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 Objetivo deste estudo foi analisar o efeito de níveis de água no solo no período de maturação 

nos componentes físicos da uva ‘Cabernet Sauvignon’. O experimento foi realizado no município 

de São Joaquim, no Estado de Santa Catarina – SC, em um vinhedo comercial. A classificação do 

clima é Cfb, com temperatura média de 14.0 °C e pluviosidade média anual de 1683 mm. As 

videiras ‘Cabernet Sauvignon’, enxertadas sobre porta-enxerto Paulsen 1103, foram conduzidas 

no sistema espaldeira. Foram analisadas as safras de 2015/2016 e 2016/2017. O experimento foi 

instalado em blocos ao caso com cinco repetições e quatro tratamentos: (i) Controle - com 

volume de precipitação pluviométrica natural da região; (ii, iii e iv) 100CC, 85CC e 70CC) - 

irrigação com níveis de umidade mantido a 100, 85 e 70% da capacidade de campo, mantidos do 

estádio fenológico Veraison até a colheita, com o solo foi coberto com filme plástico para evitar a 

precipitação. A adição de água suplementar foi realizada por gotejamento para manter a umidade 

específica para cada tratamento. As variáveis analisadas foram: Comprimento do cacho 

(COMPC), Diâmetro da baga (DIAMB), Massa do cacho (MASSAC), Massa da raquis 

(MASSAR), Massa de 100 bagas (MASSB100), Peso de 100 cascas (MCASC100), Número de 

bagas no cacho (NBAGASC), Relação casca/baga (CAS/BAG), Índice de compactação (IC). Os 

dados foram submetidos à análise de variância, e tiveram as médias comparadas pelo teste de 

Tukey, em nível de 5% de probabilidade. O COMPC, MASSAC, MASSAR, MASSB100 

(Quadro 1), não diferiu significativamente (ANOVA). No quadro 2 constam os componentes 

físicos que apresentaram resposta aos tratamentos. Para o diâmetro da baga o tratamento controle 

foi maior, com média de 1,33 cm, diferindo do tratamento 85CC. A massa da casca foi maior no 

tratamento 85CC, enquanto o tratamento 70CC teve menor massa. Na variável número de bagas 

no cacho a maior média corresponde ao tratamento de 100CC e a menor o tratamento de 70CC. 

Para a relação casca baga a maior média obtida foi no tratamento 70CC que difere somente do 

tratamento 85CC. O maior valor de IC é do tratamento 100CC que não difere dos tratamentos 

controle e 85CC. É possível concluir a partir deste estudo que os atributos físicos da uva 

Cabernet Sauvignon foi influenciado pelos diferentes níveis de umidade solo e, dentre estes, o 

nível de maior restrição hídrica (tratamento com 70 % CC), no geral, compromete a qualidade 
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física da uva, ao reduzir desenvolvimento e estrutura do cacho. Portanto, a umidade do solo para 

a Cabernet Sauvignon pode ser mantida em 85% da CC ao acima desta umidade. 

 

Quadro. 1: Resumo da análise da variância para os componentes físicos da uva que não 

apresentaram respostas aos níveis de umidade do solo. 

Valor do F 

Fonte de Variação COMPC MASSAC MASSAR MASSB100 

Tratamento 0,61 ns 0,05 ns 0,16ns 0,96 ns 

Bloco 0,87 ns 0,89ns 0,89 ns 0,96 ns 

CV(%) 8 17 14 6 

CONTR 13,5 (±0,6) ns 107 (±7,1)ns 4,7 (±0,3) ns 150 (±4,8) ns 

100%CC 14,3 (±0,2)1 136 (±6,5) 5,4 (±0,2) 148 (±3,7) 

85%CC 14,5 (±0,4) 114 (±9,9) 4,7 (±0,1) 149 (±4,4) 

70%CC 13,8 (±0,7) 104 (±3,5) 4,5 (±0,2) 147 (±4,1) 
COMPC: Comprimento do cacho; MASSAC: Massa do cacho; MASSAR: Massa da raquis; 

MASSB100: Massa de 100 bagas. *, ns e 1: Significativo pelo teste de Tukey (p<0,05) de 

probabilidade, não significativo e erro padrão da média, respectivamente. 

 

Quadro. 2: Resumo da análise da variância para os componentes físicos da uva que 

apresentaram respostas aos níveis de umidade do solo. 

Valor do F 

Fonte de Variação DIAMB MCASC100 NBAGASC CAS/BAG IC 

Tratamento 0,03* 0,02* 0,02* 0,01 0,03* 

Bloco 0,21 ns 0,01 0,61ns 0,01 0,78 ns 

CV(%) 3 13 17 12 14 

CONTR 1,33 (±0,0) a 44,8 (±1,8) ab 73 (±6,0) ab 3,4 (±0,1)ab 5,4 (±0,2) ab 

100%CC 1,33 (±0,0) ab 40,8 (±1,8) ab 93 (±4,9) a 3,6 (±0,0)a 6,5 (±0,3) a 

85%CC 1,27 (±0,0) b 47,9 (±2,5) a 85 (±3,0) ab 3,2 (±0,2) b 5,9 (±0,2) ab 

70%CC 1,31 (±0,0) ab 40,3 (±2,8) b 70 (±4,4) b 3,7 (±0,1) a 5,1 (±0,2) b 
DIAMB: Diâmetro da baga; MCASC100: Peso de 100 cascas; NBAGASC: Número de bagas do cacho; CAS/BAG: 

Relação casca/baga; IC: Índice de compactação. *, ns e 1: Significativo pelo teste de Tukey (p<0,05) de probabilidade, 

não significativo e erro padrão da média, respectivamente. 


