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42	anos	desenvolvendo	novas	cultivares	
brasileiras	de	uva	



1977	(Embrapa	Uva	e	Vinho)	
Bento	Gonçalves	–	clima	temperado	
EVT	–	Jales,	SP	–	clima	tropical	

	
Principais	objetivos	–	resistência	a	doenças	+	adaptação	

uvas	para	vinho	(vinho	tipo	europeu)	
uvas	para	suco	(cor	,	conteúdo	de	açúcar,	aroma	e	sabor)	
uvas	de	mesa	(apirenia)	
	



I.   Introdução	de	plantas	
	
II.   Melhoramento	convencional	

•  planejamento	
•  BAG-Uva:	progenitores	
•  hibridações	
•  resgate	de	embriões	
•  seleção	(anos)	

III.   Seleção	Clonal	
•  confirmação	

Etapa	Final	
•  Validação:		
•  área	de	produtor	

Hibridações	

Resgate	de	Embriões	(LCT)	

Métodos		



0 1 2 3

1965

1977

1983

1984

1986

1992

1993

1994

1998

1999

2000

2004

Número	de	cultivares

An
o	
de

	o
bt
en

çã
o	

re
al
iza

çã
o	
da

	h
ib
rid

aç
ão

	o
u	
se
le
çã
o	
clo

na
l

Finalidade
mesa vinho	e	suco vinho

BRS Margot 2007 

D Zilá 
Tardia de 
Caxias  

1994 

BRS Rúbea 1999 

Moscato Embrapa 1997 

Vênus 1993 

BRS Lorena 2001 

BRS Cora 2004 

Isabel Precoce 
Concord Clone 30 

2003 
2000 

BRS Violeta 
BRS Magna 

2006 
2012 

BRS Carmem 2008 
BRS Clara 
BRS Morena 
BRS Linda 

2003 

BRS Núbia 2013 

BRS Vitória 
BRS Isis 
BRS Melodia 

2012 
2013 
2019 

BRS Bibiana 2019 

Cultivares desenvolvidas ou introduzidas 



As uvas de mesa brasileiras do momento 

BRS	Isis	BRS	Vitória	 BRS	Núbia	



‘BRS Núbia’ 
ü  com	sementes	
ü  tolerante	ao	míldio		
ü  ampla	adaptação	climática	
ü  alta	produtividade		
ü  sabor	neutro	bom	

ü  mercados	interno	
ü  boa	vida	de	prateleira	
ü  baga	grande,	sem	uso	de	reguladores	de	crescimento	

“A	 BRS	 Núbia	 é	 uma	 variedade	 fácil	 de	 ser	 trabalhada,	 tem	 uma	 boa	
tolerância	a	míldio,	então	nisso	tem	uma	questão	de	diminuição	de	custo.	
Ela	tem	uma	facilidade	de	coloração,	não	precisa	de	nenhum	estimulante	
de	coloração,	ela	tem	uma	boa	tolerância	a	chuva	e	cacho	medianos	para	
grandes,	 bagas	 grandes,	 então	 isso	 conota	 em	 termos	 de	 alta	
produtividade.	 E	mais	 uma	 grande	 vantagem,	 no	 caso,	 para	 essa	 região	
aqui,	é	a	possibilidade	de	produzir	o	ano	todo	essa	variedade.	Isso	vai	dar	
uma	 grande	 vantagem	 não	 só	 para	 o	 produtor,	 mas	 para	 a	 região	
também,	 isso	 tem	 um	 significado	 muito	 grande,	 social,	 para	 a	 região,	
porque	daí	eu	tenho	uma	distribuição	de	emprego	na	região.	"	

Roberto	 Hirai ,	 Diretor	 Técnico	 da	 Ara	
Agrícola,	Petrolina	



ü  sem	sementes	
ü  tolerante	ao	míldio	e	ao	oídio	
ü  ampla	adaptação	climática	
ü  alta	produtividade		
ü  sabor	neutro	bom	
ü  mercados	interno	e	externo	

	
"No	Vale,	aqui,	temos	muitas	variedades	e	
porque	há	de	se	plantar	a	Isis?	Eu	até	já	me	
fiz	 essa	 pergunta,	mas	 decidi	 e	 fui	 buscar	
uma	 resposta.	 O	 principal	 fator	 que	 me	
direcionou	a	plantar	é	a	tolerância	que	ela	
ter	 para	 míldio,	 ela	 tem	 uma	 boa	
tolerância	 a	 míldio,	 consequentemente	
menos	 agrotóxicos	 são	 usados,	 menor	
evidentemente	será	o	resíduo	que	poderia	
ter	na	saúde,	além	da	economia	financeira	
e	menos	trabalho	também”.		

Jorge	Antônio	Deon	
Deon	Agrícola	,	Coopexvalle	
Petrolina	

‘BRS Isis’ 



ü  tolerante	ao	míldio	
ü  ampla	adaptação	climática	
ü  alta	produtividade		
ü  sabor	aframboesado	especial	
ü  mercados	interno	e	externo	

BRS Vitória 
“Nome	 tem	 tudo	 a	 ver	 com	 o	 nome	
Vitória,	 é	 uma	 variedade	 vitoriosa.	 Na	
minha	visão	é	uma	das	melhores,	se	não	
for	a	única,	variedade	do	mundo	de	uva	
mesa	do	momento”.		
	
“A	 Inglaterra	 sempre	 foi	 conhecida	 por	
ser	 um	 mercado	 muito	 exigente	 e	 a	
Vitória	caiu	no	sabor	dos	ingleses.	Hoje	o	
Grupo	exporta	um	volume	semanal,	seja	
aéreo	 ou	 de	 navio	 para	 atender	 duas	
redes	 de	 supermercado,	 e	 eles	 querem	
ela	no	calendário	o	ano	todo”.	

Arnaldo	Eijsink	
Grupo	Labrunier	



BRS	Vitória	–	adoção	pelo	setor	
produtivo		e	mercado		

*Dados	fornecidos	pela	Embrapa-SIN	com	base	na	venda	de	mudas	pelos	viveiristas	credenciados	
**	Baseada	na	perspectiva	de	venda	de	viveiristas	credenciados	
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Cultivar	de	videira	BRS	Vitória*
Mudas	vendidas	(1.000	uds) Área	plantada	(ha)

*Estes	são	dados	conservadores,	fornecidos	pela	Embrapa-SIN	e	baseados	apenas	na	venda	de	mudas	por	
viveiristas	credenciados.		
Sabe-se	 que	 a	 maior	 parte	 expansão	 da	 área	 da	 BRS	 Vitória	 no	 VSF,	 onde	 estão	 as	 maiores	 áreas	
plantadas,	foi	baseada	na	realização	de	enxertia	de	gemas	obtidas	de	área	própria.	
Estimativas	de	empresas	de	consultoria	no	VSF	como	a	Planvale	(consultor	Newton	Matsumoto)	indicam	
que	a	BRS	Vitória	ocupa	hoje	cerca	de	15%	da	área	de	uvas	para	mesa	no	VSF,	passando	de	1.000	ha.		
A	parte	do	mercado	 	de	uvas	de	mesa	no	VSF	que	corresponde	à	BRS	Vitória,	sem	considerar	custos	com	
embalagem	e	comercialização,	gira	em	torno	de	R$	300.000.000,00	ao	ano	(cerca	de15%) 



BRS Isis Thompson Seedless 

BRS Isis 

SV 12375 

Thompson BRS Núbia: observações empíricas 

‘BRS	Vitória’	e	‘BRS	Isis’:	
tolerância	ao	míldio	



11	seleções	avançadas:	em	processo	de	oferta/validação	

Parceria	público-privada	 Oferta	pública	
Exclusividade	por	período	especifico,	

mediante	o	financiamento	da	
validação	

micropropagação,	propragação,	
laboratório,	visitas	acompanhamento,	
custo	de	implantação,	custeio	da	

área,		
Lançamento	

período	de	exclusividade	
pagamento	de	royalties		

	
repasse	aos	viveiristas	
oferta	ao	mercado	

pagamento	de	royalties	

custo	de	implantação	
custeio	da	área	

	
Lançamento	

repasse	aos	viveiristas	
oferta	ao	mercado	

pagamento	de	royalties	

As	uvas	de	mesa		do	futuro:	
materiais	em	validação	



Materiais	em	teste	
Oferta	para	viveiristas	

Venda	para	todo	mercado	

As	uvas	de	mesa		do	futuro:	
materiais	em	validação	

Características	Gerais	
• Bagas:	 sabor,	 cor,	 formato,	 textura,	 sem	 adstringência,	 SS,	 açúcar/

acidez,	tamanho.	

• Cachos:	tamanho,	compacidade,	engaço,	aderência,	cônicos,	estrutura.		

• Planta:	vigor,	fertilidade	de	gemas	em	poda	longa,	ciclo		

• Míldio:	boa	tolerância	
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*	Material	será	disponibilizado	para	todos	os	produtores	via	viveiristas	credenciados		

BRS	Melodia	(Seleção	21)	

As	uvas	de	mesa		do	futuro:	materiais	em	
validação	



*	Material	será	disponibilizado	para	todos	os	produtores	via	viveiristas	credenciados		

As	uvas	de	mesa		do	futuro:	
materiais	em	validação	



As	uvas	de	mesa		do	futuro:	
materiais	em	validação	



Campo	de	híbridos	2019	

Sementes

Minusculo Pequeno Medio

Grande Com	sem.

Sabores

neutro	bom aframboezado

moscatel especial

Diâmetro	de	baga	(mm)

Pequeno	<17 Média	17	a	18

Graande	19	a	20 M.	grande	21	a	24

SS	(ºBrix)

Baixo	(<	16,0) Médio	(16,0	a	17,50)

Alto	(17,50	a	23,0)

Reação	ao	Miidio	

	N	1 	N	3 	N	5 	N	7 	N	9

CH: 3000 híbridos (finalidades) 
Mesa: 25 seleções avançadas (validação) 



Campo	de	híbridos	2019	





Muito	obrigada!	


