve maior conteúdo absoluto de reservas dos ramos, 

quando enxertada sobre SO4, comparativamente aos demais porta-enxertos, 

sendo que Paulsen 1103 apresentou valor intermediário; e maior conteúdo 

absoluto de reservas sobre SO4 e Paulsen 1103 nas raízes. Para as estacas 

não ocorreram diferenças significativas entre os porta-enxertos, quando a 

variedade copa era Merlot. 

A interação porta-enxerto e variedade copa tem relação  com o conteúdo 

total de reservas uma vez que promovem diferenças de crescimento vegetativo 
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e matéria seca total da variedade copa (Figura 44). As combinações porta-

enxerto e variedade copa apresentam diferença na morfologia, crescimento do 

sistema radicular e parte aérea, alterando o conteúdo total de reservas.  

Em valores relativos, o maior teor de reservas se encontra nas raízes 

(Tabela 22), mas em termos absolutos o conteúdo em reservas encontra-se 

nas estacas (caules) das variedades copa (Tabela 23).  

 

TABELA 23. Conteúdo absoluto de reservas (carboidratos) com análise dos 
efeitos principais e distribuição nos diferentes órgãos (ramo, 
estaca e raízes) de mudas de Vitis vinifera cv. Cabernet 
Sauvignon e Merlot, enxertadas em diferentes porta-enxertos de 
videira. Porto Alegre, 2011. 

    
 

Porta-enxerto 
 

  

Variedade Copa Paulsen 1103          Mgt. 101-14        SO4                 
 

Conteúdo absoluto de reservas (g planta-1) – RAMOS 
 

Cabernet Sauvignon 0,35 Aa 0,10 Ab 0,20 Ab 

Merlot   0,22 Bab 0,11 Ab 0,27 Aa 

Conteúdo absoluto de reservas (g planta-1) - ESTACAS 

Cabernet Sauvignon 1,86 Aa 1,32 Ab 1,31 Ab 

Merlot 1,50 Ba 1,52 Aa 1,43 Aa 

Conteúdo absoluto de reservas (g planta-1) - RAÍZES 

Cabernet Sauvignon 1,19 Aa 0,17 Ab 0,33 Bb 

Merlot 0,71 Ba 0,23 Ab 0,72 Aa 

    Valor de p   

Fatores Ramos Estacas Raízes 

Porta-enxerto < 0,0001 0,0028 < 0,0001 

Variedade 0,7186 0,9395 0,8693 

Porta-enxerto x Var. copa 0,0045 0,005 < 0,0001 

cv (%) 57,1 20,1 57,4 

Letras maiúsculas semelhantes na coluna e minúsculas na linha não diferem entre sí pelo teste 
de Tukey ao nível de 5% (p<0,05) de probabilidade. 
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FIGURA 44. Conteúdo absoluto de reservas (carboidratos) por planta de 

acordo com a matéria seca e distribuição nos diferentes órgãos 
(ramos, estacas e raízes) de mudas de Vitis vinifera cv. 
Cabernet Sauvignon (A) e Merlot (B), enxertadas em diferentes 
porta-enxertos de videira. Letras minúsculas diferentes, para a 
mesma estrutura, diferem entre sí pelo teste de Tukey (p<0,05). 
Não significativo (ns). Porto Alegre, 2011. 
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Nos porta-enxertos avaliados sem enxertia, o Paulsen 1103 apresentou 

maior teor relativo de reservas na estaca em comparação com Mgt. 101-14, 

sendo que o SO4 apresentou valores intermediários.  

A interação entre mudas de Cabernet Sauvignon e Merlot e os diferentes 

porta-enxertos também interferiram no conteúdo relativo (percentual) e 

conteúdo absoluto de reservas.  

Em ambos experimentos, os tratamentos sofreram influência da relação 

fonte-dreno, onde a maior parte dos carboidratos foi direcionada para reservas 

no sistema radicular. Apresentaram diferenças também no conteúdo total de 

reservas em função da matéria seca.  

Esse resultado é um indicativo de que os porta-enxertos interagem com 

a variedade copa, interferindo no metabolismo do carbono, alterando a 

distribuição de reservas, tanto no sentido ascendente como descendente. Dito 

de outra forma, há influência do porta-enxerto sobre a copa, mas também a 

copa exerce influência sobre  o porta-enxerto. 

A diferença no conteúdo de reservas totais (carboidratos) entre as 

diferentes combinações (porta-enxerto e copa), pode ser importante como 

substrato para respiração celular, que influencia na absorção ativa de 

nutrientes envolvendo gasto de energia e ATP (Taiz e Zeiger, 2009).  

As reservas são, principalmente, carboidratos na forma de amido, 

importantes em espécies caducifólias para brotação do próximo ciclo vegetativo 

(Mullins et al., 1992). O amido pode atuar como um regulador entre a demanda 

(mobilização para tecidos em crescimento e de reserva) e a fonte (fotossíntese) 

(Majerowicz, 2004). Neste caso, há um grande direcionamento de carboidratos 

para formação e crescimento do sistema radicular, influenciando a relação 
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fonte-dreno de acordo com os principais tecidos em crescimento e o vigor das 

combinações.  

Alguns fatores podem estimular a degradação destas reservas de 

carbono nas partes perenes (caule e raízes), entre as quais, o amido, sendo o 

carbono usado como fonte de energia e estrutura na síntese de proteínas e 

aminoácidos (Cheng et al., 2004; Xia e Cheng, 2004).  

Segundo Schenato et al. (2005), aplicações de etefon também 

influenciam no metabolismo destas reservas. De acordo com Melo et al. (2007), 

aplicações foliares de N também afetam os teores de amido e de carboidratos 

nas gemas dos ramos do ano. Neste sentido, o atual experimento confirma que 

as interações porta-enxerto/copa também podem ser um dos fatores de 

alteração na intensidade e direcionamento de carboidratos. 

Do ponto de vista fisiológico, existem implicações devido à diferença de 

vigor na interação porta-enxerto e variedade copa. Ao alterar o vigor vegetativo, 

também, altera indiretamente o metabolismo de carbono, o direcionamento e o 

conteúdo total das reservas. As relações de crescimento entre parte aérea e 

raízes, influenciada pelas combinações de porta-enxertos e variedade copa, 

influenciam nas relações fonte-dreno direcionando maior conteúdo de reservas 

para crescimento e acúmulo de reservas na parte aérea ou no sistema 

radicular. Exemplos destas alterações foram descritas anteriormente na 

distribuição da biomassa em diferentes partes da videira. 

Combinações com maior vigor, como Merlot com SO4 e Cabernet 

Sauvignon com P1103, apresentaram maior condutividade hidráulica potencial, 

diferenças na estrutura de xilema e nas características do sistema radicular, 

permitindo maior capacidade de absorção e translocação de água, juntamente 
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com um maior acúmulo de reservas totais, ocasionando diferenças de reservas 

principalmente nos ramos e raízes.  

Para as combinações porta-enxerto/copa que promovem menor vigor 

vegetativo da variedade copa, como o 101-14 com Merlot e Cabernet 

Sauvignon, apresentaram uma menor atividade meristemática e uma menor 

área de xilema, restringindo a condutividade hidráulica potencial dos ramos da 

variedade copa. Alteraram indiretamente o acúmulo de carboidratos, pelo 

menor crescimento vegetativo, apresentando um menor acúmulo de reservas 

totais nos ramos e raízes.  

 Ao mesmo tempo, existem evidências que a distribuição do conteúdo de 

reservas (conteúdo relativo) são direcionados principalmente ao sistema 

radicular, comparativamente aos demais órgãos de reserva, independente do 

porta-enxerto e da variedade copa, durante o primeiro ciclo vegetativo das 

mudas de videira.   

Em geral, independentemente dos porta-enxertos e da copa, estes 

resultados ressaltam também a importância do sistema radicular (conteúdo 

relativo) e da estaca (conteúdo absoluto) como fonte de reservas e acúmulo de 

carbono em fase de muda, principalmente para videiras que são plantas 

caducifólias, onde estas reservas deverão ser utilizadas pela planta na forma 

de carboidratos solúveis, durante a brotação e retomada do crescimento no 

próximo ciclo vegetativo. Isso é essencial para uma ótima brotação e formação 

adequada das mudas, principalmente na implantação de novos vinhedos. 
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4.2.7 Teores de macronutrientes e micronutrientes no tecido foliar 

de Cabernet Sauvignon e Merlot em diferentes porta-enxertos 

Através da análise fatorial verificou-se a interação entre porta-enxerto e 

variedade copa influenciando na absorção dos nutrientes (Tabela 24). Porém, 

esta interação mostrou comportamento diverso, segundo o nutriente avaliado. 

Os níveis foliares de nitrogênio e potássio foram mais elevados em 

Merlot, comparativamente à Cabernet Sauvignon, quando os porta-enxertos 

eram P1103 e 101-14 (Tabela 24). Quando o porta-enxerto era SO4 a resposta 

foi inversa. 

O Fósforo foi mais elevado nas folhas de Merlot enxertadas sobre 101-

14 e SO4, comparativamente à Cabernet Sauvignon (Tabela 24). Sobre P1103 

o fósforo foliar foi mais elevado em Cabernet Sauvignon.  

Já, os níveis de Cálcio foliar foram maiores em Cabernet Sauvignon, 

quando enxertado sobre P1103 e 101-14, comparativamente à Merlot (Tabela 

24). Inclusive, os valores foram maiores sobre P1103, comparativamente aos 

outros dois porta-enxertos. Sobre SO4 não houve diferença entre as copas 

para este nutriente.  

 Os níveis de Magnésio foram maiores em Cabernet Sauvignon, 

comparativamente à Merlot, quando enxertado sobre P1103 e SO4. Sobre 101-

14 não houve diferenças entre as copas. 

 Os níveis de Enxofre foram maiores em Cabernet Sauvignon, 

comparativamente à Merlot, quando enxertado sobre 101-14 e SO4. Quando 

enxertado sobre P1103 o enxofre foliar foi mais elevado em Merlot. 
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TABELA 24. Teores de macronutrientes no tecido foliar, em mudas de Vitis 
vinifera cv. Cabernet Sauvignon e Merlot enxertadas sobre 
Paulsen 1103, SO4, 101-14 Mgt. Porto Alegre, 2013. 

  Porta-enxerto 

Variedade copa Paulsen 1103          Mgt. 101-14        SO4                 

   Nitrogênio (g kg-1)   

Cabernet Sauvignon 28,9 Ba 29,0 Ba   29,7 Aa 

Merlot 31,6 Aa 31,3 Aa   27,2 Bb 

  Fósforo (g kg-1)  

Cabernet Sauvignon 12,7 Aa  3,9 Bc  8,3 Bb 

Merlot 11,5 Ba 11,6 Aa 8,8 Ab 

  Potássio (g kg-1) 

Cabernet Sauvignon 17,2 Bc 19,4 Ba 18,4 Ab 

Merlot 19,7 Ab 21,5 Aa 16,5 Bc 

  Cálcio  (g kg-1) 

Cabernet Sauvignon 15,7 Aa 14,0 Ab 14,3 Ab 

Merlot 14,2 Ba  12,5 Bb 15,1 Aa 

  Magnésio  (g kg-1)  

Cabernet Sauvignon 6,6 Aa 5,0 Bc 5,7 Ab 

Merlot 5,0 Bb 5,3 Aa 5,2 Ba 

  Enxofre  (g kg-1)  

Cabernet Sauvignon 3,1 Bc 3,6 Aa 3,4 Ab 

Merlot 3,4 Aa 3,2 Bb 2,9 Bc 

  Macronutrientes - Valor de p   

Fatores N P K 

Porta-enxerto < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

Variedade 0,0052 < 0,0001 0,0002 

Porta-enxerto x Var. copa < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

cv (%) 3,7 5,4 4,4 

Fatores Ca Mg S 

Porta-enxerto < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

Variedade 0,0058 < 0,0001 < 0,0001 

Porta-enxerto x Var. copa 0,0003 < 0,0001 < 0,0001 

cv (%) 6,2 3,0 4,2 

Letras maiúsculas semelhantes na coluna e minúsculas na linha não diferem entre sí, pelo 
teste de Tukey ao nível de 5% (p<0,05) de probabilidade. 
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Para Cabernet Sauvignon, comparando os porta-enxertos, a combinação 

com Paulsen 1103 resultou em maior teor de Fósforo (P), Cálcio (Ca) e 

Magnésio (Mg). Em contrapartida, com 101-14 resultou em maiores teores de 

Potássio (K) e Enxofre (S). As mudas enxertadas sobre SO4 apresentaram 

teores intermediários de macronutrientes no tecido foliar. 

Para variedade Merlot, verificou-se que as plantas enxertadas sobre 

Paulsen 1103 apresentaram maiores teores de N, P, Ca e S. As plantas 

enxertadas sobre Mgt. 101-14 também apresentaram maiores teores de K em 

relação aos demais. As plantas sobre Mgt.101-14 apresentaram altos teores de 

N, P e Mg. As plantas enxertadas sobre SO4 apresentaram valores maiores de 

Ca e Mg e menores valores de N, P e K por unidade de tecido foliar. Em ambas 

variedades copas destaca-se a maior absorção de K pelo Mgt. 101-14 e maior 

P e Ca para Paulsen 1103.  

Portanto houve interação porta-enxertos e variedade copa, interferindo 

na absorção e no teor de nutrientes do tecido foliar, podendo afetar processos 

metabólicos e o crescimento vegetativo, devido às interferências no balanço 

nutricional. Por isso torna-se necessário adequar as adubações desde a fase 

de muda, de acordo com as exigências nutricionais de cada combinação porta-

enxerto e variedade copa, à fim de se obter o desenvolvimento e uma formação 

adequada das plantas no vinhedo. É importante salientar que ocorreu maior 

absorção total de nutrientes de acordo com o maior vigor vegetativo 

(nutrientes/MS) dos porta-enxertos e o maior desenvolvimento das plantas 

(extração ou absorção total de nutrientes), sendo a adubação também uma 

importante ferramenta de manejo para controle do vigor e equilíbrio entre 

crescimento vegetativo / produção de uvas das videiras. 
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Estas diferenças na absorção de nutrientes possivelmente foram 

influenciadas pelas características fenotípicas dos porta-enxertos, quanto à 

morfologia e vigor do sistema radicular, como comprimento e largura. Estes 

resultados indicam que os porta-enxertos apresentam seletividade na absorção 

e extração de nutrientes também desde a fase de muda, sendo as exigências 

nutricionais dependentes do genótipo. Os resultados também demonstraram 

uma influência da variedade copa, indicando uma demanda nutricional 

diferenciada. Mesmo as mudas sendo conduzidas ainda em recipientes, 

ocorreram alterações nos teores de nutrientes presentes no tecido foliar.  

Uma estratégia de pesquisa que poderia salientar a relação entre 

anatomia vascular e nutrição das videiras seria a aplicação de tratamentos de 

disponibilidade hídrica x combinação porta-enxertos/variedade copa. As 

características de condutividade hidráulica poderiam manifestar influencias no 

fluxo de massa de nutrientes para a parte aérea em situações de restrição 

hídrica. 

As faixas de nutrientes verificadas foram similares às encontradas por 

Dalbó et al. (2011) nos pecíolos de Niágara Rosada e Concord, para os níveis 

de K, Ca, Mg e relação K/Mg, sendo os níveis de N e P superiores no atual 

experimento. Os níveis de N, P e K foram superiores aos encontrados por 

Miele et al. (2009) para o limbo foliar de Cabernet Sauvignon, sendo similar 

quanto aos demais macronutrientes. Os teores de N, P e Mg foram superiores 

às médias encontradas por Mafra et al. (2011) e similares para Ca, para 

variedade Cabernet Sauvignon. Ressaltando que nos experimentos citados 

foram utilizadas plantas adultas de videira. 

Comparativamente aos níveis nutricionais indicados para a análise de 
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tecido da videira, pela Comissão de Química e Fertilidade do Solo (ROLAS, 

2004), os níveis de N e P deste experimento foram classificados acima no 

normal, para K verificou-se nível normal e acima do normal, dependendo da 

combinação. Para Ca, os teores estiveram abaixo do normal e para Mg, na 

faixa normal. 

Os porta-enxertos de videira podem influenciar na nutrição da variedade 

copa através da diferença na seletividade de absorção de íons da solução do 

solo (Miele et al., 2009; Dalbó et al., 2011; Tecchio et al., 2011). Outros 

trabalhos também relataram a diferença no teor de nutrientes, influenciado pelo 

porta-enxertos, na nutrição de plantas adultas de Cabernet Sauvignon, como 

verificado por Miele et al. (2009). Possivelmente, em plantas adultas as 

diferenças nutricionais poderão influenciar na qualidade da uva produzida, 

principalmente em uvas destinadas para produção de vinhos finos, uma vez 

que alterando o teor de nutrientes nas bagas pode-se influenciar na qualidade 

do mosto (Giovanninni, 2005). Conforme Miele et al. (2009) os porta-enxertos 

de videira podem influenciar no teor de nutrientes também nos cachos, 

influenciando na qualidade da uva.  

A interação entre porta-enxerto e variedade copa influenciou também no 

teor de micronutrientes (Tabela 25). Em geral, apresentaram maior absorção 

de micronutrientes em relação a outros experimentos (Dalbo et al., 2011), 

possivelmente devido às diferenças na condução e no manejo. Os 

micronutrientes são importantes na formação de diferentes compostos 

orgânicos na planta e no metabolismo celular (Taiz e Zeiger, 2009).  
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TABELA 25. Teores de micronutrientes no tecido foliar, em mudas de Vitis 
vinifera cv. Cabernet Sauvignon e Merlot enxertadas sobre 
Paulsen 1103, SO4, 101-14 Mgt. Porto Alegre, 2013. 

  Porta-enxerto 

Variedade copa Paulsen 1103          Mgt. 101-14        SO4                 

  Cobre (mg Kg-1)   

Cabernet Sauvignon 422,9 Ab 418,3 Bb 495,1 Aa 

Merlot 414,1 Bb 606,1 Aa 347,5 Bc 

  Zinco  (mg Kg-1)  

Cabernet Sauvignon 24,5 Aa 25,6 Aa 21,7 Ab 

Merlot 21,2 Ba 21,5 Ba 16,1 Bb 

  Ferro  (mg Kg-1) 

Cabernet Sauvignon 279,7 Bc 310,3 Ba 299,6 Ab 

Merlot 310,2 Ab 347,6 Aa 244,7 Bc 

  Manganês  (mg Kg-1) 

Cabernet Sauvignon 1430 Aa 919,5 Ac 1200 Ab 

Merlot 849,3 Ba 621,5 Bc 721,8 Bb 

  Boro  (mg Kg-1)  

Cabernet Sauvignon 85,4 Aa 23,5 Bc 66,3 Ab 

Merlot 75,8 Bb 80,5 Aa 66,1 Ac 

  Micronutrientes - Valor de p   

Fatores Cu Zn Fe 

Porta-enxerto < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

Variedade < 0,0001  < 0,0001 0,0491 

Porta-enxerto x Var. copa < 0,0001 0,0315 < 0,0001 

cv (%) 1,4 5,8 2,6 

Fatores Mn B   

Porta-enxerto < 0,0001 < 0,0001  
Variedade < 0,0001 < 0,0001  

Porta-enxerto x Var. copa < 0,0001 < 0,0001  
cv (%) 7,2 2,9   

Letras maiúsculas semelhantes na coluna e minúsculas na linha não diferem entre sí pelo teste 
de Tukey ao nível de 5% (p<0,05) de probabilidade. 
 

Os níveis foliares de Cobre foram mais elevados em Cabernet 

Sauvignon, comparativamente à Merlot, quando os porta-enxertos eram P1103 



 

 

182 

e SO4 (Tabela 25). Quando o porta-enxerto era 101-14 a resposta foi inversa. 

Os teores de Zinco e Manganês no tecido foliar foram mais elevados em 

Cabernet Sauvignon, comparativamente ao Merlot, quando os porta-enxertos 

eram P1103, Mgt. 101-14 e SO4. 

Os níveis foliares de Ferro foram maiores em Merlot, comparativamente 

ao Cabernet Sauvignon, quando os porta-enxertos eram P1103 e Mgt.101-14.  

Em SO4 a resposta foi inversa (Tabela 25). 

Para os teores de Boro, os níveis mais elevados foram em Cabernet 

Sauvignon, comparativamente ao Merlot. Quando o porta-enxerto era o 101-14, 

os maiores níveis foram em Merlot. Quando o porta-enxerto era SO4, não 

houve diferença entre as variedades copa (Tabela 25).  

Para Cabernet Sauvignon, as mudas enxertadas sobre Paulsen 1103 

apresentaram maior teor de Zinco (Zn), Manganês (Mn) e Boro (B). As mudas 

de Cabernet Sauvignon sobre Mgt.101-14 apresentaram maior teor de Ferro 

(Fe) e Zinco (Zn), neste último igualando-se significativamente ao Paulsen 

1103. As mudas enxertadas sobre SO4 apresentaram maior teor de Cobre (Cu) 

em comparação aos demais, apresentando valores intermediários nos demais 

micronutrientes, exceto em Zn, pois apresentou valor significativamente inferior.   

Em Merlot, verificou-se que o Paulsen 1103 apresentou maiores valores 

de Zn e Mn (Tabela 25). As plantas enxertadas sobre 101-14 apresentaram 

maiores valores de Cu, Zn, Fe e B. As plantas enxertadas sobre o SO4 

apresentaram os valores intermediários e inferiores em relação aos 

micronutrientes avaliados. Os principais pontos comuns entre as variedades 

copas referem-se à maior absorção de Zn e Mn nas mudas sobre o porta-

enxerto P1103 e maior absorção de Fe e Zn pelo 101-14. 
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As faixas de micronutrientes foram maiores às encontradas por Dalbó et 

al. (2011) para os níveis de Fe, Mn, Cu e B, sendo inferiores quanto ao teor de 

Zn. Comparativamente aos níveis nutricionais indicados para a análise de 

tecido da videira pela Comissão de Química e Fertilidade do Solo (ROLAS, 

2004), os níveis de Fe e Mn deste experimento foram classificados acima no 

normal. Para B verificou-se nível acima do normal, sendo nível abaixo do 

normal apenas para Cabernet Sauvignon sobre 101-14. Para Zn, teores abaixo 

do normal, exceto para Cabernet Sauvignon sobre 101-14 que apresentou 

níveis normais. 

Houve interação significativa entre porta-enxerto x variedade copa, 

influenciando também nos índices de relação nutricional (Tabela 26).  

A relação N/K foi mais elevada em Cabernet Sauvignon, 

comparativamente à Merlot, quando o porta-enxerto era P1103 (Tabela 26). 

Quando os porta-enxertos eram 101-14 e SO4 não houve diferenças entre as 

variedades copa. 

A relação K/Mg foi maior em Merlot, comparativamente à Cabernet 

Sauvignon, enxertado  sobre P1103 e 101-14. Quando o porta-enxerto foi o 

SO4, não houve diferenças (Tabela 26). 

As relações K/Ca e K/Ca+Mg foram mais elevadas em Merlot, 

comparativamente à Cabernet Sauvignon,  enxertado em P1103 e 101-14 

(Tabela 43). Quando enxertado sobre SO4, a resposta foi inversa. 

As relações Ca/Mg foram mais elevadas em Merlot, comparativamente à 

Cabernet Sauvignon, quando os porta-enxertos eram P1103 e SO4. Quando o 

porta-enxerto foi o 101-14, a resposta foi inversa (Tabela 26). 
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TABELA 26. Índices de relação nutricional no tecido foliar de mudas de Vitis  
vinifera cv. Cabernet Sauvignon e Merlot, enxertadas sobre 
Paulsen 1103, SO4, 101-14 Mgt. Porto Alegre, 2013. 
  Porta-enxerto 

 Variedade copa Paulsen 1103          Mgt. 101-14        SO4                 

  N/K  

Cabernet Sauvignon 1,68 Aa 1,49 Ac 1,61 Ab 

Merlot  1,60 Ba 1,46 Ab 1,65 Aa 

  K/Mg  

Cabernet Sauvignon 2,61 Bc 3,85 Ba 3,24 Ab 

Merlot 3,91 Aa 4,02 Aa 3,14 Ab 

  K/Ca 

Cabernet Sauvignon 1,09 Bc 1,38 Ba 1,29 Ab 

Merlot 1,38 Ab 1,72 Aa 1,09 Bc 

  K/Ca+Mg 

Cabernet Sauvignon 0,77 Bc 1,02 Ba 0,92 Ab 

Merlot 1,02 Ab 1,20 Aa 0,81 Bc 

  Ca/Mg  

Cabernet Sauvignon 2,38 Bb 2,78 Aa 2,52 Bb 

Merlot 2,82 Aa 2,34 Bb 2,88 Aa 

  Ca+Mg 

Cabernet Sauvignon 2,22 Aa 1,90 Ab 1,99 Ab 

Merlot 1,93 Bb 1,78 Bc 2,03 Aa 

  Relações Nutricionais - Valor de p   

Fatores N/K K/Mg K/Ca 

Porta-enxerto < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

Variedade 0,1652 < 0,0001 < 0,0001 

Porta-enxerto x Var. copa 0,0327 < 0,0001 < 0,0001 

cv (%) 4,1 4 5,8 

Fatores K/Ca+Mg Ca/Mg Ca+Mg 

Porta-enxerto < 0,0001 0,0152 < 0,0001 

Variedade < 0,0001 0,0026 < 0,0001 

Porta-enxerto x Var. copa < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

cv (%) 4,8 5,4 5 
Letras maiúsculas semelhantes na coluna e minúsculas na linha não diferem entre sí pelo teste 
de Tukey ao nível de 5% (p<0,05) de probabilidade. 
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A relação Ca+Mg foi maior em Cabernet Sauvignon, comparativamente 

à Merlot, quando os porta-enxertos eram P1103 e 101-14. Quando enxertadas 

sobre o SO4, não houve diferenças entre as variedades copa (Tabela 26). 

As mudas de Cabernet Sauvignon sobre Mgt.101-14 apresentaram 

maior relação K/Mg, K/Ca e K/Ca+Mg, comparativamente aos demais porta-

enxertos, possivelmente devido à maior absorção de K. As mudas enxertadas 

sobre P1103 apresentaram maior relação N/K e Ca+Mg, possivelmente devido 

ao maior crescimento vegetativo e maior equilíbrio na absorção de Ca e Mg, 

com menores teores de K. Plantas com maior absorção de K tendem a 

apresentar menor absorção de Mg e Ca, conforme verificado em Mgt 101-14. 

As relações K com Ca e Mg apresentadas, podem ser indicativas da influência 

do K na absorção de outros nutrientes, como indicado por Dalbo et al. (2011). 

Em plantas adultas, quando há uma relação desequilibrada podem ocorrer 

anomalias abióticas como dessecamento da ráquis (Miele et al., 2009). As 

mudas sobre SO4 apresentaram valores das relações entre micronutrientes de 

forma intermediária. 

Alterando a relação entre nutrientes como Ca, K, Mg e Na, os porta-

enxertos também podem influenciar na tolerância a outros distúrbios 

nutricionais, como excesso de salinidade. Essa desordem nutricional pode 

levar a um desenvolvimento abaixo do normal, o que é afetado, em grande 

parte, pelos processos metabólicos da planta (Viana et al., 2001). Em plantas 

adultas as relações entre K, Mg e Ca podem ser indicadores  de produtividade. 

Segundo Tecchio et al. (2006), a produtividade correlaciona-se positivamente 

com teores de K e a relação K/Mg e negativamente com a relação Ca+Mg/K, e 

teores de Ca e Mg nas folhas. 
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As diferenças na absorção dos nutrientes entre os porta-enxertos 

afetaram também o balanço nutricional em Merlot (Figura 45). Os porta-

enxertos mais vigorosos, como Paulsen 1103 e o SO4, resultaram em maior 

relação N/K na copa, indicando a maior absorção de nitrogênio em detrimento 

de potássio. Também apresentaram maior relação Ca/Mg, principalmente 

devido à maior absorção de Ca em relação ao 101-14. Enquanto o porta-

enxerto 101-14, com menor crescimento vegetativo, resultou em menor valor 

de N/K. O porta-enxerto 101-14 também apresentou novamente maior relação 

K/Mg, K/Ca e K/Ca+Mg.  

Para Merlot, comparando os porta-enxertos, a maior absorção de 

Ca+Mg foi verificada sobre SO4, seguido do Paulsen 1103 com valores 

intermediários. A absorção e o teor de Ca+Mg por unidade de tecido foliar 

apresentou uma correlação direta com o vigor e o crescimento vegetativo das 

plantas, com os porta-enxertos mais vigorosos apresentando maior absorção. 

Os menores valores de K/Mg, K/Ca e K/Ca+Mg foram apresentados pelo porta-

enxerto SO4, apresentando relação inversa com o vigor vegetativo. 

Os principais pontos comuns entre Cabernet Sauvignon e Merlot na 

absorção, referem-se à maior absorção de potássio (K) pelo porta-enxerto 101-

14 para ambas variedades copa, diminuindo a absorção de Ca e aumentando a 

relação K/Ca, K/Mg e K/Ca+Mg. Também, os porta-enxertos mais vigorosos, 

Paulsen 1103 e SO4, proporcionaram os maiores valores de N/K nos tecidos 

foliares da variedade copa. 

Em ambas variedades copa os porta-enxertos interferem na absorção e 

no teor nutrientes por unidade de tecido foliar, afetando também o balanço 

nutricional da videira (Figuras 45 e 46). Porém, verifica-se que existe uma 
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influência também da variedade copa no balanço nutricional, pois conforme a 

combinação porta-enxerto e copa houve alterações nos índices de relação. 

Segundo classificação indicada por Fregoni (1984) para  relações entre 

nutrientes no pecíolo da videira, os níveis de N/K neste experimento podem ser 

classificados como baixos, para K/Mg considerados normais, para K/Ca e K/Ca 

+ Mg classificados como valores altos. Ressaltando que neste experimento 

foram utilizadas folhas completas (limbo + pecíolo), conforme metodologia para 

análise de tecido vegetal em videiras. 
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FIGURA 45. Índice de relação entre nutrientes N/K, K/Mg, K/Ca no tecido foliar 

de mudas de videiras cv. Cabernet Sauvignon (A) e Merlot (B), 
enxertadas em diferentes porta-enxertos. Letras minúsculas 
diferentes, para mesma relação nutricional, diferem entre sí pelo 
teste de Tukey (p<0,05). Não significativo (ns). Porto Alegre, 
2011.  
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FIGURA 46. Índice de relação entre nutrientes K/Ca+Mg, Ca/Mg, Ca+Mg (B) no 

tecido foliar de mudas de videiras cv. Cabernet Sauvignon (A) e 
Merlot (B), enxertadas em diferentes porta-enxertos. Letras 
minúsculas diferentes, para mesma relação nutricional, diferem 
entre sí pelo teste de Tukey (p<0,05). Não significativo (ns). Porto 
Alegre, 2011. 
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Estes resultados foram similares aos observados por Miele et al. (2009), 

onde constataram o efeito significativo dos porta-enxertos, principalmente nos 

teores de N, P, K, Ca e Mg em ‘Cabernet Sauvignon’.  

No atual experimento, o maior crescimento vegetativo da copa 

proporcionado pelos porta-enxertos Paulsen 1103 e SO4 também pode ser 

relacionado com uma maior extração ou absorção total de nutrientes quando 

correlacionados aos valores de matéria fresca e seca total. Estas evidências 

são similares às  obtidas por Albuquerque & Dechen (2000), onde  a produção 

de biomassa apresentou alta correlação com a quantidade acumulada de 

nutrientes, sendo que o porta-enxerto ‘Jales‘ apresentou o maior valor de 

produção de matéria seca da parte aérea (mais vigoroso) e extraiu maior 

quantidade de N, P, K e Ca.  

Segundo Dalbó et al. (2011), a diversidade genética dos porta-enxertos 

de videira pode afetar a absorção de nutrientes e o estado nutricional dos 

vinhedos, sendo os maiores efeitos nos teores de K e Mg e na relação K/Mg 

nos pecíolos. Na atual pesquisa também se verificou influências sobre o K e 

alterações no balanço nutricional. 

A efetividade das raízes na absorção, previsivelmente está relacionada 

com a extensão de seu sistema radicular, bem como, com o aumento da área 

superficial em contato com o solo (Santos & Carlesso, 1998). Alguns porta-

enxertos são relacionados a sua maior ou menor tolerância a salinidade (Moya 

et al., 2003), assim como são testados os efeitos da salinidade na absorção de 

nutrientes (Viana et al., 2001) e da salinidade sobre a formação de vasos 

(Schimtz et al., 2006).  

Alterações anatômicas do sistema vascular,  alteram o potencial de fluxo 
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de seiva e possivelmente também afetar a translocação e redistribuição de íons 

para parte aérea (drenos). A diferença na estrutura do sistema vascular das 

videiras, através dos elementos traqueais do xilema, apresenta-se como a 

principal via de transporte de íons, após a absorção pelo sistema radicular.  

Estas afirmações foram confirmadas no presente estudo, onde o maior vigor 

das copas foi consequência do maior desenvolvimento do sistema vascular dos 

porta-enxertos. 

Os porta-enxertos apresentaram grande variação no vigor, apresentando 

diferentes exigências nutricionais e capacidade de absorção de água e 

nutrientes, pois suas raízes apresentam também seletividade na absorção de 

íons da solução do solo (Iannini, 1984). Trabalhos em diferentes condições 

edafoclimáticas, também têm sido realizados visando determinar a interação 

entre porta-enxerto x copa e a nutrição das videiras (Terra et al., 2007; Brunetto 

et al., 2008; Tecchio et al., 2007; Miele et al., 2009; Tonin et al., 2009; Dalbó et 

al., 2011; Tecchio et al., 2011). A ação individual de cada fator, e 

principalmente a da interação entre eles, somada às características genéticas 

da variedade copa, pode ocasionar diferença de absorção, translocação e 

acúmulo de nutrientes nos diferentes tecidos da videira (Miele et al., 2009).    

O sistema radicular mais desenvolvido permite maior absorção de água 

e nutrientes (Santos & Carlesso, 1998), podendo em alguns casos conferir 

maior tolerância ao déficit hídrico (Koundouras et al., 2008; Mar Alsina et al., 

2011), o que dependerá também do tipo de solo e da relação raiz: parte aérea. 

Para Keller & Koblet (1995) a capacidade de crescimento vegetativo apresenta 

alta correlação com os níveis de nutrientes armazenados, principalmente C e 

N, resultando que o desenvolvimento das plantas é dependente da eficiência 
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do sistema radicular em absorver e translocar nutrientes minerais para a parte 

aérea. O maior crescimento vegetativo da copa também pode ser decorrente 

da maior absorção total de nitrogênio, sendo influenciado por porta-enxertos 

com maior vigor.  Por essa razão, deve-se evitar o excesso de adubação 

nitrogenada, evitando o excesso de vigor vegetativo, visando a produção de 

uvas de qualidade enológica superior para vinho fino (equilíbrio entre 

crescimento vegetativo e produção de uva determinado pelo índice de Ravaz). 

Assim como, o maior vigor e crescimento vegetativo total das combinações 

porta-enxertos/copa pode estar correlacionado com a maior absorção total de 

outros nutrientes.  

Portanto, evidencia-se a influência do porta-enxerto sobre variedade 

copa na absorção de nutrientes, alterando a absorção total e os teores por 

unidade de tecido. Isso indica a necessidade de recomendações de adubação 

e calagem mais detalhadas, chegando em nível de relação copa/porta enxerto. 
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4.2.3 Análise anatômica do sistema vascular em Cabernet 

Sauvignon e Merlot sobre diferentes porta-enxertos 

Não houve interação significativa entre porta-enxerto x variedade copa 

para área de medula (Tabela 27). Pela anáilise dos efeitos principais, não 

ocorreram diferenças significativas entre os porta-enxertos. A variedade Merlot 

apresentou maior área de medula na porção apical e basal dos ramos em 

relação à Cabernet Sauvignon. 

Ocorreu um aumento da área de medula de acordo com o crescimento 

secundário do xilema e atividade do câmbio fascicular, observado pelo 

aumento da área de medula do ápice para base do ramo (Figura 47). À medida 

que o tecido xilemático vai se desenvolvendo, uma parte mais antiga do tecido 

perde a função principal de transporte de água e sais minerais, transformando-

se em tecido de medula, composto por células parenquimáticas (Cutler et al., 

2011), com possíveis funções de armazenamento. Há relatos que este tecido 

pode contribuir para o armazenamento de amido (Mullins, 1996). As mudas de 

Merlot atingiram valores superiores de tecido medular, principalmente para 

porção apical e basal, em comparação à Cabernet Sauvignon. 
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TABELA 27. Área de medula em cortes transversais em diferentes porções do 
ramo (ápice, mediana e basal), para Vitis vinifera cv. Cabernet 
Sauvignon e Merlot enxertadas em Paulsen 1103, Mgt. 101-14 e 
SO4. Após 160 dias de crescimento. Porto Alegre, 2011. 

    
 Porta-enxerto     

Variedade copa Paulsen 1103          Mgt. 101-14        SO4                 Média 
 

                  Área de Medula (mm2) - ÁPICE DO RAMO 
 

Cabernet Sauvignon 0,38 0,24 0,23 0,29 B 

Merlot 0,75 0,34 0,65 0,58 A 

Média     0,53 ns 0,29 0,44  
   

                Área de Medula (mm2) - MEDIANA DO RAMO 
  

Cabernet Sauvignon 0,61 0,81 0,58     0,66 ns 

Merlot 0,97 1,04 1,43 1,14 

Média      0,73 ns 0,89 0,90  
   

                 Área de Medula (mm2) - BASE DO RAMO 
  

Cabernet Sauvignon 0,98 1,32 1,44 1,25 B 

Merlot 2,38 2,04 2,01 2,18 A 

Média     1,58 ns 1,59 1,72  
Valor de p 

Fatores ápice mediana base   

Porta-enxerto 0,0604 0,7508 0,9568  
Variedade 0,0035 0,0616 0,0014  

Porta-enxerto x Var. 
copa 0,2911 0,5562 0,4292  

cv (%) 42,7 68,7 50,9   

Letras maiúsculas semelhantes na coluna e minúsculas na linha não diferem entre sí pelo teste 
de Tukey ao nível de 5% (p<0,05) de probabilidade; ns: não significativo. 
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FIGURA 47. Área de medula em relação à posição nos ramos (1= ápice; 2= 

mediana; 3= base), em mudas de Vitis vinifera cv. Cabernet 
Sauvignon (A) e Merlot (B), enxertadas em diferentes genótipos 
de porta-enxertos (SO4, Paulsen 1103 e Mgt 101-14). Cabernet 
Sauvignon n=50; Merlot n= 36. Porto Alegre, 2011. 

 

Para área de tecido xilemático não ocorreram interações significativas 

entre porta-enxertos x variedade copa (Tabela 28), seguindo um padrão similar 

na distribuição das significâncias. Verifica-se pelos efeitos principais (médias) 

que as plantas enxertadas sobre Paulsen 1103 e SO4 apresentaram maior 

tecido de xilema em comparação com Mgt.101-14 para as diferentes porções 

0,00 

0,50 

1,00 

1,50 

2,00 

2,50 

3,00 

Apice Mediana Base 

Á
re

a 
de

 M
ed

ul
a 

(m
m

2 )
 

Posição no ramo 

Cabernet Sauvignon / SO4 

Cabernet Sauvignon / Paulsen 1103 

Cabernet Sauvignon / Mgt. 101-14 

ns 

ns 

ns 

0,00 

0,50 

1,00 

1,50 

2,00 

2,50 

3,00 

Ápice Mediana Base 

Á
re

a 
de

 M
ed

ul
a 

(m
m

2 )
 

Posição no ramo 

Merlot / SO4 
Merlot / Paulsen 1103 
Merlot / Mgt. 101-14 

ns 

ns 

ns 

A 

B 



 

 

196 

do ramo. A variedade Merlot apresentou maior área de xilema em relação a 

Cabernet Sauvignon. Resultados que são correlacionados parcialmente com a 

diferença de crescimento vegetativo. 

 

TABELA 28. Área de xilema em cortes transversais em diferentes porções do 
ramo (ápice, mediana e basal), para Vitis vinifera cv. Cabernet 
Sauvignon e Merlot enxertadas em Paulsen 1103, Mgt. 101-14 e 
SO4. Porto Alegre, 2011. 

    
 

Porta-enxerto 
 

    

Variedade copa Paulsen 
1103          Mgt. 101-14        SO4                 Média 

   
                           Área de Xilema (mm2) - ÁPICE DO RAMO 

   
Cabernet Sauvignon 0,28 0,130 0,210 0,21 B 

Merlot 0,63 0,31 0,56 0,50 A 

Média   0,43 a   0,22 b    0,38 a  
  

                                Área de Xilema (mm2) - MEDIANA DO RAMO 
  

Cabernet Sauvignon 1,90 0,92 1,50 1,50 B 

Merlot 3,00 1,46 2,68 2,38 A 

Média    2,31 a    1,12 b    1,94 a  
               

                       Área de Xilema (mm2) - BASE DO RAMO 
   

Cabernet Sauvignon 5,41 2,920 5,18 4,5 B 

Merlot 5,86 4,04 7,02 5,7 A 

Média 5,61 a 3,35 b    5,97 a  
 Valor de p 

Fatores ápice mediana base   

Porta-enxerto 0,0029 0,0011 < 0,0001  
Variedade < 0,0001 0,0013 0,0092  

Porta-enxerto x Var. copa 0,2508 0,5603 0,3857  
cv (%) 27,3 31,9 25,8   

Letras maiúsculas semelhantes na coluna e minúsculas na linha não diferem entre sí pelo teste 
de Tukey ao nível de 5% (p<0,05) de probabilidade; ns: não significativo. 
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FIGURA 48. Área de tecido de xilema em relação à posição nos ramos (1= 

ápice; 2= mediana; 3= base), em mudas de Vitis vinifera cv. 
Cabernet Sauvignon (A) e Merlot (B), enxertadas em diferentes 
genótipos de porta-enxertos (SO4, Paulsen 1103 e Mgt 101-14). 
Cabernet Sauvignon n=50; Merlot n= 36. Porto Alegre, 2011. 
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apresentaram maior área de xilema na porção basal. Em ambas variedades, as 

mudas sobre 101-14 apresentaram valores inferiores, em todas as posições do 

ramo, sendo que a maior amplitude entre as áreas de xilema pôde ser 

observada na posição basal.  

Quanto maior o desenvolvimento do ramo em crescimento secundário, 

maiores foram as diferenças de área do xilema proporcionados pelo efeito dos 

porta-enxertos no vigor da variedade copa (Figura 48A e 48B). Se o 

desenvolvimento da área de xilema nos ramos de Cabernet Sauvignon e 

Merlot, foram maiores sobre Paulsen 1103 e SO4, poder-se-ia inferir que estes 

genótipos interferem na variedade copa proporcionando maior atividade do 

câmbio vascular. Ou seja, com maior taxa de diferenciação de células e 

formação de tecidos como xilema e floema secundários (modificando 

quantitativamente o padrão de vascularização). Possivelmente, este efeito no 

câmbio vascular ocorra como consequência de alterações no balanço 

hormonal, principalmente na relação citocinina/auxina, que são os principais 

hormônios envolvidos no estímulo a formação do sistema vascular (Taiz e 

Zeiger, 2009; Lovisolo et al., 2002). 

As alterações da atividade cambial na formação do xilema secundário 

podem estar relacionadas à maior condutividade hidráulica potencial das 

mudas enxertadas sobre  Paulsen 1103 e SO4 tanto para Cabernet Sauvignon 

quanto para Merlot, sendo um dos componentes como consequência da 

diferença de vigor. A menor atividade do câmbio fascicular na formação de 

xilema secundário para as mudas de Cabernet e Merlot enxertadas em 101-14 

Mgt estão relacionadas ao menor crescimento e vigor destas plantas.  

Considerando as diferenças na área foliar e crescimento total da parte 
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aérea, em porta-enxertos menos vigorosos como o 101-14, existe a hipótese 

de que em plantas adultas podem conferir maior equilíbrio entre crescimento 

vegetativo e produtivo das plantas (índice de Ravaz). Mas se deve levar em 

consideração os demais fatores fisiológicos e de manejo que interferem neste 

processo, como o sistema de condução. Além disso, videiras com muita 

sombra produzem uva com valores mais elevados de potássio, pH e ácido 

málico do mosto e teores mais baixos de açúcar, polifenóis, antocianinas e 

monoterpenos (Miele; Mandelli, 2003). O que pode ser relacionado às 

combinações com maior vigor vegetativo. 

O atual experimento verificou este menor crescimento do xilema em 

plantas jovens (fase de muda), sendo necessário verificar esta possível 

influência em vinhedos adultos. Até porque o fluxo de água pode ser 

influenciado por diversos outros fatores fisiológicos, como condutância 

estomática, características do sistema radicular, além das características do 

sistema vascular. Também depende do manejo e forma de condução dos 

ramos nas videiras (Lovisolo et al., 2000; Lovisolo et al., 2002). 

A influência sobre a taxa de crescimento pode ocorrer em virtude da 

maior atividade cambial e, consequentemente, influenciar na condutividade 

hidráulica, influenciando na dinâmica do fluxo de água entre o solo, planta e 

atmosfera. As características do sistema vascular, junto com o sistema 

radicular e a condutividade estomática (determinada pela disponibilidade 

hidrica e condições atmosféricas que determinam a evapotranspiração) são os 

principais componentes que atuam no fluxo da água e nutrientes entre os 

diferentes órgãos da planta, com fluxo entre as raízes, caule, ramos e folhas 

(Taiz e Zeiger, 2009). Cabe salientar que este fluxo é estabelecido através da 
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diferença de potencial de água existente entre solo, planta e atmosfera, 

gerando uma diferença de pressão que atua na absorção de água pelas raízes 

e fluxo através do sistema vascular (elementos de vaso do xilema) até os 

estômatos (Taiz e Zeiger, 2009). Nos estômatos ocorrem as trocas gasosas, 

com sua abertura influenciando na taxa de fotossíntese e transpiração, 

conforme já discutido nas avaliações fisiológicas anteriormente. 

Não ocorreram interações significativas entre porta-enxerto x variedade 

copa sobre a área de floema em diferentes porções do ramo (Tabela 29). 

Verificou-se, pelos efeitos principais, a superioridade das mudas enxertadas 

sobre Paulsen 1103 e SO4 quanto à área de floema na porção mediana, e do 

SO4 na base dos ramos, sem diferir do Paulsen 1103 nesta porção. As mudas 

sobre 101-14 apresentaram menores valores. A variedade Merlot apresentou 

maior área de floema para todas as porções dos ramos. 

 Em ambas variedades, verificou-se que houve diferenças significativas 

entre a área de floema das mudas enxertadas nos diferentes porta-enxertos, 

principalmente nas porções medianas e basais (Figura 49). Entretanto, pode-se 

inferir que os porta-enxertos afetam de forma significativa mais a formação de 

xilema do que de floema, em virtude da diferença em número absoluto entre as 

duas variáveis. 

 Verificou-se  maior tecido de floema nas mudas de Merlot em relação às 

mudas de Cabernet Sauvingon, indicando maior formação de tecidos do 

sistema vascular, conforme detalhado pela análise fatorial e pela análise dos 

efeitos principais. 
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TABELA 29. Área de floema em cortes transversais em diferentes porções do 
ramo (ápice, mediana e basal), para Vitis vinifera cv. Cabernet 
Sauvignon e Merlot enxertadas em Paulsen 1103, Mgt. 101-14 e 
SO4. Porto Alegre, 2011. 

     Porta-enxerto 
  
 
 

  

 Variedade Copa Paulsen 
1103          Mgt. 101-14        SO4                 Média 

  
                        Área de Floema (mm2) - ÁPICE DO RAMO  

 
Cabernet Sauvignon 0,13 0,09  0,08  0,10 B 

Merlot 0,25 0,14  0,21  0,20 A 

Média    0,18 ns 0,11 0,15  
  

                           Área de Floema (mm2) - MEDIANA DO RAMO  
  

Cabernet Sauvignon 0,53  0,26 0,42  0,41 B 

Merlot 0,85  0,25 0,84  0,65 A 

Média 0,64 a 0,25 b 0,58 a  
  

                Área de Floema (mm2) - BASE DO RAMO 
  

Cabernet Sauvignon 1,31 0,89 1,23 B 1,14 B 

Merlot 1,58 1,30 2,01 A 1,65 A 

Média    1,43 ab    1,05 b 1,57 a  
  Valor de p 

Fatores ápice mediana base   

Porta-enxerto 0,0849 0,0002 0,0116  
Variedade 0,0011 0,0039 0,0011  

Porta-enxerto x Var. copa 0,4756 0,0686 0,3009  
cv (%) 34,0 35,7 31,6   

Letras maiúsculas semelhantes na coluna e minúsculas na linha não diferem entre sí pelo teste 
de Tukey ao nível de 5% (p<0,05) de probabilidade. 
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FIGURA 49. Área de tecido de floema em relação à posição nos ramos (1= 

ápice; 2= mediana; 3= base), em mudas de Vitis vinifera cv. 
Cabernet Sauvignon (A) e Merlot (B), enxertadas em diferentes 
genótipos de porta-enxertos (SO4, Paulsen 1103 e Mgt 101-14). 
Cabernet Sauvignon n=50; Merlot n=36. Porto Alegre, 2011. 
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do xilema. A partir disso, observou-se uma diferença em valores absolutos da 

área de floema, principalmente na parte mediana e base do ramo, que de certa 

forma acompanha o desenvolvimento e as diferenças do xilema observado no 

gráfico anterior, em ambas variedades. Porém, a área de floema e as 

diferenças em valores absolutos apresentaram uma menor amplitude. A área 

de floema, responsável pela translocação ou transporte de carboidratos 

oriundos da fotossíntese, açucares solúveis (sacarose) e compostos orgânicos 

(fito hormônios), foi menor em valores absolutos em relação à área de xilema, 

mas acompanha a atividade cambial, aumentando de forma proporcional. 

As Figuras 50, 51 e 52 ilustram os detalhes das estruturas antômicas da 

videira, com crescimento primário e secundário do xilema. 

 

 
FIGURA 50. Seção transversal da porção mediana do ramo de mudas de 

Cabernet Sauvignon, enxertadas sobre 101-14 Mgt. Observa-se 
no detalhe os elementos traqueais (ET) quantificados para 
análise do sistema vascular. Xilema primário (proto e 
metaxilema), xilema secundário (elementos traqueais, fibras e 
raios parenqimáticos) e floema secundário. Escala=100µm. 
LAVEG, Instituto de Biociências - UFRGS, Porto Alegre, 2012. 
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FIGURA 51. Seção transversal do ramo (ápice) de mudas de videira. (M) 

medula, (X1) xilema primário, (X2) xilema secundário, (C) 
câmbio vascular, (F2) floema secundário, (F1) fibras do floema 
primário, e a zona cortical com tecidos de (Co) colênquima e 
(ep) epiderme. Escala=200µm. LAVEG, Porto Alegre, 2012. 

 
FIGURA 52. Seção transversal do ramo (porção mediana) de mudas de videira. 

Detalhe da estrutura do xilema, composto por elementos 
traqueais (ET), fibras do xilema (fx) e raios parenquimáticos (Rx). 
Também se observa células do floema secundário (F2), câmbio 
vascular (C) e fibras do floema (f). Escala=100µm. LAVEG, Porto 
Alegre, 2012. 
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Não ocorreram interações significativas entre porta-enxerto x variedade 

copa sobre os resultados de perímetro dos ramos (Tabela 30). Observou-se 

pela análise dos efeitos principais (médias) que as diferenças significativas 

ocorrem a partir da porção mediana e basal dos ramos, sendo as mudas 

enxertadas sobre Paulsen 1103 superiores na porção mediana, com SO4 em 

valores intermediários e 101-14 com menores valores. Na porção basal 

destaca-se as mudas enxertadas sobre Paulsen 1103  e SO4. À medida que 

ocorrre o crescimento secundário do ramo da variedade copa, as diferenças 

nas estruturas anatômicas aumentam. Também, destaca-se a variedade Merlot 

com maior perímetro dos ramos em relação ao Cabernet Sauvignon, em todas 

as porções avaliadas. 

As mudas enxertadas sobre Paulsen 1103 e SO4 apresentaram maiores 

perímetros na base dos ramos em comparação às mudas enxertadas sobre 

101-14, tanto para Cabernet Sauvignon quanto para Merlot (Figura 53). Estes 

dados estão de acordo com Silva et al. (2010), onde o Paulsen e SO4 também 

apresentaram maior diâmetro dos ramos do enxerto BRS Violeta. 

Apenas na porção mediana observou-se que as mudas enxertadas 

sobre SO4 apresentaram valores intermediários. No ápice dos ramos, não 

ocorreu diferença no vigor dos ramos em virtude do porta-enxerto, 

possivelmente devido ao estádio morfológico ainda inicial do ramo, que 

apresenta maior similaridade, independente da combinação avaliada.  
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TABELA 30.  Perímetro em diferentes porções dos ramos (ápice, mediana e 
basal), para Vitis vinifera cv. Cabernet Sauvignon e Merlot 
enxertadas em Paulsen 1103, Mgt. 101-14 e SO4. Porto Alegre, 
2011. 

  
 

Porta-enxerto 
 

  

Variedade copa  Paulsen 
1103          Mgt. 101-14        SO4                 Média 

 
              Perímetro Total do Ramo (mm) - ÁPICE DO RAMO  

 
Cabernet Sauvignon 4,10  3,38  3,50  3,70 B 

Merlot 5,81  5,12  5,68  5,54 A 

Média    4,83 ns 4,25 4,59  
  

                Perímetro Total do Ramo (mm) - MEDIANA DO RAMO  
  

Cabernet Sauvignon 7,28  5,93 6,80  6,71 B 

Merlot 9,38  7,10 9,49  8,65 A 

Média 7,98 a 6,36 b 7,81 ab  
  

     Perímetro Total do Ramo (mm) - BASE DO RAMO 
  

Cabernet Sauvignon 11,5  9,2 11,6  10,8 B 

Merlot 12,9  10,9  13,9  12,7 A 

Média 12,1 a 9,91 b 12,6 a  
 Valor de p 

Fatores ápice mediana base   

Porta-enxerto 0,0982 0,0428 0,0001  
Variedade < 0,0001 0,0037 0,0006  

Porta-enxerto x Var. copa 0,7044 0,5913 0,8028  
cv (%) 11,7 19,4 12,9   

Letras maiúsculas semelhantes na coluna e minúsculas na linha não diferem entre sí pelo teste 
de Tukey ao nível de 5% (p<0,05) de probabilidade; ns: não significativo. 
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FIGURA 53. Perímetro dos ramos em relação à posição nos ramos (1= ápice; 

2= mediana; 3= base), em mudas de Vitis vinifera cv. Cabernet 
Sauvignon (A) e Merlot (B), enxertadas em diferentes genótipos 
de porta-enxertos (SO4, Paulsen 1103 e Mgt 101-14). Cabernet 
Sauvignon n=50; Merlot n=36. Porto Alegre, 2012. 
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principalmente a área de xilema, densidade de vasos e ao diâmetro dos 

elementos traqueais que serão discutidos posteriormente. As evidências 

indicam que os porta-enxertos influenciam o vigor e crescimento da variedade 

copa, proporcionando modificações quantitativas também das estruturas do 

sistema vascular e alterações no padrão de vascularização dos ramos, além do 

sistema radicular, já indicado em outros experimentos e com diferentes 

espécies frutíferas (Tombesi et al., 2010). Estas alterações da atividade 

cambial possivelmente são determinadas pelas modificações no balanço 

hormonal entre as diferentes combinações porta-enxerto/copa. Principalmente 

relacionado ao balanço auxina-citocinina, sendo que o principal sítio de síntese 

da citocinina ocorre no meristemas das raízes (principal órgão que difere os 

genótipos de porta-enxertos e as combinações avaliadas) e a translocação, 

deste hormônio vegetal, para parte aérea ocorre via vasos do tecido xilemático. 

Outros experimentos, como Lovisolo et al. (2002) indicam esta possibilidade da 

relação hormonal, no caso da concentração de auxina, com a formação dos 

sistema vascular.  

Observa-se nos atuais resultados uma relação direta entre o 

crescimento vegetativo em comprimento do ramo e o crescimento em 

perímetro. Os porta-enxertos que apresentam maior vigor e maior taxa de 

atividade do câmbio vascular proporcionam maior comprimento do ramo e 

perímetro na base do ramo. Relação similar foi observada também por Barros 

et al. (1996), quanto ao desempenho vegetativo, com diferenças entre porta-

enxertos, onde o genótipo ‘IAC 572 Jales’ apresentou maior comprimento do 

ramo e também maior diâmetro médio do ramo, seguido do ‘IAC 313 Tropical’ e 

‘IAC 766 Campinas’. 
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Também não foram verificadas interações significativas entre porta-

enxerto/copa para a relação xilema/floema, sendo o padrão de resposta similar. 

Pela análise das médias, observou-se que não ocorreram diferenças 

significativas ao serem comparadas as duas variedades copa. Mas houve 

diferenças significativas entre os porta-enxertos na porção basal, com maior 

índice xilema/floema, tanto de Cabernet Sauvignon como Merlot, nas 

combinações com Paulsen 1103 e SO4 (Tabela 31). 

Verifica-se que o índice de relação xilema/floema aumentou conforme 

ocorreu o crescimento secundário do ramo, ou seja, do ápice para base (Figura 

54). O padrão de crescimento observado foi um aumento no índice 

xilema/floema em virtude do maior crescimento da área total de xilema em 

relação ao floema. A atividade cambial em mudas de videira, à medida que 

avança o crescimento secundário, apresentou maior formação de tecido 

xilemático e menor formação de floema. Há evidências que este padrão se 

repete para as demais espécies vegetais, porém para videiras este índice pode 

apresentar uma relação importante entre a absorção de água via xilema e o 

fluxo de carboidratos ou açúcares solúveis via floema. Uma hipótese é que à 

medida que esta relação pode ser alterada com o maior desenvolvimento da 

planta, com maior formação de xilema em relação ao floema ao longo do 

tempo, poderiam haver reflexos sobre a produção e vigor devido ao maior 

potencial de condutividade hidráulica, afetando o equilíbrio entre crescimento 

vegetativo e produção de frutos em plantas adultas. 
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TABELA 31.  Índice de relação xilema/floema para Vitis vinifera cv. Cabernet 
Sauvignon e Merlot enxertadas em Paulsen 1103, Mgt. 101-14 e 
SO4, em diferentes porções dos ramos (ápice, mediana e basal). 
Porto Alegre, 2011. 

    
 

Porta-enxerto  
 

    

 Variedade copa Paulsen 
1103          Mgt. 101-14        SO4                 Média 

 
                         Xilema / Floema - ÁPICE DO RAMO 

 
Cabernet Sauvignon 2,17 1,60 2,48     2,09 ns 

Merlot 2,78 2,14 2,61 2,50 

Média     2,43 ns 1,86 2,54  
                               

                           Xilema / Floema - MEDIANA DO RAMO  
  

Cabernet Sauvignon 4,19 3,71  3,73     3,90 ns 

Merlot 3,49  5,72 3,16 4,12 

Média     3,95 ns 4,46 3,51  
   

                            Xilema / Floema - BASE DO RAMO 
   

Cabernet Sauvignon 4,22 3,27  4,41      3,97 ns 

Merlot 3,80 3,22 3,65 3,57 

Média 4,04 a 3,25 b 4,08 a  
 Valor de p 

Fatores ápice mediana base   

Porta-enxerto 0,1349 0,1374 0,0209  
Variedade 0,1478 0,6275 0,097  

Porta-enxerto x Var. copa 0,7515 0,0695 0,5071  
cv (%) 26,1 30,2 20,0   

Letras maiúsculas semelhantes na coluna e minúsculas na linha não diferem entre sí pelo teste 
de Tukey ao nível de 5% (p<0,05) de probabilidade; ns: não significativo. 
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FIGURA 54. Índice de relação de área xilema/floema em diferentes porções do 

ramo, em mudas de Vitis vinifera cv. Cabernet Sauvignon (A) e 
Merlot (B), enxertadas em diferentes genótipos de porta-enxertos 
de videira (SO4, Paulsen 1103 e Mgt 101-14). Letras minúsculas 
diferentes, para mesma posição do ramo, diferem entre sí pelo 
teste de Tukey (p<0,05). Não significativo (ns). Cabernet 
Sauvignon n=50; Merlot n=36. Porto Alegre, 2011. 
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xilema/floema na porção basal dos ramos, tanto para Cabernet Sauvignon 
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formação de xilema em relação à área de floema.  

Para a relação xilema/área total do ramo também não foram observadas 

interações significativas entre porta-enxerto x variedade copa. Pelas médias, 

novamente ocorrem diferenças em virtude dos porta-enxertos nas porções 

medianas e basais dos ramos, sendo Paulsen 1103 e SO4 superiores na 

porção basal, Paulsen 1103 superior e SO4 intermediário na porção mediana, 

tanto para Cabernet Sauvignon quanto para Merlot (Tabela 32). O Mgt. 101-14 

conferiu menor índice para as ambas variedades copas. Quanto às variedades 

copas, destaca-se a maior relação xilema/área total observadas nas mudas de 

Merlot na porção basal. 

Observa-se o mesmo padrão de resposta, com 101-14 apresentando 

menor relação. Além da área de xilema total ser menor, a proporção de 

formação deste tecido em relação à área transversal total dos ramos indica ser 

menor em combinações menos vigorosas.  

Para ambas variedades, o índice de relação xilema/área total aumenta 

de acordo com o crescimento secundário (Figura 55), devido a formação de 

tecido secundário de xilema em maior intensidade em comparação com os 

demais tecidos, como medula, floema e periderme. Observa-se também que o 

índice de relação xilema / área total é menor para as mudas de Cabernet 

Sauvignon e Merlot enxertadas sobre 101-14 Mgt nas porções medianas e 

basais dos ramos. Esta relação pode estar associada com a menor capacidade 

de condutância hidráulica e menor fluxo de seiva em comparação com os 

demais tratamentos. Somente a área total do ramo não traduz a capacidade de 

condutividade hidráulica, pois os porta-enxertos podem proporcionar diferenças 

na relação xilema/área total, modificando a capacidade do fluxo de seiva de 
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acordo com a estrutura específica do sistema vascular (xilema e floema) de 

cada genótipo. 

 

TABELA 32. Índice de relação xilema/área total para Vitis vinifera cv. Cabernet 
Sauvignon e Merlot enxertadas em Paulsen 1103, Mgt. 101-14 e 
SO4, em diferentes porções dos ramos (ápice, mediana e basal). 
Porto Alegre, 2011. 
    

 Porta-enxerto     

Variedade copa Paulsen 
1103          Mgt. 101-14        SO4                 Média 

 
 Xilema / Área Total - ÁPICE DO RAMO 

 
Cabernet Sauvignon 0,23  0,16  0,25      0,21 ns 

Merlot        0,26 0,24 0,24 0,24 

Média     0,24 ns 0,20 0,24  
 Xilema / Área Total - MEDIANA DO RAMO 

Cabernet Sauvignon 0,47  0,32      0,42      0,42 ns 

Merlot        0,43 0,35     0,38 0,39 

Média   0,46 a 0,35 b    0,41 ab  
 Xilema / Área Total - BASE DO RAMO 

Cabernet Sauvignon 0,55  0,42  0,52  0,50 A 

Merlot 0,45  0,42 0,48 0,45 B 

Média   0,51 a 0,43 b 0,51 a  
 Valor de p 

Fatores ápice mediana base   

Porta-enxerto 0,1856 0,009 0,0011  
Variedade 0,1241 0,2991 0,0024  

Porta-enxerto x Var. copa 0,3141 0,4011 0,0865  
cv (%) 18,0 13,8 10,3   

Letras maiúsculas semelhantes na coluna e minúsculas na linha não diferem entre sí pelo teste 
de Tukey ao nível de 5% (p<0,05) de probabilidade; ns: não significativo. 
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FIGURA 55. Índice de relação Xilema/Área total em diferentes porções do 

ramo, em mudas de Vitis vinifera cv. Cabernet Sauvignon (A) e 
Merlot (B), enxertadas em diferentes genótipos de porta-
enxertos (SO4, Paulsen 1103 e Mgt 101-14). Letras minúsculas 
diferentes, para mesma posição do ramo, diferem entre sí pelo 
teste de Tukey (p<0,05). Não significativo (ns). Cabernet 
Sauvignon n=50; Merlot n=36. Porto Alegre, 2011. 
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distribuição das significâncias quando analisados de forma integrada. 

Não ocorreram interações entre porta-enxerto x variedade copa para o 

percentual de tecidos de medula, xilema (Tabela 33), floema e zona cortical 

(Tabela 34). Pela anáilise dos efeitos principais ocorreram influências 

significativas dos porta-enxertos sobre o percentual de tecidos de medula e 

floema na porção mediana, nos tecidos da zona cortical na porção apical e 

mediana dos ramos e influenciaram o percentual de xilema presente nas 

porções mediana e basal dos ramos de Cabernet Sauvignon e Merlot. Os 

porta-enxertos Paulsen 1103 e SO4, com maior vigor vegetativo, determinaram 

um maior percentual de xilema nos ramos das variedades copa. Quanto ao 

tecido de floema na porção mediana, destacaram-se os mesmos porta-

enxertos. Quanto ao tecido da zona cortical nas porções apicais e medianas do 

ramo, ocorreram maiores valores para Mgt. 101-14.  

O efeito principal das variedades copa pôde ser observado pelo maior 

percentual de medula e xilema na porção basal dos ramos, destacando a 

variedade Merlot com maiores percentuais de medula e a variedade Cabernet 

Sauvignon com maior percentual de xilema. Como consequências, em termos 

percentuais, verifica-se que a cultivar Cabernet Sauvignon apresenta maior 

formação de tecido xilemático em detrimento dos demais tecidos do sistema 

vascular, o que pode apresentar como vantagem o maior potencial de fluxo de 

água na planta e menor resistência hidráulica.  

Entretanto, cabe salientar que o potencial de fluxo de seiva e 

condutividade hidráulica teórica devem ser analisados de forma conjunta com 

os dados absolutos de área de xilema, diâmetros dos vasos e número total de 

vasos. Neste sentido, quanto à área de xilema, a variedade Merlot apresenta 
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maior potencial de fluxo de água para atender as demandas da parte aérea, 

conforme os dados apresentados anteriormente. 

 
TABELA 33. Percentual de tecidos do sistema vascular (medula e xilema) 

considerando os efeitos principais e a interação entre os fatores, 
em mudas de Vitis vinifera cv. Cabernet Sauvignon e Merlot, 
enxertadas em diferentes porta-enxertos. Porto Alegre, 2011. 

Fatores Medula (%) 
Variedade Porta-enxerto ápice mediana base 

Efeitos principais 
Paulsen 1103                      29,5 ns 14,0 b   13,7 ns 
Mgt. 101-14          27,2 23,4 a    17,8 

SO4  27,8  17,6 ab 14,5 

     
Cabernet Sauvignon     28,8 ns     17,8 ns 13,9 b 

Merlot 27,5 18,8 17,3 a 
Valor de p 

Porta-enxerto 0,5758 0,0394 0,1127 
Variedade 0,5256 0,8066 0,0364 

Porta-enxerto x Variedade 0,5442 0,6269 0.1365 
cv (%) 13,4 35,7 33,3 

 
Fatores Xilema (%) 

Variedade Porta-enxerto ápice mediana base 
Efeitos principais 

Paulsen 1103                       24,4 ns 46,2 a 50,71 a 
Mgt. 101-14          20,6 35,2 b 43,28 b 

SO4  24,6 40,7 ab 50,78 a 

     
Cabernet Sauvignon     21,8 ns     42,0 ns 50,4 a 

Merlot 24,9 39,1 45,4 b 
Valor de p 

Porta-enxerto 0,1856 0,009 0,0011 
Variedade 0,1241 0,2991 0,0024 

Porta-enxerto x Variedade 0,3141 0,4011 0,0865 
cv (%) 18,0 13,8 10,3 

Médias seguidas por letras minúsculas iguais na coluna não diferem entre si ao nível de 5% 
(p<0,05) de probabilidade pelo teste de Tukey. 
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TABELA 34. Percentual de tecidos do sistema vascular (floema e zona 
cortical), considerando os efeitos principais e a interação entre 
os fatores, em mudas de Vitis vinifera cv. Cabernet Sauvignon e 
Merlot, enxertadas em diferentes porta-enxertos. Porto Alegre, 
2011. 

Fatores Floema (%) 
Variedade Porta-enxerto ápice mediana base 

Efeitos principais 
Paulsen 1103                      10,2 ns 12,4 a     12,7 ns 
Mgt. 101-14          11,1   8,4 b 13,5 

SO4  10,0 11,7 a 12,8 

     
Cabernet Sauvignon     10,7 ns      11,2 ns      13,05 ns 

Merlot 10,1 10,3 13,01 
Valor de p 

Porta-enxerto 0,3874 0,0013 0,584 
Variedade 0,3877 0,3636 0,9712 

Porta-enxerto x Variedade 0,7945 0,3493 0,3858 
cv (%) 13,4 19,0 15,9 

 
Fatores Zona Cortical (%) 

Variedade Porta-enxerto ápice mediana base 
Efeitos principais 

Paulsen 1103                  35,7 b 27,2 b      22,8 ns 
Mgt. 101-14          41,0 a 32,8 a 25,2 

SO4    37,4 ab   29,9 ab 21,8 

     
Cabernet Sauvignon     38,5 ns     28,8 ns    22,55 ns 

Merlot 37,3 31,7 24,25 
Valor de p 

Porta-enxerto 0,0221 0,0419 0,2794 
Variedade 0,3154 0,1051 0,2677 

Porta-enxerto x Variedade 0,5774 0,7322 0,3358 
cv (%) 7,98 12,5 20,5 

Médias seguidas por letras minúsculas iguais na coluna não diferem entre si ao nível de 5% 
(p<0,05) de probabilidade pelo teste de Tukey. 

 

Verificou-se para Cabernet Sauvignon e Merlot que ocorreu um aumento 

no percentual de área de xilema e floema para as mudas enxertadas nos 

diferentes porta-enxertos (Figuras 56 e 57), de acordo com o incremento em 

diâmetro do ramo ou crescimento secundário. Para área de medula e zona 

cortical ocorreu uma redução no percentual de área, em virtude do maior 
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desenvolvimento dos tecidos condutores de água (xilema) e açúcares solúveis 

(floema).  Observou-se também que o percentual de xilema para as mudas de 

Cabernet Sauvignon enxertadas sobre SO4 e Paulsen 1103 chegaram a cerca 

de 52,9% e 54,9%, respectivamente, para a base do ramo. Enquanto que as 

mudas sobre 101-14 Mgt chegaram a apenas 43,5% de percentual referente ao 

xilema. Do mesmo modo para posição mediana do ramo, onde o percentual de 

área referente ao xilema foi menor para mudas sobre 101-14 Mgt (34,5%) do 

que para as mudas sobre SO4 (42,8%) e Paulsen 1103 (47,5%). O mesmo 

padrão de resposta pode ser observado na evolução percentual dos tecidos 

para variedade Merlot, com redução no percentual da zona cortical e medula, 

mas chegando a valores de área de xilema de 47% para SO4, 45% para 

Paulsen 1103 e 42 % para 101-14, na base dos ramos. O percentual de floema 

também aumentou, mas em proporções menores. 
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FIGURA 56. Distribuição e evolução percentual das estruturas anatômicas em 

cortes transversais de diferentes porções do ramo, em mudas de 
Vitis vinifera cv. Cabernet Sauvignon, enxertadas em SO4 (A), 
Paulsen 1103 (B) e 101-14 Mgt (C). n=50. Porto Alegre, 2011. 
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FIGURA 57. Distribuição e evolução percentual das estruturas anatômicas em 

cortes transversais de diferentes porções do ramo, em mudas de 
Vitis vinifera cv. Merlot, enxertadas em SO4 (A), Paulsen 1103 (B) 
e 101-14 Mgt (C). n=36. Porto Alegre, 2011. 
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Também foi possível verificar nas duas variedades que o percentual de 

floema aumenta de acordo com o crescimento secundário para todos os 

tratamentos, porém com percentual médio de área de 9 a 11% no ápice, até 12 

a 13% na base dos ramos, sendo um tecido com menor amplitude no aumento 

da área.  

A área de medula foi reduzida de uma área entre de 25% e 28% no 

ápice para 10% a 19% na base dos ramos, para as mudas de Cabernet e 

Merlot, respectivamente, enxertadas sobre os diferentes porta-enxertos. O 

percentual de área de periderme também diminuiu de acordo com o 

crescimento do ramo, do ápice para a base, para todos os tratamentos e 

variedades. 

De maneira geral, ocorreu um aumento progressivo no percentual de 

xilema e floema, em detrimento da diminuição do percentual de medula e 

periderme. O aumento progressivo do sistema vascular (xilema e floema) 

ocorre em virtude do crescimento secundário, mas que tem como função 

proporcionar capacidade de condutância hidráulica (xilema) para manutenção 

da turgescência celular e dos processos bioquímicos (metabolismo) da parte 

aérea (ramo e folhas), em constante crescimento. Também tem a função de 

manter a capacidade de transporte de seiva elaborada (carboidratos e 

açúcares solúveis oriundos da fotossíntese) para diferenciação de meristemas 

e formação de novas células, e também, na formação e manutenção dos 

processos bioquímicos de ramos e folhas jovens, que atuam como drenos 

(Mullins et al., 1992; Taiz e Zeiger, 2009).  

Além disso, estes tecidos podem ser importantes fontes e acúmulos de 

reservas (amido), acumulados principalmente no outono e inverno durante a 
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dormência (repouso vegetativo), que poderão ser utilizadas nos processos 

metabólicos, principalmente de novas brotações e quebra de dormência, 

durante o inicio do próximo ciclo vegetativo, na primavera (Mullins et al., 1992). 

Uma vez que a videira é uma espécie caducifólia, uma parte dos compostos e 

açúcares solúveis presentes nas folhas são armazenadas nos ramos, tronco e 

raízes, nos diversos tecidos e estruturas anatômicas descritos anteriormente. 

Neste sentido também se deve considerar que, nas videiras, o órgão vegetal 

com maior capacidade de armazenamento em quantidade relativa de tecido 

são as raízes e em valor absoluto são as estacas (formando o futuro tronco da 

planta), conforme os resultados desta pesquisa realizada com mudas de 

videiras, que serão detalhados posteriormente.  

Em valores absolutos observa-se, que a distribuição e evolução das 

áreas de medula, xilema, floema e zona cortical (estrutura anatômica), em 

ambas variedades, são diferentes para cada porta-enxerto e posição no ramo 

(Figuras 58 e 59). Em valores absolutos é possível verificar as diferenças na 

evolução da área total dos tecidos, para as combinações porta-enxerto x 

variedade copa. À medida que ocorre o crescimento secundário dos ramos, as 

diferenças aumentam. Detalhes para as diferenças da zona cortical podem ser 

verificados no Apêndice 13. 
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FIGURA 58.  Distribuição e evolução da área das estruturas anatômicas de 

acordo com o desenvolvimento do ramo, em cortes transversais 
em diferentes porções do ramo. Mudas de Vitis vinifera cv. 
Cabernet Sauvignon enxertadas em SO4 (A), Paulsen 1103 (B) 
e 101-14 Mgt (C). n=50. Porto Alegre, 2011. 
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FIGURA 59. Distribuição e área das estruturas anatômicas de acordo com o 

desenvolvimento do ramo. Cortes transversais em diferentes do 
ramo de Vitis vinifera cv. Merlot, enxertadas em SO4 (A), Paulsen 
1103 (B) e 101-14 Mgt (C). n=36. Porto Alegre, 2011. 
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Pela análise dos efeitos principais verificou-se a influência significativa 

dos porta-enxertos sobre a maior parte das variáveis anatômicas, referente aos 

diferentes tecidos do sistema vascular. Destacaram-se a influência do Paulsen 

1103 e SO4 resultando em maior tecido de xilema, mas também sendo 

superiores quanto à área de floema, periderme, perímetro dos ramos, índice 

xilema/floema e índice xilema/área total. Os efeitos principais dos porta-

enxertos puderam ser verificados nas porções medianas e basais dos ramos, 

mas destacando a porção basal, onde as diferenças ocorreram com maior 

intensidade, provavelmente em virtude do crescimento secundário diferenciado, 

proporcionado pelo câmbio vascular.  

 Houve influência da variedade copa sobre os resultados, destacando a 

variedade Merlot com maior tecido de medula, xilema, floema, periderme e 

perímetro total dos ramos, que podem ser correlacionados indiretamente com o 

maior potencial de condutividade hidráulica e fluxo de seiva. A variedade 

Cabernet Sauvignon apresentou menores valores dos tecidos do sistema 

vascular, em fase de muda. O índice de xilema/floema e xilema/área total não 

apresentou interferência da copa, exceto na base do ramo, para esta última 

variável.  

Não houve influência da interação porta-enxerto x variedade copa 

referente às áreas dos tecidos do sistema vascular. Existe uma resposta 

relacionada ao efeito dos porta-enxertos e ao efeito da variedade de forma 

separada, cujo padrão de resposta é similar quando analisado o efeito dos 

porta-enxertos dentro de cada variedade.  
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4.2.4 Análise específica dos elementos traqueais em mudas de 

Cabernet Sauvignon e Merlot 

Verificou-se a influência significativa das interações entre porta-enxerto x 

variedade copa sobre o diâmetro dos elementos de vaso, principalmente para a 

porção mediana e basal dos ramos (Tabela 35).  

Os maiores diâmetros dos vasos na base e nas porções medianas dos 

ramos foram observados em Merlot, comparativamente ao Cabernet 

Sauvignon, quando enxertados sobre SO4. Não havendo diferenças 

significativas no diâmetro dos vasos na base dos ramos entre as variedades 

copa, quando enxertadas sobre P1103 e 101-14. Entretanto, houve a 

superioridade do Merlot, comparativamente ao Cabernet Sauvignon, quando 

enxertadas sobre 101-14 e Paulsen 1103, na porção mediana.  

Em Cabernet Sauvignon, comparando os porta-enxertos, os maiores 

diâmetros dos vasos foram observados sobre Paulsen 1103 e SO4 na base 

dos ramos, sendo significativamente superiores aos observados em Mgt. 101-

14. Para Merlot, os maiores diâmetros foram verificados sobre SO4, sendo que 

em Paulsen 1103 os valores foram intermediários na base. Em ambas 

variedades copas, os menores diâmetros dos vasos foram verificados sobre 

Mgt.101-14, tanto nas porções medianas, quanto basais. 

As mudas de Cabernet Sauvignon enxertadas sobre Paulsen 1103, na 

posição mediana, apresentaram os maiores valores, diferindo das mudas 

enxertadas sobre SO4 e 101-14Mgt. A variedade Merlot enxertada sobre SO4 

e Paulsen 1103 apresentou diâmetro médio dos vasos superiores às 

enxertadas sobre 101-14, para a porção mediana. Na porção apical dos ramos, 

não houve interação entre os fatores. Pelos efeitos principais, observou-se no 
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ápice maior diâmetro dos elementos de vaso em ambas variedades copas 

enxertadas sobre Paulsen 1103 e SO4. Ao mesmo tempo, verificou-se o maior 

diâmetro dos vasos da variedade Merlot em relação ao Cabernet Sauvignon. 

Também ocorreu um aumento no diâmetro médio dos elementos de 

vaso de acordo com o crescimento secundário do ramo, (Figura 60), indicando 

a formação de elementos de vaso de maior diâmetro médio de acordo com a 

porção do ramo amostrada. 

TABELA 35. Diâmetro dos elementos de vaso do sistema vascular em mudas 
de Vitis vinifera cv. Cabernet Sauvignon e Merlot, enxertadas em 
diferentes porta-enxertos e em diferentes porções dos ramos 
(apical, mediana e basal). Porto Alegre, 2011. 

    
 

 
Porta-enxerto 

 
    

Variedade Copa Paulsen 
1103          Mgt. 101-14        SO4                 Média 

 
Diâmetro dos Elementos de vaso (µm) - ÁPICE DO RAMO 

 
Cabernet Sauvignon 27,8  22,4  25,1  25,3 b 

Merlot 30,0  24,0  31,5 28,5 a 

Média 28,6 a 23,1 b 27,9 a  
  

Diâmetro dos Elementos de vaso (µm) - MEDIANA DO RAMO 
  

Cabernet Sauvignon 41,8 Ba 30,7 Bb 35,2 Bb  
Merlot 47,7 Aa 38,5 Ab 50,1 Aa  

  
Diâmetro dos Elementos de vaso (µm) - BASE DO RAMO 

   
Cabernet Sauvignon 42,0 Aa 33,6 Ab 41,0 Ba  

Merlot 44,0 Ab 35,8 Ac 51,1 Aa  
  Valor de p 

Fatores ápice mediana base   

Porta-enxerto < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001  
Variedade 0,0008 < 0,0001 < 0,0001  

Porta-enxerto x Var. copa 0,0992 0,0187 0,0063  
cv (%) 16,8 15,9 18,0   

Letras maiúsculas semelhantes na coluna e minúsculas na linha não diferem entre sí pelo teste 
de Tukey ao nível de 5% (p<0,05) de probabilide. 
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FIGURA 60. Diâmetro médio dos elementos traqueais (µm) em relação à 

posição nos ramos (1= ápice; 2= mediana; 3= base), em mudas 
de Vitis vinifera cv. Cabernet Sauvignon (A) e Merlot (B), 
enxertadas em SO4, Paulsen 1103 e Mgt 101-14. Cabernet  
Sauvignon n=3760 vasos; Merlot n=3081 vasos. Porto Alegre, 
2011. 

 
 

Consequentemente, observa-se a maior amplitude nas diferenças entre 

os tratamentos quando considera-se o perímetro e a área total de cada vaso 

(Apêndices 8, 9, 10 e 11). As mudas enxertadas sobre Paulsen 1103 e SO4 

apresentaram os maiores perímetros e áreas dos elementos traqueais, 
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principalmente na base dos ramos, tanto para Cabernet Sauvignon quanto para 

Merlot. Do mesmo modo, verifica-se um aumento no perímetro a na área média 

por vaso de acordo com crescimento secundário do xilema, do ápice para base  

A diferença de vigor (crescimento vegetativo) proporcionada pelos 

diferentes porta-enxertos apresentou uma relação direta com o diâmetro dos 

elementos traqueais. Quanto maior o vigor ou crescimento vegetativo das 

plantas, maior o diâmetro médio dos elementos traqueais observados. Vasos 

que apresentam maior diâmetro proporcionam maior condutividade hidráulica 

em comparação com vasos menores, considerando a mesma diferença de 

potencial da água (Zimmermann, 1983; Schubert, 1999; Lovisolo et al., 2002).  

Neste sentido, as mudas de Cabernet Sauvignon e Merlot enxertadas 

sobre SO4 e Paulsen 1103 apresentaram diâmetro de vasos maiores e uma 

condutividade hidráulica potencial maior em relação às mudas enxertadas em 

101-14 Mgt. Esta mudança na estrutura anatômica e no padrão de 

vascularização pode ser umas das consequências da diferença de crescimento 

vegetativo (vigor), observado principalmente nos parâmetros de matéria seca 

da parte aérea, ramos e dimensões do sistema radicular. Possivelmente, o 

efeito do porta-enxerto sobre a atividade meristemática da parte aérea (copa) 

seja o fator determintante dos contrastes de vigor observados. Principalmente 

devido as possíveis alterações no balanço hormonal entre auxina:citocinina que 

coordenam a diferenciação e formação de novos tecidos nas videiras, incluindo 

a atividade do câmbio vascular e consequentemente o crescimento secundário 

dos ramos. Os resultados deste experimento indicam que variações de vigor 

estão relacionadas às modificações na estrutura anatômica e no padrão de 

vascularização, influenciadas pelos porta-enxertos, e que estas podem afetar 
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diretamente outros processos fisiológicos das plantas. 

 As mudas enxertas sobre Paulsen 1103 e SO4, por apresentarem maior 

diâmetro de vasos, teoricamente são mais suscetíveis ao embolismo ou 

formação de cavitação (Van Ieperen et al., 2001; Lovisolo et al., 2002; 

Brodersen et al., 2010). A cavitação caracteriza-se pela formação de bolsas de 

ar no interior dos elementos traqueais, que impedem a continuidade da coluna 

de água e por isso interrompem o fluxo de água, que ocorre essencialmente 

por capilaridade, mediante diferença de potencial da água entre dois pontos 

(Taiz e Zeiger, 2009). O embolismo nos vasos é comum em regiões de clima 

semi-árido sujeitos ao déficit hídrico, cuja disponibilidade de água (com 

irrigação por exemplo) posterior a um período déficit hídrico, promove a 

abertura estomática, podendo provocar uma quebra na coluna de água, devido 

a grande pressão exercida pela evapotranspiração e diferença de potencial de 

água (Van Ieperen, 2001). As mudas de Cabernet enxertadas sobre 101-14 

Mgt apresentaram diâmetro médio dos vasos menores, por isso são menos 

suscetíveis a problemas com embolismo. Esta informação é importante para o 

manejo dos vinhedos, principalmente em regiões sujeitas ao déficit hídrico, pois 

pode influenciar no manejo da irrigação e também na escolha dos porta-

enxertos que serão utilizados. Junto com outros fatores que devem ser 

considerados, como tipo de solo, características e vigor do sistema radicular, 

resistência a doenças e pragas e destino da produção. 

O aumento da área de vasos apresenta uma relação direta com o fluxo 

de seiva através do vaso, sendo que a condutividade hidráulica através do 

vaso ocorre de forma desuniforme. Próximo as paredes do vaso, devido às 

forças de adesão e coesão, bem como fricção das moléculas contra a parede 



 

 

231 

tende a ocorrer menor fluxo em relação ao centro do vaso (Zimmermann, 

1983). Ou seja, vasos menores apresentam maior resistência ao fluxo de água 

devido à maior proporção de moléculas em fricção contra as paredes; vasos 

maiores apresentam maior proporção de fluxo no centro do conduto, facilitando 

a passagem de seiva com água e nutrientes para parte aérea. Entretanto, 

vasos menores apresentam maior capilaridade e menor suscetibilidade ao 

embolismo, o que pode favorecer o fluxo de seiva em condições de déficit 

hídrico. No caso do atual experimento, com disponibilidade hídrica, ocorre uma 

relação direta entre a área de elementos de vaso e o potencial de fluxo de 

seiva, mas cabe salientar que este é influenciado também por outros fatores, 

como demanda evapotranspirativa, abertura estomática, características 

estruturais do sistema vascular, condutividade hidráulica e disponibilidade 

hídrica para as raízes. 

Para o número total de elementos de vaso foram verificadas interações 

significativas entre porta-enxerto x variedade copa para porção basal dos 

ramos (Tabela 36; Figura 61). O maior número de vasos na porção basal foi 

observado para Merlot, comparativamente à Cabernet Sauvignon em todos 

tratamentos. 

Para Cabernet Sauvignon houve diferença entre os porta-enxertos na 

porção basal, onde as mudas sobre SO4 apresentaram maior número de vasos 

em relação ao 101-14, sendo que as mudas sobre Paulsen 1103 apresentaram 

valores intermediários. Entretando para variedade Merlot, os porta-enxertos 

não diferiram significativamente na porção basal.  

Nas porções apicais e medianas dos ramos não houve interações 

significativas, com destaque para o maior número de vasos das mudas de 
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Merlot e Cabernet Sauvignon enxertadas sobre Paulsen 1103 e SO4, sendo 

que o 101-14 apresentou os menores valores. Na porção apical o SO4 teve 

valores intermediários. Na variedade Merlot também houve maior número de 

vasos na porção apical dos ramos, em relação ao Cabernet Sauvignon. 

 

TABELA 36. Número total de elementos de vaso por corte transversal em 
diferentes porções dos ramos (apical, mediana e basal), em 
mudas de Vitis vinifera cv. Cabernet Sauvignon e Merlot, 
enxertadas em diferentes porta-enxertos. Porto Alegre, 2011. 

  
 
  
 

Porta-enxerto     

Variedade copa Paulsen 
1103          Mgt. 101-14        SO4                 Média 

 
Número total de vasos - ÁPICE DO RAMO  

 
Cabernet Sauvignon 124,5  77,1  108,5  105,0 b 

Merlot 174,5  143,5  145,2  154,4 a 

Média 143,2 a 105,6 b 124,2 ab  
   

Número total de vasos - MEDIANA DO RAMO 
   

Cabernet Sauvignon 275,7  206,1  325,6      269,1 ns 

Merlot 338,8  208,4  292,6 279,9 

Média 299,4 a 207,0 b 313,2 a  
  

Número total de vasos - BASE DO RAMO  
  

Cabernet Sauvignon 376,9 Bab 325,5 Bb 401,6 Ba  
Merlot 467,9 Aa 549,7 Aa 542,1 Aa  

 Valor de p 

Fatores ápice mediana base   

Porta-enxerto 0,0094 0,0001 0,1306  
Variedade < 0,0001 0,6146 < 0,0001  

Porta-enxerto x Var. copa 0,515 0,1841 0,0353  
cv (%) 37,9 37,1 29,9   

Letras maiúsculas semelhantes na coluna e minúsculas na linha não diferem entre sí pelo teste 
de Tukey ao nível de 5% (p<0,05) de probabilidade; ns: não significativo. 
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FIGURA 61. Número total de elementos traqueais por corte transversal em 
diferentes posições nos ramos (1= ápice; 2= mediana; 3= base), 
em mudas de Vitis vinifera cv. Cabernet Sauvignon (A) e Merlot 
(B), enxertadas em diferentes genótipos de porta-enxertos (SO4, 
Paulsen 1103 e Mgt 101-14). Cabernet Sauvignon n=204 
subamostras. Merlot n=140 subamostras. Porto Alegre, 2011. 

 
 

Para ambas variedades observou-se um aumento no número total de 

vasos de acordo com o desenvolvimento do ramo e o crescimento secundário 

do xilema (Figura 61). À medida que ocorre o desenvolvimento do ramo e o 

crescimento vegetativo da parte aérea (ramo e folhas) há a tendência de 
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ocorrer maior demanda evapotranspirativa (Santos & Carlesso, 1998), sendo 

maior a necessidade de transporte de água via elementos traqueais. Quanto 

maior a área foliar da copa, maior a demanda por evapotranspiração, devido à 

maior área superficial de folha em contato com a atmosfera, influenciando nas 

trocas gasosas e no controle da abertura estomática em videiras (Yunusa, 

2001). Neste sentido, o maior crescimento vegetativo das mudas enxertadas 

sobre SO4 e Paulsen 1103 proporciona maior diâmetro médio dos vasos e 

maior área de xilema total dos ramos, como resultado da maior atividade 

meristemática. Desta forma, mantendo maior potencial de condutividade 

hidráulica e menor resistência ao fluxo de água, compatível com o maior 

desenvolvimento da copa e com as demandas por evapotranspiração total, que 

são maiores em virtude do maior crescimento total da parte aérea destas 

combinações porta-enxerto/copa, em comparação com o Mgt. 101-14. 

No caso do Cabernet Sauvignon, verificou-se o maior número total de 

vasos na combinação com porta-enxertos mais vigorosos. Entretanto os 

resultados com Merlot indicam que, na porção basal, o número total de vasos 

não apresentou necessariamente uma relação direta com o maior vigor 

vegetativo das mudas, pois as mudas de menor vigor enxertadas sobre 101-14 

apresentaram número de vasos total similar aos mais vigorosos, o SO4 e 

Paulsen 1103.  

Na posição basal do ramo, o maior vigor vegetativo dos genótipos não 

está relacionado ao número total de vasos na variedade Merlot. Para esta 

variedade, os genótipos mais vigorosos apresentaram o número de vasos 

similar ao 101-14 Mgt., mesmo que para Paulsen 1103 e SO4 tenha sido 

encontrado maior área total de tecido de xilema. Neste sentido, há indícios que 
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a variável diâmetro médio dos vasos é a mais relacionada com o vigor, 

influenciando diretamente no potencial de condutividade hidráulica. Sendo que 

as alterações de área de xilema e diâmetro dos vasos ocorrem como 

consequência das diferenças de vigor, que estão relacionadas aos efeitos 

diretos (via hormônios vegetais) dos porta-enxertos sobre a atividade 

meristemática da parte aérea (copa). Nas mudas enxertadas sobre Paulsen 

1103 se verificou o maior diâmetro médio dos vasos, porém não o maior 

número total de vasos, provavelmente como reflexo de uma adaptação 

ecológica e genética. No caso das mudas enxertadas sobre o 101-14 Mgt, o 

menor vigor vegetativo está associado ao menor diâmetro médio dos 

elementos traqueais e também ao menor número total de vasos para Cabernet 

Sauvignon, porém apresentando maior número de vasos em Merlot.  

Conforme identificado neste experimento, cabe salientar que a influência 

sobre o desenvolvimento vegetativo (vigor) do ramo pode estar associado à 

combinação de três fatores, todos relacionados ao fluxo de água: área de 

xilema total, número total de vasos e diâmetro dos elementos traqueais. Porém, 

alguns destes fatores apresentam maiores influências sobre o potencial de 

condutividade hidráulica, como é o caso do diâmetro médio dos vasos (Tyree & 

Zimmermann, 2002). 

Não houve interação significativa entre porta-enxerto x variedade copa 

para densidade dos elementos de vaso (Tabela 37). Verifica-se pelos efeitos 

principais (médias) que a maior densidade de vasos ocorreu nas mudas 

enxertadas sobre Mgt.101-14, diferindo das mudas sobre Paulsen 1103 e SO4, 

em todas porções dos ramos e para ambas variedades copas. O menor vigor 

vegetativo está relacionado à maior densidade de vasos, porém com menor 



 

 

236 

diâmetro dos mesmos. A variedade Cabernet Sauvignon apresentou maior 

densidade de vasos em relação a Merlot, nas porções apicais e medianas.  

 

TABELA 37. Densidade de vasos por corte transversal em diferentes porções 
dos ramos (apical, mediana e basal), em mudas de Vitis vinifera 
cv. Cabernet Sauvignon e Merlot, enxertadas em diferentes porta-
enxertos. Porto Alegre, 2011. 

    
 

Porta-enxerto 
 

    

Variedade copa Paulsen 
1103          Mgt. 101-14        SO4                 Média 

 
Densidade (vasos/mm2) - ÁPICE DO RAMO 

 
Cabernet Sauvignon 363,2  477,3  434,0 420,1 A 

Merlot 284,1  454,1  271,2 336,5 B 

Média 333,6 b 467,4 a 364,2 b  
  

Densidade (vasos/mm2) - MEDIANA DO RAMO  
  

Cabernet Sauvignon 145,2  241,5  217,6  201,4 A 

Merlot 110,3  147,1  110,9  122,8 B 

Média 132,1 b 206,1 a 177,6 a  
  

Densidade (vasos/mm2) - BASE DO RAMO  
  

Cabernet Sauvignon 70,0  115,9  78,7      89,0 ns 

Merlot 79,6  142,3  80,0  98,2 

Média 74,4 b 126,0 a 79,2 b  
 Valor de p 

Fatores ápice mediana base   

Porta-enxerto 0,0001 0,0002 < 0,0001  
Variedade 0,0017 < 0,0001 0,0106  

Porta-enxerto x Var. copa 0,1211 0,0501 0,1005  
cv (%) 32,3 34,7 32,3   

Letras maiúsculas semelhantes na coluna e minúsculas na linha não diferem entre sí pelo teste 
de Tukey ao nível de 5% (p<0,05) de probabilidade; ns: não significativo. 

 

Verificou-se que as mudas enxertadas sobre 101-14 Mgt apresentaram 

maior densidade de vasos em relação às mudas sobre os demais genótipos, 
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diferindo significativamente em todas as posições do ramo, tanto para Cabernet 

Sauvignon quanto para Merlot.  

 

 
 

FIGURA 62. Densidade média de elementos traqueais (vasos/mm2) em relação 
à posição nos ramos (1= ápice; 2= mediana; 3= base), em mudas 
de Vitis vinifera cv. Cabernet Sauvignon (A) e Merlot (B), 
enxertadas em diferentes genótipos de porta-enxertos de videira 
(SO4, Paulsen 1103 e Mgt 101-14). Cabernet Sauvignon n=204 
subamostras. Merlot n=140 subamostras. Porto Alegre, 2011. 
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ápice dos ramos e a menor densidade na base (Figura 62). A medida que 

ocorre o desenvolvimento do xilema secundário outras estruturas do tecido 

também são formadas, principalmente células parenquimáticas e fibras, que 

apresentam diversas funções como armazenamento e sustentação (Esau, 

1965; Mullins et al., 1996; Apezzato da Gloria, 2003; Cutler et al, 2011).  

Por unidade de área do tecido xilemático, os elementos traqueais 

apresentam maior participação no ápice dos ramos do que na base dos ramos. 

Devido a maior área de xilema total na base dos ramos, os elementos traqueais 

apresentam maior espaçamento ao longo do tecido, e também é onde ocorre a 

formação de células parenquimáticas e fibras com maior freqüência.  

Segundo os resultados, a densidade de vasos no tecido xilemático 

apresenta uma relação inversa com o diâmetro médio dos vasos. Analisando o 

padrão de formação do xilema secundário em mudas de videira, observou-se 

que, quanto maior o diâmetro médio dos vasos menor é a densidade. Em 

ambas variedades as mudas enxertadas sobre Paulsen 1103 e SO4 

apresentaram o maior vigor vegetativo e o maior diâmetro médio dos 

elementos traqueais, porém apresentaram a menor densidade de vasos, 

considerando a mesma unidade de área. Já, as mudas enxertadas sobre 101-

14 apresentaram o menor diâmetro médio dos vasos, porém com maior 

densidade de vasos por tecido xilemático.  

Estes padrões de crescimento do xilema secundário podem ser um 

reflexo da adaptação ecofisiológica dos genótipos. Isso pode estar relacionado 

com o ambiente de sua ocorrência natural ou centros de origem e as 

características de cada porta-enxerto (Giovaninni, 2005; Reinner, 2004). A 

formação de vasos menores pode ser resultado de uma adaptação ecológica 
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para diminuir a ocorrência de embolismo ou cavitação nos vasos condutores de 

água e sais minerais (Zimmermann, 1983; Tyree & Ewers, 1991; Lovisolo et al., 

1998; Tyree & Zimmermann, 2002). Para compensar a diminuição do diâmetro 

médio dos vasos ocorre um aumento no número de vasos, a fim de manter sua 

capacidade de transporte de água ou condutividade hidráulica de acordo com a 

demanda evapotranspirativa. A formação de vasos com diâmetros maiores, 

mais suscetíveis ao embolismo, é compensada pela diminuição no número total 

e na redução da densidade de vasos no tecido xilemático. Ao mesmo tempo, 

que a formação de vasos com maior diâmetro pode indicar a necessidade 

fisiológica de maior demanda evapotranspirativa e maior capacidade de 

condutividade hidráulica a fim de permitir o fluxo de água demandado pela 

parte aérea da planta (estômatos nas folhas).  

Os resultados de densidade de vasos são similares aos encontrados por 

Schubert et al. (1998), onde nos entre-nós do ápice dos ramos foi verificado 

maior número de vasos por unidade de área de xilema e nos entre-nós da 

base, um menor número de vasos por unidade de área. Também relataram que 

houve pouca alteração quanto à condução dos ramos, onde aqueles 

conduzidos de forma vertical apresentaram densidade de vasos similar aos 

dobrados em direção ao solo. No atual experimento a variável densidade de 

vasos alterou-se de acordo com o porta-enxerto, principalmente Paulsen 1103 

e SO4 diferindo de 101-14 na base dos ramos. Em comparação com as demais 

variáveis de estrutura anatômica foi o fator que apresentou as menores 

diferenças. 

Os dados deste experimento também são similares aos de Lovisolo et al. 

(2002), que verificaram a presença de um menor número de vasos por unidade 
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de área na base dos ramos e maior número no ápice dos ramos, conduzidos 

de diferentes formas (vertical ou dobrados) e relacionados com a concentração 

de auxina. Verificaram que a densidade variou de 60 a 70 vasos por mm2 na 

base dos ramos até 120 e 210 vasos por mm2 no ápice dos ramos. 

 Quanto à área total dos vasos, verificou-se que não houve interações 

significativas para as porções apicais e medianas dos ramos. Pelos efeitos 

principais, destca-se a maior área total dos vasos dos ramos de Cabernet 

Sauvignon e Merlot enxertados sobre Paulsen 1103 e SO4, com 101-14 

apresentando menores valores. Também a maior área total de vasos das 

mudas de Merlot nas porções apicais e medianas dos ramos (Tabela 38).  

Na proção basal, houve interação significativa, com maior área total de 

vasos do Merlot, comparativamente à Cabernet Sauvignon, quando enxertadas 

sobre SO4 e 101-14. Na porção basal, destacaram-se as mudas de Cabernet 

Sauvignon sobre Paulsen 1103 e SO4, relacionando a maior área total de 

vasos ao maior potencial de fluxo de seiva. Enquanto que em Merlot, destacou-

se as mudas sobre SO4. O 101-14 proporcionou a menor área total de vasos, 

relacionado a um menor potencial de fluxo de seiva. 

Verificou-se uma aumento na área total de vasos na base em relação 

ápice, indicando a evolução do sistema vascular ao longo do crescimento 

secundário, diferenciação do câmbio vascular e maior potencial de fluxo de 

seiva para transporte de água e nutrientes (Figura 63). Ao mesmo tempo, 

encontrou-se uma diferença na área total de vasos entre as combinações 

porta-enxerto e variedade copa. As mudas sobre Paulsen 1103 e SO4 tiveram 

maior área total de vasos em relação ao Mgt. 101-14, o que está relacionado 

às diferenças de vigor vegetativo. Também se verificou as interações na porção 
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basal refrente às combinações Merlot sobre SO4 e Cabernet Sauvignon sobre 

Paulsen 1103, indicando as maiores áreas totais de elementos de vaso no 

xilema. Estes resultados salientam a diferença na atividade cambial e a 

possibilidade de maior potencial de fluxo de seiva, transporte de água e 

nutrientes para parte aérea. 

 

TABELA 38. Área total de vasos em cortes transversais em diferentes porções 
dos ramos (apical, mediana e basal), em mudas de Vitis vinifera 
cv. Cabernet Sauvignon e Merlot, enxertadas em diferentes porta-
enxertos. Porto Alegre, 2011. 

  
  

Porta-enxerto 
  

  

Variedade copa Paulsen 
1103          Mgt. 101-14        SO4                 Média 

 
Área total de vasos (µm2) - ÁPICE DO RAMO 

  
Cabernet Sauvignon 5052,9  2507,5  3776,5  3877,0 B 

Merlot 5771,0  4269,0  6717,3  5585,8 A 

Média 5322,2 a 3262,5 b 5036,9 a  
  

Área total de vasos (µm2) - MEDIANA DO RAMO 
  

Cabernet Sauvignon 24232,0  9866,5 18692,0 17597,0 B 

Merlot 31903,2  15417,8  32436,6  26586,0 A 

Média 27109,0 a 11948,0 b 23846,0 a  
  

Área total de vasos (µm2) - BASE DO RAMO  
  

Cabernet Sauvignon 36252,3 Aa 16356,6 Bb 31745,0 Ba  
Merlot 40450,3 Aab 25476,6 Ab 58328,6 Aa  

 Valor de p 

Fatores ápice mediana base   

Porta-enxerto 0,0003 < 0,0001 < 0,0001  
Variedade < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001  

Porta-enxerto x Var. copa 0,1124 0,2066 0,0056  
cv (%) 43,3 43,8 54,6   

Letras maiúsculas semelhantes na coluna e minúsculas na linha não diferem entre sí pelo teste 
de Tukey ao nível de 5% (p<0,05) de probabilidade. 
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FIGURA 63. Área média dos elementos traqueais (µm2) em relação à posição 

nos ramos (1= ápice; 2= mediana; 3= base), em mudas de Vitis 
vinifera cv. Cabernet Sauvignon (A) e Merlot (B), enxertadas em 
diferentes genótipos de porta-enxertos de videira (SO4, Paulsen 
1103 e Mgt 101-14). Cabernet Sauvignon n=204 subamostras. 
Merlot n=140 subamostras. Porto Alegre, 2012. 
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índice. Na porção mediana a maior relação área total de vasos/área de xilema 

foi verificado nas mudas enxertadas sobre SO4, Paulsen 1103 teve valores 

intermediários e o 101-14 apresentou os menores valores.  

 

TABELA 39. Relação entre área de vasos e área de xilema, em cortes 
transversais em diferentes porções dos ramos (apical, mediana 
e basal), em mudas de Vitis vinifera cv. Cabernet Sauvignon e 
Merlot, enxertadas em diferentes porta-enxertos. Porto Alegre, 
2011. 

  
  

Porta-enxerto 
  

  

Variedade copa Paulsen 
1103          Mgt. 101-14        SO4                 Média 

 
Área de vasos / Área de xilema  - ÁPICE DO RAMO   

 
Cabernet Sauvignon 0,172 Aa 0,136 Ab 0,168 Aab  

Merlot 0,145 Aa 0,163 Aa 0,177 Aa  
  

Área de vasos / Área de xilema  - MEDIANA DO RAMO   
  

Cabernet Sauvignon 0,157 0,149 0,168     0,15 ns 

Merlot 0,162  0,145  0,193  0,16 

Média   0,15 ab 0,14 b 0,17 a  
   

Área de vasos / Área de xilema  - BASE DO RAMO  
  

Cabernet Sauvignon 0,07  0,080  0,08  0,08 B 

Merlot 0,107  0,117  0,139  0,12 A 

Média     0,096 ns 0,092 0,1081  
 Valor de p 

Fatores ápice mediana base   

Porta-enxerto 0,1206 0,0179 0,0371  
Variedade 0,7147 0,3825 < 0,0001  

Porta-enxerto x Var. copa 0,0396 0,4455 0,1601  
cv (%) 25,0 27,7 37,4   

Letras maiúsculas semelhantes na coluna e minúsculas na linha não diferem entre sí pelo teste 
de Tukey ao nível de 5% (p<0,05) de probabilidade; ns: não significativo. 
  

Para porção apical onde houve interações, destaca-se a combinação 
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Cabernet Sauvignon sobre Paulsen 1103 com maior índice, sendo que para 

Merlot não foram verificadas diferenças. Entre as variedade copa, também não 

foram verificadas diferenças.  

Verificou-se que o índice de relação não foi alterado na porção basal, 

entretanto foi onde ocorreram as maiores diferenças das demais variáveis do 

sistema vascular. Verificou-se uma diminuição no índice de área de vasos pela 

área de xilema a medida que ocorreu o crescimento secundário na base dos 

ramos (Apêndice 12), aumentando a proporção dos demais componentes 

estruturais do tecido xilemático, como fibras e células parequimáticas, 

possivelmente devido a maior necessidade de suporte e sustentação dos 

ramos na base. 

Pela análise fatorial, verificou-se a influência das interações porta-

enxerto x variedade copa sobre a maior parte das variáveis anatômicas, 

relativas às características dos elementos de vaso, principalmente para a 

porção basal dos ramos, com excessão referente à densidade dos vasos e 

relação entre área total de vasos com a área de xilema.  

No geral, o maior vigor vegetativo dos porta-enxertos Paulsen 1103 e 

SO4 estão relacionados também ao maior diâmetro médio dos vasos, 

perímetros dos vasos, área média por vaso e área total de vasos.  

Para o número total de vasos houve maior variação nas porções apical e 

mediana do ramo, não havendo diferença significativa para base do ramo, em 

relação aos porta-enxertos. Parte deste resultado pode ser justificado pela 

diferença na densidade de vasos, destacando o Mgt. 101-14 com a maior 

densidade de vasos, porém com menor área de xilema. Os demais porta-

enxertos conferiram menor densidade, porém maior área total de xilema. Na 
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base dos ramos em ambas variedades copas as combinações com Mgt. 101-

14 resultaram em menor diâmetro médio dos vasos, perímetro, área média dos 

vasos e área total dos vasos. 

 Quanto às variedades, em ‘Merlot’, quando não houve interação 

significativa, verificou-se no ápice dos ramos maior diâmetro médio dos vasos, 

número total de vasos, perímetro e área dos vasos. A variedade Cabernet 

Sauvignon apresentou maior densidade de vasos nas porções apicais e 

medianas dos ramos.  

Quando houve interação, para maior parte das variáveis observa-se 

superioridade do Merlot sobre SO4 em relação ao Cabernet Sauvignon sobre 

SO4. Também superioridade do Merlot sobre 101-14 em relação ao Cabernet 

sobre 101-14 na porção mediana, principalmente para área total de vasos, 

densidade, número total de vasos e área de vasos/área de xilema. Para 

Paulsen 1103, a variedade Merlot foi superior ao Cabernet Sauvignon apenas 

para número total de vasos na porção basal do ramo. 

Estes resultados salientam a necessidade de realizar estudos das 

interações para cada situação, pois cada combinação porta-enxerto e 

variedade copa podem apresentar influências sobre os resultados, embora 

fique evidente o efeito principal dos fatores, principalmente o efeito dos porta-

enxertos (objeto de estudo da Tese) mais vigorosos e características 

anatômicas nas mudas de ambas as variedades copas. Também o efeito 

isolado de superioridade do Merlot em algumas variáveis, em relação ao 

Cabernet Sauvignon. 

Nas Figuras 64 e 65, verifica-se a presença de maior percentagem de 

vasos com diâmetro superior 50µm em mudas de Cabernet Sauvignon e Merlot 



 

 

246 

enxertadas sobre SO4 e Paulsen 1103. As mudas de enxertadas sobre 101-14 

apresentaram baixo percentual de vasos superiores a 50µm em ambas 

variedades. Através desta análise, pode-se inferir que o maior vigor vegetativo 

do sistema radicular e de ramos das mudas de Cabernet Sauvignon e Merlot 

está correlacionado com o maior percentual de vasos entre 50 e 130µm.  
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FIGURA 64. Distribuição e frequência dos elementos de vasos no tecido 

xilemático em diferentes classes de diâmetros (µm), em cortes 
transversais da base do ramo (2º entre-nó) de mudas de 
Cabernet Sauvignon sobre porta-enxertos SO4 (A), Paulsen 
1103 (B) e Mgt. 101-14 (C). n=2084vasos. Porto Alegre, 2012. 
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FIGURA 65. Distribuição e frequência dos elementos de vasos no tecido 

xilemático de acordo com diferentes classes de diâmetros (µm), 
em cortes transversais da base do ramo (2º entre-nó), em 
mudas de Merlot sobre porta-enxertos SO4 (A), Paulsen 1103 
(B) e Mgt. 101-14 (C). n=2043vasos. LAVEG-Porto Alegre, 2012. 
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Aliado à presença de vasos de maior diâmetro, o maior número total de 

vasos confere a combinação Cabernet Sauvignon / Paulsen 1103 maior 

potencial de crescimento vegetativo em comparação com os demais, bem 

como, maior desenvolvimento vegetativo da combinação Merlot / SO4. A maior 

taxa de diferenciação celular nos meristemas, possivelmente com maior 

produção de hormônios vegetais, resulta em maior atividade meristemática no 

câmbio vascular, podendo proporcionar maior potencial para formação de 

xilema, elementos de vasos de maior diâmetro e maior condutividade 

hidráulica. Alguns trabalhos relatam a diferença de concentração de auxinas 

nos ramos como um dos possíveis componentes controladores da formação e 

estrutura do xilema em videiras (Lovisolo et al., 2002). 

No presente trabalho, embora a combinação Cabernet Sauvignon / SO4 

apresentou maior percentual de vasos de maior diâmetro, ao mesmo tempo 

apresentou um menor número total de vasos na porção mediana e menor 

porcentagem de vasos de maior diâmetro, o que pode estar relacionado a uma 

diminuição do vigor em comparação à combinação Cabernet Sauvignon e 

Paulsen 1103. A maior taxa de diferenciação celular nos meristemas fez com 

que as mudas enxertadas sobre Paulsen 1103 apresentassem 27,3% dos 

vasos superiores a 50µm, enquanto as mudas sobre SO4 apresentaram 

27,1%, e as mudas sobre 101-14 apresentaram apenas 12,9 %.  

Isso está relacionado à diferença de vigor entre as combinações, sendo 

a mesma escala de diferenças aplicadas à matéria seca do sistema radicular, 

comprimento e largura de raízes, matéria seca dos ramos e em valores 

absolutos relacionado com a matéria seca foliar e área foliar, com Paulsen 

1103 sendo superior, SO4 intermediário e 101-14 inferior, que estão 
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relacionadas às diferenças de atividade meristemáticas e possivelmente 

controladas pelo balanço hormonal.  

A combinação de mudas de Cabernet Sauvignon sobre 101-14 resultou 

em maior frequência de vasos inferiores a 40µm, com cerca de 74,6% dos 

vasos distribuídos abaixo desta classe de diâmetro, enquanto que o SO4 

apresenta 51% e o Paulsen 54,4%. O menor vigor vegetativo está 

correlacionado com vasos de menor diâmetro, conferindo maior resistência 

hidráulica ao fluxo de seiva para manutenção dos processos fisiológicos na 

parte aérea das plantas (copa). 

A variedade Merlot sobre Paulsen 1103 apresenta 28,5% dos vasos 

maiores que 50µm e 50,9% menor que 40µm. A variedade Merlot sobre SO4 

apresenta maior percentual de vasos superiores, sendo 46,7% dos vasos 

superiores a 50µm e apenas 38,3% dos vasos menores que 40µm. A 

combinação com menor vigor vegetativo, apresentou apenas 16,8% dos vasos 

superiores a 50µm e grande parte dos vasos menores que 40µm, sendo 63,9% 

dos vasos com diâmetros inferiores. Estes dados confirmam a relação entre o 

vigor vegetativo e a frequência e distribuição dos vasos nas diferentes classes 

de diâmetro para variedade Merlot, assim como verificado para Cabernet 

Sauvignon.  

Ocorre uma correlação entre algumas variáveis anatômicas e o 

desenvolvimento vegetativo das variedades Cabernet Sauvignon e Merlot, com 

efeito observado para todos porta-enxertos, sendo o coeficiente de Pearson (r) 

maior para variedade Merlot, para maioria das variáveis. Quanto maiores são 

os diâmetros médios observados no sistema vascular da variedade copa, maior 

é o conteúdo de matéria fresca total (Figura 66A). Assim como maior é a área 
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de xilema de acordo com o aumento do teor de matéria fresca total (Figura 

66B), com correlação maior em relação à variável diâmetro dos vasos 

apresentada anteriormente.  

 

  
 
 

 
 

 
FIGURA 66. Relação e correlação entre variáveis anatômicas e variáveis de 

crescimento vegetativo, com diâmetro dos vasos e matéria fresca 
total (A), área de xilema e matéria fresca total (B) em cortes 
realizados na base dos ramos de V. vinifera cv. Cabernet 
Sauvignon e Merlot. n=34. Porto Alegre, 2012. 
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Quanto maior o diâmetro médio dos vasos, menor é a densidade de 

vasos, ou seja, quando ocorrem vasos maiores, maior é potencial de fluxo de 

seiva, menor é o numero de vasos pois o fluxo de água já, possivelmente, é o 

suficiente para atender as demandas por evapotranspiração e crescimento dos 

tecidos na parte aérea. Entretanto, quando os vasos são menores ocorre a 

tendência de haver maior número de vasos, de modo que o menor fluxo de 

seiva por vaso seja compensado por uma maior quantidade (Figura 67A), como 

mecanismo fisiológico de compensação. 

Existe uma correlação entre a área de xilema e o aumento na área de 

floema, considerando a mesma área média de subamostras do sistema 

vascular (entre três raios parenquimáticos), com correlação quadrática entre as 

variáveis, indicando a formação de ambos os tecidos durante a atividade 

cambial, porém com pequena tendência de maior formação de xilema em 

relação ao tecido de floema (Figura 67B).  
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FIGURA 67. Relação e correlação entre variáveis anatômicas, com diâmetro 
médio e densidade de vasos (A), área de xilema e floema (B) em 
cortes realizados na base dos ramos de V. vinifera cv. Cabernet 
Sauvignon e Merlot. n=34. Porto Alegre, 2012. 

 

Ao mesmo tempo observa-se uma relação linear entre o 

desenvolvimento do perímetro dos ramos e o xilema, apresentando uma 

relação direta com a formação do sistema vascular ao longo do engrossamento 

do caule ou neste caso da base dos ramos (Figura 68). Também existe relação 

exponencial entre o aumento no diâmetro médio dos vasos e a matéria fresca 
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total (Figura 65), sendo um indicativo que o maior vigor vegetativo demanda 

maior fluxo de seiva e potencial de condutividade hidráulica para manter a 

turgescência dos tecidos da parte aérea e a demanda por evapotranspiração.  

 

 
 

 

 
 
FIGURA 68.  Relação e correlação entre variáveis anatômicas e variáveis de 

crescimento vegetativo, com diâmetro dos vasos e matéria 
fresca foliar (A),  área de xilema e perímetro dos ramos (B) em 
cortes realizados na base dos ramos de V. vinifera cv. Cabernet 
Sauvignon e Merlot. n=34. Porto Alegre, 2012. 
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xilema, diâmetro médio dos elementos de vaso do xilema e área total de vasos) 

e variáveis de crescimento vegetativo (área foliar por planta), em cortes 

realizados na base dos ramos de Cabernet Sauvignon e Merlot (Figuras 69 e 

70). Existe uma relação exponencial entre a área foliar por planta e o diâmetro 

médios dos vasos. Quanto maior a área foliar, maior a demanda por 

evapotranspiração e maior a exigência no transporte de água e nutrientes para 

parte aérea, sendo maior o diâmetro médio dos vasos do xilema. 

Estas relações juntamente com os demais dados de crescimento 

vegetativo e anatomia do sistema vascular, apresentados ao longo dos 

resultados dos experimentos, indicam uma relação destas variáveis com a 

diferença de vigor proporcionada pelos diferentes porta-enxertos P1103, SO4 e 

Mgt. 101-14 sobre a variedade copa Cabernet Sauvignon e Merlot, conforme já 

discutidos. 
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FIGURA 69.  Relação e correlação entre variáveis anatômicas e variáveis de 
crescimento vegetativo, com área de xilema e área foliar por 
planta (A) e diâmetro dos elementos de vaso e área foliar por 
planta (B), em cortes realizados na base dos ramos de V. 
vinifera cv. Cabernet Sauvignon e Merlot. n=34. Porto Alegre, 
2012. 
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FIGURA 70. Relação e correlação entre área total de vasos e área foliar, em 

cortes realizados na base dos ramos de V. vinifera cv. Cabernet 
Sauvignon e Merlot. n=34. Porto Alegre, 2012. 

 

A seguir são observados exemplos de cortes transversais das posições 

basal, mediana e ápice dos ramos de Cabernet Sauvignon (Figuras 71 a 73) e 

Merlot (Figuras 74 a 76) sobre os diferentes porta-enxertos, onde se verifica a 

diferença de desenvolvimento do xilema e na formação dos elementos de vaso. 

Verifica-se esta estrutura em exemplos de cortes transversais da porção 

mediana (10 ao 12º entre-nó), basal (2 entre-nó) e ápice do ramo. Observa-se 

a estrutura anatômica do sistema vascular, com medula, xilema, floema, e 

periderme. Nos tecidos de xilema podem ser visualizados os raios 

parenquimáticos, elementos de vaso, células parenquimáticas e fibras. No 

floema, vê-se as células de floema ativo e fibras do floema. Na zona cortical a 

ocorrência de tecidos de colênquima e epiderme, evoluindo para formação da 

periderme. 
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FIGURA 71. Corte transversal da porção basal (2º entre-nó) do ramo, em 

mudas de Vitis vinifera cv. Cabernet Sauvignon enxertadas 
sobre os porta-enxertos Paulsen 1103 (A), 101-14 Mgt. (B) e 
SO4 (C). Estrutura do sistema vascular (medula, xilema, floema 
e zona cortical). No xilema: raios parenquimáticos, elementos de 
vaso, células parenquimáticas e fibras. No floema: células de 
floema ativo, fibras do floema. Escala = 500µm. LAVEG, 
UFRGS. Porto Alegre, 2011. 
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FIGURA 72. Corte transversal da porção mediana (10 ao 12º entre-nó) do 

ramo, em mudas de Vitis vinifera cv. Cabernet Sauvignon sobre 
os porta-enxertos Paulsen 1103 (A), 101-14 Mgt. (B) e SO4 (C). 
Estrutura do sistema vascular (medula, xilema, floema e zona 
cortical). No xilema: raios parenquimáticos, elementos de vaso e 
fibras. Floema: células de floema ativo, fibras do floema. 
Periderme: esclerênquima. Escala = 200µm. LAVEG, UFRGS. 
Porto Alegre, 2011. 
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FIGURA 73. Corte transversal do ápice do ramo, em mudas de Vitis vinifera cv. 

Cabernet Sauvignon enxertadas sobre os porta-enxertos Paulsen 
1103 (A), 101-14 Mgt. (B) e SO4 (C). Estrutura do sistema 
vascular (medula, xilema, floema e zona cortical). No xilema: 
elementos traqueais (elementos de vaso), células 
parenquimáticas e fibras. No floema: células de floema ativo, 
fibras do floema. Escala = 200µm. LAVEG, UFRGS. Porto Alegre, 
2011. 
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FIGURA 74. Corte transversal da base do ramo, em mudas de Vitis vinifera cv. 

Merlot enxertadas sobre os porta-enxertos Paulsen 1103 (A), 101-
14 Mgt. (B) e SO4 (C). Estrutura do sistema vascular (medula, 
xilema, floema e zona cortical). No xilema: elementos traqueais 
(elementos de vaso), células parenquimáticas e fibras. No floema: 
células de floema ativo, fibras do floema. Escala = 500µm. 
LAVEG, UFRGS. Porto Alegre, 2011. 
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FIGURA 75. Corte transversal da porção mediana do ramo, em mudas de Vitis 

vinifera cv. Merlot enxertadas sobre os porta-enxertos Paulsen 
1103 (A), 101-14 Mgt. (B) e SO4 (C). Estrutura do sistema 
vascular (medula, xilema, floema e zona cortical). Escala = 
200µm. LAVEG, UFRGS. Porto Alegre, 2011. 
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FIGURA 76. Corte transversal do ápice do ramo, em mudas de Vitis vinifera cv. 

Merlot enxertadas sobre os porta-enxertos Paulsen 1103 (A), 101-
14 Mgt. (B) e SO4 (C). Estrutura do sistema vascular (medula, 
xilema, floema e zona cortical). Escala = 100µm. LAVEG, UFRGS. 
Porto Alegre, 2011. 
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4.2.6 Condutividade Hidráulica Teórica / Fluxo de seiva 

Na Figura 77 observou-se um aumento exponencial do potencial de 

condutividade hidráulica a medida que aumenta o diâmetro dos elementos de 

vaso. Na comparação entre os porta-enxertos verificou-se que o diâmetro 

médio dos vasos do Paulsen 1103 e do SO4 foi superior a 41µm e apresentou 

maior percentual de vasos superiores a 50µm, o que resultou em maior 

potencial de condutividade hidráulica em comparação com o porta-enxerto Mgt 

101-14, que apresentou diâmetro médio de 33µm e menor percentual de vasos 

superiores a 50µm. Esta pequena diferença resultou em grandes alterações no 

potencial de condutividade hidráulica, uma vez que o diâmetro dos vasos é 

elevado na quarta potência, segundo a equação de Hagen-Poiseuille 

(Zimmermann, 1983; Tyree & Ewers, 1991; Schubert, 1999; Lovisolo et al., 

2002; Tombesi et al., 2010).  

As médias de condutividade hidráulica teórica por vaso, considerando a 

média dos diâmetros de vasos por planta, variou de 0,01 mm3s-1 ou 1,0 x 10-8 

Kg m MPa-1 s-1 para vasos inferiores a 20µm e atingiram valores superiores a 

0,1 mm3s-1 ou 1,0 x 10-7 Kg m MPa-1 s-1 em vasos com diâmetro superior a 

45µm. O porta-enxerto Mgt 101-14 conferiu aos ramos da variedade copa em 

fase de muda, no máximo 0,06 mm3s-1 ou 6,0 x 10-8 Kg m MPa-1 s-1 para os 

vasos de maior diâmetro, enquanto os porta-enxertos Paulsen 1103 e SO4 

apresentaram condutividades máximas por vaso superiores a 0,15 mm3 s-1 ou 

1,5 x 10-7 Kg m MPa-1 s-1, em virtude do maior diâmetro dos vasos. Neste 

sentido, a maior freqüência de vasos de maior diâmetro foi o fator que 

apresentou maior contribuição na condutividade hidráulica. Portanto, existe 

uma grande diferença entre o potencial máximo de condutividade hidráulica em 
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virtude da diferença entre os elementos de vaso. Estas diferenças anatômicas 

podem ser resultantes da diferença de vigor conferida pelos porta-enxertos à 

variedade copa de Cabernet Sauvignon.  

Por sua vez, observou-se diferenças na condutividade hidráulica 

conferida pela presença de um maior número de vasos de menor diâmetro no 

caso do porta-enxerto Mgt 101-14, apresentando  registros de vasos inferiores 

a 17µm. Porém, cabe salientar que estas diferenças descritas acima foram 

relacionadas somente ao diâmetro médio de cada elemento de vaso, sendo 

que para contabilizar o potencial total de fluxo de seiva no ramo deve ser 

registrado também o número total de vasos.   

 

 
FIGURA 77. Relação entre condutividade hidráulica (Kh) teórica (equação de 

Hagen-Poiseuille) e o diâmetro médio dos elementos de vaso 
(µm), em cortes transversais do ramo em mudas de Cabernet 
Sauvignon sobre porta-enxertos SO4, Paulsen 1103 e Mgt 101-
14. n=120 médias de subamostras ou seções de 90 graus. 
LAVEG - Porto Alegre,2010. 
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teórica e o diâmetro dos elementos de vaso, com curvas ajustadas de acordo 

com a frequência e distribuição dos vasos (distribuição do número total de 

vasos mensurados) em seções transversais e cortes histológicos da base dos 

ramos de Cabernet Sauvignon e Merlot. Verificou-se a mesma tendência de 

aumento na condutividade de acordo com o aumento do diâmetro dos vasos, 

sendo a curva de correlação exponencial. Diferente dos dados anteriores, que 

analisaram a condutividade com base na média do diâmetro dos vasos no 

ápice, mediana e base, a figura 78 leva em consideração a distribuição de 2484 

vasos mensurados na base dos ramos de Cabernet Sauvignon e 2043 vasos 

para Merlot (Figura 79), com curvas ajustadas para cada combinação. 

Observou-se que a maior ocorrência de vasos de maior diâmetro, 

superiores a 90µm e chegando até 130µm para combinação Paulsen 1103 e 

Cabernet Sauvignon (Figura 78) resultaram em condutividade hidráulica 

superior a 1,7 mm3 s-1 ou 1,7 x 10-6 Kg m MPa-1 s-1, chegando em valores 

máximos até 4 a 5 mm3 s-1 por vaso ou 5 x 10-6 Kg m MPa-1 s-1, o que 

possivelmente pode resultar em grande diferencial no transporte de água e 

nutrientes para parte aérea (Vercambre et al., 2002; Gonçalves et al., 2007; 

Tombesi et al., 2009; Roderigues-Gamir et al., 2010).  

Esta combinação, Paulsen 1103 e Cabernet Sauvignon, possivelmente 

resulta em maior capacidade de transporte de água e nutrientes através dos 

elementos de vasos maiores. Isso possibilita um valor maior de condutividade e 

fluxo de seiva se as condições de evapotranspiração, transpiração, 

condutividade estomática e disponibilidade hidrica forem favoráveis para o fluxo 

de seiva. Se houver diferença de potencial de água entre o solo, planta e 

atmosfera que intensifique este fluxo (Taiz e Zeiguer, 2005).  
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FIGURA 78. Relação entre condutividade hidráulica (Kh) teórica (equação de 
Hagen-Poiseuille) e o diâmetro dos elementos de vaso (µm), em 
cortes transversais realizados na base do ramo de mudas de 
Cabernet Sauvignon sobre porta-enxertos SO4 (A), Paulsen 1103 
(B) e Mgt 101-14 (C). Curvas de tendência ajustada. n=2484  
vasos mensurados na base dos ramos. LAVEG - Porto Alegre, 
2010. 
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Este potencial apresentou correlação positiva com o maior vigor 

vegetativo das plantas, do sistema radicular e parte aérea. Nas demais 

combinações, verificou-se que o SO4 proporcionou condutividade hidráulica 

máxima por elemento de vaso de 4 mm3 s-1 ou 4,0 x 10-6 Kg m MPa-1 s-1 com 

vasos chegando no máximo até 110 a 115µm, enquanto o Mgt. 101-14 

proporcionou no máximo 2,7 mm3 s-1 ou 2,7 x 10-6 Kg m MPa-1 s-1 por elemento 

de vaso, com elementos de vaso no máximo com 100µm. Estas relações na 

formação dos vasos e na condutividade apresentaram correlações com o vigor 

da planta, principalmente para o porta-enxerto mais vigoroso (Paulsen 1103) e 

para o menos vigoroso (101-14). O SO4 apresentou valores intermediários de 

condutividade, quando avaliada a distribuição dos vasos em valores absolutos, 

porém igualando-se estatisticamente com P1103 em outras variáveis 

anatômicas, como área de xilema, área média dos vasos e condutividade 

hidráulica média. Concomitantemente, este porta-enxerto apresentou vigor 

vegetativo intermediário e valores anatômicos intermediários, em valores 

absolutos, em relação aos outros. 

Entretanto, para Merlot (Figura 79), verificou-se a maior condutividade 

hidráulica para as mudas enxertadas sobre SO4, atingindo diâmetros de vaso 

até 130 a 140µm, com valores de condutividade de máximos em torno de 5,5 

mm3 s-1 ou 5,5 x 10-6 Kg m MPa-1 s-1 e chegando até 8 mm3 s-1 ou 8,0 Kg m 

MPa-1 s-1. As mudas sobre Paulsen 1103 atingiram diâmetros máximos de 

120µm, resultando em condutividades por vaso em torno de 5 mm3 s-1 ou 5 x 

10-6 Kg m MPa-1 s-1. Para as mudas enxertadas sobre 101-14 verificaram-se 

diâmetros máximos de até 100µm, resultando em condutividade máxima por 

vaso menores que 2,6mm3 s-1ou 2,6 x 10-6 Kg m MPa-1 s-1.   
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FIGURA 79. Relação entre condutividade hidráulica (Kh) teórica (equação de 

Hagen-Poiseuille) e o diâmetro dos elementos de vaso (µm), em 
cortes transversais na base do ramo de mudas de Merlot sobre 
porta-enxertos SO4 (A), Paulsen 1103 (B) e Mgt 101-14 (C). 
Curvas de tendência ajustada. n=2043 vasos mensurados na 
base dos ramos. LAVEG - Porto Alegre, 2010. 
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Mesmo considerando a análise para mesma combinação, verificou-se 

que ocorrem três grandes variações na condutividade hidráulica teórica por 

elemento de vaso (diâmetro médio) segundo a morfologia do ramo de Cabernet 

Sauvignon, sendo a maior condutividade hidráulica observada para parte basal 

do ramo e diminuindo na parte mediana em direção ao ápice (Figura 80). A 

condutividade hidráulica média por vaso está relacionada com o crescimento 

secundário do ramo, do ápice em direção à base. Quanto maior a taxa de 

diferenciação celular a partir da atividade cambial, maior número de vasos de 

maior diâmetro são formados na base do ramo e, consequentemente,  maior 

será a condutividade hidráulica se comparados à formação de vasos no ápice 

dos ramos.  

 Além da diferença quanto ao estádio morfológico do ramo e da atividade 

cambial nas diferentes porções, ocorreu uma variação em virtude da 

combinação porta-enxerto e variedade copa. Os porta-enxertos possivelmente  

influenciam  no balanço hormonal, na taxa de diferenciação celular e na 

atividade cambial, resultando na formação de maior ou menor tecido xilemático 

e alterando o diâmetro médio dos elementos de vaso e sua densidade. Com 

isso alteram o potencial de condutividade hidráulica média por vaso. Na Figura 

80 verificou-se que o porta-enxerto Mgt 101-14 conferiu menor condutividade 

hidráulica média por vaso, em comparação aos demais, sendo que as 

diferenças foram maiores a medida que atingem a porção mediana e basal do 

ramo, onde a diferença entre o crescimento secundário do ramo de Cabernet 

Sauvignon tornou-se mais significativo em virtude da influência dos porta-

enxertos.  

 Observou-se, de forma geral, que o porta-enxerto Paulsen 1103 conferiu 
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maior condutividade hidráulica média por vaso em comparação com os demais, 

sendo que o porta-enxerto SO4 apresentou os valores intermediários e o Mgt 

101-14 os valores inferiores na porção mediana e basal. Também, se observou 

que existe uma variação de acordo com o ramo amostrado, mesmo 

considerando uma mesma combinação. Porém, a partir dos dados pôde-se 

obter uma média ou padrão de condutividade hidráulica média por vaso para 

cada combinação de porta-enxerto e variedade copa, segundo o estádio 

morfológico do ramo.   

 

 
FIGURA 80. Condutividade hidráulica (Kh) teórica (equação de Hagen-

Poiseuille) por elemento de vaso, em diferentes cortes do 
ápice, mediana e base do ramo, em mudas de Vitis vinifera cv. 
Cabernet Sauvignon sobre porta-enxertos SO4, Paulsen 1103 
e Mgt 101-14. LAVEG - Porto Alegre, 2010. 
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comparativamente ao Cabernet Sauvignon, quando enxertadas nos diferentes 

porta-enxertos, na porção mediana dos ramos (Tabela 40). Considerando o 

mesmo porta-enxerto, a variedade Merlot apresentou superioridade na 

condutividade hidráulica por vaso em relação ao Cabernet Sauvignon, nas 

porções medianas e apicais dos ramos. Também foram maiores as 

condutividades para Merlot sobre SO4, comparativamente ao Cabernet sobre o 

mesmo porta-enxerto, para porção basal.   

 Para Cabernet Sauvignon e Merlot sobre Paulsen 1103 e SO4 as 

condutividades hidráulicas por vaso foram maiores. Na porção mediana as 

mudas de Cabernet Sauvignon sobre Paulsen 1103 diferiram significativamente 

das mudas enxertadas sobre SO4 e Mgt 101-14, apresentando maior potencial 

de condutividade hidráulica por vaso. Para a variedade Merlot destacou-se  a 

superioridade das mudas sobre SO4 e Paulsen 1103 quanto à condutividade 

hidráulica média por vaso, sendo superiores ao 101-14. Destacaram-se as 

mudas de Cabernet Sauvignon enxertadas sobre Paulsen 1103, enquanto para 

Merlot as mudas sobre SO4 também apresentaram valores superiores. Estes 

resultados estão de acordo com o vigor vegetativo das combinações, 

destacando o Cabernet Sauvignon sobre Paulsen 1103 e Merlot sobre SO4 

(Tabela 40).   

No ápice dos ramos não ocorreram interações significativas, sendo a 

maior condutividade hidráulica por vaso verificada para ambas variedades 

copas enxertadas em SO4, Paulsen 1103 com valores intermediários e o 101-

14 com a menor condutividade. A variedade Merlot apresentou maior valor em 

relação a Cabernet Sauvignon. 

Em Mgt 101-14,  as médias do diâmetro de vasos foram menores, 
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resultando em menores condutividades hidráulicas por vaso em Cabernet 

Sauvignon e Merlot, entretanto não diferindo do Paulsen 1103 no ápice e do 

SO4 na porção mediana. 

 

TABELA 40. Condutividade hidráulica por vaso em diferentes porções dos 
ramos (apical, mediana e basal), em mudas de Vitis vinifera cv. 
Cabernet Sauvignon e Merlot, enxertadas em diferentes porta-
enxertos. Porto Alegre, 2011. 

  
  

Porta-enxerto 
  

  

Variedade copa Paulsen 
1103          Mgt. 101-14        SO4                 Média 

 
Condutividade Hidráulica por Vaso (10-6 Kg m MPa-1 s-1) - ÁPICE DOS RAMOS  

 
Cabernet Sauvignon 0,024 0,009 0,017 0,017 b 

Merlot 0,038 0,016 0,056 0,036 a 

Média 0,032 ab 0,012 b 0,036 a  
  

Condutividade Hidráulica por Vaso (10-6 Kg m MPa-1 s-1) - MEDIANA DOS RAMOS 
  

Cabernet Sauvignon 0,121 Ba 0,033 Bb 0,060 Bb  
Merlot 0,252 Aa 0,098 Ab 0,320 Aa  

   
Condutividade Hidráulica por Vaso (10-6 Kg m MPa-1 s-1) - BASE DOS RAMOS 

  
Cabernet Sauvignon 0,18 Aa 0,09 Ab 0,169 Ba  

Merlot 0,30 Aa 0,09 Ab 0,424 Aa  
  Valor de p 

Fatores ápice mediana base   

Porta-enxerto 0,0168 0,0002 < 0,0001  
Variedade 0,0311 < 0,0001 0,0032  

Porta-enxerto x Var. copa 0,1670 0,0060 0,0178  
cv (%) 0,71 1,8 4,1   

Letras maiúsculas semelhantes na coluna e minúsculas na linha não diferem entre sí pelo teste 
de Tukey ao nível de 5% (p<0,05) de probabilidade. 
 

Observou-se também que ocorreu um aumento da condutividade 

hidráulica média por vaso em direção da base do ramo, alterando de acordo 
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com o estádio morfológico do ramo em ambas variedades copa (Figura 81).  

Estes resultados refletem a média do potencial de fluxo de seiva por elemento 

de vaso de acordo com o estágio morfológico do ramo. Na porção mediana e 

basal do ramo as diferenças entre a condutividade hidráulica média por vaso 

aumentaram (Figura 81).  
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FIGURA 81. Potencial de fluxo de seiva / diâmetro médio dos elementos de 

vasos de acordo com a morfologia dos ramos (1= ápice; 2= 
mediana; 3= base), em mudas de Vitis vinifera cv. Cabernet 
Sauvignon (A) e Merlot (B) sobre porta-enxertos SO4, Paulsen 
1103 e Mgt 101-14. LAVEG - Porto Alegre, 2013. 
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 Para condutividade hidráulica total ocorreu interação significativa para 

porção basal dos ramos. Ocorreu maior potencial de condutividade hidráulica 

total para as mudas de Merlot, comparativamente à Cabernet Sauvignon, 

quando enxertadas sobre SO4, na porção basal dos ramos (Tabela 41). Não 

houve diferenças entre as variedades copa enxertadas sobre P1103 e 101-14 

na porção basal. 

Em Cabernet Sauvignon as plantas enxertadas sobre Paulsen 1103 e 

SO4 apresentaram maior potencial de fluxo de seiva total por corte transversal. 

Enquanto para Merlot, o SO4 apresentou maior potencial de condutividade 

hidráulica e Paulsen 1103 apresentou valores intermediários. Tanto para 

Cabernet Sauvignon quanto Merlot, as plantas sobre Mgt. 101-14 

apresentaram o menor potencial de condutividade hidráulica total, relacionado 

ao menor vigor vegetativo destas combinações (Tabela 41).  

Para as porções apicais e medianas, onde não houve interação, para 

ambas as variedades copas verificou-se que Paulsen 1103 e SO4 

proprocionaram o maior potencial de condutividade hidráulica total, o que está 

relacionado ao maior vigor vegetativo destas combinações. A variedade Merlot 

apresentou maiores valores do potencial de fluxo de seiva total em relação ao 

Cabernet Sauvignon. 

Quanto mais próximo da base dos ramos maiores são as diferenças no 

potencial de fluxo de seiva para ambas variedades copa (Figura 82), havendo 

um aumento do potencial de condutividade hidráulica de acordo com o maior 

crescimento secundário do ramo e de acordo com o desenvolvimento do 

sistema vascular. É importante salientar que nestas condições foram 

considerados o número de vasos total por corte transversal e também o 
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diâmetro de cada elemento de vaso mensurado.  

 

TABELA 41. Condutividade hidráulica ou potencial fluxo de seiva total em 
diferentes porções dos ramos (apical, mediana e basal), em 
mudas de Vitis vinifera cv. Cabernet Sauvignon e Merlot, 
enxertadas em diferentes porta-enxertos. Porto Alegre, 2011. 

  
  

Porta-enxerto 
  

  

Variedade copa Paulsen 
1103          Mgt. 101-14        SO4                 Média 

 
Condutividade Hidráulica Total (10-6 Kg m MPa-1 s-1) - ÁPICE DO RAMO 

 
Cabernet Sauvignon 2,24  0,58  1,55  1,56 B 

Merlot 5,81  2,40 7,96  5,39 A 

Média 4,18 a 1,49 b 4,76 a  
  

Condutividade Hidráulica Total (10-6 Kg m MPa-1 s-1) - MEDIANA DO RAMO 
  

Cabernet Sauvignon 37,7  6,2  21,1  22,6 B 

Merlot 81,0  22,5  93,2  65,6 A 

Média 60,7 a 14,4 b 57,1 a  
  

Condutividade Hidráulica Total (10-6 Kg m MPa-1 s-1) - BASE DO RAMO 
  

Cabernet Sauvignon 67,6 Aa 32,9 Ab 66,7 Ba  
Merlot   216,7 Aab 47,1 Ab 292,5 Aa  

Valor de p 

Fatores ápice mediana base   

Porta-enxerto 0,0003 0,0002 0,0004  
Variedade 0,0072 0,0001 0,0011  

Porta-enxerto x Var. copa 0,1784 0,1130 0,0482  
cv (%) 18,3 20 37,8   

Letras maiúsculas semelhantes na coluna e minúsculas na linha não diferem entre sí pelo teste 
de Tukey ao nível de 5% (p<0,05) de probabilidade. 
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FIGURA 82.  Condutividade hidráulica (Kh) teórica total (equação de Hagen-
Poiseuille) por corte transversal de acordo com a morfologia dos 
ramos (1= ápice; 2= mediana; 3= base), em mudas de Vitis 
vinifera cv. Cabernet Sauvignon (A) e Merlot (B) sobre porta-
enxertos SO4, Paulsen 1103 e Mgt 101-14. LAVEG - Porto 
Alegre, 2013. 
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Estes resultados são similares aos encontrados por Schubert et al. 

(1998) onde verificaram diferenças na condutividade hidráulica teórica segundo 

a posição no ramo e segundo a forma de condução. Observaram maior 

condutividade hidráulica total na base dos ramos, diminuindo em direção dos 

entrenós do ápice. Também Lovisolo et al. (2002) verificaram uma redução da 

condutividade hidráulica no ápice das videiras em virtude da diferença na 

condução dos ramos e em virtude da concentração de auxina.  

Para condutividade hidráulica específica não houve interações 

significativas entre porta-enxerto x variedade copa (Tabela 42). Pelos efeitos 

principais, tanto para Cabernet Sauvignon quanto para Merlot, as mudas 

enxertadas em Paulsen 1103 e SO4 apresentaram maior condutividade 

hidráulica específica para porção mediana do ramos. Para porção apical e 

basal, as mudas sobre Paulsen apresentaram valores intermediários, sendo as 

maiores condutividades específicas sobre SO4. As mudas sobre Mgt. 101-14 

apresentaram a menor condutividade hidráulica específica em todas porções 

do ramo. Quanto às variedades copa, as mudas de Merlot apresentaram maior 

condutividade hidráulica específica.  

No geral, as mudas de Cabernet Sauvignon enxertadas sobre SO4 

apresentaram condutividade específica em torno de 12 mm3 s-1 / mm2 ou 1,2 x 

10-5 Kg m MPa-1 s-1 / mm2 para base do ramo, enquanto as mudas enxertadas 

sobre Mgt 101-14 apresentaram condutividade específica em torno de 10 mm3 

s-1 / mm2 ou 1,0 x 10-5 Kg m MPa-1 s-1 / mm2 (Figura 80). Na porção mediana 

dos ramos as mudas sobre Paulsen 1103 apresentaram em torno de 1,9 x 10-5 

Kg m Mpa-1 s-1 / mm2, enquanto as enxertadas sobre Mgt 101-14 que 

apresentaram valores em torno de 0,8 x 10-5 Kg m MPa-1 s-1 / mm2. As mudas 
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enxertadas sobre SO4 apresentaram para porção mediana em torno de 1,5 x 

10-5 Kg m MPa-1 s-1 / mm2. 

 

TABELA 42. Condutividade hidráulica específica em diferentes porções dos 
ramos (apical, mediana e basal), em mudas de Vitis vinifera cv. 
Cabernet Sauvignon e Merlot, enxertadas em diferentes porta-
enxertos. Porto Alegre, 2011. 

  
  

Porta-enxerto 
  

  

Variedade copa Paulsen 
1103          Mgt. 101-14        SO4                 Média 

 
Condutividade Hidráulica Específica (10-6 Kg m MPa-1 s-1/ mm2) - ÁPICE DOS RAMOS 

   
Cabernet Sauvignon 7,93 4,32 7,36  6,9 B 

Merlot 9,04 7,02 13,9  10,0 A 

Média     9,05 ab   5,67 b 10,68 a  
  

Condutividade Hidráulica Específica (10-6 Kg m MPa-1 s-1/ mm2)  - MEDIANA DOS RAMOS 
  

Cabernet Sauvignon 19,55 8,93 15,11  14,8 B 

Merlot 27,15  14,10  35,33  25,5 A 

Média 23,8 a 11,5 b 25,2 a  
  

Condutividade Hidráulica Específica (10-6 Kg m MPa-1 s-1/ mm2) - BASE DOS RAMOS  
  

Cabernet Sauvignon 11,78  10,15  12,68  11,3 B 

Merlot 35,84  11,57  37,24 24,1 A 

Média  16,08 ab  9,80 b 23,21 a  
 Valor de p 

Fatores ápice mediana base   

Porta-enxerto 0,0256 0,0015 0,0048  
Variedade 0,0095 0,0017 0,0013  

Porta-enxerto x Var. copa 0,1488 0,1117 0,1024  
cv (%) 13,1 13,5 27,1   

Letras maiúsculas semelhantes na coluna e minúsculas na linha não diferem entre sí pelo teste 
de Tukey ao nível de 5% (p<0,05) de probabilidade. 

 

Segundo a análise do estádio morfológico do ramo verifica-se que a 

porção mediana apresentou maior potencial de condutividade hidráulica 
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específica em comparação com as porções da base e ápice do ramo para 

variedade Cabernet Sauvignon (Figura 83). A condutividade hidráulica 

específica depende da combinação entre diversos fatores, os quais pode-se 

destacar o diâmetro dos vasos, densidade de vasos e área total de xilema.  

Pela figura 83 observou-se que as mudas de Merlot atingiram valores 

superiores de condutividade especifica em relação à Cabernet Sauvignon, 

atingindo médias máximas em torno de 37 mm3s-1mm2 ou 3,7 x 10-5 Kg m MPa-

1 s-1 / mm2 na base dos ramos, o que pode ser atribuído ao maior diâmetro 

médio dos vasos, maior distrubição de vasos acima de 50 µm e a maior 

densidade.  
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FIGURA 83. Condutividade hidráulica específica (Ks = fluxo de seiva / área de 

xilema) de acordo com a morfologia dos ramos (1= ápice; 2= 
mediana; 3= base), em mudas de Vitis vinifera cv. Cabernet 
Sauvignon (A) e Merlot (B) sobre porta-enxertos SO4, Paulsen 
1103 e Mgt 101-14. LAVEG - Porto Alegre, 2013. 
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Para variedade Cabernet Sauvignon, na porção mediana, embora não 

apresentou a maior densidade de vasos, proporcionou vasos com diâmetro 

superiores ao ápice, o que promoveu maior condutividade hidráulica por vaso e 

valores intermediários em termos de área total de xilema. A maior proporção de 

área ocupada por elementos de vaso de diâmetro intermediários, em relação 

aos demais tecidos do xilema, conferiu a porção mediana do ramo maior 

condutividade específica para variedade Cabernet Sauvignon.  

A porção basal, embora apresente vasos de maior diâmetro, resultou em 

maior proporção e formação de outros tecidos que compõem o xilema, como 

raios parenquimáticos e fibras com função de sustentação da base do ramo, 

diminuindo a condutividade específica. Na porção apical do ramo as presenças 

de vasos de menor diâmetro diminuiram significativamente a condutividade 

hidráulica específica, embora a área total de xilema e formação dos demais 

tecidos como raios e fibras também foi menor em relação às porções mediana 

e basal dos ramos.  

Para variedade Merlot, observa-se que na porção basal a condutividade 

específica tornou-se superior à porção mediana, para SO4 e Paulsen 1103, o 

que pode ser atribuído ao maior número total de vasos da base que 

aumentaram a condutividade hidráulica total ao ponto de aumentar a 

condutividade específica, embora a densidade de vasos também seja menor 

em relação à porção mediana. 

Pela análise das interações porta-enxerto e variedade copa, quando 

significativo, e pelos efeitos principais quando não ocorre interação, confirmou-

se a influencia dos porta-enxertos sobre as variáveis de condutividade 

hidráulica potencial, sendo o Paulsen 1103 e SO4 apresentando os maiores 
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valores de condutividade por vaso, condutividade hidráulica total e 

condutividade hidráulica específica. 

No geral, a variedade Merlot apresentou maior condutividade hidráulica 

potencial em relação à Cabernet Sauvignon, considerando o efeito significativo 

do fator variedade. Considerando a amplitude das diferenças na condutividade 

hidráulica entre as variedades e as diferenças em números absolutos das 

variáveis de crescimento vegetativo, ressalta-se a importância, também, das 

demais variáveis fisiológicas, como trocas gasosas, atuando no controle de 

crescimento e vigor final das plantas. As diferenças de vigor do sistema 

radicular parecem estar correlacionados com diferenças das características 

anatômicas e condutividade hidráulica dos ramos, cujo crescimento final, 

também é controlado pelas trocas gasosas (sem diferenças significativas em 

fase de muda). Isto indica, o controle da abertura estomática e as demandas 

por evapotranspiração como um dos principais componentes controladores e 

determinante das trocas gasosas, transpiração e fluxo de seiva na planta, pois 

mesmo apresentando maior potencial de condutividade hidráulica, o 

crescimento das plantas mais vigorosas e o fluxo de seiva pode ser controlado 

pela abertura estomática, demandas por evapotranspiração e disponibilidade 

hídrica no solo (Taiz e Zeiger, 2009).  

Houve efeito significativo da interação porta-enxerto x variedade para 

condutividade hidráulica por vaso nas porções medianas e basais do ramos e 

para condutividade hidráulica total na porção basal. A variedade Merlot sobre 

SO4 apresentou superioridade de condutividade hidráulica por vaso e 

condutividade hidráulica total, enquanto para Cabernet Sauvignon os maiores 

valores de condutividade ocorreram para as mudas sobre Paulsen 1103 na 
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base dos ramos. Não houve efeito significativo das interações porta-enxerto x 

variedade sobre a condutividade hidráulica total nas porcões apicais e 

medianas, e também não houve interação para condutividade específica, 

apresentando um padrão de resposta similar quando testados os porta-

enxertos dentro de cada variedade.  

A maior influência sobre a condutividade hidráulica por vaso, 

possivelmente ocorreu em virtude do efeito da interação dos fatores sobre as 

características anatômicas dos vasos, como diâmetro médio dos vasos 

diferente para cada combinação, já abordados anteriormente, que estão 

diretamente relacionados com o potencial de condutividade hidráulica por vaso. 

Consequentemente, estes efeitos da interação são diretamente observados 

sobre a condutividade total, na base dos ramos, onde as diferenças nos vasos 

e xilema são maiores, em relação às porções apicais e medianas. 
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5 DISCUSSÃO 
 

5.1 Análise do desenvolvimento vegetativo na interação porta-
enxerto/copa em videiras 

O porta-enxerto afeta o vigor da variedade copa desde a fase de muda, 

conforme a combinação porta-enxerto/copa, alterando a atividade 

meristemática e a atividade do câmbio vascular. Estes resultados de 

crescimento vegetativo são semelhantes aos encontrados por Koundouras et 

al. (2008) para Cabernet Sauvignon, no qual videiras adultas, enxertadas sobre 

SO4, apresentaram uma área foliar inferior, como resultado da menor taxa de 

crescimento em comparação ao Paulsen 1103. Entretanto, pelos dados atuais, 

verificou-se para Merlot que o SO4 pode proporcionar também um maior vigor, 

pelo menos em fase de muda. Pelos efeitos principais, também destaca-se o 

SO4 e Paulsen 1103 com maior vigor. 

Outros experimentos também apontam diferenças dos genótipos de 

porta-enxertos sobre o crescimento da variedade copa. Os resultados estão de 

acordo com Biasi et al. (1997), que testando outros genótipos também 

verificaram diferenças, no qual o porta-enxerto `Campinas' apresentou maior 

crescimento da brotação da estaca, superior ao `Jales', mas não diferindo do 

`Tropical'. Indicando a importância em se testar cada combinação porta-enxerto 

e variedade copa, pois apresentam particularidades nas respostas. 

O resultado verificado para os porta-enxertos Paulsen 1103 e SO4, com 
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maior desenvolvimento vegetativo sugere seu possível potencial de utilização 

em variedades com finalidade para produção de frutos in natura e sucos. 

Também, podem ser utilizados para produção de uvas visando a elaboração de 

vinhos finos, como comumente utilizado do RS, desde que o excesso de vigor 

vegetativo seja controlado através de práticas de manejo. Videiras com muita 

sombra, produzem uva com valores mais elevados de potássio, pH e ácido 

málico do mosto e teores mais baixos de açúcar, polifenóis, antocianinas e 

monoterpenos. Pode, também, afetar a incidência de patógenos no vinhedo 

(Milele; Mandeli, 2003).  

O Paulsen 1103, apresenta um sistema radicular mais vigoroso e com 

maior resistência a fusariose (Giovaninni, 2005; Integrate Viticulture On Line, 

2013), sendo amplamente utilizados no RS. Raízes mais profundas e mais 

vigorosas como verificadas neste experimento, geralmente apresentam maior 

área superficial, favorecendo a absorção de água e nutrientes em camadas 

mais profundas do perfil, também em situações de déficit hídrico (Santos & 

Carlesso, 1998).  

A combinação com SO4 indica o maior vigor, para Merlot, entretanto 

resultou em vigores intermediários para Cabernet Sauvignon, mas sendo 

indicado pela análise dos componentes principais como um porta-enxerto, 

também, com maior vigor inicial. Por isso, conclui-se ainda que o resultado final 

do vigor depende da combinação porta-enxerto/copa. 

As combinações com Mgt.101-14 apresentaram o menor vigor. 

Geralmente sendo indicado para produção de uvas com finalidade de produção 

de vinhos finos, justamente devido ao menor vigor proporcionado às videiras, 

conforme verificado desde a fase de muda neste experimento. A quantidade e 
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a distribuição das folhas no espaço, podem modificar o microclima no interior 

do dossel vegetativo. A melhora do microclima geralmente é responsável por 

modificações na composição da uva (Miele; Mandelli, 2003). Neste caso, o 

menor vigor proporcionado pelo 101-14 poderia favorecer o microclima e a 

produção de uvas de qualidade enológica superior em plantas adultas, mas 

que ainda devem ser testadas. 

Este comportamento geral com a variedade copa foi também observado 

em condições de clima subtropical, com a variedade ‘BRS Violeta’ (Silva et al. 

2010), e em clima temperado, constatado por Camargo et al. (2005) na Serra 

Gaúcha, que verificaram não somente o bom desempenho da combinação com 

Paulsen 1103 em relação ao crescimento vegetativo, mas também em relação 

à produção de frutos. Esses resultados concordam com Barros et al. (1996), 

que também avaliaram genótipos de porta-enxertos e constataram diferenças 

de vigor. Nos porta-enxertos ‘IAC 572 Jales’, ‘99R’, ‘RR101-14’, ‘Rupestris Du 

Lot’ e ‘VR 043-43’, observaram maior número de ramos, mas somente para os 

dois primeiros houve, também, maior massa fresca total média dos ramos, 

além de indicar, como já verificado no atual experimento, a relação do 101-14 

com o menor vigor vegetativo.  

Um fator importante a ser mencionado é que quando ocorrem interações 

entre porta-enxerto e variedade copa podem ocorrer alterações em relação ao 

vigor. Verificou-se maior vigor do SO4 no experimento I, comparativamente à 

P1103 e 101-14. Porém, após a enxertia com Cabernet Sauvignon, em alguns 

parâmetros vegetativos induziu um baixo vigor à copa, igualando-se 

estatisticamente àquelas enxertadas sobre 101-14, principalmente quanto à 

matéria seca foliar e área foliar por planta, no qual destacou-se o Paulsen com 
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maior crescimento. Situação similar foi descrita por Silva et al. (2010), onde o 

porta-enxerto ‘IAC 572 Jales’ apresentou maior desenvolvimento, previamente 

à operação de enxertia, quando comparado a ‘SO4’, ‘Harmony’, ‘Paulsen’ e 

‘IAC 766 Campinas’, mas não transmitindo esse maior vigor à variedade copa  

‘BRS Violeta’. Essa interação entre enxerto e porta-enxerto pode ser explicada 

por uma provável incompatibilidade relativa entre ambos. Ao contrário do 

verificado para Cabernet Sauvignon, para variedade Merlot, o SO4, que 

apresentou maior vigor vegetativo antes da enxertia, tranferiu esse 

comportamento para a copa sobre ele enxertada.  

Segundo Louarn et al. (2007) os parâmetros arquitetônicos envolvidos 

na variabilidade fenotípica da parte aérea em cultivares de videira envolvem 

diferenças na estrutura primária e no potencial de desenvolvimento da parte 

aérea, sendo a arquitetura da parte aérea controlada por diferenças de 

comprimento dos ramos, devido principalmente às diferenças de comprimento 

dos entrenós. No atual experimento, foram constatadas diferenças quanto ao 

comprimento dos ramos entre Cabernet Sauvignon e Merlot, mas também 

diferenças quanto ao número de nós proporcionado pela diferença de vigor dos 

porta-enxertos e entre as variedades. 

Os dados deste experimento estão de acordo com Koundouras et al. 

(2008), onde o crescimento vegetativo do dossel em Cabernet Sauvignon, em 

plantas de dez anos, foi fortemente influenciado pelo porta-enxerto, sendo 

significativamente maior em Paulsen 1103, possivelmente devido a sua maior 

capacidade de enraizamento e acesso à água no solo. Entretanto no atual 

experimento verificou-se o alto potencial de crescimento vegetativo também do 

SO4 para variedade Merlot. 
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Os genótipos dos porta-enxertos de videira afetaram as características e 

estrutura da parte área desde a fase de muda, com a diferença de vigor 

constatada no primeiro ciclo de crescimento vegetativo, porém com 

interferência, também, da variedade copa em algumas variáveis. Diferenças da 

estrutura da parte aérea e vigor também foram verificadas por Louarn et al. 

(2007), onde a arquitetura dos ramos diferiu significativamente também entre 

cultivares copa, sendo que a cultivar Sirah, mais vigorosa, apresentou maior 

área foliar e região de entre nós mais longos que a cultivar Grenasch. No atual 

experimento também foram verificadas algumas diferenças significativas no 

crescimento vegetativo entre cultivares copa, onde Cabernet Sauvignon 

apresentou maior número de nós em relação ao Merlot. Também, diferenças 

vegetativas entre estas variedades copa, como área foliar e comprimento dos 

ramos, conforme o porta-enxerto utilizado e combinação porta-enxerto/copa. 

Os dados evidenciaram, também, o maior crescimento do sistema 

radicular da combinação com os porta-enxertos Paulsen 1103 e SO4. Isto  

pode ser um indicativo da maior adaptação destes genótipos a ambientes 

sujeitos ao déficit hídrico, devido a sua maior capacidade de exploração de 

volume de solo, e consequentemente absorção de água e nutrientes. 

Entretanto, cabe salientar que o SO4 apresentou raízes menos profundas que 

o Paulsen 1103, e por isso também pode estar mais suscetível à restrição 

hídrica nas primeiras camadas de solo. Estes resultados são similares ao 

encontrados por Mar Alsina et al. (2011) com a variedade Merlot, onde 

verificaram diferenças no crescimento da raiz, condutância estomática e 

condutância hidráulica da raiz, entre P1103 e 101-14Mgt. Verificaram que a 

tolerância à seca tende a correlacionar-se com o crescimento sazonal da raiz, 
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sendo o Paulsen com maior teolerância devido ao maior crescimento da raiz 

em profundidade na estação quente e seca; e com maiores valores de 

transpiração, potencial hídrico foliar e condutividade (menor oscilação) 

relacionados ao crescimento da raiz.  

Utilizando como critério o desenvolvimento do sistema radicular, estes 

resultados foram parcialmente similares também com as recomendações de 

Koundouras et al. (2008), onde o SO4 poderia ser melhor adaptado em solos 

férteis, por não limitar o abastecimento de água devido a sua capacidade de 

atingir um maior equilíbrio entre crescimento vegetativo e reprodutivo; resultado 

que pode ser relacionado ao vigor intermediário obtido para variedade 

Cabernet Sauvignon neste porta-enxerto. Enquanto o Paulsen 1103, um porta-

enxerto mais eficiente no uso da água (Koundouras et al. 2008), seria adaptado 

para crescer em regiões semi-áridas, onde a limitação de água ocorre. 

Considerando estas evidências, os resultados indicam que o porta-

enxerto Paulsen 1103, devido ao seu maior crescimento radicular desde fase 

de muda, poderia ser utilizado como um recurso para o melhoramento genético 

de porta-enxertos de videira tolerantes ao déficit hídrico. Híbridos de Vitis 

berlandieri x Vitis rupestris também são indicados com boa tolerância à seca 

por Lovisolo (2008) e Pavlousek (2011).  Assim como, o porta-enxerto Börner e 

a espécie Vitis cinerea, indicados por Pavlousek (2011), também como 

materiais potenciais para o melhoramento de porta-enxertos tolerantes à seca.  

É importante salientar que na interação porta-enxerto e variedade copa, 

podem haver alterações do crescimento vegetativo ou até mesmo diferença na 

tolerância a determinados estresses abióticos, em virtude da influência, 

também, de outros parâmetros, como variáveis fisiológicas e anatômicas, e não 
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somente os resultados de morfologia. Sem contar os fatores ambientais (clima 

e solo) e as alterações de condução e manejo, que influenciam diretamente no 

crescimento do vinhedo (Mullins et al., 1992; Giovannini, 2005). Mas fica 

evidente a influência dos porta-enxertos na repartição de carboidratos 

destinados ao crescimento dos diferentes órgãos da planta, tanto para 

Cabernet quanto para Merlot, alterando o vigor vegetativo.  

Portanto, os genótipos Paulsen 1103 e SO4 apresentaram maior 

crescimento vegetativo quando avaliados sem enxertia. Após a enxertia, 

ocorreram interações entre porta-enxerto e variedade copa, interferindo nas 

variáveis vegetativas. Nas interações, destaca-se o vigor vegetativo do Merlot 

com SO4 e Cabernet Sauvignon com Paulsen 1103. As combinações Paulsen 

1103 e SO4 com as variedades Cabernet Sauvignon e Merlot apresentam 

maior vigor quando avaliada a interação com a variedade copa em fase de 

muda, sendo que o Mgt. 101-14 resulta em menor vigor para ambas as 

variedades. 

 

5.2 Análise das trocas gasosas e fisiologia foliar 

Os porta-enxertos afetaram a variabilidade fenotípica da copa, 

influenciando na área foliar e estrutura dos ramos. Neste caso, alterações da 

copa podem interferir na interceptação de radiação e nas condições 

microclimáticas, afetando consequentemente os demais processos fisiológicos 

relacionados, como a fixação de carbono (Monteith, 1977), desenvolvimento e 

qualidade dos frutos (Spayd et al., 2002) e controle de doenças nas videiras 

(Zahavi et al., 2001). 

Entretanto, no caso da fixação de carbono, verificou-se que não houve 
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diferenças significativas nas trocas gasosas considerando a mesma unidade 

foliar, apenas tendências de diferença na taxa de fotossíntese e maior resposta 

em termos de fechamento estomático, em números absolutos. Estes resultados 

podem estar relacionados às plantas ainda em fase de muda. As trocas 

gasosas poderiam ser acentuadas ao longo do tempo, quando possivelmente 

ocorrer maior diferença no crescimento vegetativo absoluto (principalmente 

área foliar total e índice de área foliar) entre os tratamentos testados ou quando 

submetidos a algum tipo de restrição, como déficit hídrico. 

Embora tenham sido verificadas diferenças anatômicas no tecido do 

xilema e também diferenças morfológicas entre os tratamentos, não foram 

verificadas diferenças significativas ou uma relação direta com as trocas 

gasosas em fase de muda. Considerando a mesma unidade de tecido foliar os 

resultados foram similares, possivelmente em função de similaridade na 

densidade estomática. 

É importante considerar que a não significância das diferenças também 

poderiam estar relacionada ao método de análise de fotossíntese que foi 

utilizado, com câmara de topo aberto. Neste método, para não haver 

variabilidade, as análises devem estar expostas as mesmas condições, 

principalmente de radiação, as quais foram similares neste experimento 

(Apêndice 15 e 16). Outros testes e pesquisas devem ser realizados também 

com câmara fechada e teste artificial de radiação, com e sem déficit hídrico, a 

fim de verificar a influência sobre as trocas gasosas.  

A relação direta ocorreu apenas com a condutividade hidráulica 

potencial e fluxo de seiva. Talvez diferenças nas trocas gasosas entre os porta-

enxertos, como a transpiração, poderão ocorrer em virtude da idade das 



 

 

294 

plantas e também em função da condição hídrica (irrigação ou déficit hídrico), 

mas que deveriam ainda ser testadas.  Entretanto, algumas observações em 

citros, submetidos a ambientes salinos, têm sugerido que a absorção de água e 

a transpiração são dependentes de características morfológicas, juntamente 

com as características anatômicas dos tecidos do xilema (Moya et al., 2003). 

Por isso, é importante também considerar a diferença de vigor vegetativo total, 

o que confere maior necessidade hídrica e maior demanda por transpiração 

total em combinações vigorosas com P1103 e SO4, em comparação com o 

101-14, alterando possivelemente o potencial fotossintético e as trocas 

gasosas totais. 

Os resultados estão de acordo com Souza et al. (2001), que também 

não encontraram diferenças nas trocas gasosas de mudas da cultivar ‘Niagara 

Rosada’ sob os porta-enxertos Paulsen 1103 e 101-14, e apresentaram 

comportamento semelhante em baixa disponibilidade hídrica, alterando a 

eficiência no uso da água somente 12 dias após a suspensão da rega.  Os 

dados são parcialmente similares aos encontrados por Koundouras et al. 

(2008), que também não encontraram diferenças significativas na taxa de 

fotossíntese de plantas adultas de Cabernet Sauvignon sobre P1103 e SO4. 

Porém, relatam maior eficiência no uso da água para Cabernet Sauvignon 

sobre P1103 e diferenças na transpiração, alterando principalmente em função 

de tratamentos de irrigação e sem irrigação. 

Os dados também revelaram uma alta relação entre a taxa de 

fotossíntese e a condutância estomática considerando a mesma unidade de 

tecido (área foliar amostral), assim como verificado em outros experimentos 

(Souza et al., 2005; Pire et al., 2010), independente do porta-enxerto, em fase 
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de muda. Ou seja, quanto maior a condutância estomática, maior a 

transpiração e maior a taxa de fotossíntese, sendo maior a variação em virtude 

da demanda evapotranspirativa ao longo do dia, do que em relação ao 

genótipo de porta-enxerto, quando em situações de disponibilidade hídrica. 

Maiores valores de fotossíntese foram obtidos na parte da manhã e menores 

valores à tarde. Neste último, devido à menor condutância estomática e 

fechamento dos estômatos.  

Segundo o presente estudo, o crescimento da raiz e a alocação de 

carbono (distribuição de biomassa) no sistema radicular parece estar mais 

relacionado ao potencial genético do porta-enxerto e ao conteúdo de reserva 

presente na estaca, do que em relação à alocação de carbono proveniente da 

parte aérea, uma vez que as taxas de fotossíntese e trocas gasosas não 

diferiram significativamente.  

Em plantas jovens de videiras, o porta-enxerto tem um grande efeito 

sobre a maioria dos parâmetros de desenvolvimento vegetativo, mas 

especialmente sobre o sistema radicular, assim como verificado por Tanndonet 

et al. (2010). Mesmo sem diferenças significativas nas trocas gasosas, estas 

interações no crescimento, proporcionadas pela combinação porta-enxerto e 

variedade copa, devem ser levadas em consideração na seleção dos porta-

enxertos e planejamento dos vinhedos, pois podem afetar outros parâmetros 

fisiológicos, como potencial de condutividade hidráulica, o balanço hormonal e  

a suscetibilidade ao déficit hídrico, que necessitam ainda ser avaliados. 

No atual experimento, também, foram encontradas interferências na 

relação entre parte aérea e sistema radicular em mudas de videira, em virtude 

do porta-enxerto. As combinações Paulsen 1103 com Cabernet Sauvignon e 
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SO4 com Merlot apresentaram maior proporção parte aérea/raiz em 

comparação às demais. Porém, não ocorreram alterações significativas na 

transpiração, em condições de disponibilidade hídrica.  

Não foram verificadas alterações na transpiração em virtude da 

diferença de vigor inicial e na relação raiz e parte aérea proporcionada pelos 

porta-enxertos, em contradição ao trabalho de Rodrígues-Gamir et al. (2010), 

que verificaram que o nível de transpiração em diferentes tipos de plantas é 

alterado com o aumento da relação folha/raiz.  

Segundo os dados do atual experimento, existem evidências da 

correlação entre as características anatômicas, o potencial de condutividade 

hidráulica e o crescimento vegetativo da variedade copa em videiras. A maior 

parte dos fatores fisiológicos também poderiam estar relacionados à diferença 

de vigor, dos quais poderia-se esperar alterações nas trocas gasosas como 

consequência da diferença de crescimento das plantas. Entretanto, mesmo que 

hajam diferenças anatômicas significativas entre os porta-enxertos, verificou-se 

que em fase de muda (plantas jovens) algumas variáveis fisiológicas, como as 

trocas gasosas, não sofreram alterações, considerando a mesma área de 

tecido foliar (unidade de tecido). Entretanto, cabe salientar, que alterando o 

vigor total da parte aérea e considerando a diferença de área foliar total entre 

os tratamentos, possivelmente o potencial fotossintético e as demandas por 

transpiração total podem ser alteradas em função da diferença de crescimento 

da copa. 

No caso do porta-enxerto SO4, no experimento I apresentou as 

características anatômicas correlacionadas ao maior vigor vegetativo, 

juntamente com o Paulsen. Porém, no experimento II o SO4 proporcionou 
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crescimento vegetativo de Cabernet Sauvignon similar ao 101-14, ou 

crescimento intermediário (sistema radicular, ramos e área foliar), sugerindo, 

neste caso, que a presença de outros fatores estejam atuando no controle do 

crescimento. O mesmo poderia ser aplicado a combinação Paulsen 1103 e 

Merlot. Como possíveis fatores de interferência, podem ser citados a má 

formação da cicatrização no ponto de enxertia, que podem ocosionar maior 

resistência a passagem do fluxo de seiva, perda da continuidade das conexões 

vasculares e possíveis incompatibilidades entre os tecidos entre porta-

enxerto/copa.  

A incompatibilidade entre enxerto e porta-enxerto é dos aspectos  

fitotécnicos que influenciam na propagação de mudas frutíferas. A utilização de  

genótipos, tanto de porta-enxertos como de variedades copas, que necessitam 

da enxertia para viabilizar a produção, devem ser compatíveis a enxertia e a 

formação de “calo”, conhecida pelo processo de união ou soldadura dos 

tecidos. Em termos anatômicos, o calo pode ser definido como um tecido de 

células grandes, de paredes delgadas, constituído de células parenquimáticas 

formadas como conseqüência de ferimento ou tecido em desenvolvimento 

durante a cultura de tecidos (Cutler et al, 2011). É um tecido que se desenvolve 

como resultado de lesão, com função de reparação dos tecidos, como ocorre 

na enxertia, por exemplo (Esau, 1965).  

As causas da incompatibilidade envolve muitos problemas e ainda não 

são perfeitamente conhecidas. Em alguns casos o problema pode ser técnico, 

como a dificuldade ou imperfeita junção dos tecidos entre o porta-enxerto e 

variedade copa. Os segmentos ou ramo do porta-enxerto e da variedade copa 

devem ser unidos de maneira que os câmbios vasculares fiquem o mais 
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possivelmente alinhados. Quando novo crescimento se formar pelas células do 

calo, os dois câmbios podem estabelecer rapidamente uma continuidade por 

meio da diferenciação especializada de algumas células do calo e uma ligação 

firme e uniforme é produzida. A princípio nenhuma fusão celular ocorre, mas os 

produtos do xilema e câmbios (unidos) unem firmemente os dois segmentos de 

ramo (Cutler et al., 2011). Algumas variedades, por exemplo, apresentam muita 

diferença na atividade dos meristemas (câmbio) e muita diferença de vigor o 

que dificulta a obtenção de materiais com diâmetros adequados a enxertia. 

Materiais com muita diferença de vigor dificultam a cicatrização e “soldadura” 

dos enxertos. Estes aspectos ligados a compatibilidade são fundamentais na 

interação porta-enxerto/copa, o que podem estar parcialmente relacionadas 

com as diferenças observadas neste experimento. Assim como, podem ser 

determinantes na maior ou menor resistência hidráulica à passagem de fluxo 

de seiva no ponto de enxertia, conforme o vigor e soldadura dos materiais. 

A conexão entre porta-enxerto/copa é fundamental para o crescimento, 

absorção de água e transporte de nutrientes. A deficiência de nutrientes 

minerais e água pode pode suprimir o crescimento da copa e diminuir a 

concentração carboidratos na raiz, diminuindo o crescimento das raízes e 

proporcionando uma baixa absorção de água e nutrientes. Também diminui a 

disponibilidade de carboidratos, utilizados como fontes de energia para a 

absorção ativa de íons. Os distúrbios fisiológicos induzidos pela 

descontinuidade do sistema vascular, no ponto de enxertia, pode levar à 

inibição do crescimento devido à conexão restrita entre copa e porta-enxerto 

(Martínez-Ballesta et al., 2010). 

Outros fatores podem estar envlvidos, como a redução de crescimento 
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da plantas em plantas infectadas por viroses, que podem inclusive afetar a 

capacidade produtiva e a qualidade da uva (Basso et al., 2010). Porém, neste 

sentido que os materiais de propagação utilizados nesta pesquisa foram 

oriundos de viveirista com garantia de procedência e controle fitossanitário. 

Mas outras pesquisas devem ser realizadas para verificar esta interação porta-

enxerto/copa em maior detalhe. 

Pela análise fatorial verificou-se o Paulsen 1103 e SO4 com maior vigor 

vegetativo, juntamente com diâmetros de vasos maiores. Cabe destacar que as 

plantas estavam submetidas às mesmas condições e demandas por 

evapotranspiração, sendo a área foliar e vigor diferente entre os tratamentos. 

Porém, sem que fosse suficiente para alterar parâmetros de trocas gasosas por 

unidade de tecido, em fase de muda, possivelmente em virtude da similaridade 

na densidade estomática da variedade copa. 

Portanto, os porta-enxertos não interferem nas trocas gasosas (por 

unidade de tecido foliar) em fase inicial de muda, em condições ótimas de 

disponibilidade hídrica, com água na capacidade de campo (análise em 

condições não restritivas), sendo o padrão de resposta e variações em função 

da condutância estomática, com alterações devido ao horário de avaliação. 

Além disso, os resultados devem ser considerados levando em conta a 

variabilidade do método de análise, alterando principalmente a radiação 

fotossinteticamente ativa e a temperatura do ar, entre os dois períodos de 

avalaição (9h e 14h). A variedade Merlot apresentou maior condutância 

estomática, concentração interna de CO2 e transpiração, no período da manhã, 

enquanto a variedade Cabernet Sauvignon apresentou maior eficiência no uso 

da água. 
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Outros parâmetros fisiológicos, como algumas variáveis do sistema 

vascular, relações nutricionais e conteúdo de reservas são influenciados pela 

interação porta-enxerto/copa, como apresentado nos resultados. Por isso em 

futuros trabalhos seria interessante realizar avaliações das trocas gasosas 

também em diferentes condições de disponibilidade hídrica e déficit hídrico. 

 

5.3 Aspectos anatômicos e fisiológicos da interação porta-
enxerto/copa em videiras 

 
Os resultados apontam que o maior vigor e crescimento vegetativo dos 

porta-enxertos Paulsen 1103 e SO4, quando realizada a estaquia, estão 

relacionados à formação de maior diâmetro dos elementos de vaso, maior área 

total de xilema e menor densidade de vasos. O 101-14 apresentou elementos 

de vaso de menor diâmetro, menor área de xilema total, porém maior 

densidade de vasos. O mesmo padrão foi observado sobre a variedade copa, 

após a enxertia. 

Algumas características em termos de estrutura anatômica e formação 

de tecidos como o xilema, também são repassadas para as variedades copa 

Cabernet Sauvignon e Merlot, conforme verificado no experimento II, onde 

características anatômicas dos ramos e do sistema vascular da variedade copa 

estão parcialmente relacionadas às diferenças de vigor vegetativo 

proporcionado pelos porta-enxertos. Algumas variáveis apresentam maior 

plasticidade e interferência dos porta-enxertos e da variedade copa, como a 

área total de xilema, diâmetro médio dos elementos de vasos, número total de 

vasos e densidade. Ressalta-se também, a influência da interação entre porta-

enxerto e variedade copa para algumas variáveis. 
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Estes resultados de alterações na estrutura anatômica estão de acordo 

com Schubert et al. (1999), que também observaram, em V. vinifera cv. 

Nebbiolo, alterações no diâmetro médio dos vasos. Verificaram que os ramos 

conduzidos com orientação para baixo apresentaram diâmetros de vasos e 

área transversal total de vasos inferiores aos ramos conduzidos de forma 

vertical. Entretanto, verificaram poucas diferenças em termos de área 

transversal total de xilema e estrutura, como número de vasos por unidade de 

área.  

No presente trabalho verificou-se uma alteração no diâmetro médio dos 

vasos e também na estrutura do xilema da variedade copa, explicada pela 

diferença de vigor dos porta-enxertos. Essas diferenças anatômicas são 

consequência da interação de fatores fisiológicos, condições do ambiente e de 

manejo (Schubert et al.1999), sendo a escolha do porta-enxerto (genótipo) um 

fator de grande influência sobre as alterações quantitativas do sistema vascular 

e sobre a taxa de atividade cambial na variedade copa. 

Os dados deste experimento também denotam a diferença na estrutura 

anatômica do sistema vascular de acordo com a morfologia do ramo. As 

variações ocorrem do ápice para base dos ramos em virtude do crescimento 

secundário, a partir do câmbio vascular, e apresentando vasos de menor 

diâmetro no ápice e maiores diâmetros nas posições medianas e basais dos 

ramos. Este resultados são similares aos encontrados por Stevenson et al. 

(2004), que apontam diferenças anatômicas entre diferentes zonas do caule e 

aos encontrados por Lovisolo et al. (2002), que verificaram em Vitis vinifera L. 

cv. Pinot Noir, enxertada em  ‘Kober 5BB’ a presença de vasos de maior 

diâmetro na base dos ramos e menor diâmetro dos elementos de vaso nos 
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ápices. Os diâmetros dos vasos no experimento de Lovisolo et al. (2002) 

oscilaram entre 40 e 50µm na base e de 15 a 30µm no ápice dos ramos.  

No atual experimento verificou-se que a variação na estrutura anatômica 

de Cabernet Sauvignon e Merlot do ápice, na porção mediana e basal dos 

ramos foi diretamente relacionada com o vigor do porta-enxerto, sendo que o 

Paulsen 1103 e SO4 destacaram-se para maioria das variáveis, exceto para 

densidade de vasos que foi maior em Mgt. 101-14. Existe a hipótese que a 

maior densidade de vasos pode ser um mecanismo genético do Mgt. 101-14 de 

compensação para aumentar o número total de vasos, a fim de manter um 

potencial de condutividade hidráulica adequado, ou seja, formação de vasos 

com menor diâmetro, porém em maior quantidade por unidade de área. 

Possivelmente ocorre uma compensação do menor diâmetro pelo maior 

número de vasos. Considerando que vasos de menor diâmetro, além do menor 

potencial de condutividade hidráulica devido ao diâmetro, também apresentam 

maior resistência ao fluxo de água, através do contato das moléculas de água 

com as paredes dos vasos. 

Existe a influência do porta-enxerto sobre a estrutura anatômica, 

havendo alterações na frequência e tamanho dos vasos das variedades 

Cabernet Sauvignon e Merlot. Neste sentido, do ponto de vista fisiológico, a 

influência dos porta-enxertos também poderá estar relacionada com o maior ou 

menor capacidade no suporte de água, nutrientes e com alterações no balanço 

hormonal, principalmente dos hormônios vegetais envolvidos na diferenciação 

celular nos meristemas apicais e formação dos elementos de vaso do xilema. A 

auxina é apontada como um dos principais hormônios que influenciam a 

formação de vasos, conforme Lovisolo et al. (2002), juntamente com citocinina 
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(Taiz e Zeiguer, 2009) e brassinosteróides (Fukuda, 2004). 

Os resultados do atual experimento também estão em conformidade 

com Syvertsen Graham (1985) e Vasconcellos & Castle (1994) que também 

verificaram uma relação entre as densidades e diâmetros de elementos de 

vasos em porta-enxertos de citros, relacionando com a condutividade hidráulica 

do sistema radicular. Algumas pesquisas também têm fornecido evidências que 

em cerejeiras a ocorrência de vasos de menor diâmetro e menor número, no 

ponto de enxertia, pode resultar em maior resistência hidráulica, levando a uma 

redução do vigor na brotação (Olmstead et al., 2006), e também, que raízes 

com vasos de maior diâmetro no xilema obtiveram maior condutividade 

hidráulica (Gonçalves et al., 2007; Tombesi et al., 2009). 

No mesmo sentido, no atual experimento foram relacionadas as 

características do sistema vascular e a condutividade hidráulica teórica. Os 

porta-enxertos Paulsen 1103 e SO4 apresentaram condutividade hidráulica 

teórica superior em comparação com 101-14, tanto para Cabernet Sauvignon 

como Merlot. Ou seja, ocorre uma relação direta entre o diâmetro dos 

elementos de vaso e a condutividade hidráulica. O mesmo foi evidenciado por 

Rodrigues-Gamir et al. (2010), no qual a maior condutividade hidráulica do 

sistema radicular em Citros foi relacionada com vasos de maior diâmetro 

médio. 

Os resultados apontam que o crescimento vegetativo das variedades 

Cabernet Sauvignon e Merlot está relacionado com o número e diâmetro dos 

vasos no xilema, assim como há indícios desta relação com a condutividade 

hidráulica teórica, semelhante ao testado por Gibson et al., (1985) e Tombezi et 

al. (2010).  
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Os porta-enxertos de videira menos vigorosos apresentam maior número 

de vasos e menor diâmetro, semelhante ao verificado com porta-enxertos 

anões de cerejeira (Olmstead et al., 2006; Gonçalves et al., 2007). 

Estes resultados de densidade também são similares aos encontrados 

por Tombesi et al. (2010) em pessegueiros, onde os porta-enxertos mais 

vigorosos também apresentam menor número de vasos do xilema, mas com 

diâmetros maiores do que os porta-enxertos com nanismo, que tinham maior 

número de vasos do xilema, mas com diâmetros menores.  

Neste sentido, o atual experimento confirma que os porta-enxertos com 

sistema radicular mais desenvolvido, como Paulsen 1103 e SO4, apresentam 

vantagens na absorção, transporte de água e nutrientes, quando comparado ao 

101-14, devido à maior capacidade e desenvolvimento do sistema vascular, 

sendo esta diferença expressa sobre a copa, ‘Cabernet Sauvignon’ e ‘Merlot’, 

desde o primeiro ciclo vegetativo após a enxertia. 

A combinação do porta-enxerto Mgt. 101-14 com Cabernet Sauvignon e 

Merlot resultou em vasos de menor diâmetro e maior densidade por área. A 

ocorrência de vasos de menor diâmetro em Mgt. 101-14 está relacionada com 

a maior resistência hidráulica. Ou seja, esta característica pode estar 

relacionada à menor condutividade hidráulica e, consequentemente, com 

mecanismos de prevenção contra o embolismo ou cavitação, assim como, 

menor velocidade de dispersão de fitopatógenos via xilema. Chatelet et al. 

(2011), verificaram que as plantas tolerantes a certas doenças apresentavam 

vasos mais estreitos e maior área de raios parenquimáticos, possivelmente 

restringindo o movimento bacteriano ao nível dos vasos.  

A estrutura do xilema e sua conectividade ao longo do ramo também 
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foram apontadas como um mecanismo de regulação no fluxo de seiva. Mas 

vale ressaltar que, além dos diâmetros de vaso e as características dos raios 

parenquimáticos, devem ser levadas em consideração a densidade total de 

vasos e sua distribuição nas diferentes classes de diâmetros para calcular o 

efeito sobre o fluxo de seiva. Além de outras características do sistema 

vascular, conforme foram observados indiretamente nos resultados deste 

trabalho. Juntamente com as condições determinadas pelo ambiente 

(evapotranspiração, abertura estomática, entre outros). 

Os resultados do atual experimento também podem ser correlacionados 

com outras linhas de pesquisa, pois alterações na formação e no padrão de 

vascularização podem desempenhar um papel importante na redução do efeito 

do embolismo nos vasos, assim como apontado por Holbrook et al. (2001) e 

Brodersen et al. (2010). Pode ser relacionado a pesquisas envolvendo relações 

hídricas das plantas, como a largura e comprimento dos vasos, observados por 

Zimmermann & Jeje (1981); a suscetibilidade a patógenos que se translocam 

via xilema, observados por Thorne et al. (2006); a indução ao embolismo em 

regiões de ocorrência de seca ou sazonalidade estudados por Sperry et al. 

(1987); e metodologias para avaliação da suscetibilidade ao embolismo (Choat 

et al., 2010). A estrutura do sistema vascular pesquisada neste experimento 

também é objeto de estudos referentes à organização do xilema primário no 

caule e sua filotaxia (Fournioux & Bessis, 1977; Gerrath et al., 2001), revelando 

diferenças anatômicas entre diferentes zonas do caule (Stevenson et al., 2004).  

Portanto, de forma geral, as interações porta-enxertos e variedade copa 

interferiram no crescimento vegetativo inicial de mudas de Cabernet Sauvignon 

e Merlot, alterando quantitativamente variáveis anatômicas do sistema vascular 
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da variedade copa, de acordo com as características de vigor proporcionadas 

por cada combinação. 

Existe uma relação entre o crescimento vegetativo e as características 

anatômicas do sistema vascular. Os porta-enxertos Paulsen 1103 e SO4 

proporcionam maior diâmetro médio dos vasos, maior área de xilema, maior 

diâmetro total dos ramos e condutividade hidráulica potencial dos ramos da 

variedade copa. O Mgt.101-14  apresenta menor diâmetro médio dos vasos, 

menor condutividade hidráulica potencial e maior densidade de vasos.  

A variedade Merlot apresenta superioridade em algumas variáveis 

anatômicas em relação à Cabernet Sauvignon, principalmente maior área de 

xilema, diâmetro e área dos vasos e relação área total de vasos/área de 

xilema, apresentando maior potencial de condutividade hidráulica. 

Os porta-enxertos interferem na distribuição e frequência dos elementos 

de vaso do xilema, alterando o potencial de fluxo de seiva e consequentemente 

afetando o transporte de água e nutrientes para a parte aérea da variedade 

copa. Nas combinações, destaca-se o maior potencial de fluxo de seiva do 

Merlot com SO4 e Cabernet Sauvignon com Paulsen 1103 e o menor fluxo 

potencial de fluxo de seiva em para ambas variedades copa sobre o Mgt.101-

14. Ocorre um aumento no diâmetro médio dos vasos, área de xilema e floema, 

e diminuição na densidade de vasos de acordo com a morfologia do ramo 

(ápice para a base), em virtude da atividade do câmbio vascular e crescimento 

secundário. Quanto maior o desenvolvimento do ramo em crescimento 

secundário, maiores foram as diferenças de área do xilema proporcionados 

pelo efeito dos porta-enxertos no vigor da variedade copa.  

Porta-enxertos com maior vigor, apresentam atividade meristemática 
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diferenciada, possivelemente produzindo hormônios que podem alterar a 

atividade meristemática da variedade copa, alterando a atividade cambial e a 

taxa de crescimento secundário para formação do sitema vascular. 

Fitohormônios, como as auxinas (Lovisolo, 2002), citocininas (Taiz e Zeiguer, 

2009) e brassisteróides (Fukuda, 2004), estão diretamente relacionados a 

formação do sistema vascular. Alterações no padrão de vascularização foram 

observados como consequência do vigor das combinações porta-enxerto/copa, 

possivelmente em função de alterações no balanço hortmonal, das 

características genéticas e do potencial de vigor de cada material enxertado. 

Estas relações fazem com que os porta-enxertos apresentem influência sobre a 

taxa de atividade do câmbio vascular na variedade copa, proporcionando 

diferenças na frequência e distribuição dos vasos, diâmetro dos vasos e área 

total de xilema nos ramos da copa, conforme abordado nos resultados da Tese. 

 

5.4 Interação porta-enxerto/copa em videiras e a condutividade 
hidráulica teórica:  aspectos anatômicos e fisiológicos. 

 
Os dados do experimento também apontam com destaque para o maior 

potencial de condutividade proporcionado pelos porta-enxertos Paulsen 1103 e 

SO4, e a menor condutividade para o 101-14. Estes dados são similares aos 

apontados por Willigen et al. (2000), onde o valor máximo da condutividade 

especifica do xilema correlaciona-se positivamente com o diâmetro dos vasos, 

e as condutividades mais elevadas são associadas com diâmetros maiores dos 

vasos. Esta relação também já foi pesquisada em outras espécies 

(Zimmermann, 1983; Calkin et al., 1985; Ewers et al., 1989). 

Neste sentido, o diâmetro do vaso está altamente correlacionado com a 
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condutividade hidráulica por causa da importância do diâmetro do vaso na 

equação de Hagen-Poiseuille. O vigor e o diâmetro dos elementos de vaso são 

influenciados pelos porta-enxertos apresentando relação direta com as 

propriedades hidráulicas, transporte de água e nutrientes, uma vez que os raios 

dos vasos entram na fórmula na quarta potência, conforme descrito por 

Zimmermann (1983) e Tyree & Ewers (1991). 

Considerando a influência genotípica dos porta-enxertos, pode-se inferir 

que estes resultados são similares aos encontrados por Willigen et al. (2000), 

onde as dimensões do sistema vascular, como xilema (condutividade 

específica dos vasos) e o tamanho máximo dos vasos (vulnerabilidade à 

cavitação) parecem ser geneticamente influenciados.  

Nos dados atuais, há também indicativos da relação entre o vigor e as 

características do sistema vascular em porta-enxertos de videira. As diferenças 

fenotípicas (principalmente morfologia e vigor do sistema radicular) e as 

características anatômicas do xilema tendem a influenciar diretamente a 

capacidade de condutividade hidráulica e o fluxo de seiva na variedade copa, 

e, portanto, pode ser um dos principais fatores determinantes das relações 

hídricas na planta, bem como o vigor das diferentes combinações porta-enxerto 

x variedade copa. 

Existe uma relação do maior crescimento vegetativo das variedades 

copas quando enxertadas sobre Paulsen 1103 e SO4, com a formação de 

vasos de maior diâmetro. Já, o menor vigor da Cabernet Sauvignon e Merlot 

sobre 101-14 está relacionado com vasos de menor diâmetro, estando de 

acordo com o observado por Tombesi et al. (2010), com porta-enxertos de 

pessegueiro: vasos de maior diâmetro e menor densidade foram encontrados 



 

 

309 

no porta-enxerto mais vigoroso ('Nemaguard'), superando o 'K146-43’ e o "P30-

135", resultando em diferença na condutância hidráulica estimada. 

No atual experimento a condutância hidráulica do porta-enxerto está 

parcialmente relacionada com o vigor das plantas em videiras, assim como 

observado em pessegueiros (Tombesi et al., 2010). Estes resultados apontam 

que os porta-enxertos podem influenciar o crescimento da copa devido a 

diversas características, como crescimento radicular diferenciado e estrutura 

anatômica diferenciada, resultando em possíveis influências da condutividade 

hidráulica sobre o potencial hídrico (Tyree e Sperry, 1988), o qual, como 

demonstrado por Berman e De Jong (1997), Basile et al. (2003) e Solari & De 

Jong (2006), é uma variável relativa também ao sistema vascular, à extensão 

do tronco e ramos. 

Os atuais resultados de condutividade teórica também são similares aos 

encontrados por Tombesi et al. (2010), onde a condutividade hidráulica por 

unidade de área foliar foi menor em porta-enxertos de pessegueiro que 

apresentam nanismo, do que em porta-enxertos vigorosos. Os resultados de 

vigor estão relacionados com as reduções na condutividade hidráulica, como 

os observados em genótipos que tiveram menores taxas de crescimento dos 

ramos (Solari et al., 2006; Solari & De Jong, 2006). Sendo a condutividade 

hidráulica ou fluxo de seiva dos ramos, também, uma função das 

características anatômicas do xilema, especialmente das características 

(dimensões) dos vasos (Vercambre et al., 2002). 

As características dos vasos do xilema estão correlacionadas com as 

características dos porta-enxertos de videira, em que a condutividade hidráulica 

potencial do xilema parece ser um dos fatores relacionados ao vigor (Solari et 
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al., 2006; Solari & De Jong, 2006; Tombezi et al., 2010). Este fato indica que o 

sistema vascular, influenciado pelos genótipos dos porta-enxertos, 

principalmente quanto ao número e o diâmetro de vasos do xilema, são fatores 

importantes que influenciam na capacidade de absorção, transporte de água e 

nutrientes. Estas características poderiam tornar-se critérios para seleção de 

porta-enxertos em futuros trabalhos de melhoramento, de acordo com as 

características agronômicas desejadas e o sistema de produção. 

Neste caso, a ocorrência de vasos de maior diâmetro no xilema de 

Paulsen 1103, contribuiria para manutenção de uma alta taxa de condutividade 

hidráulica e fluxo de seiva, devido à maior demanda da parte aérea (maior vigor 

foliar e ramos) e também ao alto crescimento radicular. Segundo Lovisolo et al. 

(2008), a maior suscetibilidade dos vasos maiores ao embolismo, poderia ser 

negativo em regiões com déficit hídrico. Porém, os dados de literatura divergem 

neste aspecto, pois há indicações que vasos maiores poderiam estar 

relacionados, também, à presença de mecanismos mais eficientes de reparo 

do embolismo. Segundo Lovisolo et al. (2008) o porta-enxerto Paulsen 1103 

apresentou vasos maiores, porém menor embolismo, sugerindo outros 

mecanismos de reparo mais eficientes, enquanto o 101-14 apresentou vasos 

menores, porém com maior embolismo do sistema radicular.  

Neste sentido, conexões entre os elementos de vaso não foram 

avaliadas no experimento, mas deve ser um fator também considerado para 

avaliar o sistema vascular e a condutância hidráulica total em futuras 

pesquisas. Segundo Halis et al. (2012) os vasos apresentam desvios de forma 

longitudinal ao longo do ramo. Cada elemento de vaso apresenta conexões 

sequenciais com outros vasos (Burggraaf, 1972; Fujii et al., 2001; Tyree e 
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Zimmermann, 2002; Kitin et al., 2004), o que pode apresentar influência na 

condutância hidráulica total e também ser um mecanismo de controle do 

embolismo. O fluxo lateral é afetado pelo tamanho e densidade de pontuações 

intervasculares, largura do vaso e comprimento, e gradientes de pressão 

(Orians et al., 2004) que ainda necessitam ser pesquisados. Estes arranjos 

fornecem diversos caminhos para o transporte da água, também, em torno dos 

vasos (Tyree et al., 1994; Stevenson et al., 2004). Nos feixes do xilema, em 

caules jovens em desenvolvimento, a presença de elementos de vasos 

imaturos pode restringir ou até mesmo bloquear a condutância hidráulica axial. 

Neste contexto, a presença de conexões laterais entre os vasos podem 

proporcionar uma via alternativa para movimento da água (Halis et al., 2012).  

No atual experimento também há uma relação direta entre a biomassa 

de folhas e a condutividade hidráulica teórica, onde Paulsen 1103 e SO4 

apresentaram a maior biomassa e condutividade hidráulica teórica e, o Mgt. 

101-14, a menor biomassa e menor condutividade hidráulica teórica, tanto em 

Cabernet Sauvignon como em Merlot.  

Estes resultados são parcialmente similares ao encontrados por 

Rodrígues-Gamir et al. (2010), onde houve uma correlação positiva entre 

transpiração, condutividade e biomassa de folhas, em que as diferenças entre 

os porta-enxertos foram atribuídas, também, às diferenças de condutividade.  

Alguns experimentos também apontam a condutividade hidráulica 

relacionada com anatomia e vigor das plantas. A condutância hidráulica pode 

ser um mecanismo envolvido com tamanho dos frutos em macieira (Cohen & 

Naor, 2002; Cohen et al., 2007) e também relacionado às características de 

porta-enxertos de pessegueiro (Solari & De Jong, 2006; Solari et al., 2006). 
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Recentemente, Tombesi et al. (2009) também relataram que as diferenças nas 

características anatômicas do xilema entre os porta-enxertos de pessegueiro 

tendem a influenciar a sua condutividade hidráulica. Estes resultados também 

estão em conformidade com Haiwen Wu et al. (2011), onde a capacidade de 

uma planta em absorver, transportar água e nutrientes depende das estruturas 

anatômicas. As diferenças na condutividade hidráulica da raiz foram 

correlacionadas com as diferenças na morfologia de raízes em porta-enxertos 

de pessegueiro (Solari et al., 2006). 

A morfologia da raiz e a condutividade hidráulica dos porta-enxertos 

podem ser consideradas como um dos principais fatores que controlam o 

movimento da água através do sistema solo-planta-atmosfera (Kriedmann & 

Barrs, 1981). Como já citado, os porta-enxertos podem promover limitações na 

absorção de água (Syvertsen & Graham, 1985) e exercer uma influência sobre 

as relações hídricas (Crocker et al. 1974) e, em alguns casos, sobre a 

transpiração (Camacho et al., 1974; Sinclair & Allen, 1982; Graham & 

Syvertsen, 1984). 

Na Figuras 84 e 85 pode-se verificar um diagrama esquemático da 

interação fisiológica entre porta-enxerto/copa com base nos resultados da 

Tese. Estes resultados se sustentam na hipótese de que os porta-enxertos 

apresentam influência direta na atividade meristemática da variedade copa, 

principalmente via alterações no balanço hormonal. Porta-enxertos com maior 

vigor, apresentam atividade meristemática diferenciada, produzindo hormônios 

que podem alterar a atividade meristemática e atividade cambial da variedade 

copa. Fitohormônios, como as auxinas (Lovisolo, 2002), citocininas (Taiz e 

Zeiguer, 2009) e brassinosteróides (Fukuda, 2004), estão diretamente 
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relacionados a formação do sistema vascular. Sendo que o principal sítio de 

síntese da citocinina são justamente os meristemas do sistema radicular, 

principal fator de alteração entre os genótipos de porta-enxerto.  

A relação dos elementos de vaso e a concentração de auxinas tem sido 

apontadas inclusive em experimentos com videiras (Lovisolo et al., 2002). 

Também há indicações que brassinosteróides estão relacionados a formação 

do xilema (Taiz e Zeiguer, 2009). Os BRs provavelmente medeiam a 

diferenciação do procâmbio em xilema (Fukuda, 2004). Genes que codificam 

proteínas semelhantes a receptores BR são expressos exclusivamente nos 

tecidos vasculares, indicando uma rota de sinalização específica para o 

sistema vascular (Cano-Delgado et al., 2004). As células do sistema vascular 

são originadas do procâmbio, formando diferentes padrões de crescimento 

secundário dos ramos. Outros estudos indicam que moléculas de sinalização 

intercelular, como auxina, citocinina, brassinosteróides e “xylogen” regulam a a 

diferenciação das células do procâmbio. Esta sinalização intercelular e 

intracelular pode estar envolvida na formação de diferentes padrões de tecidos 

vasculares (Fukuda, 2004). Os hormônios vegetais são importantes factores 

endógenos que regulam o desenvolvimento vegetativo e reprodutivo e, 

portanto, pode ser um fator importante na comunicação ou interação entre raiz-

parte área (Aloni et al., 2010). 

Alterações nas concentrações hormonais possivelmente determinam 

esta atividade diferenciada do câmbio vascular da copa, além das condições 

edafoclimáticas (temperatura, disponibilidade hídrica) que controlam o 

metabolismo da videira. Ao modificar a taxa de atividade meristemática e a 

atividade do câmbio vascular da copa, estas alterações promovem 
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modificações no padrão de vascularização, alterando a área de xilema total, o 

diâmetro dos elementos de vaso e sua frequência e distribuição na planta, 

como consequência da diferença de vigor. Estas características, 

consequentemente, determinam a maior ou menor resistência hidráulica para o 

fluxo de seiva de acordo com o vigor vegetativo, assim como maior ou menor 

suscetibilidade ao embolismo, com implicações fisiológicas no desenvolvimento 

das videiras, e possivelmente sobre a produção das videiras. Alterando o 

potencial de condutividade hidráulica podem ocorrer relfexos na absorção de 

água e transporte de nutrientes para o desenvolvimento da parte aérea. 

Portanto, as interações porta-enxerto/copa proporcionam atividades 

diferenciadas dos meristemas e do câmbio vascular na variedade copa, 

modificando a estrutura do sistema vascular e o padrão de vascularização de 

acordo com o vigor vegetativo. 

A quantificação destes parâmetros relacionados ao vigor, anatomia e 

fisiologia em virtude da interação porta-enxerto/variedade copa, fornece uma 

base inicial para a seleção de genótipos com bom desempenho agronômico, 

inclusão em programas de melhoramento de porta-enxertos de videira e 

recomendações dos porta-enxertos para diferentes locais, conforme suas 

características fenotípicas e influência sobre a copa. Por isso, também há 

necessidade de avançar-se nos estudos sobre a influência da interação porta-

enxerto/copa em plantas adultas, no tocante à produção e qualidade de frutos 

em diferentes regiões. Mas é importante que sejam incluídas análises 

anatômicas e fisiológicas, à fim de detalhar a escolha do melhor material 

genético para cada região e finalidade de produção, possibilitando ajustar as 

recomendações de manejo, como adubação, irrigação, densidade de plantio 
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com base em estudos de Ecofisiologia da videira. 

 

 
 
FIGURA 84. Fisiologia da interação porta-enxerto/copa, com influências diretas 

do porta-enxerto sobre o vigor da copa e as consequências sobre 
a fisiologia da videira. UFRGS. Porto Alegre, 2011. 
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     ALTERAÇÕES NO SISTEMA VASCULAR 

 
 
FIGURA 85. Fisiologia da interação porta-enxerto/copa, com influências diretas 

do porta-enxerto sobre o vigor da copa, através da maior atividade 
meristemática, via alterações no balanço hormonal. Como 
consequência ocorrem modificações no sistema vascular e no 
padrão de vascularização. Escala: 200µm. LAEVG-UFRGS. Porto 
Alegre, 2011. 
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6 CONCLUSÕES 

 

1. Os porta-enxertos Paulsen 1103 e SO4 são mais vigorosos que o Mgt.101-

14, desde fase de muda, influenciando o vigor da variedade copa. O maior 

vigor vegetativo dos porta-enxertos Paulsen 1103 e SO4 estão 

relacionados à maior área de xilema e maior diâmetro dos vasos.  

2. Diferenças no vigor vegetativo, influenciadas pela interação porta-enxerto e 

variedade copa, estão relacionadas às diferenças anatômicas e estruturais 

do sistema vascular em videiras. Principalmente área de xilema, diâmetro, 

frequência e distribuição dos elementos de vaso.  

3. A interação porta-enxerto/copa interfere na condutividade hidráulica teórica, 

alterando o potencial de fluxo de seiva. 

4. As interações porta-enxerto/copa proporcionam atividades diferenciadas 

dos meristemas e do câmbio vascular na variedade copa, modificando a 

estrutura do sistema vascular e o padrão de vascularização de acordo com 

o vigor vegetativo dos materiais enxertados.  

5. Considerando a mesma unidade de tecido foliar, as trocas gasosas, a 

eficiência de carboxilação e uso da água são pouco influenciadas pela 

interação porta-enxerto/copa em condições de disponibilidade hídrica, 

havendo alterações devido ao efeito da variedade copa.  

6. As interações porta-enxerto/copa alteram a absorção total de nutrientes e 

as relações nutricionais, apresentando seletividade na absorção de macro 
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e micronutrientes. Destacando a maior absorção de K pelo Mgt. 101-14, 

alterando as relações K/Ca e K/Mg em fase de muda. Os porta-enxertos 

mais vigorosos, Paulsen 1103 e SO4, proporcionam os maiores valores de 

N/K nos tecidos foliares da variedade copa. 

7. A interação porta-enxerto/copa altera o conteúdo absoluto de reservas de 

acordo com o crescimento vegetativo, bem como, altera o metabolismo de 

carbono na videira através da diferença de crescimento raiz/parte área. 

Destacando o sistema radicular com o maior conteúdo relativo de reservas 

e as estacas com o maior conteúdo absoluto de reservas.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os avanços proporcionados pelos resultados da Tese são 

conhecimentos específicos sobre a biologia e ecofisiologia da videira, no que 

se refere à influência dos porta-enxertos sobre o crescimento e 

desenvolvimento das plantas, bem como, sobre as interações com a variedade 

copa. Na área de Fruticultura, incluindo portanto a Viticultura, o termo “vigor” é 

amplamente utilizado, mas muito pouco se conhece sobre quais são as 

alterações morfológicas, bioquímicas e anatômicas que estão correlacionadas 

com o crescimento diferenciado proporcionado pelos porta-enxertos. O que se 

conhece em algumas regiões são as alterações fenotípicas, relacionados 

diretamente ao crescimento e produção de frutos. 

Até hoje, alguns estudos foram realizados buscando as respostas 

relacionadas à fisiologia vegetal, sendo os principais estudos concentrados em 

análise morfológica do sistema radicular e também análises de trocas gasosas. 

Porém são poucos estudos sobre as alterações anatômicas do sistema 

vascular das videiras. Quando é analisado a dinâmica da água no solo-planta-

atmosfera, por parte do vegetal devem ser considerados três grandes eixos 

(sistema radicular, sistema vascular e parte aérea), incluindo uma análise 

integrada da morfologia, anatomia e fisiologia vegetais. Os resultados da Tese 

contribuem para o início do preenchimento desta lacuna referente à estrutura 
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anatômica e suas relações com os processos fisiológicos das videiras, 

relacionando ao crescimento e desenvolvimento (vigor) das plantas.    

Para o Setor Vitivinícola um dos avanços mais significativos da Tese é 

que os porta-enxertos de videira podem influenciar diretamente no crescimento, 

desenvolvimento, e previsivelmente, interferir na produção e qualidade dos 

frutos da copa, consequentemente com alterações estruturais dos sistema 

vascular, incluindo relação xilema/floema, area de xilema total e diâmetro 

médio dos elementos de vaso. Estas alterações podem influenciar na 

condutividade hidráulica e fluxo de seiva da planta e por isso influenciar 

diretamente no crescimento e no equilibrio entre crescimento vegetativo e 

produção de frutos. Os porta-enxertos que conferem maior vigor apresentam a 

tendência de ter maior diâmetro médio dos elementos de vasos e maior 

condutividade hidráulica teórica, apresentando potencial para um maior fluxo 

de água e sais minerais via xilema, previsivelmente afetando o crescimento e 

produção de frutos. Neste caso, os porta-enxertos ao influenciarem o vigor da 

copa, podem promover alterações na dinâmica da água, considerando seu 

fluxo entre solo-planta-atmosfera.  

Outro importante resultado verificado é que a diferença de vigor e 

diferenças fenotípicas proporcionado pelos porta-enxertos a variedade copa 

começam a ter expressão desde o estágio inicial de desenvolvimento das 

mudas, o que influencia no manejo dos vinhedos a campo, tanto na fase inicial 

em plantas jovens, como em plantas adultas. Como exemplo, as mudas de 

videira sobre porta-enxertos com menor vigor, como o 101-14 Mgt, apresentam 

menor área de sistema radicular e por isso podem estar mais sujeitas a 

determinados tipos de estresse, como déficit hídrico, o que nos primeiros anos 
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de desenvolvimento pode ser prejudicial para o estabelecimento do vinhedo. 

Assim como as plantas de SO4, desde a fase de muda já apresentam raízes 

com maior relação largura/comprimento (raízes mais superficiais) o que 

influencia em práticas de manejo, como em vinhedos com irrigação. 

As interações porta-enxertos e variedade copa interferem sobre o vigor 

vegetativo da copa e estão correlacionadas às diferenças anatômicas e 

fisiológicas. O planejamento, incluindo a escolha do porta-enxerto, e as 

recomendações de implantação e manejo dos vinhedos devem levar em 

consideração estes fatores, bem como, as implicações relacionadas à 

ecofisiologia da videira. Fatores que são determinantes no desenvolvimento 

das plantas em fase de muda, no estabelecimento do vinhedo e no futuro 

equilíbrio vegetativo e produtivo das videiras.  

Além disso, os resultados contribuem no desenvolvimento e ajuste de 

metodologia de análises anatômicas aplicada às videiras, especificamente para 

análises do sistema vascular, incluindo uma parte importante de análise e 

processamento de imagens que podem servir, também, para outras pesquisas. 

Incluindo na Fruticultura metodologia aplicada ao estudo de três grandes eixos 

científicos: Morfologia, Fisiologia e Anatomia Vegetal, visando auxiliar no 

entendimento sobre a biologia da videira e auxiliando no planejamento e 

manejo dos vinhedos.  

Para as próximas pesquisas em ecosfisiologia da videira, é importante 

que estes eixos sejam considerados em análise integrada com os diferentes 

sistemas de produção (produtividade e qualidade da uva) e condições de 

cultivo, junto com fatores ambientais, genéticos e estruturais (morfologia e 

anatomia) das plantas. 
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9 APÊNDICES 

 

9.1 Imagens do sistema vascular (cortes anatômicos) de videiras, 
imagens dos experimentos e análises complementares para 
variáveis anatômicas e fisiológicas. 
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APÊNDICE 1. Corte transversal do ápice do ramo (A) e da porção mediana (B), 
em mudas de Vitis vinifera cv. Cabernet sauvignon enxertadas 
sobre o porta-enxerto Paulsen 1103, demonstrando a estrutura 
anatômica do sistema vascular, com medula, xilema, floema, 
câmbio vascular e zona cortical. Xilema: elementos traqueais, 
células parenquimáticas e fibras. Floema: células de floema 
ativo, fibras do floema. Escala = 500 µm. LAVEG – Instituto de 
Biociências, UFRGS. Porto Alegre, 2011. 
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APÊNDICE 2. Corte transversal da porção basal do ramo, em mudas de Vitis 
vinifera cv. Cabernet Sauvignon enxertadas sobre o porta-
enxerto Paulsen 1103 (A) e SO4 (B). Porto Alegre, 2011. 
Escala=500µm. LAVEG – Instituto de Biociências, UFRGS. Porto 
Alegre, 2011. 
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APÊNDICE 3. Seções transversais do ramo de videira de acordo com 
diferentes posições do ramo. Desenvolvimento do sistema 
vascular, com crescimento secundário dos tecidos e aumento 
no perímetro do ramo. LAVEG – Instituto de Biociências, 
UFRGS. Porto Alegre, 2011. 
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APÊNDICE 4. Seções transversais do ramo de videira na porção mediana do 
ramo, Cabernet Sauvignon / Mgt. 101-14. Uma das etapas de 
processamento e análise imagem para avaliação do sistema 
vascular de videiras, utilizada para isolar os componentes e 
facilitar quantificação de estruturas, como elementos de vaso. 
LAVEG – Instituto de Biociências, UFRGS. Porto Alegre, 2011. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

APÊNDICE 5. Seções transversais do ramo de videira na porção basal do 
ramo, Cabernet Sauvignon / Paulsen 1103. Uma das etapas de 
processamento e análise imagem para avaliação do sistema 
vascular de videiras, utilizada para isolar os componentes e 
facilitar quantificação de estruturas, como elementos de vaso. 
LAVEG – Instituto de Biociências, UFRGS. Porto Alegre, 2011. 
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APÊNDICE 6. Registros de temperatura média e umidade relativa do ar no 
perído de crescimento vegetativo das videiras (setembro a 
abril) e execução dos experimentos. Porto Alegre, 2009-2010. 
Fonte: INPE, 2012. 
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APÊNDICE 7. Registros de temperatura média e umidade relativa do ar no 
perído de crescimento vegetativo das videiras (setembro a 
abril) e execução dos experimentos. Porto Alegre, 2010-2011. 
Fonte: INPE, 2012. 
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APÊNDICE 8. Perímetro dos elementos de vaso por corte transversal em 
diferentes porções dos ramos (apical, mediana e basal), em 
mudas de Vitis vinifera cv. Cabernet Sauvignon e Merlot, 
enxertadas em diferentes porta-enxertos. Porto Alegre, 2011. 

 
  

Perímetro dos vasos (µm) - ÁPICE DO RAMO 
  

    Porta-enxerto     

Variedade copa Paulsen 
1103          Mgt. 101-14        SO4                 Média 

Cabernet Sauvignon 81,5 a 64,0 b 73,5 Ba     73,6 ns 

Merlot 83,4 a 65,9 b 87,0 Aa 78,8 

Média 82,2 a 64,8 b 79,2 a  
 Perímetro dos vasos (µm) - MEDIANA DO RAMO  

Cabernet Sauvignon 120,3 Aa 87,8 Bb 100,0 Bb  
Merlot 131,0 Aa 107,7 Ab 140,4 Aa  

 Perímetro dos vasos (µm) - BASE DO RAMO   

Cabernet Sauvignon 119,1 Aa 93,0 Ab 114,6 Ba  
Merlot 121,8 Ab 101,0 Ac 141,7 Aa  

 Valor de p 

Fatores ápice mediana base   

Porta-enxerto < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001  
Variedade 0,0577 < 0,0001 0,0002  

Porta-enxerto x Var. copa 0,1988 0,0043 0,0058  
cv (%) 18,1 15,5 17,7   

Letras maiúsculas semelhantes na coluna e minúsculas na linha não diferem entre sí pelo teste 
de Tukey ao nível de 5% (p<0,05) de probabilidade; ns: não significativo. 
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APÊNDICE 9. Perímetro médio dos elementos traqueais (µm) em relação à 
posição nos ramos (1= ápice; 2= mediana; 3= base), em mudas 
de Vitis vinifera cv. Cabernet Sauvignon (A) e Merlot (B), 
enxertadas em diferentes genótipos de porta-enxertos de 
videira (SO4, Paulsen 1103 e Mgt 101-14). Porto Alegre, 2012. 
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APÊNDICE 10. Área média por elemento de vaso em cortes transversais em 
diferentes porções dos ramos (apical, mediana e basal), em 
mudas de Vitis vinifera cv. Cabernet Sauvignon e Merlot, 
enxertadas em diferentes porta-enxertos. Porto Alegre, 2011. 

  
Área média por vaso (µm2)  - ÁPICE DO RAMO 

 
 Porta-enxerto  

 Variedade copa Paulsen 
1103          Mgt. 101-14        SO4                 Média 

Cabernet Sauvignon 507,3  307,0  399,7  412,5 B 

Merlot 628,9  375,5  694,0  566,1 A 

Média 552,9 a 336,3 b 525,8 a  
  

Área média por vaso (µm2)  - MEDIANA DO RAMO  
  

Cabernet Sauvignon 1219,5 Aa 654,3 Bb 814,4 Bb  
Merlot 1536,6 Aa 1025,2 Ab 1758,9 Aa  

  
Área média por vaso (µm2)  - BASE DO RAMO 

  
Cabernet Sauvignon 1169,2 Aa 755,6 Ab 1110,9 Ba  

Merlot 1401,8 Ab 891,4 Ac 1835,0 Aa  
 Valor de p 

Fatores ápice mediana base   

Porta-enxerto < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001  
Variedade < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001  

Porta-enxerto x Var. copa 0,0555 0,0018 0,0015  
cv (%) 37,6 33,2 37,4   

Letras maiúsculas semelhantes na coluna e minúsculas na linha não diferem entre sí pelo teste 
de Tukey ao nível de 5% (p<0,05) de probabilidade. 
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APÊNDICE 11. Área média dos elementos traqueais (µm2) em relação à 
posição nos ramos (1= ápice; 2= mediana; 3= base), em 
mudas de Vitis vinifera cv. Cabernet Sauvignon (A) e 
Merlot (B), enxertadas em diferentes genótipos de porta-
enxertos de videira (SO4, Paulsen 1103 e Mgt 101-14). 
Porto Alegre, 2012. 
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APÊNDICE 12. Índice de relação entre área de vasos e área de xilema 
quanto à posição nos ramos (1= ápice; 2= mediana; 3= 
base), em mudas de Vitis vinifera cv. Cabernet Sauvignon 
(A) e Merlot (B), enxertadas em diferentes genótipos de 
porta-enxertos de videira (SO4, Paulsen 1103 e Mgt 101-
14). Porto Alegre, 2012. 
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APÊNDICE 13. Área de zona cortical em relação à posição nos ramos (1= 
ápice; 2= mediana; 3= base), em mudas de Vitis vinifera cv. 
Cabernet Sauvignon (A) e Merlot (B), enxertadas em 
diferentes genótipos de porta-enxertos de videira (SO4, 
Paulsen 1103 e Mgt 101-14). Porto Alegre, 2012. 
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APÊNDICE 14. Radiação fotossinteticamente ativa durante medições de trocas 
gasosas no período da manhã (9h) no primeiro dia (A) e 
segundo dia (B) de avaliação, em mudas de diferentes porta-
enxertos de videira (SO4, Paulsen 1103 e Mgt 101-14). n=33. 
Porto Alegre, 2012. 

A) 
 

Radiação Fotossintética Ativa (µmol m-2 s-1) 
 

Porta-enxerto PARi PARo 

Paulsen 1103              1470,9 ns 1195,0 ns 

Mgt. 101-14        1005,1 1063,0 

SO4                 889,7 774,7 

cv % 37,9 52,8 

B) 
 

Radiação Fotossintética Ativa (µmol m-2 s-1) 
 

Porta-enxerto PARi PARo 

Paulsen 1103          1501,3 ns 1485,4 ns 

Mgt. 101-14        1319,1 1236,4 

SO4                 1650,0 1634,8 

cv % 27,6 31,5 

Letras maiúsculas semelhantes na coluna e minúsculas na linha não diferem entre sí pelo teste 
de Tukey ao nível de 5% (p<0,05) de probabilidade. ns = não significativo. 
*PARi = radiação fotossintética ativa medida dentro da câmara 
**PARo = radiação fotossintética medida fora da câmara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

352 

APÊNDICE 15. Radiação fotossinteticamente ativa durante medições de trocas 
gasosas no período da manhã (9h), em mudas de Vitis vinifera 
cv. Cabernet Sauvignon (A) e Merlot (B), enxertadas em 
diferentes genótipos de porta-enxertos de videira (SO4, 
Paulsen 1103 e Mgt 101-14). n=33. Porto Alegre, 2012. 

 
    

Radiação Fotossintética Ativa (µmol m-2 s-1)   

    
 

Porta-enxerto 
  

  

  Variedade copa Paulsen 
1103          Mgt. 101-14        SO4                 Média 

PARi* Cabernet 
Sauvignon 1585,9 1626,8 1591,4      1601,3 ns 

 Merlot 1584,6 1630,7 1554,0 1589,7 

  Média 1585,2 ns 1628,7 1572,6   

PARo** Cabernet 
Sauvignon 1046,1 1589,5 1197,5  1277,7 ns 

 Merlot 1501,4 1355,4 745,5 1200,8 

 Média 1273, 8 ns 1472,4 971,5  

    Valor de p       

  Fatores PARi PARo     

 Porta-enxerto 0,7195 0,0664   

 Variedade 0,8458 0,6553   

 
Porta-enxerto x 

Var. copa 0,9526 0,09   

  cv (%) 12,8 47,8     

Letras maiúsculas semelhantes na coluna e minúsculas na linha não diferem entre sí pelo teste 
de Tukey ao nível de 5% (p<0,05) de probabilidade. ns = não significativo. 
*PARi = radiação fotossintética ativa medida dentro da câmara 
**PARo = radiação fotossintética medida fora da câmara. 
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APÊNDICE 16. Radiação fotossinteticamente ativa durante medições de trocas 
gasosas no período da tarde (14h), em mudas de Vitis vinifera 
cv. Cabernet Sauvignon (A) e Merlot (B), enxertadas em 
diferentes genótipos de porta-enxertos de videira (SO4, 
Paulsen 1103 e Mgt 101-14). n=33. Porto Alegre, 2012. 

 
    

Radiação Fotossintética Ativa (µmol m-2 s-1)    

    
  

Porta-enxerto 
  

  

  Variedade copa Paulsen 
1103          Mgt. 101-14        SO4                 Média 

PARi* Cabernet 
Sauvignon 1535,8 1153,5 1290,5 1659,4 A 

 Merlot 1617,0 1606,70 1754,5 1326,5 B 

  Média 1576,4 ns 1380,1 1522,5   

PARo** Cabernet 
Sauvignon 1509,8 1391,0 1499,3 1466,7 ns 

 Merlot 1725,3 1328,0 1364,8 1472,7 

 Média 1617,5 ns 1359,5 1432  

    Valor de p       

  Fatores PARi PARo     

 Porta-enxerto 0,2637 0,623   

 Variedade 0,0031 0,9786   

 
Porta-enxerto x 

Var. copa 0,2180 0,7932   

  cv (%) 16,0 36,7     

Letras maiúsculas semelhantes na coluna e minúsculas na linha não diferem entre sí pelo teste 
de Tukey ao nível de 5% (p<0,05) de probabilidade. ns = não significativo. 
*PARi = radiação fotossintética ativa medida dentro da câmara 
**PARo = radiação fotossintética medida fora da câmara. 
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APÊNDICE 17. Perímetro médio dos elementos traqueais (µm) em relação à 
posição nos ramos em diferentes porta-enxertos de videira 
(SO4, Paulsen 1103 e Mgt 101-14). Porto Alegre, 2012. 
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