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A adubação nitrogenada é uma das práticas de manejo do vinhedo que afeta a qualidade da uva.  

Assim, a aplicação de N deve ser realizada com prudência. O presente trabalho objetivou determinar  

a influência do N nas características químicas da uva de viníferas Cabernet Sauvignon submetidas à  
aplicação de N. O experimento foi conduzido na safra 2004/05 em um vinhedo na Vinícola Almadén,  

em Santana do Livramento, RS, sobre um Argissolo Vermelho. As videiras receberam a aplicação 0,  

15, 30, 45, 60 e 85kg ha-1 de N em três épocas. Na maturação a uva foi colhida e submetida a  

determinação de °Brix, pH, acidez total, pH, intensidade da cor, polifenóis, antocianas, N amoniacal,  

ácido tartárico e ácido málico. Os resultados obtidos mostraram que os valores de acidez total, ácido  

málico, ácido tartárico e N amoniacal aumentaram com a dose de N. Por outro lado, a quantidade de  

antocianas diminuiu com o aumento da quantidade de N aplicada, diminuindo a qualidade da uva e  

do vinho.  
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As atuais recomendações de adubação nitrogenada para a videira no Rio Grande do Sul não inferem  

informações sobre a influência do nitrogênio na qualidade da uva. O presente trabalho objetivou  

determinar a interferência do N nas características químicas da uva de viníferas Cabernet Sauvignon  

submetidas à aplicação de N. O experimento foi conduzido na safra 2004/05 em um vinhedo na  

Embrapa Uva e Vinho, em Bento Gonçalves, RS, sobre um Neossolo Litólico. As videiras receberam  

a aplicação 0, 15, 30, 45 e 60kg ha-1 de N em três épocas. Na maturação a uva foi colhida e  

submetida à determinação de °Brix, pH, acidez total, pH, intensidade da cor, polifenóis, antocianas, N  

amoniacal, ácido tartárico e ácido málico. Os resultados mostraram que a quantidade de N amoniacal  

na uva nos tratamentos com adição de N foram similares ao tratamento testemunha. Além disso, a  

quantidade de antocianas na uva nos tratamentos com adição de N foi menor que o tratamento  

testemunha, causando efeito negativo na qualidade da uva e conseqüentemente do vinho.  
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