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O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito de diferentes plantas de cobertura nos atributos físicos 

do solo e na composição da uva ‘Cabernet Sauvignon’, relacionando com as condições 

meteorológicas que ocorrem a cada ano. O vinhedo comercial está localizado no município de 

São Joaquim, Planalto Sul Catarinense – Brasil (latitude 28º14’10”S, longitude 50º4’15”W, 

1.129 m de altitude), implantado em um Cambissolo Húmico distrófico típico. As videiras foram 

plantadas em 2002, com a variedade Cabernet Sauvignon, enxertado sobre Paulsen 1103, 

conduzidas no sistema espaldeira. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso. O clima 

do local, segundo a classificação de Köppen (1928) é Cfb, mesotérmico, constantemente úmido, 

sem estação seca, com verão fresco (< 22º C). A temperatura média das máximas varia de 19,4 a 

22,3 ºC, e a mínima de 9,2 a 10,8 ºC. A precipitação pluviométrica total anual foi cerca de 2000 

mm, com o total anual médio de 135 dias de chuva, a umidade relativa normal do ar variou de 80 

a 83% (EPAGRI, 2014). Foi avaliada uma espécie perene de planta de cobertura, uma sucessão 

de espécies anuais, um tratamento com as espécies nativas da região e dois tipos de manejos (R - 

roçado sem transferência dos resíduos e T - roçado com transferência dos resíduos). Análises 

físicas do solo realizadas: O volume total de poros, macroporos e microporos segundo 

EMBRAPA (1997), densidade conforme Blake & Hartge (1986).  As análises da uva realizadas 

foram: teor de sólidos solúveis (SS) com resultados expressos em °Brix, (Amarine, 1976; 

Ribéreau-Gayon et al., 1998), acidez conforme Ribéreau-Gayon et al. (1998), polifenóis totais na 

casca (AMERINE; OUGH, 1976), antocianinas extraíveis segundo Ribéreau-Gayon; Stonestreet 

(1965) apud Ribéreau Gayon et al. (1998). A análise estatística dos dados foi realizada através da 

análise da variância e as médias foram comparadas através de contrastes ortogonais, comparando-

se as variáveis em cada camada de solo separadamente e na média das camadas avaliadas. Os 

contrastes testados foram: contraste C1 que compara as plantas de cobertura anuais (T1 e T2) 

com as plantas de cobertura perenes (T3 e T4); contraste C2 que compara as plantas de cobertura 

anuais (T1 e T2) com as plantas nativas (T5 e T6); contraste C3 que compara as plantas perenes 

(T3 e T4) com as plantas nativas (T5 e T6); e o contraste C4 que compara os dois manejos das 

plantas de cobertura (T1, T3 e T5 com T2, T4 e T6). Houve diferença estatística na 
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macroporosidade no contraste Perenes x Anuais, sendo os maiores valores observados nas plantas 

de cobertura perenes, com maiores volumes de macroporos na espécie perene festuca. O mesmo 

comportamento foi observado na camada de 0-5 cm para microporosidade. Segundo Silva et al. 

(1994) a aeração do solo bem como a drenagem da água da chuva somente fica prejudicada se a 

quantidade de macroporos for inferior a 0,10 cm3 cm-3, portanto todos os tratamentos tiveram 

macroporosidade acima deste mínimo. Porosidade total, capacidade de campo, densidade e 

carbono orgânico total não diferiram entre os tratamentos. Para acidez, pH do mosto, sólidos 

solúveis e polifenóis não foram observadas diferenças significativas entre os tratamentos e 

manejo. Antocianinas e Polifenóis totais diferiram na safra de 2016 entre os tratamentos Anual x 

Perene, sendo os maiores valores de antocianinas observados nas plantas de cobertura perenes, 

com um valor de 217 mg L-1. Ao comparar as safras, observa-se que na safra de 2016 as 

antocianinas e polifenóis foram superiores em relação à safra de 2014 e 2015, sendo que esta 

característica pode ser afetada pelas condições climáticas. Segundo Gil e Pszczólkowski (2007) 

as variações nos teores de antocianinas e taninos em um vinhedo são irregulares, sendo afetadas 

por condições climáticas, presenças de doenças fúngicas, métodos de amostragem e métodos 

analíticos. No tratamento com plantas perenes festuca foi observada maior macroporosidade e 

microporosidade do solo e um maior teor de antocianinas nas uvas. Essa espécie pode ser uma 

alternativa viável de planta de cobertura nas propriedades produtoras de uvas para vinho, aliado 

as condições de clima e manejo do vinhedo, o que possibilitou um destaque na safra de 2016 para 

produção de uvas com composição adequadas. 

 
Tabela. 1 – Variáveis polifenóis e antocianinas em três safras e significância das comparações de médias 

por contrastes, em um cultivo de plantas de cobertura consorciadas com videiras da cultivar Cabernet 

Sauvignon, em São Joaquim-SC 

Variavéis Safra Tratamentos  

  

Anuais R Anuais T Perenes R Perenes T Nativas R Nativas T Média 

 

2014 1128 1034 1080 1135 1238 1075 1115  b 

Polifenóis 2015 1051 924 1256 1192 1092 1023 1090  b  

(mg L-1) 2016 1649 1495 1605 1592 1673 1591 1601  a 

 

2014 102 135 146 152 144 117  133   b 

Antocianinas 2015 134 101 135 142 134 125  129   b 

(mg L-1) 2016 171 184 217 206 189 196  194   a 

  

Contrastes entre tratamentos  

  

Anu x Per Anu xNat Per x Nat Roc x Transf  

 

2014 ns 

 

ns ns 

 

ns  

Polifenóis 2015 ns 

 

ns ns 

 

ns  

(mg L-1) 2016 ns 

 

ns ns 

 

ns  

 

2014 ns 

 

ns ns 

 

ns  

Antocianinas 2015 ns 

 

ns ns 

 

ns  

(mg L-1) 2016 * 

 

ns ns 

 

ns  

Anuais R – sucessão das anuais moha (Setaria italica) e azevém (Lolium multiflorum) roçadas; Anuais T - sucessão 

das anuais moha e azevém roçadas com transferência; Per R - espécie perene festuca (Festuca arundinacea) roçada; 

Per T - festuca roçada com transferência; Nat R - espécies nativas da região - roçadas; Nat T - nativas roçadas com 

transferência;.ns contrastes não significativos; * significativo a 5%. 


