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Resumo: A área cultivada com videira no Brasil e, especialmente, no Sul do país, como no
Rio Grande do Sul (RS) e Santa Catarina (Se), tem aumentado nos últimos anos. Porém,
na maioria dos casos os solos são ácidos e possuem baixa fertilidade natural. Por isso, tor-
na-se necessário, quando diagnosticada a necessidade, a aplicação de corretivos da acidez
do solo e adubações. Mas, estas práticas devem ser realizadas seguindo as recomendações
técnicas oficiais recomendadas para a cultura da videira, pois normalmente afetam a pro-
dução e qualidade da uva, bem como do mosto e de seus subprodutos, como o vinho, sucos
e espumantes. Considerando esta problemática, no presente capítulo serão apresentadas
informações técnicas sobre calagem, adubações e composição nutricional de videiras. Além
disso, serão apresentados resultados de pesquisa mais recentes sobre a dinâmica de nutrien-
tes em solos de vinhedos, bem como o impacto de nutrientes sobre as características físicas
e químicas do vinho, temática ainda pouco estudada no Brasil. Com todas as informações
esperamos contribuir para um sistema de produção vitivinícola mais produtivo, com uvas
e seus subprodutos com melhor qualidade requisitada pelo consumidor, mas com baixo
potencial de risco ambienta I.

Palavras chave: Vitis vinifera; adubação de pré-plantio, correção do solo; produtividade;
qualidade do mosto.

1. Introdução
A área de cultivo com videiras no Brasil e no Sul do país nas últimas décadas tem aumentado.
Porém, na maioria dos casos os solos são ácidos e possuem baixa fertilidade natural, aliado a
presença de AI trocável, que limita o crescimento do sistema radicular. Por consequência, pre-
judica a absorção de água e nutrientes, causando impacto negativo na produção e qualidade
da uva e de seus subprodutos. Em virtude disso, na maioria das áreas incorporadas ao sistema
de cultivo de videiras torna-se necessário, quando diagnosticada a necessidade, a aplicação do
corretivo da acidez de solo e adubações, como de pré-plantio, crescimento e produção. Com a
calagem espera-se aumentar o valor de pH do solo, os teores de bases, como cálcio (Ca) e mag-
nésio (Mg), e diminuir a disponibilidade de alumínio (AI) trocável, por consequência, tem-se a
expectativa do aumento do valor de saturação por bases e diminuição dos valores de saturação
por AI. Aliado a isso, com a adubação de pré-plantio, espera-se, especialmente, aumentar os
teores de nutrientes, como de fósforo (P) e potássio (K), até no mínimo os níveis críticos; com a
adubação de crescimento, adiciona-se ao solo especialmente nitrogênio (N) e com a adubação
de produção, aplica-se ao solo as quantidades de nutrientes exportadas pela uva. Tudo isso, con-
tribui para o adequado crescimento do sistema radicular das videiras, o que favorece o adequa-
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do estado nutricional, com elevada produtividade e uvas e seus subprodutos com qualidade.
Assim, no presente capítulo estas temáticas serão abordadas mais detalhadamente.

2. Correção da acidez do solo
Os solos a serem cultivados com videiras são submetidos a aplicação de calcário quando
o valor de pH em água é <5,5. A dose a ser aplicada é definida com base no Índice SMP
(TSM), para elevar o pH em água até 6,0 (Tabela 1). Com isso, os teores de AI+3 trocáveis
serão nulos, com aumento dos teores de saturação por base e diminuição dos valores de
saturação por AI, ao final, melhorando o ambiente do solo para o crescimento do sistema
radicular. Convém destacar que foi proposta uma tabela de recomendação de dose de cal-
cário, seguindo filosofia preconizada pela CQFS-RS/SC (2016), para solos menos tampo-
nados, que são arenosos e com menores teores de matéria orgânica, que são encontrados em
parte da região da Campanha Gaúcha do RS, onde áreas nas últimas décadas estão sendo
incorporadas ao cultivo de videiras (Tabela 1).

O calcá rio em áreas a serem incorporadas ao sistema de produção de uva, preferencial-
mente, deve ser aplicado em toda a área na superfície do solo, seguido de incorporação no
mínimo na camada de 0-20 cm. Caso seja possível, recomenda-se incorporar o calcário até
30 em de profundidade. Neste caso, recomenda-se aplicar 1,5 vezes a dose oficial recomen-
dada para a camada de 0-20 em. Esta estratégia é adequada, para melhorar quimicamente
(exemplo, aumento dos valores de pH, dos teores de Ca, Mg e dos valores de saturação por
base, com diminuição dos teores de AI+3 e dos valores de saturação por AI) em um maior
volume de solo, favorecendo o crescimento do sistema radicular da videira.

Em vinhedos já implantados, especialmente naqueles com histórico de elevadas pro-
dutividades, que favorece maior exportação de Ca e Mg, aliado a frequentes aplicações de
fertilizantes minerais, como a ureia, tende a acontecer a acidíficação, especialmente, das
camadas superficiais. Assim, caso os parâmetros relacionados a acidez do solo mostrarem a
necessidade de nova aplicação de calcário esta deve ser realizada a lanço, preferencialmente,
em toda a área do vinhedo. Porém, na maioria dos casos é esperado lenta migração de par-
tículas do calcário ou mesmo dos produtos de dissolução, o que diminuirá a correção de
camadas mais profundas do solo. Em geral, não se recomenda a incorporação do calcá rio,
porque as operações podem causar dano mecânico ao sistema radicular, o que pode estimu-
lar a incidência de doenças, especialmente, em condições subtropicais. Mas também, pode
provocar a diminuição de reservas de carboidratos e nutrientes na videira, uma vez que o
sistema radicular é um órgão destas e outras reservas.
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Tabela 1. Estimativa da dose de calcário para elevar o pH a 6,0 e 6,5 pela incubação longa e cur-
ta, usando a solução tampão Santa Maria (TSM), comparativamente a quantidade de caldeio
estimada pela equação da CQFS-RS/SC (2016), em 10 solos da Campanha Gaúcha do RS.

Jncubação longa Incubação curta
Equação proposta pela CQ

RS/SC (2016)

TSM 6,0 6,5 6,0 6,5 6,0 6,5

NC=87,05k NC= 454,850 NC=813,3e NC= 903,980 NC=769k
O.6lTSM O,816TSM 1,-I2TSM O.9lUTSM I,J26TSM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - t ha": - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

4.4 5.9 12,5 8,3 12.0 22,5 27,4

4.5 5.6 11.6 7.5 10,8 19.7 24,4

4.6 5,3 10,7 6,7 9.8 17,3 21,8

4,7 5,0 9,8 6,1 8,9 15,1 19,4

4,8 4,7 9,1 5,5 8,1 13,2 17,3

4,9 4,4 8,3 4,9 7,3 11,6 15,4

5,0 4,1 7,7 4,4 6,6 10,2 13,8

5, I 3,9 7, I 4.0 6,0 8,9 12,3

5.2 3,6 6,5 3,6 5,4 7,8 10,9

5,3 3,4 6,0 3,2 4,9 6,8 9,8

5,4 3,2 5,5 2,9 4,5 6,0 8,7

5,5 3,0 5, I 2,6 4,1 5,2 7,8

5,6 2,9 4,7 2,4 3,7 4,6 6,9

5,7 2,7 4,3 2, I 3,3 4,0 6,2

5,8 2,5 4,0 1,9 3,0 3.5 5,5

5,9 2,4 3,7 1,7 2,7 3, I 4,9

6,0 2.2 3,4 1,6 2,5 2,7 4,4

6,1 2,1 3, I 1,4 2,2 2,4 3,9

6,2 2,0 2,9 1,3 2,0 2,1 3,5

6,3 1,9 2,7 1,1 1,8 1,8 3,1

6,4 1,8 2,5 1,0 1,7 1,6 2,8

6,5 1,7 2,3 0,9 1,5 1,4 2,5

6,6 1,6 2, I 0,8 1,4 1,2 2,2

6,7 1,5 1,9 0,8 1,2 1,1 2,0

6,% \,4 \,8 0,7 \,1 0,9 1,7

6,9 1,3 1,6 0,6 1,0 0,8 1,6

7,0 1,2 1,5 0,6 0,9 0,7 1,4

(I) Calcário com PRNT 100%. NC- Necessidade de calcário. Fonte: Adaptado de Brunetto et al. (2016).
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° gesso agrícola (CaS0
4
.2HzO), em alguns casos, tem sido usado em vinhedos em

produção, como fonte de Ca, e, especialmente, porque a sua solubilidade é maior que o
calcário. Com isso, acredita-se que aconteça uma melhoria química de camadas mais pro-
fundas do solo, o que hipoteticamente está associada aos melhores valores de parâmetros
relacionados ao crescimento de raízes. No entanto, por exemplo, na região Sul, até o pre-
sente momento não se tem uma recomendação oficial para definir a dose de gesso. Nem
tampouco, resultados de pesquisa sobre o efeito positivo desta prática na produtividade ou
qualidade de uvas e de seus subprodutos. Aliado a isso, convém destacar que o gesso não
corrige a acidez do solo e, por isso, não deve ser usado em substituição a fontes de corretivos
da acidez do solo, como o calcário. Atualmente, pesquisas estão sendo realizadas em vinhe-
dos na região Sul para avaliação da melhoria de atributos de solo e impacto sobre o estado
nutricional, produtividade e qualidade da uva e de seus derivados.

3. Adubação potássica e fosfatada
3.1. Adubação de pré-plantio
A adubação de pré-pla nrio tem por objetivo realizar a melhoria da fertilidade do solo antes
da implantação do vinhedo, visando o adequado estabelecimento, crescimento e desenvol-
vimento das mudas até o início da produção. Nesta etapa é necessária a realização da coleta
de solo para análise química e, normalmente, é realizada a adequação a partir de fertilizan-
tes fosfatados e potássicos. Assim, a adubação de pré-plantio visa elevar a disponibilidade de
nutrientes no solo, entre eles, P e K, até o nível crítico ou de suficiência.

A avaliação da disponibilidade de P no solo é realizada a partir de uma extração ácida
pelo método de Mehlich-1, o qual já é calibrado a partir da absorção das plantas, sendo os
valores relacionados com a classe textural (1, 2, 3 e 4) ou simplesmente teor de argila. Assim,
hipoteticamente, um solo com 50% de argila (classe 3), e com 5 mg drn' de P, extraído por
Mehlich-1, pertence à classe de interpretação Baixo (Tabela 2). Posteriormente, conforme
esta classe de disponibilidade, a dose de P a ser aplicada será de 170 kg ha' de P20, (Tabela
3).Recomenda-se a utilização de fosfatos solúveis, como superfosfato simples, ou superfos-
fato triplo, os quais podem ser aplicados em área total, sobre a superfície do solo, preferen-
cialmente junto ao calcário. Após isso, realiza-se a incorporação dos fertilizantes ao solo,
procurando atingir de 20 a 30 cm de profundidade, a partir, por exemplo, de uma aração,
seguida de duas gradagens, caso a área possibilitar estas operações.

Em concomirância à adubação fosfatada, normalmente existe a necessidade de realizar
a adubação potássica, a qual segue a mesma sistemática de funcionamento, e é realizada
em conjunto, assim como a calagem. A determinação do teor de K disponível também é
realizada pelo método de Mehlich-1, sendo considerado os valores de capacidade de troca
decátions do solo a pH 7,0 (CTCpw.o)' Assim, as faixas de interpretação de disponibilidade
deK são apresentadas na tabela 4. Em seguida, à interpretação do teor no solo, a dose de K
aseraplicada consta na tabela 3.

A CQFS-RS/SC (2016) recomenda a aplicação de P e K em pré-plantio, normalmente
apartir de fertilizantes industrializados. Mas, também estimula a aplicação de resíduos or-
gânicoscomo estratégia para o fornecimento destes nutrientes. A utilização de estratégias
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de manejo em conjunto, as quais possibilitem um sincronismo entre demanda e oferta de
nutrientes é um ponto positivo a ser observado com a adubação orgânica, já que, a minera-
lização destes compostos, normalmente, é mais lenta, e isso potencializa o aproveitamento
dos nutrientes pelas videiras jovens. Entretanto, o devido cuidado deve ser tomado na con-
dução de doses maiores que as recomendadas, já que, podem potencializar a toxidez às mu-
das. Para isso, a determinação da composição elementar do resíduo ou composto orgânico
é imprescindível para posteriormente indicar melhores doses. Porém, a literatura ainda é
vaga em informações quanto ao real impacto da utilização de diferentes resíduos orgânicos
sobre o crescimento do sistema radicular, da parte aérea e mesmo, do estado nutricional das
videiras jovens, em virtude da concentração de micronutrientes potencialmente tóxicos.

2 3 4

Tabela 2. Interpretação do teor de P no solo extraído pelo método Mehlich-l, conforme o
teor de argila para as frutíferas (%).

Classe de
disponibilidade

Classe de teor de arglla'"

.................... mg de P dm·3
...........................•••...•

Muito Baixo :'S3,0 :'S4,0 :'S6,0 :'S10,0

Baixo 3,1 - 6,0 4,1 - 8,0 6,1 - 12,0 10,1- 20,0

Médio 6,1 - 9,0 8,1 - 12,0 12,1 - 18,0 20,1 - 30,0

Alto 9,1 - 12,0 12,1 - 24,0 8,1 - 36,0 30,1 - 60,0

Muito Alto > 12,0 > 24,0 > 36,0 > 60,0

(I) Teores de argila: classe I = >60%; classe 2 = 60 a 41%; classe 3 = 40 a 21%; classe 4 = gO%;
Fonte: Adaptado de CQFS-RS/SC (2016).

Tabela 3. Quantidades de P e K recomendadas em pré-plantio para as espécies frutíferas, em
função dos teores de P e K disponíveis no solo.

Interpretação do teor de P e K
no solo Fósforo Potássio

Muito baixo 250 150

Médio 130

90

60

Baixo 170

Alto 90 30

Muito alto o o
Fonte: Adaptado de CQFS-RS/SC (2016).
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Tabela 4. Interpretação dos teores de K no solo extraído pelo método Mehlich-1, em função
da CTCpH 7,0 para as frutíferas,

Classe de disponibilidade
CTCpll 7,0 do solo'!'

~7,5 7,5 a 15 15,1 a 30 >30

............................. .mg de K dm". ................................

Muito Baixo ~20 ~30 ~40 :s 45

Baixo 21 - 40 31 - 60 41 - 80 46-90

Médio 41-60 61 - 90 81 - 120 91 - 135

Alto 61 - 120 91 - 180 121 - 240 136 - 270

Muito Alto > 120 > 180 >240 > 270

(I)Caso a análise tenha sido feita por Mehlich-3, transformar previamente os teores em "equivalente
Mehlich-\ ", conforme equação KM I= KM3 X 0,83. Fonte: Adaptado de CQFS-RS/SC (20\6).

3.2. Adubação de manutenção
O objetivo da adubação de manutenção é repor as quantidades de nutrientes que foram
extraídas pela planta, tanto pelo material de poda, como pela produção de frutos, mas tam-
bém as frações perdidas no ambiente, como lixiviação. Desta forma, as recomendações de
adubação fosfatada e potássica, são definidas considerando os teores destes nutrientes nas
folhas, ou no solo, e sua correlação com a produtividade (CQFS-RS/SC, 2016)(Tabela 5).
Normalmente, sugere-se que os fertilizantes sejam aplicados na linha de plantio das videi-
ras, circundando a projeção da copa das plantas, concentrando assim, a aplicação em faixas.
Somado a isso, a aplicação é superficial, e apesar de limitar a utilização de P pela videira,
evita a ocorrência de danos mecânicos ao sistema radicular, e que pode possibilitar a severa
incidência de doenças fúngicas plausíveis de erradicação do vinhedo.

3.2.1Níveis críticos de P e K no solo em vinhedos
O crescimento vegetal está relacionado com a quantidade do elemento no solo. Desse
modo é necessário estabelecer níveis de fertilidade (doses) e, posteriormente, monitorar
a resposta produtiva da planta à aplicação do fertilizante. Assim, o nutriente disponibi-
lizado deve estar em uma faixa considerada adequada à produção da planta, chamada
de suficiência, e sua concentração deve ter alta correlação com a produção de frutos. Os
autores do presente capítulo relatam um experimento a campo delineado com doses cres-
centes de P e K no solo, instalado na região da Campanha Gaúcha, o qual indicou uma
relação entre os teores de P (Figura 1) e K (Figura 2) extraídos por Mehlich-1 no solo e a
produtividade relativa de uva.
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'" iO: o·5 70 1J : ~ o • ·570 ·tl •'" '" c! ·a~o~ 60 iJ • 6t O•• • ~ 60

" &: O " I 5 ,.-g 50
0°

-g 50 (9. O~ ~ O-o fQ·~·· -o •:~ 40 :~ 40:; ~ O
~ 30 f; ·0e 30 :. O

o 2 O"'"' 20 .:e O e, 20, : a..~r . : ()
10 ® Chardonnay 10• :42 mg dm" • Pinot Noir • :37 mg dm"

50 100 150 o 25 50 75 100 125
Concentração de P (Mehlich-I) Concentração de P (Mehlich-I)
na camada 0-10 cm (mg dm-3) na camada 0-20 em (mg dm-3)

Figura 1. Relação entre os teores de P, extraído por Mehlich-1, avaliado na (A) camada de
0-10 em e (B) 0-20 em, com a produtividade relativa de videiras 'Chardonnay' e 'PinotNoir'.
Fonte: Os autores (2020).

Com base em curvas de calibração, as quais foram obtidas após a avaliação durante vá-
rias safras, coletaram-se dados de produção de uva (rendimento relativo) e teores de P no solo.
Em diferentes camadas amostrais, pode-se determinar o nível crítico de P, no solo em estudo,
para videiras jovens brancas e tintas, cv. 'Chardonnay' e 'Pinot Noir'. Assim, utilizando mode-
los não lineares, como a regressão quartílica, ou análise de fronteira, foi possível verificar em
qual teor de P no solo obteve-se as maiores produtividades relativas. Isso foi possível devido
ao controle experimental da área, onde neste caso, variou-se apenas o P ao longo dos anos,e
na construção de níveis de fertilidade a partir de um campo natural não antropizado. Comoa
região de estudo está localizada sobre solo arenoso (menos de 20% de argila), podemos inferir
que estes níveis de P no solo podem ser utilizados para solos com classe textural semelhante,
já que a dinâmica de P está diretamente relacionada ao teor de argila. Também é importante
salientar que estes resultados foram obtidos a partir de plantas jovens, nos primeiros anos
produtivos, e que possivelmente, os níveis críticos no solo podem ser alterados conforme o
fluxos de extração anual pelas videiras. Os autores verificaram que atingindo 42 e 37 mgP
dm? no solo extraído por Mehlich-1, respectivamente, de 0-10 e 0-20 cm de profundidade de
solo alcançaram as maiores produtividades relativas (Figura 1A, B). A diminuição dos valores
críticos em profundidade está de acordo com a área de maior concentração de P, a superfície,
devido seu manejo de aplicação. Estes valores estão em concordância com os recomendados
pela CQFS-RS/SC (2016), de 30 mg drn' de P, dadas as suas proporções, já que, os teoressu-
geridos pelo manual levam em consideração valores médios, sem respeitar as particularidades
das culturas, servindo como um valor de referência. Entretanto, estes valores apresentados pc
Ias autores foram extraídos para a cultura da videira em condições de controle experimental,
subsidiando informações ímpares, até então não protocoladas.

Os teores críticos de K observados nestes experimentos, também tiveram o compOf
tamento em profundidade semelhante ao P, consequentemente, devido ao modo de ap
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cação superficial. Assim, para a coleta de solo de 0-10 cm e de 0-20 cm de profundidade, o
nível crítico de K no solo é, respectivamente, 33 e 26 mg drn' de K (Figura 2A, B). Neste
caso, particular, os valores sugeridos são bem inferiores ao observados no manual. Este é
um dado relevante, o qual subsidia a importância das correlações entre as bases trocáveis,
Ca, Mg e K, e que são constantemente, desbalanceadas pela adição exarcebada de K em
vinhedos. Essa prática pode influenciar, negativamente, no estado nutricional da videira,
diminuindo, potencialmente, a absorção de Ca ou Mg, os quais, competem com o K pelos
sítios de absorção da parede celular das raízes. Somado a isso, maiores concentrações de K
no solo, podem estimular a absorção pela videira a ponto de impactarem negativamente
no mosto, causando a formação de bitartarato de K, o que deprecia a qualidade do vinho.
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Figura 2. Relação entre o teor de K, extraído por Mehlich-l, avaliado na (A) camada de 0-10
em e (B) 0-20 em, com a produtividade relativa de videiras cv. 'Chardonnay' e 'Pinot Noir'.
Fome: Os autores (2020).
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3.2.2.Níveis críticos de P e K em folhas
A principal função do P nas plantas é a transferência de energia. A deficiência desse elemento
causaredução no desenvolvimento do sistema radicular, fato o qual, acarreta o retardamento do
crescimento e causa a escassez de lignificação nos tecidos. Na parte aérea, uma sintomatologia vi-
sual,além da deficiência no crescimento, é a ocorrência da coloração arroxeada em folhas velhas.
Somado a isso, as videiras podem utilizar estratégias de exsudação de compostos carbonados
paramineralizar fontes de P do solo, e indiretamente acabam absorvendo mais outros micronu-
trientespresentes nos minerais silicatados, caso do manganês (Mn). A concentração normal de
P,emfolhas completas, da videira varia de 1,2 a 4,0 g kg'l e 1,6 a 2,5 g kg-I no pecíolo (CQFS RS/
se, 2016). Porém, a planta absorve cerca de 1,4 kg de P 2O s para cada 1000 kg de uva produzida
(Meio,2003). Apesar dos solos brasileiros serem naturalmente deficientes em P, não se tem ob-
servadosintomatologia visual de deficiência deste nutriente, em videiras (Meio, 2003).

Por sua vez, a carência do K interfere na síntese proteica, causando elevação na quanti-
dadede aminoácidos livres, além de retardar a maturação e promover a produção de cachos
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pequenos, frutos duros, verdes e ácidos. A concentração de K nas folhas completas da videi-
ra situa-se entre 8 e 16 g kg·t e 15 a 25 g kg·t no pecíolo (CQFS RS/SC, 2016), sendo que a
planta absorve cerca de 6 kg de K20 para cada 1000 kg de frutos produzidos (Meio, 2003).

As reservas de nutrientes na estrutura perene da videira desempenham um papel críti-
co no suprimento de nutrientes ao crescimento anual, em condições de captação insuficien-
te de nutrientes pelas raízes. As mudanças sazonais nessas reservas dependem, em grande
parte, do estágio de desenvolvimento e dos requisitos de crescimento associados às videiras
(Holzapfel et aI., 2019). Fato que, o estado nutricional da videira é comurnente refletido na
concentração de elementos nas folhas coletadas em dois estágios fenológicos de uma planta,
o pleno florescimento e a mudança de cor das bagas (Domagala-Swiatkiewicz et aI., 2018).

Além disso, a concentração dos elementos no material vegetal depende da absorção,
transporte através do sistema simplasro ou apoplasto, e acúmulo de íons na biomassa vege-
tal. Dessa forma, as interações entre nutrientes devem ser consideradas, durante o gerencia-
mento de adubação. No entanto, a concentração de nutrientes nas folhas da videira depen-
de da influência de fatores externos à adubação, como as condições ambientais, o manejo
agrícola utilizado e, principalmente, da resposta da cultivar e sua combinação cavalo/copa.

Em estudos realizados em solos arenosos na região da Campanha Gaúcha do RS, com
duas cultivares de viníferas, branca e tinta, os autores mostram que as doses de P aplicadas,
no solo, influenciaram a concentração e a quantidade acumulada do nutriente nas folhas
completas das videiras. Os valores extraídos mostram que o nível crítico de P foi maior nas
folhas coletadas no pleno florescimento do que na mudança de cor das bagas (Figura 3A,
B). Assim, a partir de 1,63 e 1,15 g kg-l, no florescimento e mudança de cor, respectivamen-
te, obteve-se as maiores produtividades relativas de uva. Este resultado reflete o compor-
tamento produtivo da videira, já que durante o Horescimenro a emissão de raízes novas é
maior, e ocorrem as maiores taxas de absorção de íons, entre eles o P, e há maiores acúmulos
nasfolhas, Durante o avanço dos estágios fenológicos ocorre a redistribuição deste P para
outros órgãos, como os cachos, ou raízes, diminuindo as concentrações de P nas folhas.
Para isso, a manutenção destes níveis durante os períodos indicados favorece a obtenção de
elevadas produtividades e manutenção de parâmetros de qualidade, como sólidos solúveis
totais (SST) e antocianinas.
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Figura 3. Relação entre a concentração de P em folhas de videiras coletadas (A) no pleno
florescimento e, (B) na mudança de cor de bagas, com a produtividade relativa de videiras
'Chardonnay' e 'PinotNoir'. Fonte: Os autores (2020).

Já para os resultados de K, os autores observaram níveis críticos de K no pleno flores-
cimento a partir de 12,5 g kg·1e de 11,3 g kg·!na mudança de cor nas bagas (Figura 4A, B).
A manutenção dos teores de K está intimamente relacionado com as concentrações de Ca
e Mg nas folhas e caso aconteça a preferência na absorção de K, poderá ser verificado um
distúrbio fisiológico conhecido como dessecamento da ráquis, diminuindo drasticamente
a produção. Somado a isso, os menores valores de K na mudança de cor das bagas em com-
paração ao florescimento estão atrelados ao desenvolvimento das plantas, o que causa um
efeito de diluição pela maior produção de matéria seca vegetaL
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Figura 4. Relação entre a concentração de K em folhas de videiras coletadas (A) no pleno
florescimento e, (B) na mudança de cor de bagas com a produtividade relativa de videiras
'Chardonnay' e 'PinotNoir'. Fonte: Os autores (2020).

Desta forma, na manutenção do adequado estado nutricional das videiras é possível
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atingir elevadas produtividades sem depreciar a qualidade da baga, mosto e vinho. Isso
pode ser obtido seguindo as recomendações técnicas de monitoramento de nível crítico
em solo e tecido, bem como, das possíveis doses a serem aplicadas conforme a produção
estimada a ser alcançada. Também salientamos, que a obtenção de dados regionais favorece
a aplicação dos resultados, pela homogeneidade das condições climáticas, e pela facilidade
de aplicabilidade das técnicas de manejo. Somado a isso, recomenda-se a avaliação econô-
mica da utilização de fertilizantes potássicos e fosfatados, com monitoramento contínuo de
safras, a fim de respeitar a alternância de reservas internas da videira e, consequentemente,
produtiva do vinhedo. A CQFS-RS/SC (2016) sugere na tabela 5, doses de P e K a serem
aplicadas ao solo conforme o estado nutricional das videiras, a expectativa de produção, e
o destino final da uva.

Tabela 5. Interpretação dos teores de P e K no tecido (folha ou pecíolo) de videiras.

Fósforo Potássio

Teores de P e K no Produtividade Uva para vinho Uva para vinho Uva para mesatecido ou de mesa

(t/ha) kg de P,üs ha kg de K2ü ha'

> 25 80 120 140

15-25 60 80 120
Insuficiente

10-15 40 60 80

<10 30 40 60

> 25 60 50 60

15-25 40 30 40
Normal

10-15 20 20 20

<;10 <;10 <;10 <;15

Fonte: Adaptado de CQFS-RS/SC (2016).

3.2.3. Doses de máxima eficiência técnica de P e K
As definições de nível crítico em solos são o resultado refinado de uma boa recomendação
de quanto aplicar. Esta sequência deve obedecer alguns requisitos, nos quais, o tipo de solo
é o mais preponderante. Assim, a classe textural, ou seja, teor de argila é o limitante na real
disponibilidade de P às plantas e por consequência, da resposta produtiva da videira. Solos
arenosos possuem uma menor capacidade de adsorção de fosfato, devido as características
morfológicas do solo oriundas de seus processos pedogenéticos de formação. O rnenor con-
teúdo de argilominerais com alta reatividade, a maior granulometria e por consequência,
área de superfície específica, são fatores limitantes da capacidade de adsorção e dessorçãodo
P na fase coloidal, e assim, disponibilidade na solução do solo. Segundo a literatura, solos
com maior adsorção de P apresentam níveis críticos maiores, pois menos P estará contido
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em frações mais lábeis do solo, e por consequência, mais disponíveis às plantas. No entanto,
solos arenosos necessitam de mais P, pois tem menor capacidade de adsorvê-lo na fase sóli-
da. Já o K, está predominantemente, na forma iônica monovalente, K+, no solo e por con-
sequência, no tecido, e sua capacidade de retomar ao solo é muito maior que a do fósforo,
devido a decomposição dos resíduos ao longo do tempo. Assim, devido a rápida e constante
ciclagem de K no sistema, principalmente, se houver cultura de cobertura coabitando o vi-
nhedo, o K pode migrar para camadas mais profundas de solo, em especial, os arenosos. Es-
tas características intrínsecas de cada sistema de produção influenciam na dose de máxima
eficiência técnica (MET) e também, econômica (MEE). Isso porque, cada safra é singular, e
o clima influencia principalmente nos processos de perda destes elementos. Somado a isso,
o acúmulo de P e K no solo, ajudam a mascarar os efeitos de aplicações de doses de elemen-
tos ao longo dos anos. Considerando uma produtividade relativa de 100 por cento, ou seja,
a maior produção obtida em determinada safra, alguns autores com estudos na Campanha
Gaúcha, sugerem doses de 45 kg de P 2°s ha e 36 kg de K2 ° ha' (Figura 5A, B). Entretan-
to, caso se opte por trabalhar com 90 por cento da produtividade relativa, estas doses caem
para 25 kg de P20s ha e 18 kg de K20 lu" (Figura 5A, B). Estes estudos demonstram que
após atingir níveis críticos adequados de P e K no solo, as doses de manutenção são baixas,
e mantém altas produtividades, associadas a qualidade da baga .
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Figura 5. Máxima eficiência técnica de P (A) e K (B) em videiras cv. 'Chardonnay' e 'Pinot
Noir', submetidas a doses de P e K no solo. Fonte: Os autores (2020).

3.3. Adubação nitrogenada
A adubação nitrogenada é uma das ferramentas mais poderosa que o técnico ou viticul-
tor possuem no manejo do vinhedo, assim, deve-se tomar muito cuidado para não adubar
emexcesso. Como toda planta, a videira necessita de compostos nitrogenados para formar
aminoácidos, proteínas, ácidos nucléicos, clorofila, coenzimas, fitormônios e metabólitos
secundários, a fim de realizar seus processos fotossintéticos básicos (Marschner, 2012). °
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N por ser um elemento essencial, macronutriente, é requerido em maiores quantidades em
relação aos demais, e sua deficiência é visualmente identificada, seja pelo baixo vigor das
plantas, ou mesmo, por cloroses nas folhas marcadas pela tonalidade amarelada (Carranca
et aI., 2018). Porém, seu excesso também pode ser prejudicial, já que plantas, excessivamen-
te vigorosas, produzem muita massa de parte aérea, e acabam sombreando os cachos, alte-
rando assim, a composição química da baga (Centinari et aI., 2016; Vilanova et aI., 2019).
Desta forma, a adubação nitrogenada em videiras divide-se em (i) adubação de crescimento
e (ii) adubação de manutenção. Para ambas se preconiza a avaliação da disponibilidade de
N oriundo da matéria orgânica do solo, dos teores foliares, ou seja, ferramentas de solo e
plantas, as quais dêem subsidio para o técnico tomar decisões. A adubação de crescimento
tem como objetivo potencializar o crescimento inicial da parte aérea e sistema radicular,
proporcionando aumento de vigor às videiras. Ela inicia logo após o estabelecimento do
vinhedo e mantém-se até o início de produção de uva, o que normalmente ocorre no se-
gundo ou terceiro ano. Neste momento, recomenda-se apenas aplicar N, pois os níveis de
P e K já foram aumentados até o nível suficiente ou crítico, no momento da adubação de
pré-plantio. A adubação nitrogenada preconiza aumentar o acúmulo de fotoassimilados
e antecipar a formação da estrutura vegetativa das videiras. Normalmente, a matéria seca
total das plantas apresenta de 1 a 5 % de N.

3.3.1. Melhor tipo de fertilizante
A escolha do tipo de fertilizante na agricultura, em geral, considera a relação custo-benefí-
cio, ou seja, qual a concentração por unidade de produto que é mais vantajosa (Queiroz et
aI., 2011)(Tabela6). Desta forma, na região Sul do Brasil, quando os viticultores necessitam
trabalhar com a adubação nitrogenada, a utilização da ureia (45% de N) é a mais indicada.
A vantagem da utilização da ureia é o controle da quantidade aplicada, sem propiciar um
desbalanço nutricional dos outros nutrientes, caso seja utilizada alguma outra fonte de N
a qual possua outro elemento, Nitrato de Cálcio, por exemplo. Neste caso hipotético, de-
ve-se monitorar os teores de K e Mg no solo, devido as relações que as bases trocáveis apre-
sentam. A ureia quando aplicada sobre a superfície do solo é rapidamente hidrolisada por
enzimas extracelulares ureases, produzidas por microrganismos do solo, como bactérias,
fungos e actinomicetos (Lorensini et aI., 2012). Da sua hidrólise são formados o carbonato
de amônio [CO(NH2\ + 2H20-+(NH4\C03J, o qual é pouco estável no solo e se decom-
põe rapidamente, originando amônio (NH/), bicarbonato (HCO) e hidroxila (OH). O
HC03 pode se decompor em CO2 e OH. Caso parte NH/ reaja com OH, pode ocorrer a
formação de NH3, que é perdida para a atmosfera por volatilização. Outra parte de NH/
pode ser transformado por oxidação biológica em nitrito (N02"), seguido por nitrato (NO)·
), e este pode ser absorvido pelas raízes das videiras ou perdido por lixiviação, especialmente
em solos arenosos, sendo afetado pela quantidade de N aplicado no solo e volume de chuva
(Lorensini et aI., 2012; Brunetto et aI., 2016; Stefanello et aI., 2020). Assim, estratégias para
minimizar as quantidades de N03lixiviadas devem ser elaboradas, como a aplicação de N
em estágios fenológicos de maior demanda pelas videiras, fracionamento das aplicações, e o
fornecimento via modos alternativos que possibilitem a maior recuperação do fertilizante
pela videira.
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Tabela 6. Teores mínimos de nutrientes dos principais fertilizantes nitrogenados.

Fertilizantes Nitrogenados Garantia mínima Observações

Ureia 45 %deN

Sulfato de amônio 20%deN 22 a 24 % de S

Nitrato de amônio 32 % de N

Nitrato de cálcio 12 %deN 16 a 19 % de Ca

Fonte: Adaptado de Brasil (2007).

3.3.2. Melhor época de aplicação
O sucesso do manejo da adubação nitrogenada passa pela escolha da melhor época de apli-
cação do fertilizante. Isso por que, como o N é um elemento passível de muitas transforma-
ções no ambiente, ele pode ser perdido por volatilização, lixiviação, desnirrificação, ou mes-
mo, imobilizado na biomassa microbiana, diminuindo assim o aproveitamento pela videira
(Lorensini et aI., 2012; Brunetto et aI., 2018). Assim, muitos autores em diferentes Países
relatam que na maioria das observações as videiras recuperaram maiores quantidades de
fertilizante quando o mesmo foi ofertado no início da brotação (Conradie, 1991; Lôhnertz,
1991; Glad et aI., 1994; Araújo et aI., 1995; Brunetto et aI., 2006; Brunetto et aI., 2008)
(Figuras 6 e 7). Isso possivelmente ocorre porque, principalmente nas nossas condições da
região Sul, a brotação inicia quando finda o inverno, assim as temperaturas aumentam e
ocorrência de chuvas proporciona umidade adequada ao solo, potencializando a atividade
da população microbiana (Calleja-Cervantes et aI., 2015; Burns et aI., 2016). Somado a isso,
no início da brotação a videira irá redistribuir as reservas de N acumuladas nos caules e
raízes da safra anterior, para os órgãos em crescimento, tais como os ramos, folhas, e poste-
riormente cachos (Millard & Grelet, 2010). Este período é de intensa divisão celular e por
consequência, de alta demanda energética, a qual é suprida a partir da fertilização nitroge-
nada (Brunetto et aI., 2006).
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Figura 6. N derivado do fertilizante não recuperado (kg ha') (a) e nitrogênio do fertilizante
não recuperado (%) (b), em videiras cv. 'Cabernet Sauvignon' submetidas a aplicação de 30
kg N ha' em diferentes modos de parcelamento na Serra Gaúcha. I) 25% no início da brota-
ção + 25% na brotação + 25% na floração + 25% no crescimento das bagas; II) 50% no início
da brotação + 50% na brotação, III) 33,33% na brotação + 33,33% na floração + 33,33% no
crescimento das bagas e IV) 50% na floração + 50% no crescimento das bagas.

Fonte: Adaptado de Brunetto (2008).
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Figura 7. N derivado do fertilizante não recuperado (kg ha') (a) e N do fertilizante não
recuperado (%) (b), em videiras cv. 'Cabernet Sauvignon' submetidas a aplicação de 21,42kg
N ha' em diferentes modos de parcelarnento na Campanha Gaúcha do RS. I) 25% no início
da brotação + 25% na brotação + 25% na floração + 25% no crescimento das bagas; lI) 50~
no início da brotação + 50% na broração, III) 33,33% na brotação + 33,33% na floração +
33,33% no crescimento das bagas e IV) 50% na floração + 50% no crescimento das bagas.
Fonte: Adaptado de Brunetto (2008).

Por outro lado, Vos ct aI. (2004) e Schreiner & Scagel (2006) reportam que o estágio
mais adequado para aplicação de N seria durante o intervalo de seis semanas as quais ocorre
a floração, possibilitando uma recuperação de N maior que 20% em comparação a brotação.
Neste caso, após a rnaturaçâo das bagas, o N absorvido e acumulado nas folhas e ramos
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pode ser redistribuído novamente para os órgãos de reserva, o que aumenta as reservas do
nutriente em órgãos perenes, as quais são mobilizadas e redistribuídas para órgãos em cres-
cimento no próximo ciclo, durante a primavera (Zapata et aI., 2004).

3.3.2. Melhor modo de aplicação
A aplicação de fertilizantes nitrogenados em vinhedos proporciona o incremento das for-
mas minerais de N, como amônio (NH4 +) e nitrato (N03·), em diferentes profundidades do
perfil de solo, e consequentemente, da solução do solo (Barlow et aI., 2009; Lorensini et aI.,
2017; Stefanello et aI., 2020). Normalmente, o N é aplicado na forma sólida (granulada), na
projeção da copa das videiras, sobre a superfície do solo, sem incorporação, a fim de evitar
danos mecânicos às raízes, já que isso pode estimular a incidência de doenças radiculares
severas, as quais diminuem drasticamente o período produtivo das videiras (Pertot er aI.,
2008; Steenwerth & Belina, 2010; Pertot et aI., 2017). Entretanto, em regiões tropicais e
mesmo, subtropicais úmidas, como em grande parte do Brasil, as perdas de formas de N,
seja pela volatilização da amônia (NH3)(Figura 8), ou pela lixiviação de nitrato (Figura 9)
são potencializadas pelas elevadas temperaturas do ar e frequentes precipitações (Steenwer-
th & Belina, 2010; Lorensini et aI., 2012).
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Figura 8. Emissão cumulativa de amônia (NH3) (kg ha') em solo submetido a modos de
fornecimento de doses de N (Ureia: 45% N), cultivado com videiras jovens cv. 'Alicante
Bouscbet', na região da Campanha Gaúcha do RS (NSI- Aplicação de nitrogênio sem irri-
gação; NCI- Aplicação de nitrogênio com irrigação; FERT- Nitrogênio via Fertirrigação).
Fonte: Os autores (2020).
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Figura 9. Concentração de amônio (NH4 +) (a) e nitrato (N03') (b) na solução do solo cultiva-
do com videiras cv. 'Alicante Bouscbet' submetido a modos de fornecimento de N, durante 10
eventos pluviométricos na região da Campanha Gaúcha do RS. (NF- Nitrogênio via Fertir-
rigação; NFI- Aplicação de nitrogênio seguida de irrigação; NWI- Aplicação de nitrogênio
sem irrigação; 'hNF- '1í aplicação de nitrogênio via fertirrigação; C- Controle sem nitrogênio).
Barras verticais indicam o erro padrão (p<O.OOI). (NH4 + = (NF) y= 60.705986 - 0.946492*x
+0.003838·x2 plateau at 123.3 DAA; ('hNF) y= 12.3717648 - 0.1984223·x + 0.0009721·x2

platô aos 102.1 DAA; (NFI) y= 10.3868 + 0.01132·x; (NWI) y= 0.9248 + O.Ol1l*x; (C) y=
0.9248 + 0.0111·x); (N03' = (NF) Y= 5.571 + 332.559·x·'K2; ('1íNF) Y= 4.733 +723.163·x
1361; (NFI) y= 6.480 + 6575000'X4342; (NWI) y= 4.711+ 14640.121·x·2463; (C) y =13.270419-
0.439530·x + 0.004933 'x2 platô aos 44.5 DAA). Fonte: Adaptado de Stefanello et aI. (2020).

Este conjunto de interações entre manejo da fertilidade e clima interfere no potencial
de recuperação do fertilizante pela videira, sendo que, em condições de campo, as videi-
ras recuperam em média de 20% à 40% do fertilizante nitrogenado ofertado, alocando-o
principalmente nos órgãos anuais, como folhas, ramos e cachos (Conradie, 1990; Brunet-
to et aI., 2006; Brunetto et aI., 2016). Assim, as condições edafoclimáticas serão fatores
limitantes na resposta da cultura à fertilização. As videiras cultivadas em solos de textura
média à argilosa, na maioria das vezes, com ocorrência em regiões de maior altitude, tem
a sua necessidade de N suprida pela mineralização da matéria orgânica, não apresentando
resposta produtiva à fertilização nitrogenada (Stefanello et aI., 2019). Somado a isso, o
consórcio de plantas de cobertura nos vinhedos favorecem a manutenção da cobertura
vegetal sobre o solo, e isso possibilita a deposição dos resíduos e a ciclagem de nutrientes,
sejam eles oriundos de partes da videira, como o material podado e folhas em senescên-
da, os quais contribuem para a nutrição do vinhedo, ou de plantas espontâneas, como as
que ocorrem no Bioma Pampa (Zalamena et aI., 2013; Brunetto et aI., 2014). Por outro
lado, quando as videiras são cultivadas em solos arenosos e com baixos teores de matéria
orgânica (MOS), como os solos que ocorrem em regiões produtoras de uva e vinho reco-
nhecidas mundialmente, como Napa Valley (EUA), Barossa Valley (Austrália), Ribera Dei
Duero (Espanha), Vale de Itata (Chile) e mesmo, Campanha Gaúcha (Brasil), se observa
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incremento na produção de uva a partir da aplicação de fertilizantes nitrogenados (Bell &
Robson, 1999; Brunetto et aI., 2007; Lorensini et aI., 2015; Stefanello et aI., 2020). Desta
forma, a oferta de N por um modo de fornecimento mais adequado, como a fertirrigação,
ou mesmo, a aplicação de N seguida de irrigação, pode propiciar uma maior recuperação
do fertilizante pela videira. O ajuste de manejo da sincronia temporal entre a demanda da
planta e a oferta do fertilizante será fator preponderante no potencial de recuperação do
N. Por isso, modos de fornecimento, os quais utilizam a água como meio carreador de
elementos possibilitam um maior desenvolvimento radicular das videiras (Figura 10), as
quais explorarão um maior volume de solo, e potencialmente poderão absorver uma maior
quantidade de N (Radville et aI., 2016).
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Figura 10. Área superficial total de raizes (mm tubo:') nas safras 2016/17 (a) e 2017/18 (b) nas
camadas 0-20, 20-40 e 40-60 em de solo, durante o florescimento de videiras 'Alicante Bous-
chet'(Vitis vinifera L.) submetidas a diferentes doses e modos de aplicação de N, na região Sul
do Brasil (N Surf - Nitrogênio em superfície; N Ferr - Nitrogênio fertirrigado; O, 40 e 100
kg N ha' ano"). Barras verticais indicam erro padrão (n = 4). Letras minúsculas diferentes
indicam diferença significativa entre as doses de N no mesmo modo de aplicação e, letras mai-
úsculas diferentes indicam diferença significativa entre os modos de aplicação de N na mesma
dose N pelo teste de Scott-Knott (p<0,05). Fonte: Adaptado de Kulmann (2019).

A fertirrigação e a aplicação de N seguida de irrigação facilitam o crescimento e de-
senvolvimento inicial das videiras, a partir do aumento do vigor das plantas, e isso pode,
muitas vezes, antecipar o período produtivo, possibilitando um retorno rápido do capital
investido (Stefanello et aI., 2020). Somado a isso, plantas mais vigorosas na juventude acu-
mularão mais N nos tecidos em expansão, como folhas e ramos do ano, mas também em
órgãos de reserva, como caules e raizes (Figura 11), a fim de manter o balanço interno de C
e N positivo (Brunetro et aI., 2006; Brunetto et aI., 2016 ).
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Figura 11.Concentração de N em folhas (a)e diâmetro de caule (b), em videiras jovens cv. 'Ali-
cante Bouscbet' submetidas a modos de fornecimento de N na região Sul do Brasil. (NF- Nitro-
gênio via Fertirrigação; NFI- Aplicação de nitrogênio seguida de irrigação; NWI- Aplicação
de nitrogênio sem irrigação; 'ANF- 'A aplicação de nitrogênio via fertirrigação; C- Controle
sem nitrogênio). Letras minúsculas diferentes indicam uma diferença significativa entre os di-
ferentes modos de fornecimento de N na mesma safra, e letras maiúsculas diferentes indicam
uma diferença significativa entre as safras para cada modo de fornecimento de N pelo teste de
Skott-Knott (P <0,05). Fonte: Adaptado de Stefanello et aI. (2020).

A aplicação de fertilizantes nitrogenados via fertirrigação ou mesmo seguida de irriga-
ção propicia a manutenção do adequado estado nutricional das videiras possibilitando incre-
mentos de produtividade (Figura 12), principalmente em solos com baixa disponibilidade
natural de N, como os arenosos, sem a depreciação da qualidade da uva e do mosto, desde
que, as doses utilizadas sejam compatíveis com a demanda da planta (CQFS/RS-SC, 2016).
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Figura 12. Número de cachos por planta (a) e produção de uva por planta (b), em videiras jo-
vens cv. 'Alicante Bouschet'submetidas a modos de fornecimento de N na região Sul do Brasil.
(NF- Nitrogênio via Fertirrigação; NFI- Aplicação de nitrogênio seguida de irrigação; NWI-
Aplicação de nitrogênio sem irrigação; V,NF- V, aplicação de nitrogênio via fertirrigação; C-
Controle sem nitrogênio). Letras minúsculas diferentes indicam uma diferença significativa
entre os diferentes modos de fornecimento de N na mesma safra, e letras maiúsculas diferen-
tes indicam uma diferença significativa entre as safras para cada modo de fornecimento de N
pelo teste de Skotr-Knott (P <0,05). Fonte: Adaptado de Stefanello et aI. (2020).

3.2.3. Dose de Máxima Eficiência Técnica (MET)
A recomendação da dose de N para a cultura da videira em regiões produtoras tradicionais do
Mundo é baseada, preferencialmente, na análise de solo e/ou órgão vegetal. Normalmente uti-
lizando-se a folha, considerada como órgão diagnóstico, devido sua participação no processo
de translocação de fotoassimilados nos períodos de crescimento (Tagliavini & Millard, 2005).
Entretanto, a frequência para a realização das coletas de solo e a dificuldade em quantificar o
N disponível em amostras de solo, impossibilita a recomendação da dose a ser aplicada. Assim,
normalmente os sistemas de recomendação de adubação consideram o conteúdo de matéria
orgânica do solo, para predição da necessidade e doses de N (Tabela 7) (CQFS-RS/SC, 2016).
Nos estados do RS e SC antes da instalação dos vinhedos, tem sido utilizado o conteúdo de
matéria orgânica do solo como critério base para a definição da necessidade e dose de N a ser
aplicada na adubação de pré-plantio e crescimento em videiras (CQFS-RS/SC, 2016). A utili-
zação do conteúdo de matéria orgânica do solo para recomendação da dose é fundamentada
pela possibilidade da mineralização do N, presente nos compostos orgânicos, por causa da ação
dos microrganismos; e na futura disponibilização de formas de N na solução do solo (NOJ' e
NH -t+), que podem ser absorvidas pelas videiras. Porém, talvez o mais adequado fosse o estabe-
lecimento de uma melhor dose de N, através da realização de experimentos regionais de calibra-
ção, onde a dose a ser recomendada fosse correlacionada com parâmetros de crescimento, pro-
dução e composição da uva ou também dos subprodutos elaborados, como o mosto e o vinho.
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Tabela 7. Teores de matéria orgânica do solo e respectivas doses de N a serem aplicadas con-
forme a idade do vinhedo e o destino final da uva.

Anos após o plantio

Teor de matéria
orgânica no solo

3°

Dose de N para uva para vinho

% ...................................... kg de N ha' .

:S2,5

2,6 a 5,0

> 5,0

30

20

40
20

50

30

O:S10 :S10

Dose de N para uva para mesa

...................................... kg de N ha' .

:S 2,5 50

30

60

30

70
402,6 a 5,0

> 5,0 :S10 :S10 :S20

(I) Ano de plantio do porta-enxerto. Para muda enxertada, conta-se a partir do 2° ano. Fonte: Adaptado de
CQFS-RS/SC (2016).

o propósito da utilização da adubação nitrogenada é aumentar o acúmulo de fotoassi-
milados, e antecipar a formação da estrutura vegetativa da planta (Pommer, 2003). Assim, a
CQFS-RS/SC (2016) define a necessidade e a dose de N em videiras em produção com base
na sua concentração em folhas e na expectativa de produtividade (Tabela 8). Entretanto,
caso a análise de tecido não esteja disponível, recomenda-se a utilização da análise de solo,
baseando-se no conteúdo de matéria orgânica, geralmente inferior a 2,5%, na maioria dos
solos agrícolas brasileiros.
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Tabela 8. Dose de N a aplicar em vinhedos em produção a partir da interpretação dos teores
de matéria orgânica do solo, produtividade esperada e destino final da uva.

Produtividade Uva para vinho Uva de mesa

(t ha') .................... kg de N ha' .................

> 25 40 100
15 - 25 30 70
10 -15 15 40

<10 10 20

> 25 30 50
15 -25 20 30
10-15 10 20

< 10 10 15

Qualquer produtividade O O

Interpretação do teor de N
no tecido (folha completa ou

pecíoJo)

Insuficiente

Normal

Excessivo
Fonte: Adaptado de CQFS-RS/SC (2016).

Muitos estudos já foram realizados na região Sul do Brasil, tanto em solos com textura
arenosa, como argilosa, a fim de observar a resposta produtiva das videiras a doses de N
(Figura 13). Entretanto, a literatura é contraditória quanto a resposta produtiva das videiras
à oferta de N. Em alguns casos não se verificou incremento de produção com a adição de
doses de N, mas por outro lado, alguns estudos demonstraram efeito positivo do N sobre a
produção de uva, entretanto, as doses de máxima eficiência técnica (MET) foram obtidas a
partir de aplicações inferiores a 40 kg ha' de N (Brunetto et a!., 2007; Brunetto et a!., 2008;
Brunetto et a!., 2009; Lorensini et a!., 2015; Stefanello ct a!., 2020).
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Figura l3. Peso de 100 bagas (a) e produção de uva por planta (b), em videiras jovens cv.
'Alicante Bouschet', submetidas a modos de fornecimento de doses de N na região Sul do
Brasil. Fonte: Adaptado de Stefanello (2018).

3.2.4. Nível crítico de N em folhas
Além de todas estas informações o técnico e o agricultor ainda podem se munir de outra
ferramenta, a diagnose foliar. Como o N tende a ser aplicado anualmente e as plantas pe-
renes apresentam boa correlação entre os teores foliares e a produção de frutas, sempre que
possível, recomenda-se o monitoramento da concentração dos elementos no tecido. Assim,
estabelecemos níveis críticos de N em folhas completas baseados na sua concentração no
tecido e na produção relativa de uva, a partir de experimentos de calibração com avaliações
em diversas safras em toda região Sul do Brasil (Figura 14).
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Figura 14. Nível crítico de N em folhas durante o pleno florescimento (a) e a mudança de
cor nas bagas (b) em videiras cultivadas na região Sul do Brasil. Fonte: Os autores (2020).
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3.4. Efeitos da adubação sobre a composição da uva, mosto e vinho
A aplicação de fertilizantes nitrogenados proporciona o incremento de formas de N mineral
no solo, como nitrato (NOJ e amônio (NH4 +), as quais são potencialmente absorvidas pelas
raízes das videiras, e assim, possibilitarão o adequado desenvolvimento vegetativo e produtivo
(Brunetto et aI., 2016; Stefanello et aI., 2020). Entretanto, a dose de N a ser aplicada depende
do vigor do vinhedo. Visto que, videiras excessivamente vigorosas apresentam uma grande
massa de folhas e isso diminui a incidência solar direta no interior do dossel, podendo alterar
a qualidade da uva e, consequentemente, do mosto e vinho (Stefanello et aI., 2019) (Figura
15). A menor radiação solar incidente sobre os cachos pode afetar a atividade enzimática e os
processos de redisrribuição de compostos fenólicos, como antocianinas totais, as quais estão
presentes em maiores concentrações nas cascas das bagas, e condicionam a intensidade da co-
loração avermelhada na uva (Brunetto et aI., 2007; Stefanello er aI., 2020).

Estudos relatam que a aplicação de doses superiores a 40 kg N ha' ano:' contribuem
para a diminuição da concentração de antocianinas totais no mosto (Brunetto et aI., 2008;
2009). Além disso, o aumento da produção, verificado tanto pelo aumento do número,
quanto no tamanho de bagas, pode favorecer a diluição das concentrações de sólidos solú-
veis totais (SST) (Tesic et aI., 2007; Brunetto et aI., 2009; Stefanello et aI., 2020). Por outro
lado, há a necessidade de manter teores adequados de compostos nitrogenados nas uvas,
como arginina, asparagina, glutamato e glutamina, os quais são importantes fontes de N
para as leveduras durante o processo de fermentação do mosto (Bell & Henschke, 2005).
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Figura 15. Antocianinas totais (AT) (c); polifenóis totais (PT) (d), e sólidos solúveis totais
(SST) (e), em videiras 'Alicante Bouschet' submetidas a modos de fornecimento de doses de
N na região Sul do Brasil (NF= Nitrogênio via Fertirrigação, NCI = Nitrogênio Com Irri-
gação, NSI = Nitrogênio Sem Irrigação). Fonte: Adaptado de Stefanello (2018).
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o N está associado à multiplicação de leveduras e à conclusão da fermentação alco-
ólica, sendo que nestes períodos são necessários de 130 a 160 mg L-I de N (Spayd et aI.,
1995;Bell & Henschke, 2005). Assim, baixos níveis de N «130 mg L·I)podem resultar em
processos fermentativos mais lentos e isso pode levar à formação de compostos sul furados
indesejáveis nos vinhos (Vilanova et aI., 2007; Ugliano et aI., 2009). Estudos realizados na
Campanha Gaúcha (Dados não publicados), mostraram que o aumento da fertilização ni-
trogenada resultou no incremento de amônia no mosto (Figura 16). No entanto, para as
safras avaliadas, 2018 e 2019, mesmo com tal incremento, os teores de amônia ainda ficaram
abaixo das necessidades mínimas das leveduras (100 mg L-Ipara a cv. 'Cbardonnay' e 50 mg
L-Ipara a cv. 'Pinot Nair').

Chardonnay safra 2018 Pinot Noir safra 2018

1~,-----------------------------~ 45.-----------------------------~

15~--~----r_--~----,_--~~--~
20 40 60 80 100 20 40 60 80 100

Doses de N (kg ha·1) Doses de N (kg ha-1)

Figura 16.Teores de amônia (mg VI) no mosto de uvas de videiras 'Chardannay' e 'PinotNoir'
submetidas as doses crescentes de nitrogênio no solo na safra 2018. Fonte: Os autores (2020).

A deficiência de N na videira também reduz a produção de polifenóis totais. Os poli-
fenóis têm grande influência sobre a tonalidade e intensidade da cor, bem como, nas carac-
terísticas gustativas da uva e do vinho (Keller, 2015; Pérez-Álvarez et aI., 2017). Por outro
lado, utilizando doses adequadas de N, o conteúdo de N nas bagas e, por consequência, N
amoniacal no mosto podem aumentar (Spayd et aI., 1995; Choné et aI., 2006). Desta forma,
também podem aumentar os valores de pH do mosto (Spayd et aI., 1995; Kelly et aI., 2017).
Essas alterações podem resultar em vinhos com elevado pH, mais suscetíveis a ataques rni-
crobiológicos e com menor intensidade da coloração vermelha das antocianinas (Rizzon
& Miele, 2002). Uma maior acidez pode ser estratégica para elaboração de alguns vinhos,
desde que, tais produtos busquem ressaltar a acidez (exemplo, vinhos base para espumante,
bem como brancos, rosés ou tintos de guarda).

Aplicações excessivas de N (muito superiores a 40 kg N ha' ano-I) aumentam o tama-
nho e número de bagas, porém resultam na diluição de antocianinas totais e dos sólidos
solúveis totais, que são responsáveis por até 90% dos açúcares encontrados no mosto (Spayd
et aI., 1995; Tesic et aI., 2007; Brunetto et aI., 2009). Essas alterações normalmente não são
desejadas, pois resultam em vinhos de menor intensidade de coloração e menor potencial
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cv. 'Chardonnay'

Doses deN Densidade inicial do Teor de açúcares
(kg ha·l) mosto Sólidos solúveis totais redutores

(g mL·I) ("Brix) (g L-I)

O 1,085 20,5 207,6

20 1,086 20,7 209,0

40 1,087 21,0 212,1

60 1,086 21,1 212,8

80 1,087 21,3 215,6

Fante: Os autores (2020).
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alcoólico, respectivamente. Na Campanha Gaúcha do RS, para as cultivares 'Cbardon-
nay' e 'Pinot Noir' avaliadas durante as safras de 2018 e 2019 (Dados não publicados),
a utilização de doses crescentes de N (Oa 80 kg N ha' ano-I) resultaram no incremento,
embora pequeno, de SST, açúcares redutores e densidade inicial do mosto (Tabela 9).
Este fato chama atenção, pois a dinâmica observada é diferente da observada em estudos
anteriores reportados.

Tabela 9. Densidade inicial, concentração de sólidos solúveis totais (SST) e açúcares reduto-
res no mosto da uva de videiras 'Cbardonnay', submetidas a doses crescentes de N no solo,
na safra 2018.

o aumento da dose de N também resultou no incremento dos teores de ácido glucô-
nico nos mostos (Figura 17). O ácido glucônico é um produto da oxidação da glicose das
bagas, resultado da ação de microrganismos como o Botrytis cinerea (Tsukatani & Matsu-
moto, 2005). Bagas atacadas por podridões resultam em mostos com teores de ácido glu-
cônico acima de 0,5 g L-I (Zoecklein et a!., 2000). Para a cv. 'Chardonnay', os teores de
ácido glucônico foram maiores em 2018, onde doses a partir de 20 kg N ha' resultaram em
mostos com ácido glucônico acima de 0,5 g LI. Em 2019, nenhuma das doses aplicadas (Oa
8Gk~ N ha:1\ u\ua'\lassou este hmi.te embOla o aumel\.to da dose de N tenha i.nc.tememaQ.()
o aumento do ácido glucônico. Estes resultados são similares aos observados por Eckhardt
et a!. (2019), os quais avaliaram o ácido glucônico como indicador de qualidade de uvas da
Campanha Gaúcha do RS, sendo o teor de ácido glucônico de 0,51 g L-Ium limite aceitável
para uvas 'Chardonnay'. Já para a cv. 'Pinot Noir' a safra de 2018, bagas oriundas das plantas
que receberam doses de 60 à 80 kg N ha' apresentaram os maiores teores de ácido glucônico
(0,1 e 0,2 g L-I, respectivamente). Na safra de 2019, os teores de ácido glucônico aumenta-
ram com a elevação da adubação nitrogenada (Oa 80 kg N ha'), ultrapassando 0,5 g LI em
todas as doses avaliadas.
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Figura 17.Concentração de ácido glucônico (g L·I) no mosto da uva de videiras 'Cbardon-
nay' submetidas as doses crescentes de N no solo na safra 2018, e de videiras 'Pinot Noir' na
safra 2019. Fonte: Os autores (2020).

O P afeta diretamente o vigor da videira. Quando em deficiência, reduz o desenvolvi-
mento da planta (sistema radicular e parte aérea), além de diminuir a lignificação dos teci-
dos (Fregoni, 1980). A concentração de P na videira, e consequentemente, no mosto e no
vinho é resultado do manejo do solo do vinhedo, respondendo principalmente à adubação
fosfatada e ao pH do solo, os quais limitam a disponibilidade do P às plantas (Skinner &
Matthews, 1987).

Além da concentração de P, a adubação fosfatada pode alterar outros parâmetros
no mosto e no vinho. Estudos realizados na Campanha Gaúcha do RS (Dados não pu-
blicados) demonstram que o incremento de P no vinhedo resultou na diminuição SST
das uvas e, consequentemente, de densidade inicial e açúcares redutores do mosto (cvs.
'Chardonnay' e 'Pinot Noir', na safra de 2018). Embora o P promova o aumento do número
edo tamanho de folhas e a fixação e qualidade de frutos (Schumacher, 2014), doses mais
elevadas(acima de 60 kg P2 O 5 ha') resultaram em teores mais baixos de açúcar no mosto
(Figura 18). Isso pode estar relacionado ao aumento da densidade de dossel foliar, influen-
ciadapositivamente pela maior disponibilidade de P, o que diminui a luminosidade direta
noscachos, retardando ou impedindo o amadurecimento desses cachos (Brunetto et aI.,
2007; Stefanello et aI., 2019).
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Figura 18. Teor de açúcares redutores (g L·I) no mosto da uva de videiras 'Chardonnay'
submetidas as doses crescentes de P no solo na safra 2018, e de videiras 'Pinot Noir' na safra
2019. Fonte: Os autores (2020).

Somado a isso, os teores de K e o pH dos mostos também diminuíram com incremen-
to da dose de P. As reduções do pH e do K estão correlacionadas, pois, altas concentrações
de K podem ocasionar perdas excessivas de ácido tartárico devido à precipitação na forma
de bitartarato de K (Mpelasoka et a!., 2003; Daudt & Fogaça, 2008). Se as uvas forem des-
tinadas à elaboração de vinhos base para espumante, esses resultados podem ser interessan-
tes, pois muitas vezes, a busca é por vinhos com maior acidez e menor pH, resultando em
menor importância seu potencial alcoólico.

Os vinhos 'Chardonnay' e 'Pinot Noir' apresentaram diminuição nos teores de etanol
e pH, e incremento do ácido málico com o aumento da dose de P (Dados não publicados).
Em relação ao etanol, esta diminuição era esperada, uma vez que o álcool é produto da
fermentação dos açúcares pelas leveduras, e o teor de açúcares no mosto diminuiu com
aumento da dose de P. Por outro lado, o teor de ácido málico é particularmente importante
para vinhos que não são submetidos à fermentação malolática, a qual consiste na transfor-
mação do ácido málico em lático, desenvolvida por bactérias láticas (Togores & Fernánde-
z-cano, 2011). Nesses vinhos, o ácido málico confere uma sensação de acidez mais agressi-
va quando comparado ao ácido lático, podendo ser especialmente interessante em vinhos
brancos e rosados. Assim, o aumento da disponibilidade de P às videiras pode favorecera
qualidade do vinho, uma vez que baixos valores de pH do mosto são benéficos tanto senso-
rialmente, quanto à conservação, pois a acidez exerce um efeito antimicrobiano, inibindo o
desenvolvimento de bactérias que poderiam levar à degradação do vinho (Jackson, 2000),
assim como, uma maior estabilidade de cor em vinhos tintos.

O K absorvido pela videira acumula-se nas folhas e outros órgãos de reserva. Na época
de demanda (maturação) é transportado e acumulado nas bagas, podendo representar mais
de 50% dos minerais presentes (Conde et a!., 2007). Segundo Mpelasoka et a!. (2003), os
teores de K nas bagas podem variar de 6,05 a 11,7 mg s' de peso fresco (casca + polpa). O
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principal acúmulo de K acontece na polpa (59%) e na casca (32%) (Bertoldi et aI., 2011) e
suas funções no cacho estão relacionadas as reações de síntese e ativação enzimática, con-
tribuindo para o adequado amadurecimento das bagas, concentração de açúcares e manu-
tenção do turgor celular (Osakabe et aI., 2013). Somado a isso, o K possui importância no
transporte de solutos, partição de assimilados e na síntese dos diversos polifenóis, os quais
são responsáveis pelos constituintes de cor e aroma das bagas (Delgado et aI., 2004).

Em estudos realizados na Campanha Gaúcha do RS, a adubação potássica resultou
na diminuição de K no mosto (Dados não publicados) (Figura 19). Para a cv. 'Cbardonnay',
quanto maior a dose de K adicionada ao solo, menor foi o teor de K no mosto. Em 2018 os
teores de K variaram entre 800 e 1100 mg LI (para 80 e O kg K ha', respectivamente). Em
2019 estes teores variaram de 1000 alISO mg L-I (para 80 e O kg K ha', respectivamente).
Para a cv. 'Pinot Noir', também nas duas safras avaliadas, houve decréscimo dos teores de
K no mosto com o incremento da adubação potássica. Em 2018 os teores de K no mosto
variaram entre 600 e 800 mg L-I (para 80 e O kg K ha', respectivamente). Em 2019 os teores
de K no mosto variaram entre 400 e 600 mg L-I (para 80 e Okg K ha', respectivamente). Os
resultados observados neste experimento são contraditórios, uma vez que com o aumento
da dose de K era esperado aumento da disponibilidade de K, aumento da sua absorção pela
videira e, consequente, aumento dos teores de K do mosto.
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Figura 19. Teores de K (mg L-I) no mosto da uva de videiras 'Chardonnay' submetidas as
doses crescentes de K no solo na safra 2018, e de videiras 'Pinot Noir' na safra 2019. Fonte:
Os autores (2020).

O incremento da dose de K (O- 80 kg K ha') resultou no incremento de ácido glucônico
(Figura 20). O incremento nos teores de ácido glucônico foi maior na cv. 'Pinot Noir', ultra-
passando 0,5 g L-I em todas as doses de K, nas duas safras avaliadas. Para a cv. 'Chardonnay',
a safra de 2018 apresentou os maiores teores, de 0,6 a 0,9 g LI. O incremento da dose de K
também resultou no aumento dos teores de amônia no mosto. Possivelmente, esses resultados
ocorreram devido às funções do K, de relação osmótica e hídrica, que promoveram a melhor
absorção e assimilação de outros nutrientes, tais como o N (Marschner, 2012).
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Figura 20. Teores de ácido glucônico (g L·I) no mosto da uva de videiras 'Chardonnay'sub-
metidas as doses crescentes de potássio no solo na safra 2018, e de videiras 'Pinot Noir' na
safra 2019. Fonte: Os autores (2020).

Assim, as adubações potássicas podem influenciar a composição do mosto, tanto em
pH, acidez total (AT), como SST. O pH e a AT estão relacionados com a qualidade e a esta-
bilidade do mosto e, por consequência, do vinho, bem como, das características sensoriais,
poder de oxidação e potenciais danos microbiológicos (Mpelasoka et aI., 2003; Walker &
Blackmore, 2012). Segundo Mpelasoka et aI. (2003), o pH ideal no mosto é de 3,5, no en-
tanto, em altas quantidades de K na baga, o pH também se eleva. Ainda de acordo com os
mesmos autores, pode ocorrer uma troca estequiométr ica dos prótons do ácido (H+) pelo K,
formando o bitartarato de K, um sal que precipita no vinho, prejudicando sua qualidade.
Além disso, pode ocorrer uma diminuição na relação de ácido tartárico/málico, contri-
buindo ainda mais para o aumento de pH.

Níveis de AT entre 55 e 130 meq L·I são consideradas normais, segundo a legislação
brasileira (BRASIL, 1988). Em experimento na região produtora de São Joaquim (SC), o
uso de adubação potássica até a dose de 100 kg K2 O ha', não alterou os valores de SST (22,3
°Brix), pH (2,91) e acidez total (107,9 meq L'I) no mosto. Possivelmente, porque o teor total
de K na baga não aumentou com a dose do fertilizante, sendo os teores (médios ou altos de
K no solo) suficientes para suprir a demanda da planta (Ciotta, 2014).

4. Considerações finais
Os solos ácidos e com baixa fertilidade não suprem a demanda das videiras pelos nutrien-
teso Assim, quando diagnosticada a necessidade, corretivos do solo devem ser aplicados
nas áreas a serem incorporadas ao sistema de produção de uva sobre a superfície do solo e,
preferencialmente, incorporados em camadas profundas, como 0-20 ou 0-30 cm, mínima-
mente. As quantidades de nutrientes pela adubação de pré-plantio são aplicadas para elevar
os /eOfe>de .auaiaurs no solo, até o nível crítico da videira. Quando isso é realizado com

sucesso, apenas o N éapficado rie aáu6açãoáecresamenro..ll:bJ; .o33oVhç.ióo'epfoduçfa
a necessidade e dose de nutrientes pode ser definida pela análise de solo, mas também pela
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análise de tecido, sendo considerada a expectativa de produção. No entanto, os resultados
de pesquisa regionais são fundamentais para o ajuste da recomendação de adubações em
vinhedos. Estas afetam a qualidade do mosto e até do vinho, o que reforça a necessidade
do avanço de estudos no sentido de definir, sempre que possível, os melhores teores (solo e
tecido), as melhores, doses, épocas e modos de aplicações, para obtenção de elevadas pro-
dutividades, mas que proporcionem subprodutos de uvas com parâmetros desejáveis pelos
técnicos e consumidores.
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