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Resumo. O trabalho teve por objetivo avaliar o efeito de duas fontes de fertilizantes minerais orgânicos na 

produção e qualidade da uva 'Tannat'. Desenvolvido na campanha de 2018/19 pelo Núcleo de Estudo, Pesquisa 

e Extensão em Enologia (NEPE²), em uma vinha comercial de 7 anos, plantado na direção leste/oeste, no terre-

no “planos de eutrofização veritolítica” com a uva 'Tannat' , no porta-enxerto 'SO4' e,  conducido em espaldeira  

com poda “ Guyot”, localizado no município de Dom Pedrito - RS. Os tratamentos foram: T1) controle (aplica-

ção de água); T2) Fertilizante Codisolo®, aplicado na região do cacho; T3) Fertilizante Codisolo®, aplicado na 

região do cacho e no dossel vegetativo; T4) Fertilizante Folhas®, aplicado na região do cacho e; T5) Fertilizan-

te Folhas®, aplicado na região do cacho e no dossel vegetativo. Os produtos utilizados foram: adubo mineral 

orgânico (Codisolo® 04-14-08 + Micros) e fertilizante de Folhas® Codipa 10-10-10 + Micros; ambas nas con-

centrações de 2 ml L
-1

. Os tratamentos foram aplicados quatro vezes, durante as fases fenológicas de acordo 

com a escala Eichorn & Lorentz (1977): grão de chumbinho (29), troca da cor das bagas (31), início do amole-

cimento das bagas (35) e 15 dias antes da colheita (38). As uvas e o suco foram avaliados quanto aos parâme-

tros: massa do cacho (g), largura e comprimento do cacho (cm); número de bagas por cacho; Sólidos Solúveis 

Totais - SST (ºBrix); pH; Acidez total titulável (mEq L
-1

), ácido málico (g L
-1

), ácido tartárico (g L
-1

), ácido 

glucônico (g L
-1

) e teor de potássio (mg L
-1

). Os dados do experimento foram avaliados com o teste ANOVA e 

com o teste de 5% de Tuckey. Apenas o número de bagas por cacho apresentou diferença significativa; para as 

demais variáveis avaliadas, os tratamentos investigados foram semelhantes.                   Palavras chave: Vitis 

vinifera L., Nutrição mineral, Campanha Gaucha, Vitivinicultura.  

Abstract. The objective of this work was to evaluate the effect of two sources of organic mineral fertilizers on 

the production and quality of 'Tannat' grapes. Developed in the 2018/19 campaign by the Center for Study, Re-

search and Extension in Oenology (NEPE²), in a 7-year-old commercial vineyard, planted in the east / west di-

rection, on the ground “veritolytic eu-trophization plans” with the grape ' Tannat ', in the rootstock' SO4 'e, con-

ducted in a gu-yot pruning tray, located in the municipality of Dom Pedrito - RS. The treatments were: T1) con-

trol (water application); T2) Codisolo® fertilizer, applied in the cluster region; T3) Codisolo® fertilizer, applied 

in the cluster region and in the vegetative canopy; T4) Fertilizer Leaves®, applied in the region of the bunch 

and; T5) Fertilizer Leaves®, applied to the cluster region and the vegetative canopy. The products used were: 

organic mineral fertilizer (Codisolo® 04-14-08 + Micros) and Leaves® fertilizer Codipa 10-10-10 + Micros; 

both at 2 ml L
-1

 concentrations. Treatments were applied four times during the phenological phases according to 

the Eichorn & Lorentz scale (1977): pellet grain (29), berry color change (31), onset of berry softening (35) and 

15 days before harvest (38). Grapes and juice were evaluated for the following parameters: mass (g), width and 

length of bunch (cm); number of berries per bunch; Total Soluble Solids - SST (ºBrix); pH; Total titratable acid-

ity (mEq L
-1

), malic acid (g L
-1

), tartaric acid (g L
-1

), gluconic acid (g L
-1

) and potassium content (mg L
-1

). Ex-

perimental data were evaluated with the ANOVA test and the 5% Tuckey test. Only the number of berries per 

cluster showed significant difference; For the other variables evaluated, the investigated treatments were simi-

lar. 
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1 Introdução 

A região da Campanha Gaúcha com o passar do tempo 

vem ganhando espaço no mundo do vinho, não só por 

causa de uma boa produção e sim pela grande diversi-

dade climática que provocam vários tipos de estresse, 

consequentemente com maior deposição de compostos 

fenólicos nas bagas [1], as características climáticas da 

região tornam-se o principal fator estimulante para a 

expansão vitícola, pois o clima mais seco no verão, com 

dias longos e alta insolação, aliado à baixa incidência de 

patógenos e pragas.    

Localizada na latitude 31º Sul e longitude 54º Oeste, 

distante 500 km da Serra Gaúcha com seu solo diversi-

ficado encontram-se vários tipos de pedon e classifica-

ções que abrangem a classe desde silti, argila e areia. 

Com o clima temperado que possui médias anuais de 

precipitação de aproximadamente 1500 mm, disponibi-

lizando água para o desenvolvimento da Videira tanto 

vegetativo e reprodutivo. O seu relevo é caracterizado 

plano, mas com leves ondulações que proporcionam 

condições interessantes para a cadeia vitícola produzin-

do uvas em quantidade e qualidade que geram sucos e 

vinho de bastante complexidade e aromáticos [2], con-

sidera que a região da Campanha Gaúcha tem caracte-

rísticas de topografia plana onde permitem a produção 

de vinhos finos de excelente qualidade.  

A variedade avaliada por meio de loci microssatéli-

tes mostram que a 'Tannat' se originou, provavelmente, 

a partir da seleção de variedades silvestres [3]. A uva 

‘Tannat’, assim como a ‘Cabernet Sauvignon’, passou a 

ser cultivada com maior interesse comercial no País 

somente a partir da década de 80 [4].  

Caracterizada “por sua maior rusticidade e manejo 

menos complicado em comparação às demais cultiva-

res, a 'Tannat' apresenta maior produção de metabólitos 

secundários, como taninos, polifenóis e antocianinas” 

[5]. 

 Mas em busca de agregar a junção do termo quali-

dade e quantidade a fertilização foliar demostrou uma 

prática de manejo utilizada não só nos vinhedos da 

campanha gaucha, mas no restante das regiões produti-

vas de uvas, os fertilizantes foliares são produtos que 

contém um dos principais nutrientes das plantas [6],  “a 

adubação foliar é o processo de aplicação de nutrientes 

minerais na folha vegetal, através da absorção total (ab-

sorção passiva e ativa)”.  

Seguindo no contexto este trabalho teve por objetivo 

avaliar o efeito de duas fontes de fertilizantes orgânico 

minerais na produção da uva ‘Tannat’ e, na composição 

química do seu mosto. 

2 Material e Métodos  

O experimento utilizando bloco ao acaso com duas re-

petições, foi desenvolvido na safra 2018/19 pelo Núcleo 

de Estudo, Pesquisa e Extensão em Enologia (NEPE²), 

em vinhedo comercial implantado no sentido leste/oeste 

sobre solo planossolo háplico eutrófico vertissólico com 

a uva ‘Tannat’ de 7 anos de idade, localizado no muni-

cípio de Dom Pedrito – RS nas coordenadas geográficas 

31º01’27’’S e 54º36’18’’W e a uma altitude de 131 m. 

As plantas foram enxertadas sobre o porta enxerto 

‘SO4’ e conduzidas sobre sistema espaldeira.  

 

Figura 1. Videiras ‘Tannat’ no Vinhedo Comercial. 

 

Os tratamentos foram: T1= testemunha (aplicação 

de água); T2= Fertilizante Codisolo®, aplicado na regi-

ão do cacho; T3= Fertilizante Codisolo®, aplicado na 

região do cacho e no dossel vegetativo; T4= Fertilizante 

Folhas®, aplicado na região do cacho e T5= Fertilizante 

Folhas®, aplicado na região do cacho e no dossel vege-

tativo.  

Os produtos utilizados foram o fertilizante orgânico 

mineral (Codisolo® 04-14-08 + Micros) que apresenta 

os nutrientes de Nitrogênio (N) 125 g L
-1

, Fosforo 

(P2O5) 125 g L
-1

, Potassio (K2O) 125 g L
-1

, Enxofre (S) 

23,75 g L
-1

 e Boro (B) 6,25 g L
-1

 e; no fertilizante Fo-

lhas® encontra-se os seguintes nutrientes: Nitrogênio 

(N) 4%, Fosforo (P2O5) 14%, Potassio (K2O) 8% , En-

xofre(S) 1,2% e Boro (B) 0,02%.  Ambos produtos fo-

ram aplicados nas concentrações de 2 ml L
-1

, durante os 

estádios fenológicos conforme escala de Eichorn & Lo-

rentz (1977): grão chumbinho (29), mudança de cor das 

bagas (31), início do amolecimento das bagas (35) e, 15 

dias antes da colheita (38).  
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A uva e o mosto foram avaliados quanto aos parâ-

metros: massa do cacho (g), comprimento de cacho 

(cm), largura do cacho (cm), número de baga; Sólidos 

Solúveis Totais (SST) expresso em ºBrix, pH, acidez 

total (mEq L
-1

), ácido málico (g L
-1

), ácido tartárico (g 

L
-1

), ácido glucônico (g L
-1

) e, o teor de potássio (mg.L
-

1
). 

Os dados do experimento foram avaliados com o 

teste ANOVA e com o teste de Tuckey ao 5% de proba-

bilidade. 

3 Resultados e Discussões 

Na tabela 1, no T4 houve um incremento de 10% de 

bagas comparado com o T1.  

 

Tabela 1. Masa do cacho; largura do cacho; comprimento do 

cacho; nº de baga e SST (ºBrix) da ‘Tannat’. 

Trata-

men-

tos* 

Masa 

do Ca-

cho (g) 

Largura 

do 

Cacho 

(cm) 

Compri-

mento do 

Cacho 

(cm) 

nº de 

Baga 

SST 

(ºBrix) 

T1 257 a** 14,4 a 19,0 a 194 a 21,7 a 

T2 197 a 12,6 a 17,2 a 137 a 20,6 a 

T3 245 a 12,7 a 17,6 a 154 a 20,9 a 

T4 286 a 13,2 a 18,3 a 216 a 21,7 a 

T5 251 a 13,3 a 18,8 a 208 a 22,1 a 

CV% 16,15 10,65 6,14 7,57 5,54 

* T1= testemunha (aplicação de água); T2= Fertilizante 

Codisolo®, aplicado na região do cacho; T3= Fertilizante 

Codisolo®, aplicado na região do cacho e no dossel 

vegetativo; T4= Fertilizante Folhas®, aplicado na região 

do cacho e T5= Fertilizante Folhas®, aplicado na região 

do cacho e no dossel vegetativo. Ambos os produtos 

aplicados nas concentrações de 2 ml L
-1

.   
**Médias seguidas pela mesma letra na coluna, não diferem 

entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

Observou-se na tabela 2 que os tratamentos T1, T2, 

T3 e T5 não apresentaram diferença significativa nos 

dados amostrados. 

Os valores de acidez total, bem como dos ácidos tar-

tárico e málico, que são responsáveis pela estabilidade 

do vinho, não foram influenciados pelos diferentes tra-

tamentos (Tabela 2). 

 

 

 

Tabela 2. Análises físico-química do mosto na ‘Tannat’. 

Tratmentos* 

Ác. 

Tratatico 

(mEq L
-

1
) 

Ác. 

Málico 

(g L
-1

) 

Ác. Glu-

conico (g 

L
-1

) 

Potássio 

(mg L
-1

) 

T1 91,3a ** 3,80 a 0,35 a 1548,5a 

T2 86,0a 3,55a 0,95a 1586,0a 

T3 96,7a 4,46a 0,35a 1508,0a 

T4 96,7a 4,80a 0,56a 1379,0a 

T5 99,4a 4,36a 0,50a 1446,0a 

CV% 7,68 25,72 53,67 14,45 

* T1= testemunha (aplicação de água); T2= Fertilizante 

Codisolo®, aplicado na região do cacho; T3= Fertilizante 

Codisolo®, aplicado na região do cacho e no dossel 

vegetativo; T4= Fertilizante Folhas®, aplicado na região 

do cacho e T5= Fertilizante Folhas®, aplicado na região 

do cacho e no dossel vegetativo. Ambos os produtos 

aplicados nas concentrações de 2 ml L
-1

.      
**Médias seguidas pela mesma letra na coluna, não diferem 

entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

 

4 Conclusão  

De forma geral, os fertilizantes minerais testados não 

influenciaram significativamente o cacho da Videira 

‘Tannat”, nem a o mosto da mesma.  
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