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Introdução 
 

A viticultura brasileira está alicerçada sobre a região Sul do Brasil, sendo o Estado do Rio 

Grande do Sul (RS) responsável por mais de 60% da área cultivada, produção de uva, vinhos e 

espumantes. Neste contexto, a tradicional Serra Gaúcha é a região mais antiga no cultivo da 

videira, sendo responsável pela elaboração de sucos, espumantes e vinhos (Vitis labrusca L). Por 

outro lado, nas últimas décadas, a região da Campanha do RS, com extensas áreas de campo natural 

foi incorporada ao sistema de produção de uva para elaboração de vinhos finos (Vitis vinífera L.). 

Nesta região, os vinhedos são implantados em solos arenosos, com baixos teores de matéria 

orgânica e, por consequência, com baixa oferta de Nitrogênio (N) às videiras. Mas também, os 

solos naturalmente são ácidos e possuem baixa disponibilidade de nutrientes, especialmente, 

Fósforo (P) e Potássio (K). Desta forma, a aplicação de doses de máxima eficiência técnica (MET) 

de fertilizantes, ou mesmo a proposição de níveis críticos (NC) e faixas de suficiência (FS) de 

nutrientes em solo e folhas, específicos por cultivares, se faz necessária para possibilitar o aumento 

na produção de uva na região. Isso porque, as recomendações técnicas atuais são oriundas de 

informações geradas na região da Serra Gaúcha do RS, onde o solo, clima e mesmo cultivares são 

muito distintos dos que ocorrem na região Sul do RS. Diante disso, este informe objetiva gerar 

uma recomendação técnica de adubação para vinhedos cultivados em solos arenosos, na região 

Sul do RS. 

 

 



Metodologia 
 

O banco de dados que possibilitou a elaboração dessa proposição é oriundo de experimentos 

de calibração de nutrientes implantados sobre campo natural no ano de 2011, no município de 

Santana do Livramento, Estado do Rio Grande do Sul (RS), região Sul do Brasil. O vinhedo foi 

implantado em solo Argissolo, com textura entre 10 e 20% de argila. As cultivares de videiras 

(Vitis vinifera L.) tintas e brancas foram ‘Pinot Noir’ e ‘Chardonnay’, respectivamente. O porta-

enxerto utilizado foi ‘Paulsen 1103’. A escolha dos materiais levou em consideração a 

representatividade na região de estudo, pois juntas estas duas cultivares representam mais da 

metade dos vinhedos da Campanha Gaúcha, em termos de área cultivada. O sistema de condução 

das videiras foi em espaldeira. A densidade de plantio foi de 4.000 plantas por hectare, com 

espaçamento entre linhas de 2,5 m e entre plantas de 1,0 m. Assim, foram implantados 3 

experimentos de doses de nutrientes (N, P, K). No experimento de N foram aplicadas, anualmente, 

doses de 0, 10, 20, 40, 60 e 80 kg N ha-1, na forma de ureia (45% de N). Já no experimento de P 

foram aplicadas doses de 0, 10, 20, 40, 60 e 100 kg P2O5 ha-1, na forma de superfosfato triplo (42% 

de P2O5). Enquanto, no experimento de K foram aplicadas doses de 0, 20, 40, 60 e 80 kg de K2O 

ha-1, na forma de cloreto de potássio (60% de K2O). Durante todo o período de condução do 

experimento o vinhedo teve o solo coberto por plantas nativas do bioma Pampa, como Axonopus 

affinis, Paspalum notatum e Paspalum plicatulum. Estas plantas foram manejadas a partir de 

roçadas mecanizadas, e seus resíduos foram depositados sobre a superfície do solo.  

 

 

Foto 1. Vista geral dos experimentos de longa duração de calibração de nutrientes em solos 

arenosos na região Sul do RS. 
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Nas safras de 2016/17, 2017/18 e 2018/19, durante os estágios fenológicos de florescimento 

e pintor (mudança da cor das bagas), folhas completas (limbo + pecíolo) opostas ao cacho foram 

coletadas, no terço médio das videiras. As folhas foram secas em estufa com circulação forçada de 

ar à 65º C, moídas em moinho do tipo Willey com malha de 2 mm, e submetidas à digestão 

sulfúrica para determinação das concentrações totais de N, P e K. A determinação de N foi 

realizada a partir de destilação da amostra em destilador de arraste a vapor micro-Kjehdahl. A 

determinação de P ocorreu a partir do métodolo colorimétrico de azul de molibdato, a 662 nm, em 

espectrofotômetro de UV-visível. Por sua vez, a determinação de K foi realizada em 

espectrofotômetro de chama. Na colheita, todos os cachos de cada planta foram contados e pesados 

para determinação do número de cachos e produção de uva por planta e por área. Um mês após a 

colheita, foram coletadas amostras de solo da camada diagnótico (0-20 cm), com auxílio de uma 

pá. As amostras foram secas ao ar (TFSA), moídas e passadas em peneira de 2 mm. 

Posteriormente, as amostras foram submetidas à extração de P e K disponíveis pelo método de 

Mehlich-1. 

 

 

Foto 2. Videiras ‘Pinot Noir’ (tinta) e ‘Chardonnay’ (branca) (Vitis vinifera L.) em produção 

cultivadas em solos arenosos na região Sul do RS. 
 

De posse dos dados, foram calculadas as doses de MET de nutrientes, a partir de regressões 

quadráticas, com comportamente de platô. A dose de MET foi assumida com 90% do rendimento 

máximo. As relações entre as concentrações de nutrientes em folhas (N, P e K) e solo (P e K), e a 

produção de uva foram propostas a partir de regressões lineares com platô. A concentração crítica 

de nutrientes foi assumida como sendo o ponto em que a linha ajustada alcança seu platô, não 

mostrando mais aumento de rendimento à medida que a concentração do nutriente no solo ou nas 

folhas aumenta. A regressão foi ajustada no percentil 95% para garantir que o modelo estabelecido 

retratasse a relação entre o rendimento e a variável independente (concentração de nutrientes), 

enquanto minimiza a chance do rendimento ser limitado por outros fatores. Para ambos os cálculos, 



foram utilizados modelos bayesianos hierárquicos, que permitiram calcular a concentração crítica 

mais provável de nutrientes para cada cultivar de videira (NC), bem como a distribuição de 

frequência dos parâmetros (FS). Os valores propostos são oriundos de produtividades de uva que 

variaram de 10 à 15 toneladas de uva por hectare, em videiras cultivadas em solos arenosos. 

 

Resultados 
 

A proposição de aplicação das doses de MET foi idealizada para um período que compreenda 

o final da brotação e o início do florescimento das videiras. Isso porque, este período coincide com 

a máxima absorção de nutrientes pelas plantas, representando adequadamente esta relação 

biológica de oferta e demanda de nutrientes. Diante disso, videiras ‘Pinot Noir’ apresentaram 

maiores produtividades quando submetidas à aplicação de 20 kg de N, 60 kg de P2O5 e 40 kg de 

K2O ha-1 (Tabela 1). Por outro lado, videiras ‘Chardonnay’ foram mais produtivas quando 

submetidas a 80 kg de N e K2O, e 40 kg de P2O5 ha-1 (Tabela 1). As doses de MET propostas são 

maiores que as doses indicadas pela recomendação regional (Comissão de Química e Fertilidade 

do Solo – Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, 2016), o que pode estar de certa forma, 

limitando o potencial produtivo destas cultivares. Já os NC e FS de nutrientes no solo da camada 

0-20 cm em relação à produção foram de 70 mg K dm-3 e de 40 mg P dm-3 (Tabela 1). 

Além das doses de MET, nós propomos NC e FS de nutrientes em folhas durante o estágio 

do florescimento, que não são sugeridos pela recomendação oficial regional para videiras. Os 

resultados gerados são específicos para vinhedos implantados sobre solos arenosos da região sul 

do RS (Tabela 1). Além disso, a modelagem bayesiana nos permitiu identificar diferenças na 

exigência nutricional e potencial produtivo a nível de cultivar, o que resultou em diferentes NC e 

FS para cada material. Os NC obtidos em folhas de videiras ‘Pinot Noir’ coletadas durante o 

florescimento foram 23,9, 1,6 e 18,0 g kg-1 para N, P e K, respectivamente. Em folhas coletadas 

no pintor esses valores foram de 20,6 g de N kg-1, 1,4 g de P kg-1, e 17,3 g de K kg-1 (Tabela 1). Já 

para as videiras ‘Chardonnay’ os valores propostos foram diferentes. Durante o florescimento os 

NC foram 21,4, 1,6 e 17,4 g de N, P e K kg-1, respectivamente. Já para o estágio fenológico de 

pintor, os resultados obtidos foram de 19,8, 1,1 e 16,9 g kg-1 para N, P e K, respectivamente (Tabela 

1). Somado a isso, as FS de N e P obtidas estão condizentes com as preconizadas pela 

recomendação oficial regional. Porém, os valores propostos para K foram bem superiores aos 

recomendados para a região, demonstrando que as concentrações mínimas de K para videiras da 

região atualmente estão subestimadas, e isso pode comprometer o potencial produtivo, 

principalmente em solos com baixa CTC, como os arenosos. 
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Considerações finais 
 

A proposição de doses de máxima eficiência técnica, níveis críticos e faixas de suficiência 

de nutrientes em solo e folhas, representa um avanço técnico para a viticultura da região Sul do 

Rio Grande do Sul. Essas proposições poderão ser recomendadas para as cultivares ‘Pinot Noir’ e 

‘Chardonnay’ com tetos produtivos de 10 à 15 toneladas de uva por hectare, cultivadas em solos 

arenosos. Caso as expectativas de produtividade para estas cultivares sejam maiores, ou mesmo, 

para outras cultivares tintas e brancas, sugere-se ajuste as doses de nutrientes a serem aplicadas, 

conforme decisão do técnico responsável pelo vinhedo. Desta forma, a partir destes resultados os 

viticultores poderão aumentar a produtividade de uva em seus vinhedos, reduzindo os custos, e 

aumentando a lucratividade, gerando assim, desenvolvimento econômico e social na região.  

 

Tabela 1. Proposição de doses de máxima eficiência técnica (MET), níveis críticos (NC) e faixas 

de suficiência (FS) de nutrientes em solo e folhas de videiras cultivadas em solos arenosos. 

 

Valores de referência de nutrientes em solos arenosos de vinhedos (0-20 cm)   

Nutriente 

Recomendação Proposição  
Proposição de doses 

de nutrientes 

(MET) 

  

NC (mg dm-3) NC (mg dm-3) FS (mg dm-3) (kg ha-1)   

P 30(1) 40,0(1, 3) 35,0 – 45,0 (1, 3) 40 (30 – 50)3;4   

K  60(2) 70,0(2, 3) 60,0 – 80,0 (2, 3) 50 (40 – 60)3;5   

Valores de referência de nutrientes em folhas completas   

 

Nutriente 

Recomendação de 

doses de 

nutrientes 

Proposição 

de doses de 

nutrientes 

(MET) 

Recomendação  Proposição 

   

 (kg ha-1) (kg ha-1) FS (g kg-1) NC (g kg-1) FS (g kg-1)   

Cultivar ‘Pinot Noir’   

---------------------------------------------------------Florescimento--------------------------------------------------------   

N NA 40 (30 – 50)(3, 6) 
NA 

23,9 22,9 – 25,1    

P 
NA 

50 (40 – 60)(3, 4) 
NA 

1,6 1,5 – 1,7    

K 
NA 

40 (30 – 50)(3,5) 
NA 

18,0 16,8 – 19,1    

 
 

 
 

     



--------------------------------------------------------------Pintor-------------------------------------------------------------   

N 10(6) NA 16,0 – 24,0 20,6 18,8 – 21,8    

P 20(4) NA 1,2 – 4,0 1,4 1,3 – 1,5    

K 20(5) NA 8,0 – 16,0 17,3 16,1 – 18,2    

Cultivar ‘Chardonnay'   

---------------------------------------------------------Florescimento-------------------------------------------------------   

N 
NA 

50 (40 – 60)(3, 6) 
NA 

21,4 20,7 – 21,9    

P 
NA 

40 (30 – 50)(3, 4) 
NA 

1,6 1,5 – 1,7    

K 
NA 

50 (40 – 60)(3, 5) 
NA 

17,4 15,8 – 18,9    

--------------------------------------------------------------Pintor-------------------------------------------------------------   

N 10(6) NA 16,0 – 24,0 19,8 18,2 – 20,9    

P 20(4) NA 1,2 – 4,0 1,1 1,0 – 1,2    

K 20(5) NA 8,0 – 16,0 16,9 15,3 – 18,1    

NA = Não Avaliado; (1) Valores de referência de P para solos pertencentes a classe textural 4 = ≤ 20% de argila; (2) 

Valores de referência de K para solos com CTCpH 7,0  ≤ 7,5 cmolc dm-3. (3) As doses sugeridas são para expectativas de 

produção entre 10 e 15 toneladas de uva por hectare para videiras ‘Pinot Noir’ e ‘Chardonnay’. (4) kg de P2O5 ha-1; (5) 

kg de K2O ha-1; (6) kg de N ha-1; Para maiores produtividades, ou mesmo, para outras cultivares, sugere-se que os 

técnicos responsáveis realizem ajustes nas dosagens. Fonte: Os autores. 


