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RESUMO 

 

 

VARIABILIDADE ESPACIAL DOS ATRIBUTOS QUÍMICOS DO SOLO, ÍNDICES 

DE VEGETAÇÃO E SUA RELAÇÃO COM ATRIBUTOS QUÍMICOS DO  

MOSTO DA UVA 

 

 

AUTOR: Odair Dal Agnol 

ORIENTADOR: Elódio Sebem 

 

 
A viticultura no estado do Rio Grande do Sul ocupa uma posição de destaque no cenário nacional, 

o setor responde por aproximadamente 60,2% do total da área cultivada no país. O cultivo da 

videira tem grande importância econômica e social, além de uma cadeia produtiva organizada nas 

diversas regiões produtoras. O objetivo desse estudo foi realizar a quantificação da variabilidade 

espacial dos atributos químicos do mosto da uva, dos atributos químicos do solo, dos índices de 

vegetação e verificar as possíveis correlações entre as variáveis estudadas. A área de estudo foi 

composta por um vinhedo com 3,09 ha da cultivar Bordô (Ives) enxertada sobre o porta enxerto 

Paulsen, situado na linha Cocho, no município de Sarandi - RS. Em uma malha constituída por 34 

pontos amostrais foram coletadas amostras de solo numa faixa de profundidade de 0 a 20 cm. As 

análises foram realizadas no laboratório de análises de solo da Universidade Federal de Santa 

Maria (UFSM), os atributos químicos analisados foram: argila; pH em H2O; Índice SMP; P; K; 

matéria orgânica; Al; Ca; Mg; H+Al; CTC efetiva; CTC em pH7; Saturação por bases; relação 

entre Ca e Mg;  Zn; Cu; S e B. A análise do mosto da uva foi realizado no laboratório de química 

do Instituto Federal Farroupilha campus Panambi, os parâmetros enológicos estudados foram: 

sólidos solúveis totais; acidez total titulável em ácido orgânico e pH. A determinação dos índices 

de vegetação foi realizada in situ nos 34 pontos amostrais com uso de espectrorradiômetro. Os 

dados foram submetidos à análise estatística descritiva e Geostatística, utilizando-se para tal o 

programa computacional Geoestatistics for the Environmental Sciences (GS+), os coeficientes de 

correlação de Pearson foram determinados com auxílio do programa Excel. A análise da 

variabilidade espacial dos dados foi realizada com base nos semivariogramas experimentais e a 

partir dos modelos ajustados foi realizada interpolação por Krigagem ordinária, Simulação 

Estocástica e álgebra de mapas. Apenas os valores referentes a quantidade de sólidos solúveis 

totais apresentaram valores baixos os demais atributos químicos do mosto apresentaram valores 

adequados. Os resultados das análises de solo identificaram baixas concentrações para B e matéria 

orgânica e altas para os demais atributos. A partir da análise global da dependência estatística 

entre as variáveis estudadas, observou-se não haver correlações significativas entre os atributos 

químicos do mosto da uva e as demais variáveis, diferentemente da análise segmentada de acordo 

com as diferentes datas de colheita. O índice de dependência espacial da maioria dos atributos 

químicos de solo estudados foi considerado forte, apenas os atributos, Cu, CTC Efetiva, CTC em 

pH7 e Argila não apresentaram estrutura de dependência espacial. Os índices de vegetação, com 

exceção do TVI2, apresentaram índice de dependência espacial forte. Dos atributos químicos do 

mosto da uva, a concentração de sólidos solúveis totais não apresentou estrutura de dependência 

espacial, enquanto os demais apresentaram forte dependência espacial. No resultado da álgebra de 

mapas a classe média da acidez titulável em ácido orgânico, somada a classe média do NDVI foi a 

que representou o maior percentual da área. 

 

 

Palavras-chave: Agricultura de Precisão. Atributos químicos do mosto. Dependência espacial. 

Geoestatística. Viticultura de precisão. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

SPATIAL VARIABILITY OF CHEMICAL ATTRIBUTES SOIL, VEGETATION 

INDICES AND ITS RELATIONSHIP WITH CHEMICAL ATTRIBUTES OF  

MOSTO GRAPE 

 

 

AUTHOR: Odair Dal Agnol 

ADVISOR: Elódio Sebem 

 

 

Viticulture in Rio Grande do Sul state occupies a prominent position in the national scenario, 

the sector accounts for about 60.2 % of the total cultivated area in the country. Vine 

cultivation has very important economic and social, as well as a production chain organized in 

the different producing regions. The aim of this study was to quantify the spatial variability of 

the chemical attributes of the grape must, chemical soil properties, vegetation indices and 

verify possible correlations between variables. The study area consisted of a vineyard with 

3.09 ha of farming Bordô (Ives) grafted onto the rootstock Paulsen, located in the trough line, 

in the municipality of Sarandi - RS. In a mesh composed of 34 sampling points soil samples 

were collected in a depth range from 0 to 20 cm. Analyses were performed in the laboratory 

of soil analysis at the Federal University of Santa Maria (UFSM), the chemical attributes 

analyzed were: clay; pH in H2O; SMP, P; K; organic matter; al; Here; mg; H + Al; CTC 

effective; CTC pH7; Base saturation; relationship between Ca and Mg; Zn; Cu; S and B. The 

analysis of grape must was held in the chemistry laboratory of the Federal Institute 

Farroupilha campus Panambi studied enological parameters were: total soluble solids; 

titratable acidity and pH in organic acid. The determination of vegetation indices was carried 

out in situ in the 34 sampling points with use of spectroradiometer. The data were submitted 

to descriptive statistical analysis and Geostatistics, using the computer program for such 

Geoestatistics for the Environmental Sciences (GS +), Pearson correlation coefficients were 

determined with the aid of Excel. Analysis of the spatial variability of the data was based on 

the experimental semivariogram and from adjusted models interpolation was performed by 

ordinary Kriging, Stochastic Simulation and map algebra. Only the figures for the amount of 

total soluble solids showed low values other chemical attributes must show proper values. The 

results of soil analysis identified low concentrations of B and organic matter and high for the 

other attributes. From the overall analysis of the statistical dependence between variables, 

there was no significant correlations between the chemical properties of grape must and the 

other variables, unlike the segmented analysis according to the different harvest dates. The 

spatial dependence index of most chemical properties of soil studied was considered strong, 

only the attributes, Cu, Effective CTC CTC in pH7 and Clay did not present spatial 

dependence structure. Vegetation indices, except TVI2 showed strong spatial dependency 

ratio. Chemical attributes of the grape must, the concentration of soluble solids did not present 

spatial dependence structure, while others showed strong spatial dependence. In the result of 

map algebra the middle class of titratable acidity in organic acid added to middle class NDVI 

was representing the highest. 

 

 

Keywords: Precision agriculture. Chemical properties of the must. Spatial dependence. 

Geostatistics. Precision Viticulture. 

  



 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Equações utilizadas para determinação dos principais índices de vegetação ..... 29 
Tabela 2 - Bandas espectrais do Sensor TM simuladas com os dados obtidos com o  

espectrorradiômetro. ............................................................................................ 40 

Tabela 3 - Peso molecular e número de hidrogênios ionizáveis dos principais ácidos   

orgânicos ............................................................................................................. 43 
Tabela 4 - Definição da amplitude de cada classe para soma de mapas .............................. 44 
Tabela 5 - Estatística descritiva dos atributos químicos do solo do vinhedo ....................... 45 

Tabela 6 - Estatística descritiva dos atributos químicos do mosto da uva ........................... 49 
Tabela 7 - Estatística descritiva dos índices de vegetação do vinhedo ................................ 51 
Tabela 8 - Coeficiente de correlação linear simples de Pearson (r) entre a média da 

composição química do mosto da uva e os atributos químicos do solo .............. 52 

Tabela 9 - Coeficiente de correlação linear simples de Pearson (r) entre a média da 

composição química do mosto da uva e os atributos químicos do solo para as 

diferentes datas de colheita ................................................................................. 53 
Tabela 10 - Coeficiente de correlação linear simples de Pearson (r) entre a composição 

química do mosto da uva e os índices de vegetação ........................................... 54 
Tabela 11 - Coeficiente de correlação linear simples de Pearson (r) entre a composição 

química do mosto da uva e os índices de vegetação para as diferentes datas 

de colheita ........................................................................................................... 55 

Tabela 12 - Ajuste dos modelos de semivariogramas com relação aos atributos químicos 

do solo do vinhedo .............................................................................................. 56 

Tabela 13 - Ajuste dos modelos de semivariogramas com relação à variabilidade dos 

índices de vegetação do vinhedo ......................................................................... 58 
Tabela 14 - Ajuste dos modelos de semivariogramas com relação à média da 

variabilidade da composição química do mosto da uva ...................................... 59 
Tabela 15 - Análise do erro padrão de estimativa dos atributos químicos de solo do 

vinhedo ................................................................................................................ 61 

Tabela 16 - Análise do erro padrão de estimativa dos índices de vegetação do vinhedo. ...... 63 

Tabela 17 - Análise do erro padrão de estimativa dos atributos químicos do mosto da uva. . 64 

Tabela 18 - Resultado da soma de mapas dos atributos químicos do mosto da uva com 

atributos químicos do solo e índices de vegetação. ............................................. 72 

  



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Semivariograma teórico (linha de ajuste) e experimental (pontos) ..................... 31 
Figura 2 - Localização da Área de Pesquisa: a) Localização do município; b) 

Localização da área de pesquisa em relação ao município; c) Localização da 

área de pesquisa na propriedade. ......................................................................... 37 
Figura 3 - Malha de amostragem de solo com 34 pontos georreferenciados. ...................... 38 
Figura 4 - Imagem da amostra identificada (3.A) e colhida (3.B) ....................................... 41 
Figura 5 - Determinação de pH do mosto da uva com medidor de pH de bancada ............. 42 

Figura 6 - Semivariogramas dos atributos químicos de solo interpolados: a) P; b) K; c) 

Ca;  d) Mo; e) B; e f) Relação Ca/Mg. ................................................................ 58 
Figura 7 - Semivariogramas dos índices de vegetação interpolados: a) TVI 1; b) 

VARI_green; e c) NDVI. .................................................................................... 59 

Figura 8 - Semivariogramas doa atributos químicos do mosto interpolados: a) 

MEDIA_PH e b) MEDIA_AC. ........................................................................... 60 
Figura 9 - Validação cruzada dos atributos químicos do solo interpolados: a) Relação 

Ca Mg; b) P; c) K; d) Ca; e) Mo; e f) B. ............................................................. 61 

Figura 10 - Validação cruzada dos índices de vegetação interpolados: a) TVI 1; b) 

VARI_green; e c) NDVI. .................................................................................... 62 

Figura 11 - Validação cruzada dos atributos químicos do mosto da uva interpolados: a) 

MEDIA_PH; e b) MEDIA_AC. .......................................................................... 63 

Figura 12 - Resultados da interpolação por krigagem dos atributos químicos de solo: a) 

Fósforo; b) Potássio; c) Cálcio; d) Matéria Orgânica; e) Boro; e f) Relação 

Ca/Mg. ................................................................................................................. 65 
Figura 13 - Resultados da interpolação dos atributos químicos do mosto: a) Média do pH 

do Mosto; e b) Média da acidez titulável. ........................................................... 66 

Figura 14 - Resultados da interpolação dos índices de vegetação: a) TVI 1; b) 

VARI_green; e c) NDVI. .................................................................................... 67 
Figura 15 - Resultados da simulação para os atributos químicos de solo: a) Fósforo; b) 

Potássio; c) Cálcio; d) Matéria Orgânica; e) Boro; e f) Relação Ca/Mg. ............ 68 

Figura 16 - Resultados da simulação para os índices de vegetação do vinhedo: a) TVI 1; 

b) VARI_green; e c) NDVI. ................................................................................ 69 

Figura 17 - Resultados da simulação para os atributos químicos do mosto da uva: a) 

Média pH; e b) Média Acidez. ............................................................................ 70 
Figura 18 - Álgebra de mapas da acidez titulável em ácido orgânico com demais 

atributos: a) Potássio; b) Matéria Orgânica; c) Relação Ca/Mg; d) TVI 1; e) 

VARI_green; e f) NDVI. ..................................................................................... 73 

Figura 19 - Álgebra de mapas do pH do mosto da uva com demais atributos: a) Potássio; 

b) Matéria Orgânica; c) Relação Ca/Mg; d) TVI 1; e) VARI_green; e f) 

NDVI. .................................................................................................................. 74 

 

  



 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

CTC Capacidade de Troca Catiônica  

GPS Sistema de Posicionamento Global 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IDE Índice de Dependência Espacial 

pH Potencial Hidrogeniônico 

SST Sólidos Solúveis Totais 

UFSM Universidade Federal de Santa Maria 

 

 

 

  



 

 

LISTA DE SÍMBOLOS 

 

Al Alumínio 

B Boro 

Ca Cálcio 

Cu Cobre 

H Hidrogênio 

K Potássio 

K2O Óxido de Potássio 

Mg Magnésio 

MgO Óxido de Magnésio 

N Nitrogênio 

nm Nanômetro 

P Fósforo 

NO3
-
 Nitrato 

S Enxofre 

Zn Zinco 

  

 

 

 

  



 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO........................................................................................................... 13 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA .................................................................................. 15 
2.1 ORIGEM E DISPERSÃO DAS ESPÉCIES DE VIDEIRA ......................................... 15 
2.2 EVOLUÇÃO DA VITICULTURA NO BRASIL ........................................................ 15 
2.3 VITICULTURA DE PRECISÃO ................................................................................. 16 
2.5 COMPOSIÇÃO QUÍMICA DO MOSTO DA UVA ................................................... 18 
2.6 ATRIBUTOS QUÍMICOS DO SOLO RELACIONADOS A VITICULTURA ......... 20 
2.7 DETECÇÃO REMOTA ............................................................................................... 22 
2.8 MEDIDA DA REFLECTÂNCIA ESPECTRAL IN SITU .......................................... 23 
2.9 ÍNDICES DE VEGETAÇÃO ....................................................................................... 24 
2.9.1 Índice de Vegetação da Razão Simples (SR) ............................................................ 25 
2.9.2 Índice de Vegetação da diferença normalizada (NDVI) .......................................... 25 
2.9.3 Índice de Vegetação Perpendicular (PVI) ................................................................ 25 
2.9.4 Índice de Vegetação Ajustado para o Solo (SAVI) .................................................. 25 
2.9.5 Índice de Vegetação Resistente a Atmosfera (ARVI) .............................................. 25 
2.9.6 Índice de Vegetação Melhorado (EVI) ..................................................................... 26 
2.9.7 Índice Global de Monitoramento Ambiental (GEMI) ............................................ 26 
2.9.8 Índice de Vegetação Transformado (TVI) ............................................................... 26 
2.9.9 Índices de Vegetação SARVI e MSARVI ................................................................. 27 
2.9.10 Índice de Reflectância para a Absorção pela Clorofila Modificado (TCARI) e 

Índice de Vegetação Ajustado a Solos Otimizado (OSAVI) ................................... 27 
2.9.11 Principais aplicações dos índices de vegetação ........................................................ 27 
2.10 ANÁLISE GEOESTATÍSTICA E VARIÁVEIS REGIONALIZADAS ..................... 30 
2.11 MÉTODOS DE INTERPOLAÇÃO ............................................................................. 33 
2.11.1 Krigagem Ordinária ................................................................................................... 34 
2.11.2 Simulação Estocástica ................................................................................................ 35 

3 MATERIAL E MÉTODOS ....................................................................................... 37 
3.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE PESQUISA ..................................................... 37 
3.2 MÉTODOS ................................................................................................................... 38 
3.2.1 Delimitação da área .................................................................................................... 38 
3.2.2 Procedimentos de coleta e análise de solos ............................................................... 39 
3.2.3 Medição da reflectância in situ e cálculo dos índices de vegetação. ....................... 39 
3.2.4 Procedimentos para análise química do mosto da uva ............................................ 40 
3.2.5 Análise dos dados: estatística descritiva e geoestatística ......................................... 43 
3.2.6 Interpolação e álgebra de mapas ............................................................................... 44 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO ................................................................................ 45 
4.1 CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DO SOLO ........................................................... 45 
4.2 CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DO MOSTO DA UVA ....................................... 49 
4.3 RESULTADOS DOS ÍNDICES DE VEGETAÇÃO ................................................... 50 
4.4 CORRELAÇÃO LINEAR SIMPLES DE PEARSON ENTRE COMPOSIÇÃO 

QUÍMICA DO MOSTO DA UVA E OS ATRIBUTOS QUÍMICOS DO SOLO ....... 51 
4.5 CORRELAÇÃO LINEAR SIMPLES DE PEARSON ENTRE COMPOSIÇÃO 

QUÍMICA DO MOSTO DA UVA E OS ÍNDICES DE VEGETAÇÃO .................... 54 
4.6 ANÁLISE DO ÍNDICE DE DEPENDÊNCIA ESPACIAL ........................................ 56 
4.7 ANÁLISE DO ERRO PADRÃO DAS ESTIMATIVAS ............................................. 60 



 

 

4.8 INTERPOLAÇÃO POR KRIGAGEM ORDINÁRIA ................................................. 64 
4.9 INTERPOLAÇÃO POR SIMULAÇÃO ESTOCÁSTICA .......................................... 67 
4.10 ÁLGEBRA DE MAPAS/ SOMA ................................................................................. 71 

5 CONCLUSÕES ........................................................................................................... 76 

6 RECOMENDAÇÕES ................................................................................................. 78 

 REFERÊNCIAS .......................................................................................................... 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 A viticultura no estado do Rio Grande do Sul ocupa uma área aproximada de 50 mil 

ha, o que corresponde a 60,2% do total da área vitivinícola cultivada no país, ela é 

responsável por 90% da produção de vinhos, sucos e demais derivados. A Serra Gaúcha 

responde tanto pela maior área cultivada com vinhedos, cerca de 32.000 ha, quanto pelo maior 

volume de vinhos finos produzidos (MACHADO; MELLO, 2013). 

 A maioria das famílias envolvidas com a produção de uvas, no estado do Rio Grande 

do Sul são proprietárias de pequenas áreas e utilizam a mão de obra da própria família para 

realizar as atividades nos vinhedos. A área média ocupada pela cultura da videira nas 

propriedades é de 2,5 ha, geralmente localizada em relevo acidentado (PROTAS et al., 2006). 

 O cultivo da videira tem grande importância econômica e social em decorrência do 

grande número de famílias envolvidas com a atividade nas diversas regiões produtoras do 

estado. De acordo com a classificação do IBGE o estado possui 28 microrregiões com 

produção comercial de uvas, sendo as microrregiões de Caxias do Sul, Vacaria, Guaporé e da 

Campanha Central, responsáveis por 91,68% da área cultivada (MACHADO; MELLO, 

2013). 

 A expansão territorial do cultivo de videiras no estado do Rio Grande do Sul tem sido 

direcionada em especial paras as regiões da campanha, campos de cima da serra e serras do 

sudeste. Na microrregião de Carazinho, apesar de não possuir uma área significativa quando 

comparada as demais regiões produtoras, situa-se o município de Sarandi o qual se destaca 

como maior produtor de uva na microrregião e segundo Machado; Mello (2013) possuiu uma 

área cultivada de 151,63 ha. 

 No município de Sarandi o cultivo de videiras americanas ou híbridas (Vitis Labrusca 

L) é predominante, sendo que as cultivares mais plantadas são a Niágara Rosa, Niágara 

Branca e Bordô (Ives), a maior parte é destinada a produção de vinho e suco nas 

agroindústrias do próprio município e a restante comercializada de forma in natura. Como na 

maioria das regiões produtoras de uva do estado, a cultura da videira está presente nas 

pequenas propriedades, e na maioria delas as práticas culturais nos vinhedos, são realizadas de 

forma tradicional sem o incremento significativo de novas tecnologias. 

 O estudo da variabilidade das propriedades químicas do mosto da uva, sua correlação 

com diferentes índices de vegetação e propriedades químicas do solo é objetivo principal 

desse trabalho. A identificação tanto das áreas homogêneas, quanto das áreas com diferentes 

características químicas do mosto da uva dentro do pomar são importantes para definição de 
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procedimentos técnicos específicos, os quais poderão ser utilizados para viabilizar a colheita 

seletiva da uva, dando condição de produção de vinhos, sucos e demais derivados com melhor 

qualidade.  

 Constituem-se como objetivos específicos desse trabalho: 

a) Quantificação da variabilidade espacial dos atributos químicos do mosto da uva, 

dos atributos químicos do solo e dos índices de vegetação;  

b) Identificação de possíveis correlações entre as variáveis estudadas;  

c) Estudo da existência de áreas homogêneas que justifiquem a adoção de práticas 

agrícolas diferenciadas.  

 Para identificação e quantificação das variabilidades das variáveis a serem estudadas, 

bem como as possíveis correlações existentes entre elas, serão utilizados conhecimentos 

referentes a estatística descritiva clássica, técnicas de agricultura de precisão, variáveis 

regionalizadas e geoestatística. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 ORIGEM E DISPERSÃO DAS ESPÉCIES DE VIDEIRA 

 

 O registro do surgimento da primeira espécie de videira é de 300 mil anos, tendo como 

centro de origem paleontológico a Groenlândia, sendo que após o período de glaciação ela foi 

extinta nesse local (GIOVANNINI, 2014). 

 A dispersão das primeiras espécies a partir da Groenlândia se deu principalmente em 

três centros: Euroásia, Ásia e América, nesses locais ocorreram diferenciações, originando 

novas espécies. Apesar da existência de diversas espécies, destaca-se a Vítis vinífera L a mais 

cultivada no mundo, sendo seu surgimento ocorrido na Cáucaso a 300 mil anos, e difundida 

pela Ásia Menor, Oriente Médio e Costas do Mediterrâneo, sendo posteriormente levada à 

Oceania e às Américas (GIOVANNINI, 2014). 

 Nas Américas Central e do Norte surgiram cerca de 30 espécies do gênero Vitis, dentre 

elas a espécie mais cultivada no Rio Grande do Sul, Vitis labrusca L, é a espécie americana a 

mais tempo conhecida, sua ocorrência se dá na costa leste dos Estados Unidos, no sudeste do 

Canadá e na Carolina do Sul. O sabor característico dessa espécie faz com que a fruta seja 

indicada para a produção de sucos de uva e vinhos de mesa (GIOVANNINI, 2014). 

A adaptabilidade da videira a diferentes condições de clima e solo promoveu o seu 

cultivo em cinco continentes e mais de 40 países, sendo que os cultivos mais setentrionais 

encontram-se no paralelo 52 na Inglaterra, já no hemisfério sul encontram-se cultivos até a 

latitude 45° na Nova Zelândia. No Brasil apesar de existir uma concentração dos cultivos no 

sul do país, em latitude de 30º56‟15” S a videira pode ser encontrada em regiões próximas ao 

equador em latitude de 5º11‟15” S (POMMER, 2003). 

 

2.2 EVOLUÇÃO DA VITICULTURA NO BRASIL 

 

 Um século depois do início da viticultura pelos portugueses no Brasil no século XVI, a 

atividade passou por uma estagnação em decorrência da expansão de outras atividades, e 

somente no final do século XIX e início do século XX com a chegada dos imigrantes italianos 

ao Brasil, a viticultura começa a ganhar espaço e torna-se atividade comercial, ganhando 

importância cada vez maior no cenário econômico nacional (PROTAS et al., 2006). 

 Até a década de 60, a videira foi cultivada para fins comerciais quase que 

exclusivamente nas regiões sul e sudeste, pelo fato dessas duas regiões apresentarem 
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comportamento climático semelhante, especialmente no que diz respeito a ocorrência de 

baixas temperaturas no inverno, esse fator propicia à cultura um período vegetativo anual e 

repouso bem definido. Na década de 70 a viticultura comercial começou a ser realizada nas 

proximidades do rio São Francisco, no semiárido nordestino, em clima tropical. Nessa mesma 

década a viticultura se expandiu rapidamente nos estados do Paraná e Minas Gerais (PROTAS 

et al., 2006). 

 A viticultura comercial no estado do Rio Grande do Sul inicia na serra gaúcha por 

influência da colonização italiana, região que até hoje possui a maior área de cultivo, porém 

constata-se uma tendência nos últimos anos no sentido de redução da área cultivada nas 

regiões tradicionais e incremento na região da campanha, a qual apresenta características 

climáticas mais favoráveis ao cultivo de uvas viníferas. Nas regiões em que a viticultura é 

mais recente os vinhedos, na sua maioria, estão sendo implantados sob sistemas de condução 

verticais voltados para a produção de espumantes, vinhos finos de qualidade e sucos 

(MACHADO; MELLO, 2013).  

 Atualmente a viticultura brasileira ocupa uma área de aproximadamente 82.603 ha, 

num comparativo com os demais países produtores de uva, essa área cultivada representa a 

décima nona maior do mundo. Ao se analisar a produção, em 2012, o Brasil foi o décimo 

segundo maior produtor mundial de uvas e o décimo terceiro maior produtor de vinhos 

(MELLO, 2014). 

 A atividade vitivinícola brasileira em 2013 foi responsável por uma movimentação na 

exportação que alcançou a cifra de 139,10 milhões de dólares. Os principais produtos 

vitivinícolas exportados foram uvas de mesa, sucos de uva, vinhos e espumantes (MELLO, 

2014). 

 Quando se analisa sob o aspecto de destino das uvas produzidas o cenário de 2013 

mostra que do total de uvas produzidas no país, 48,11% foi destinada ao processamento, 

sendo transformada principalmente em vinho, suco e demais derivados. O restante da 

produção foi destinada ao consumo in natura. (MELLO, 2014). 

 

2.3 VITICULTURA DE PRECISÃO 

 

 O uso de tecnologias com o objetivo de identificar as variações existentes, estejam elas 

relacionadas com a cultura implantada ou com o meio em que a mesma está inserida é um dos 

objetivos da agricultura de precisão. As informações obtidas se constituem em parâmetros 
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para definição de estratégias de manejo que levam em consideração essas diferenças espaciais 

e temporais (CASS, 2013). 

 A agricultura convencional utiliza a média como parâmetro para adoção de técnicas de 

manejo, entendendo as áreas ou culturas como homogêneas naquele tempo e espaço 

estudados. Esse conceito leva ao uso de quantidades de fertilizantes e insumos iguais, 

desconsiderando as especificidades encontradas naquele espaço ou cultivo agrícola.  

 A agricultura de precisão tem uma nova forma de tratar a variabilidade, sendo que a 

partir da sua identificação a aplicação dos insumos é realizada no momento, no local e nas 

quantidades adequadas, sendo que o tamanho dessas áreas homogêneas será determinado 

pelas tecnologias e custos envolvidos (TSCHIEDEL; FERREIRA, 2002). 

 Tschiedel; Ferreira, (2002), afirmam que os princípios básicos da agricultura de 

precisão se assentam na aplicação localizada de insumos a partir do mapeamento detalhado 

dos fatores de produção. As tecnologias adotadas a partir da agricultura de precisão tem por 

base o manejo mais adequado da variabilidade, sendo esse, um dos fatores mais importantes 

para adoção dessa tecnologia, (TSCHIEDEL; FERREIRA, 2002). 

 Alguns autores afirmam que a agricultura de precisão não é nova, pois de forma 

rudimentar, algumas estratégias da moderna agricultura de precisão já eram utilizadas pela 

agricultura familiar. Os agricultores tinham o conhecimento empírico das diferenças 

existentes em suas pequenas propriedades e a partir delas utilizavam tratamentos 

diferenciados, buscando alcançar os melhores resultados possíveis, de acordo com as 

tecnologias disponíveis (DELLAMEA, 2008).  

 O manejo diferenciado de um vinhedo tem por base o conhecimento da variabilidade 

espacial do mesmo (VERCESI, 2004). Os mapas georreferenciados tem a função de 

representar a variabilidade espacial e temporal dos diferentes atributos estudados. 

 O surgimento da vitivinicultura de precisão está relacionado a países que apresentam 

alto desenvolvimento tecnológico e inovação, como é o caso dos Estados Unidos e Austrália, 

onde sua adoção e resultados decorrentes das novas técnicas ligadas à viticultura de precisão 

tem trazido êxito à atividade (ESSER, 2002). 

 A viticultura de precisão engloba um conjunto de técnicas empregadas com o objetivo 

de verificar a variabilidade espacial do crescimento vegetativo da videira, da produção e 

maturação da uva, tratando dos fatores que influenciam essa variabilidade. A identificação da 

variabilidade permite a adoção de métodos de manejo adequados a cada zona identificada. 
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 Para Cass (2013) o conceito de viticultura de precisão é análogo ao da agricultura de 

precisão, busca identificar as variações dentro de um vinhedo com o objetivo de otimizar a 

qualidade e quantidade da produção, a partir da aplicações de técnicas tais como poda 

específica, sincronização de irrigação, aplicação de fertilizantes. 

 Segundo Cass (2013), as principais tecnologias adotadas atualmente na viticultura de 

precisão são: detecção remota que proporciona a visualização das condições do vinhedo; 

detecção da condutividade elétrica a qual fornece dados sobre a resistência elétrica do solo; 

uso de estações meteorológicas, responsáveis pelas informações relacionadas ao clima; uso de 

sensores de proximidade, que podem gerar dados mais precisos e no tempo adequado; 

construção de modelos digitais de elevação, que fornecem dados topográficos; técnicas de 

georreferenciamento; sistemas de informação geográfica, que se constituem em ferramentas 

digitais para análise baseada em mapas. 

 O que diferencia a viticultura extensiva da viticultura de precisão é a adoção de 

técnicas específicas para zonas de cultivo homogêneas, com o objetivo de se alcançar em cada 

área de cultivo, a quantidade e qualidade da uva conforme previamente definido (BOMBIN, 

2013). 

 A adoção de tecnologias associadas à viticultura de precisão visa em especial, 

identificar as zonas distintas ou homogêneas no vinhedo e quantificar o quanto essa zonas 

interferem no comportamento e desenvolvimento da vinha, melhorar a eficiência do uso de 

mão-de-obra, da irrigação e fertilização, aumentar a produção, qualidade, rentabilidade e 

sustentabilidade da atividade (PROFFIT et al., 2006). 

 

2.5 COMPOSIÇÃO QUÍMICA DO MOSTO DA UVA 

 

São diversos os fatores que determinam a composição do mosto da uva, sendo que 

esses estão relacionados com a interação entre as práticas culturais, propriedades físicas e 

químicas do solo, variedade, porta-enxerto, e clima (LEEUWEN, 2009). O clima tem fator 

predominante sobre os demais fatores quando se trata de influência na composição do mosto 

da uva, apesar do domínio de técnicas de irrigação, do uso das técnicas de cultivo protegido 

utilizadas como ferramentas para controle das variáveis climáticas, essa não é a realidade da 

maior parte dos vinhedos cultivados no estado, os quais são conduzidos de forma tradicional 

sem controle sobre os efeitos dessas variáveis, que frequentemente mudam de uma safra para 

outra.  
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Apesar das variações, existem características específicas de comportamento climático 

para as diferentes regiões, em especial quando se consideram a temperatura e a quantidade de 

chuvas que ocorrem a cada ciclo, o que define identidade regional e características típicas 

para a fruta colhida e da mesma forma aos vinhos produzidos a partir dela. Esses dois fatores 

geralmente são determinantes para a definição da qualidade do mosto da uva, sendo que 

pesquisas demonstram relação entre o acúmulo de compostos fenólicos e intensidade da 

coloração da uva com as variações da temperatura diária do ar e da temperatura noturna 

mínima (DELOIRE et al., 2005). 

 A composição química da uva define a qualidade dos derivados dela produzidos, 

apesar de não haver uniformização na concentração dos constituintes da fruta, as pesquisas 

demonstram que na polpa da uva encontram-se de 650 a 850 g L
-1

 de água, 120 a 250 g L
-1

 de 

açúcares redutores, de 0,5 a 1 g L
-1

 de compostos nitrogenados, 6 a 14 g L
-1

 de ácidos 

orgânicos, e 2,5 a 3,5 g L
-1

 de substâncias minerais. (HASHIZUME, 2001). 

 O conhecimento das características básicas do mosto da uva é fator importante para a 

obtenção de vinhos, sucos e demais derivados de qualidade, nesse sentido os principais 

elementos a serem identificados para determinação do grau de maturação e as características 

gerais da fruta são a quantidade de sólidos solúveis totais (SST), acidez total titulável e pH. A 

concentração de sólidos solúveis totais fornece um indicativo da maturação da fruta, sendo 

que 90% desses sólidos são constituídos por açúcares fermentáveis, que tendem a aumentar 

gradativamente até a maturação completa da fruta.  

 O pH do mosto da uva está diretamente relacionado com as concentrações de ácido 

tartárico, com a concentração de potássio disponível no solo, com a adubação nitrogenada e a 

precipitação pluviométrica, em especial no período de maturação das bagas. O mosto da uva 

estará mais protegido das enzimas responsáveis pela oxidação quando os valores de pH 

estiverem mais baixos (AERNY, 1985). No estudo da evolução da acidez durante o processo 

de vinificação Rizzon et al. (1998) encontraram os mesmos resultados, ratificando a 

importância do pH baixo para preservação do vinho contra os processos de oxidação 

enzimática. 

 A faixa ideal de pH do mosto da uva para vinificação varia de 3,2 a 3,8, sendo que o 

conhecimento desses valores são importantes para que o enólogo possa avaliar a resistência 

do vinho a possíveis ataques microbianos e também a sua estabilidade físico-química 

(RIBÉREAU-GAYON, 2003).  

 A acidez ao contrário da concentração de açúcar diminui com a proximidade da 

maturação, o equilíbrio entre quantidade de açúcar e acidez do mosto fornece um indicativo 
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sobre a estabilidade biológica, a cor e as características gustativas dos vinhos, sendo que os 

teores de ácidos normalmente encontrados nas uvas maduras variam de 5 a 10 g L
-1

.  

 As cultivares de uvas americanas na sua maioria se caracterizam por apresentarem 

uma acidez elevada do mosto (RIZZON; MIELE, 2006). Essa característica dificulta a 

obtenção de uma boa relação entre o teor de sólidos solúveis totais e a acidez total titulável, 

conhecida como flavor, a qual representa o equilíbrio entre o gosto ácido e doce do mosto, o 

que indica a provável qualidade do produto a ser obtido (RIZZON; LINK, 2006). Para a 

produção de vinhos tintos a relação entre sólidos solúveis totais e a acidez total titulável deve 

estar entre 15 e 45, porém Choudhury et al. (2001), consideram que a relação ideal deve ser 

igual ou superior a 20.   

 Ao se analisar especificamente a cultivar “Bordô” segundo Regina et al. (2010) via de 

regra o período de maturação coincide com o período chuvoso nas regiões sul e sudeste o que 

dificulta a obtenção de uma relação ideal entre sólidos solúveis totais e a acidez total titulável.  

 

2.6 ATRIBUTOS QUÍMICOS DO SOLO RELACIONADOS A VITICULTURA 

 

 A amplitude da distribuição geográfica dos cultivos de videira faz com que essa 

cultura esteja presente nos mais diversos tipos de solos, fator que impede uma recomendação 

generalizada em termos de adubação, sendo necessário o conhecimento aprofundado acerca 

das necessidades da cultura, para posterior planejamento e implementação de um sistema de 

recomendação de adubação adaptado a realidade local. 

 De uma forma genérica os nutrientes que merecem maior atenção no momento do 

planejamento de um programa de adubação, seja pela alta exigência da cultura, seja pela 

limitação da concentração existente nos solos são Fósforo (P), Potássio (K), Nitrogênio (N), 

Cálcio (Ca), Magnésio (Mg) e Boro (B) (MELO, 2014). 

 Apesar dos solos brasileiros, em sua maioria, apresentarem baixos teores de P a prática 

de adubação de implantação, manutenção e produção faz com que raramente sejam 

observados sintomas de deficiência desse elemento em nível de campo. A cultura da videira 

absorve aproximadamente 1,4 kg de P para cada tonelada de frutos produzidos (MELO, 

2014).   

 Em condições de cultivo de videiras, especialmente no estado do Rio Grande do Sul, 

observa-se uma elevação gradativa dos teores de K, em decorrência da aplicação de 

fertilizantes. Na maioria dos solos brasileiros esse elemento químico se apresenta em 

concentrações consideradas baixas. Para quantificação do K disponível utiliza-se o indicador 
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K – trocável, o qual indica a quantidade do elemento químico que se encontra adsorvido nas 

cargas do solo (ERNANI, 2008). Para a produção de uma tonelada de frutos são absorvidos 

pela planta, cerca de 6 kg de óxido de potássio (K2O). 

 O nitrogênio contido no solo é determinado pela concentração de matéria orgânica, 

seu excesso acarreta excessivo crescimento vegetativo, fenômeno que pode prejudicar a 

qualidade dos frutos e a sanidade das videiras, porém pode aumentar a produtividade. A 

forma nítrica (NO3)
-
 é preferencialmente absorvida pela planta e sua mobilidade é considerada 

grande, seu excesso pode levar a produção de cachos pequenos com acidez do mosto mais 

elevada. 

 Os teores de Ca têm sido elevados nas áreas cultivadas com videiras em decorrência 

da prática de calagem, seja no pré-plantio ou na manutenção dos vinhedos. No estado do Rio 

Grande do Sul não tem ocorrido problemas devido à limitação desse elemento químico, 

geralmente as concentrações existentes são consideradas altas, isso ocorre quando o solo 

apresenta teores acima de 4 cmolc L
-1

. Naturalmente a maioria dos solos brasileiros apresenta 

deficiência de Ca sendo necessária a prática de incorporação, geralmente via calagem 

(ERNANI, 2008). 

 Da mesma forma que ocorre com o Ca, a utilização da prática de calagem tem elevado 

os teores de magnésio (Mg) nos solos ocupados com a viticultura. Esse elemento tem grande 

influência na ativação de inúmeras enzimas da planta. Concentrações de Mg superiores a 1,0 

mg dm
-3

 nos resultados de análises de solo podem ser consideradas altas (MELO, 2014). 

Deficiência de Mg é associada à redução da quantidade de açúcar no mosto da uva e o 

desequilíbrio da relação entre Mg e K faz com que haja uma maior absorção do K. Para a 

produção de uma tonelada de frutos é necessário aproximadamente 1 kg de óxido de 

magnésio (MgO). 

 Valores de concentração do nutriente B para a cultura da videira considerados 

satisfatórios devem estar na faixa que vai de 0,6 a 1,0 mg dm
-3

. O Boro é considerado um 

micronutriente devido sua baixa concentração nos solos, da mesma forma a quantidade 

exigida para que haja uma adequada nutrição da videira e produção de uma tonelada de uvas é 

pequena, geralmente em torno de 10g. Apesar da pequena quantidade necessária para 

adequada nutrição da videira, a deficiência de B, principalmente quando associada a fatores 

relacionados ao clima são responsáveis por problemas de polinização (MELO, 2014).  

 Diversas pesquisas relacionadas à extração de nutrientes pela videira indicam que os 

elementos químicos extraídos em maior quantidade são o K, seguido pelo N e Ca. Nem 

sempre as melhores produtividades e qualidade da fruta estão relacionadas apenas aos 
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nutrientes absorvidos em maior quantidade, sendo assim há a necessidade de busca do 

equilíbrio entre macro e micro nutrientes adequando seus níveis de acordo a produção e 

qualidade esperadas.  

 

2.7 DETECÇÃO REMOTA  

 

 A técnica responsável pela análise de informações de um determinado objeto partir de 

dados obtidos por instrumentos especiais, que não entram em contato físico com os objetos 

estudados é denominada de detecção remota (ORTEGA; ESSER, 2002). O termo detecção 

remota próxima pode ser utilizado para fazer referência a dados obtidos por sensores 

instalados em plataformas terrestres ou em plataformas aéreas (PIRES, 2008). 

 A detecção remota é responsável pelo estudo do comportamento espectral dos objetos 

de interesse, a partir do conhecimento da forma de interação da energia eletromagnética com 

os mesmos. A interação da energia eletromagnética com os objetos pode se dar pela sua 

reflexão, absorção ou transmissão (WALTRIN; MACIEL, 2005).  

 A detecção remota obtida a partir de imagens de satélite apresenta principalmente dois 

inconvenientes, um deles relacionado à baixa resolução espacial e outro diz respeito à questão 

temporal, visto que as imagens disponíveis nem sempre correspondem às épocas ou estádio 

fenológico ideais para o processamento e análise dos dados obtidos. 

 As principais épocas para a obtenção de informações por detecção remota em videira 

são: floração, mudança de cor da baga e maturação. Para Lamb et al (2001), pode-se 

concentrar a obtenção de informações via detecção remota na fase de mudança de cor da 

baga, como forma de racionalizar a relação entre custo e qualidade de informação, sendo que 

nessa fase da cultura obtêm-se uma melhor correlação com o mapa de rendimento.   

 A maioria das espécies vegetais, assim como a videira, apresenta um grande 

percentual de reflectância na região do verde do espectro eletromagnético (530 nm), fato que 

explica a cor verde na faixa do visível percebida pela visão do ser humano. Já o comprimento 

de onda correspondente ao vermelho e azul apresentam baixo índices de refletância, pois são 

absorvidos pela clorofila. 

 Comprimentos de ondas correspondentes a zona do infravermelho próximo apresenta 

um percentual significativo de refletância, sendo que neste o contraste entre as folhas e o solo 
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é muito maior, essa diferença no espectro refletido permite quantificar a biomassa de uma 

videira (COOK; BRAMLEY, 1998).  

 A influência das pragas, doenças, nutrição, regime hídrico e demais fatores que podem 

promover algum tipo de stress, afetando a biomassa podem alterar a reflectância na zona do 

infravermelho próximo (ORTEGA; ESSER, 2002). Atualmente os sensores estão dotados de 

tecnologia suficiente para quantificar e identificar os diferentes comprimentos de onda 

refletidos pelos objetos, essa quantificação permite a determinação de diferentes índices que 

podem ser utilizados para determinar o estado sanitário e o vigor das culturas. 

 

2.8 MEDIDA DA REFLECTÂNCIA ESPECTRAL IN SITU  

 

 A realização de experimentos em campo ou laboratório com a finalidade de conhecer 

melhor o comportamento espectral dos objetos e a relação com suas características químicas, 

físicas ou biológicas tem sido cada vez mais frequentes. Nesse sentido a espectrorradiometria 

de reflectância constitui-se numa técnica capaz de medir a reflexão em diferentes 

comprimentos de onda eletromagnética de diversos objetos e representá-la em forma de 

gráficos (MOREIRA, 2005). 

 Os equipamentos utilizados para verificação da reflectância espectral em nível de 

campo são conhecidos como espectrorradiômetros, eles operam com intervalos de 

comprimento de onda bem estreitos, em uma faixa espectral de atuação que vai de 325 a 2500 

nanômetros (nm). Dois exemplos de espectrorradiômetros são; Spectron SE – 590 

(STEFFEN, 1996) e Field Spec PRO (MOREIRA, 2005), o primeiro atua na faixa espectral 

que vai de 400 a 1100 nm, enquanto o segundo atua no intervalo espectral de 350 a 2500 nm. 

Atualmente o mercado desse tipo de equipamento se expande de forma contínua 

disponibilizando diferentes modelos, além dos citados anteriormente, os quais atuam em 

faixas espectrais distintas. 

 Os espectrorradiômetros são considerados sensores não imageadores, pois o produto 

da leitura dos diferentes comprimentos de onda eletromagnética não se constitui em uma 

imagem, mas sim em uma representação gráfica ou numérica. A sua característica de atuação 

em intervalos bem estreitos de comprimento de onda faz com que sua precisão seja 

considerada maior quando comparada aos demais tipos de sensores (CLARK,1999). 

 A utilização de sensores para medição de índices de vegetação a distâncias menores, 

quando comparadas àquelas obtidas por imagem de satélite ou aviões não tripulados é 
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vantajosa, em decorrência da minimização do efeito da reflectância do solo para determinação 

do índice. Quando são utilizados sensores embarcados em veículos terrestres ou até mesmo 

transportados de forma manual, a medição é realizada diretamente sobre a planta de interesse, 

essa forma flexibiliza o planejamento dos períodos da coleta de informações. 

 

2.9 ÍNDICES DE VEGETAÇÃO 

 

 Os índices de vegetação se constituem em modelos matemáticos, com base na análise 

espectral das ondas eletromagnéticas, utilizados para diagnosticar índice de área foliar, 

cobertura do solo, produtividade, estado fitossanitário de culturas, cobertura vegetal, dentre 

outros usos (MARCUSSI et al., 2010). Na Tabela 1 podem ser visualizadas as equações para 

cálculo dos principais índices de vegetação. 

 Dos diversos os índices de vegetação utilizados atualmente, Haboudane et al. (2004) 

classificou alguns deles em três grupos, segundo suas principais características . 

a) Índices baseados nas diferenças normalizadas: nesse grupo encontra-se o Índice de 

Vegetação da Diferença Normalizada - NDVI (Normalized Difference Vegetation Index); 

Índice de Vegetação da Diferença Renormalizada - RDVI (Renormalized Difference 

Vegetation Index) e o Índice de Vegetação da Razão Simples Modificado - MSR (Modified 

Simple Ratio). 

b) Índices de vegetação ajustados à linha do solo: dentre os índices que se enquadram 

nesse grupo estão o Índice de Vegetação Ajustado para o Solo - SAVI (Soil Adjusted 

Vegetation Index); Índice de Vegetação Ajustado para o Solo Modificado - MSAVI (Modified 

SAVI); Índice de Vegetação Resistente a Atmosfera e ao Solo - SARVI (Soil and 

atmospherically Resistant Vegetation Index). Uma das características dos índices que 

pertencem a esse grupo é a minimização da influência da reflectância dos solos decorrente das 

suas propriedades ópticas (SEBEM, 2005). 

c) Índices de vegetação baseados em três bandas espectrais: Índice de Vegetação da 

Absorção pela Clorofila - CARI (Chlorophyll Absorption Ratio Index); Índice de Vegetação 

da Absorção pela Clorofila Modificado - MCARI (Modified CARI); Índice de Vegetação 

Transformado -TVI (Transformed Vegetation Index). 
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2.9.1 Índice de Vegetação da Razão Simples (SR) 

 

 O índice SR (Simple Ratio) é obtido pela divisão dos valores referentes ao fator de 

reflectância do infravermelho próximo pelos valores do fator de reflectância correspondentes 

à região do vermelho. O índice de vegetação da razão simples foi o primeiro índice a ser 

utilizado para ressaltar a cobertura vegetal utilizando dados do Landsat – 1 (JENSEN, 2009). 

 

2.9.2 Índice de Vegetação da diferença normalizada (NDVI) 

 

 O NDVI constitui-se num dos índices de vegetação mais utilizados atualmente, é 

similar ao índice de Vegetação da razão simples, sendo expresso pelo intervalo de valores 

entre -1 a +1, obtido pela normalização da razão simples, sendo que o menor valor 

corresponde a nenhuma vegetação, enquanto o maior valor representa cobertura vegetal densa 

e sã (SEBEM, 2005). 

 

2.9.3 Índice de Vegetação Perpendicular (PVI) 

 

 O PVI (Perpendicular Vegetation Index) foi definido a partir da definição da diferença 

entre a reflecção do solo e da vegetação (JENSEN, 2009), utilizando-se das informações das 

bandas 5 (vermelho) e 7 (infravermelho próximo) do sensor MSS do Landsat. 

 

2.9.4 Índice de Vegetação Ajustado para o Solo (SAVI) 

 

 Esse índice de vegetação utiliza um fator de correção “L” com o objetivo de minimizar 

o efeito do solo no resultado obtido. Esse fator de correção é ajustado de acordo com a 

característica da vegetação a ser estudada, quando a cobertura vegetal é muito alta e densa o 

fator de correção da equação assume o valor 0, quando a cobertura vegetal for muito baixa o 

valor atribuído é 1 e quando observa-se uma cobertura vegetal intermediária o valor referente 

ao fator de correção é 0,5 (ORTEGA; ESSER, 2002)  

 

2.9.5 Índice de Vegetação Resistente a Atmosfera (ARVI) 

 

 O ARVI (Atmospherically Resistant Vegetation Index) foi proposto com o objetivo de 

reduzir a interferência atmosférica especialmente na região do vermelho, sendo que nesse 
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índice são utilizadas imagens da banda do azul, vermelho e infravermelho próximo 

(MARCUSSI et al., 2010). 

 O ARVI foi desenvolvido tomando por base as imagens do sensor “Moderate 

Resolution Imaging Spectroradiometer” (MODIS - EOS), um dos objetivos do 

desenvolvimento do ARVI foi diminuir a dependência pelo NDVI pela sua redefinição, 

reduzindo assim o efeito da atmosfera na região do vermelho pelo uso da radiância 

normalizada vermelho-azul a qual é mais “resistente” aos efeitos atmosféricos. Num 

comparativo de sensibilidade o ARVI é quatro vezes mais sensível quando comparado ao 

NDVI o que o qualifica para utilização em estudos de áreas totalmente cobertas por vegetação 

(JENSEN, 2009). 

 

2.9.6 Índice de Vegetação Melhorado (EVI) 

 

 O EVI (Enhanced Vegetation Index) incorpora na sua equação, coeficientes de ajuste 

obtidos a partir de dados experimentais (SEBEM, 2005), foi desenvolvido para otimizar o 

sinal da vegetação, sendo indicado para estudo e detecção de vegetação com altas densidades 

de biomassa. 

 

2.9.7 Índice Global de Monitoramento Ambiental (GEMI) 

 

 O GEMI (Global Environment Monitoring Index) utiliza dados do sensor AVHRR-

NOAA e foi proposto como índice a ser adotado para o monitoramento de situação global da 

vegetação. O GEMI também foi criado com o objetivo de minimizar a influência dos efeitos 

atmosféricos no resultado final do índice.  

 Na interpretação dos resultados obtido a partir do GEMI valores superiores a 0,35 

estão relacionados às áreas vegetadas, valores muito negativos indicam a presença de nuvens 

e valores inferiores a 0,35 e próximos a 0 estão relacionados a solos sem cobertura vegetal 

(SEBEM, 2005). 

 

2.9.8 Índice de Vegetação Transformado (TVI) 

 

 O TVI (Transformed Vegetation Index) foi proposto por Deering et al. (1975), esse 

índice altera o NDVI pela introdução de uma constante de 0,50 para todos os valores e 

seguida do cálculo da raiz quadrada dos resultados. O objetivo da introdução dessa equação é 

evitar operações com valores de NDVI negativos (MARCUSSI et al, 2010). Para obtenção de 
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imagens e identificação de vegetação ativa não existe nenhuma diferença técnica entre o 

NDVI e o TVI (MARCUSSI et al., 2010).  

 

2.9.9 Índices de Vegetação SARVI e MSARVI 

 

 Possuem como função principal a correção dos ruídos, provocados tanto pelo solo 

quanto pela atmosfera. Incorporam nas suas equações a função L do índice SAVI e a 

normalização da banda azul do índice ARVI (JENSEN, 2009). 

 

2.9.10 Índice de Reflectância para a Absorção pela Clorofila Modificado (TCARI) e 

Índice de Vegetação Ajustado a Solos Otimizado (OSAVI) 

 

 A partir do interesse pela determinação da quantidade de clorofila da vegetação foi 

desenvolvido o TCARI (Transformed Absorption in Reflectance Index) o qual usa as bandas 

correspondentes a mínima absorção dos pigmentos fotossintéticos e a máxima absorção da 

clorofila. Esse índice apresenta sensibilidade para a reflectância do solo. Para minimizar esse 

fenômeno associa-se o TCARI ao OSAVI (Optimized Soil Adjusted Vegetation Index) que 

por sua vez é um índice ajustado com a linha do solo (JENSEN, 2009). 

 

2.9.11 Principais aplicações dos índices de vegetação 

 

 A existência de diversos índices de vegetação permite sua aplicação em inúmeras 

finalidades nos diferentes segmentos da sociedade, o conhecimento das características de cada 

índice é importante no momento da definição do mais adequado para cada situação. Várias 

características da cobertura vegetal podem ser identificadas a partir dos índices de vegetação, 

dentre elas destacam-se: índice de área foliar, percentagem de cobertura vegetal, definição da 

distribuição espacial, relação entre a biomassa e os prováveis rendimentos de culturas 

(SEBEM, 2005). 

 Para as situações em que a vegetação é rala provocando uma interferência pelo brilho 

do solo foram desenvolvidos índices de vegetação específicos, os quais permitem estudos em 

ambientes áridos ou semiáridos, são eles: Índice de Vegetação da Razão Normalizada - NRVI 

(Normalized Ratio Vegetation Index); Índice de Vegetação Perpendicular – PVI 

(Perpendicular Vegetation Index); Índice de Vegetação de Diferença - DVI (Difference 

Vegetation Index); Índice de Vegetação Ajustado para o Solo – SAVI (Sil Adjusted 
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Vegetation Index); Índice de Vegetação Ajustado ao Solo Transformado - TSAVI 

(Transformed Soil Ajusted Vegetation Index); Índice de Vegetação Ajustado para o Solo  

Modificado – MSAVI (Modified SAVI), (MARCUSSI et al, 2010). 

 Quando o objetivo é a redução e correção das interferências decorrentes de efeitos 

atmosféricos, os índices de vegetação indicados são: índice de Vegetação Resistente a 

Atmosfera - ARVI (Atmosphere Resitant Vegetation Index) e o EVI. Nestes índices são 

incluídos fatores de correção ou utilizadas bandas diferentes para atenuar os efeitos 

decorrentes da presença de partículas de poeira, poluição do ar e fumaça que interferem 

especialmente na banda do vermelho (JENSEN, 2009). 

 Tanto o ARVI como o NDVI são indicados para identificação de áreas com maior 

adensamento vegetal sendo possível diferenciar solo exposto de área coberta por vegetação 

densa, pastagens, mananciais hídricos (MARCUSSI et al, 2010). 

 Na viticultura são utilizados principalmente Índice de Vegetação da Razão - RVI e o 

índice de Vegetação da Diferença Normalizada - NDVI, proposto por Tucker (1979), sendo 

que este último atualmente é o mais utilizado. O NDVI é calculado a partir da equação:  

 

     
         

         
                                                                (1) 

 

 A reflectância na faixa de comprimento de onda correspondente ao infravermelho 

próximo é representado por “nir”, enquanto o “red” corresponde a reflectância na banda do 

vermelho. 

 As áreas com maior densidade vegetal possuem uma maior reflectância na faixa do 

infravermelho próximo e o contrário acontece com a reflectância na zona do vermelho, 

ocasionado pela maior absorção desse comprimento de onda por parte da clorofila, decorrente 

da maior concentração de água e da melhor estrutura celular, o que resulta em valores mais 

altos de NDVI (ORTEGA; ESSER, 2002), e que poderão variar de -1 a 1. 

 As correlações entre os índices de vegetação e os índices de área foliar permitem o uso 

dessa ferramenta com objetivo de estabelecer diferentes zonas de manejo dentro de um 

mesmo vinhedo, sendo que as informações podem ser utilizadas pelo enólogo ou produtor 

para o planejamento da colheita segmentada o que pode, no caso da vinificação, ser útil para 

produção de uvas com características enológicas distintas. 

 A tabela 1 mostra as equações utilizadas para determinação dos principais índices de 

vegetação. 
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Tabela 1 - Equações utilizadas para determinação dos principais índices de vegetação 

 
Índice de Vegetação Equação Primeira Referência 

Razão Simples (SR)    
    

    
 Birth e McVey, (1968) 

Índice de Vegetação de 

Diferença Normalizada (NDVI) 
     

         

         
 Rouse et al., (1974) 

Novo Índice de Vegetação 

(NVI) 
NVI =  

         

    
 Gupta et al., (2001) 

Índice de Vegetação Ajustado 

ao Solo (SAVI) 
     

                

           
 Huete, (1988) 

Índice de Vegetação Resistente 

a Atmosfera (ARVI) 

     
        

        
 

onde:                        

 

Kaufma e Tanré, (1992) 

Índice de Vegetação Resistente 

a Atmosfera e aos Solos 

(SARVI) 

      
          

          
 Huete e Liu, (1994) 

Índice de Vegetação Resistente 

a Atmosfera e aos Solos 

Modificado (MSARVI) 

      

 
        √                        

 
 

Huete e Liu, (1994) 

Índice de Vegetação Melhorado 

(EVI) 

EVI =  
 

   
  

   

 
   

    
   

    
    

  
 Huete et al., (1997) 

Huete e Justice, (1999) 

Huete et al., (2002) 

 Índice de Vegetação 

Transformado (TVI) 

TVI = 0,5(120  nir –  green) – 200 

( red+ green) 
Broge e Leblanc, (2000) 

Índice de Reflectância para a 

Absorção pela Clorofila 

Modificado (TCARI) 

TCARI = 3[( 700+ 670) – 0,2 

( 700+ 550) 
    

    
 ]  

Kim et al., (1994) 

Rondeaux et al., (1996) 

Daughtry et al., (2000) 

Haboudane et al., (2002) 

Índice Resistente a Atmosfera 

no visível (VARI green) 
VARI green   

(           )

                   
 Gitelson et al., (2002) 

Índice de Vegetação Ajustado a 

Solos Otimizado (OSAVI) 

OSAVI = 
                       

                   
 Kim et al., (1994) 

Rondeaux et al., (1996) 

Daughtry et al., (2000) 

Haboudane et al., (2002) 

 Posição da borda vermelha 

(REP) 

REP = 700 + 40[
                       

                   
] 

Onde: 

  rb =    red –   (  blue -   red) 

Clevers, (1994) 

Dawson e Curran, (1998) 

Baranoski, (2005) 

 

onde:      = Reflectância no Infravermelho Próximo;      = Reflectância no Vermelho;        = Reflectância no Azul;   = 

peso dado ao modelo de aerossóis da atmosfera, geralmente igual a 1 para minimizar todos os efeitos atmosféricos;  

 

Fonte: Adaptação de Sebem, (2005); Jensen, (2009). 
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2.10 ANÁLISE  GEOESTATÍSTICA E VARIÁVEIS REGIONALIZADAS 

 

 O estudo da distribuição espacial e sua variabilidade, bem como a determinação das 

incertezas associadas a elas relacionados à caracterização espacial de uma determinada 

variável de interesse, definem o objetivo principal da geoestatística (LANDIM; 

YAMAMOTO, 2013). 

 A estatística clássica diferente da geoestatística considera que a variabilidade de um 

determinado fator ou propriedade é aleatório e não tem relação com a posição no espaço. Já a 

geoestatística demonstra a partir de dados experimentais que a variabilidade de determinada 

propriedade tem relação com sua separação, distribuição espacial. Sendo assim as diferenças 

entre valores, dentro de certo domínio, podem ser expressas em função das distâncias 

existentes entre os pontos de amostragem. 

 O surgimento da geoestatísitica ocorreu na África do Sul durante os estudos sobre as 

concentrações de ouro, naquela época Krige (1951), não conseguia perceber sentido nas 

variâncias calculadas, caso não fossem consideradas as distâncias entre as amostras estudadas 

(VIEIRA, 2000). Anos mais tarde MATHERON (1963, 1971), propôs a Teoria das Variáveis 

Regionalizadas, segundo essa teoria, os valores verificados em um determinado local tem 

relação com sua distribuição espacial, dessa forma pressupõe-se que os valores verificados em 

um determinado ponto do espaço são mais semelhantes com pontos tomados a curtas 

distâncias quando comparados àqueles tomados a distâncias maiores (VIEIRA et al., 2002).  

 Numa variável regionalizada pressupõe-se a existência de uma continuidade espacial 

aparente, a variação dessa função espacial não pode ser representada por uma função 

matemática simples, nesse caso a continuidade espacial pode ser estimada pelo 

semivariograma. O semivariograma é uma ferramenta utilizada para representar o nível de 

dependência espacial de variáveis regionalizadas (VIEIRA, 2000). 

 O semivariograma é estimado pela equação da semivariância conforme equação a 

seguir (LANDIM ;YAMAMOTO, 2013) : 

 

  ̂    
 

    
∑        –          

     

   
                                          (2) 
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 Onde:   ̂    é o variograma estimado;      é o número de pares de valores medidos 

      é o valor amostrado de Z no ponto xi;           é o valor amostrado de z no ponto xi + h 

separado pela distância  . 

 Os resultados obtidos e representados por um semivariograma também servem para a 

definição de parâmetros adequados para a estimativa de valores em locais não amostrados, 

utilizando de técnicas específicas para interpolação. Os principais elementos de um 

semivariograma conforme representados na figura 1 são descritos a seguir. 

  

Figura 1 - Semivariograma teórico (linha de ajuste) e experimental (pontos) 

 

 
 

a = alcance; C0 = efeito pepita; C1= contribuição; C = patamar 

 

Fonte: Camargo (1997). 

 

 Os parâmetros que definem o semivariograma são: 

- Efeito Pepita (C0), ele representa a descontinuidade dos semivariogramas para 

medidas inferiores a menor distância entre os dados amostrados. A contribuição para 

descontinuidade do semivariograma e consequente aumento do efeito pepita pode ser 

explicado também por erros de amostragem ou medição (IZAAKS; SRIVASTAVA, 1989). 

- Alcance (a) define a distância na qual os elementos apresentam correlação espacial. 

- Patamar (C): valor correspondente ao alcance, a partir dele considera-se que não 

existe mais dependência espacial entre os dados obtidos. 
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- Contribuição (C1): representa a semivariância estrutural dos dados estudados, é 

resultado da diferença entre o patamar e o efeito pepita. 

O semivariograma apresenta duas áreas principais que devem ser tratadas de forma 

diferenciada no momento de análise dos dados, a primeira representada pela região cuja 

distância está dentro do alcance calculado, nessa área está representada a continuidade 

espacial, podendo ser explicada e tratada pela geoestatística, os dados são 

autocorrelacionados. A segunda representa as distâncias superiores ao alcance, nessa região 

está representada a aleatoriedade dos dados em estudo, havendo ausência de dependência 

espacial, sendo tratada pela estatística clássica, ou seja, os dados são espacialmente 

independentes. 

Quando na construção do semivariograma o mesmo se apresentar constante e igual ao 

patamar para qualquer valor de h, tem-se efeito pepita puro, descaracterizando a existência de 

dependência espacial e caracteriza um comportamento aleatório dos dados. 

 Pode haver também semivariograma em que, para todos os valores de h a 

semivariância aumenta de forma indefinida, caracterizando uma capacidade infinita de 

dispersão, nesse caso a covariância não pode ser determinada. 

 Os semivariogramas indicam o grau de dependência espacial de uma variável a partir 

de intervalos que expressam a porcentagem da semivariância do efeito pepita, Cambardella et 

al. (1994) propôs os seguintes intervalos: ≤ 25% - forte dependência espacial; entre 25% e 

75% - moderada dependência espacial e ≥ 75% - fraca dependência espacial. Essas 

porcentagens foram denominadas como Índices de Dependência Espacial (IDE), nesse caso 

representado por:  

 

IDE = 
  

    
  x 100                                                         (3) 

 

 Onde: Co representa o efeito pepita e C representa o patamar. 

 Os modelos teóricos de semivariogramas podem ser de dois tipos: modelos com 

patamar e modelos sem patamar. Para representar os fenômenos caracterizados pela 

capacidade infinita de dispersão são utilizados os semivariogramas sem patamar, nas demais 

situações são usados os semivariogramas com patamar, também conhecidos como modelos 

transitivos, sendo que os modelos mais utilizados são: esférico, Exponencial e Gaussiano. 

 Há a necessidade de estudo do ajuste do semivariograma experimental obtido aos 

diferentes modelos, com o objetivo de determinar qual dos modelos se aplica de forma mais 



33 

 

adequada os dados amostrados. Além das informações referentes ao efeito pepita, patamar e 

alcance, podem ser analisados o alcance efetivo, estrutura ou proporção espacial, soma dos 

quadrados dos resíduos e coeficiente de determinação (R
2
). 

 Para os semivariogramas representados pelos modelos esférico e linear o alcance é 

igual ao efetivo. Para os modelos exponencial e gaussiano o alcance obtido nos referidos 

semivariogramas deverá ser multiplicado por 3 e √  respectivamente, para que se obtenha o 

alcance efetivo, esse fenômeno se dá devido ao longo espaço de curvatura da curva de 

tendências (GUERRA, 1998). 

 A quantidade da variância espacial presente na variância total da amostra é 

representada pela estrutura ou proporção espacial. A determinação do ajuste do modelo 

teórico ao semivariograma experimental é obtida pela análise da soma dos quadrados dos 

resíduos (SQR), quanto menor o seu valor melhor é o ajuste (ZIMMERMAN & 

ZIMMERMAN, 1991). O coeficiente de determinação (R
2
) indica o número de pontos do 

semivariograma experimental que se encontra na curva do modelo teórico. 

 

2.11 MÉTODOS DE INTERPOLAÇÃO 

 

 A interpolação tem por objetivo estimar valores em locais onde não foram realizadas 

amostragens tendo por base as informações dos pontos amostrados. Segundo Hartkamp et.al. 

(1999) os interpoladores podem ser classificados de acordo com algumas características 

específicas nesse sentido os principais interpoladores sugeridos estão classificados a seguir. 

a) Interpoladores globais ou locais: interpoladores globais apresentam uma tendência 

em gerar mapas com superfícies mais suaves com a ocorrência de mudanças menos bruscas. 

São utilizados todos os pontos da área amostrada, a adição ou remoção de qualquer valor afeta 

todo o mapa. Já os interpoladores locais possuem funções definidas que abrangem 

determinadas áreas do mapa, sendo que alterações em valores terão influência relacionada aos 

pontos mais próximos. 

b) Interpoladores exatos: os interpoladores exatos têm como característica honrar os 

dados amostrados, tendo como resultado após o processo de interpolação o próprio valor 

amostrado.  

c) Interpoladores suavizantes: quando existe incerteza sobre os valores encontrados na 

amostra, a qual pode ser consequência de amostra obtida em locais que tem como 

característica a ocorrência de variações rápidas, pode ser utilizado interpolador suavizante, o 
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qual apresenta como produto mapa suavizado, sendo que possíveis erros nos dados são 

minimizados. 

d) Interpoladores estocásticos: Atribui pesos aos pontos amostrais para realização da 

interpolação. Nesse tipo de interpolador são utilizadas teorias de probabilidade e estatística. 

e) Interpoladores determinísticos: estão baseados na geometria da distribuição espacial 

de acordo com os dados amostrados gerando uma combinação linear. 

 Apesar da classificação teórica proposta por Hartkamp et.al. (1999) é difícil a 

identificação e aplicação de um modelo de interpolador de forma isolada, principalmente após 

a evolução dos programas específicos que tendem a incorporar, mesmo utilizando a mesma 

técnica, distintos parâmetros para interpolação, tais como ferramentas de suavização, 

definição de raio de busca dentre outras. 

 

2.11.1 Krigagem Ordinária 

 

 A krigagem ordinária constitui-se num método local de estimativa, nela é utilizada a 

combinação linear entre os valores referentes às amostras dos vizinhos próximos com o 

objetivo de estimar o valor em um ponto não amostrado (LANDIM; YAMAMOTO, 2013) a 

sua simplicidade faz com que seja um dos métodos de interpolação mais utilizados.  

 Na krigagem ordinária são determinados pesos ou ponderadores para os pontos 

estimadores, baseados na covariância entre uma amostra e o local a ser estimado, os referidos 

pesos diminuem com o aumento da distância entre os pontos estimadores e os pontos a serem 

estimados.  

Uma das condições para a utilização da Krigagem é a existência de dependência 

espacial, essa por sua vez é determinada a partir da análise variográfica que dentre outras 

informações, irá determinar o alcance de um determinado parâmetro, o qual será utilizado 

para definir a área de influência da interpolação.  

 De acordo com (LANDIM; YAMAMOTO, 2013) o estimador utilizado para krigagem 

ordinária é o seguinte: 

 

  
        ∑         

 

    
                                                 (4) 

 

 Onde: Z(xi) representa os dados experimentais;   , os ponderadores e n, o número de 

dados em estudo. 
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 Para cálculo dos pesos, de forma que os mesmos assumam valores ótimos são 

observadas duas condições de restrição. A primeira condição é de que o estimador não seja 

enviesado, isso significa dizer que a diferença entre o valor real e o valor calculado, é igual a 

zero, em média (ISAAKS; SRIVASTAVA, 1989). A segunda condição é de que a variância 

de estimativa seja mínima. 

 O resultado da krigagem ordinária apresenta estimativas consideradas não 

tendenciosas e com uma variância mínima, em média. Como a Krigagem realiza a estimativa 

de uma variável em um ponto não amostrado, a partir da análise das informações dos pontos 

vizinhos e com o artifício da minimização da variância do erro (LANDIM; YAMAMOTO, 

2013), ocorre uma suavização dos dados reais. A suavização compreende a subestimativa dos 

valores altos e superestimativa dos valores baixos. 

 

2.11.2 Simulação Estocástica 

 

 O desenvolvimento da simulação estocástica se deu como alternativa para solucionar 

os problemas decorrentes da suavização decorrentes do processo de krigagem (LANDIM; 

YAMAMOTO, 2013). O objetivo da simulação condicional é honrar os dados amostrais e 

reproduzir o modelo de covariância dos pontos experimentais do semivariograma. 

 A vantagem do uso da simulação estocástica como método de interpolação é que a 

mesma consegue honrar os dados da amostra e reproduzir a covariância, numa análise mais 

ampla, a simulação estocástica apresenta um ganho quando se analisa a precisão global da 

área de estudo, mas em contrapartida os erros associados às predições locais são maiores 

(LANDIM; YAMAMOTO, 2013). Em síntese os métodos de simulação tem interesse maior 

em honrara às feições globais dos dados em detrimento da minimização dos erros associados 

às informações locais. 

 O objetivo de um modelo de simulação é reproduzir a variabilidade associada aos 

parâmetros pesquisados em uma imagem simulada, fazendo uso da função de distribuição e 

do variograma. 

 Os métodos de simulação determinam o componente de erro de forma aleatória, isso 

faz com que as realizações sejam diferentes entre si, mas respeitam o variograma construído a 

partir dos dados amostrais, bem como o seu histograma. O fato de reproduzir o histograma e o 

variograma em geoestatística é conhecido como precisão global (LANDIM; YAMAMOTO, 

2013). 
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 Quando se analisa o uso de simulação para fins de definição da distribuição espacial e 

de incertezas relacionadas às variáveis no âmbito das ciências agrárias, observa-se a 

predominância do uso de métodos sequenciais de simulação, esse fenômeno ocorre em 

decorrência de sua simplicidade de execução. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE PESQUISA 

 

 A área de estudo, situa-se na linha Cocho, interior do município de Sarandi, estado do 

Rio Grande do Sul, nas seguintes coordenadas geográficas: latitude 27°52‟26,31” S, longitude 

53°01‟17,34” O. O solo onde está implantado o vinhedo é do tipo Neossolo Regolítico 

Eutrófico (STRECK et al., 2008). 

   

Figura 2 - Localização da Área de Pesquisa: a) Localização do município; b) Localização da 

área de pesquisa em relação ao município; c) Localização da área de pesquisa na propriedade. 

A B 

  
 

C 

 
 
Fonte: adaptação de Google Earth 

. .

.
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 Na propriedade são cultivadas exclusivamente variedades da espécie americana, sendo 

que a maior parte da produção é destinada para a elaboração de vinho e suco em agroindústria 

localizada na sede da propriedade. 

 A área de pesquisa é composta por vinhedo da cultivar Bordô (Ives), enxertada sobre o 

porta enxerto Paulsen e ocupa uma área de 3,09 ha. O espaçamento de plantio adotado no 

vinhedo foi de 1,25 m entre plantas e 3 m entre linhas, sendo que a condução do vinhedo se dá 

sob o sistema de latada. 

 

3.2 MÉTODOS 

 

3.2.1 Delimitação da área 

 

A delimitação da área de estudo consistiu basicamente na determinação e demarcação 

o perímetro do vinhedo utilizando-se para tal o Programa CR Campeiro e a partir dele, 

construída a malha amostral quadricular de 30m x 30m, na qual foram distribuídos 34 pontos 

amostrais (Figura 3). 

 

Figura 3 - Malha de amostragem de solo com 34 pontos georreferenciados. 

 

 
Fonte: autor. 
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A determinação da localização dos pontos amostrais em nível de campo foi realizada 

com auxílio de GPS de navegação portátil marca Garmin®.  

 

3.2.2 Procedimentos de coleta e análise de solos  

 

 Foram coletadas amostras pontuais múltiplas tendo por base grade amostral definida 

anteriormente. Esse tipo de amostragem apresenta a tendência de reduzir os erros associados 

às amostragens simples (FILIZOLA, 2006). Em cada ponto amostral foram coletadas três 

subamostras de solo as quais compuseram a amostra. A profundidade de coleta foi de 0 a 20 

cm e a distância entre as subamostras foi de 1 m, respeitando espaçamento entre linhas do 

vinhedo.  

A coleta de solo foi realizada com pá de corte de acordo com a metodologia e 

recomendações da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo (2004). As amostras para análise 

química para fins de verificação de fertilidade do solo para macro e micronutrientes foram 

encaminhadas ao laboratório de análises de solo da Universidade Federal de Santa Maria, em 

Santa Maria - RS. 

Os atributos químicos analisados foram: teores de argila (%); pH H2O; Índice SMP; P 

(mg L
-1

); K (mg L
-1

); M.O. (%); Al (cmolc L
-1

); Ca (cmolc L
-1

); Mg (cmolc L
-1

); H+Al (cmolc 

L
-1

); CTC efetiva; CTC pH7; Saturação por bases (%); relação entre Ca e Mg; Zn (mg L
-1

); 

Cu (mg L
-1

); S (mg L
-1

) e B (mg L
-1

). 

 

3.2.3 Medição da reflectância in situ e cálculo dos índices de vegetação. 

 

 Em 29 de novembro de 2014, no estádio de maturação fisiológica da uva foi realizada 

a leitura in situ da reflectância das folhas de videira, com a utilização do equipamento portátil 

FieldSpec Hand Held 2. O espectrorradiômetro mede as reflectâncias entre 325 e 1075nm 

com um intervalo de medição de 1nm.  

 O levantamento foi realizado sempre na videira mais próxima ao local onde foram 

coletadas as amostras de solo. Foram previamente selecionados três cachos de uva em cada 

planta (onde foram realizadas as medições de qualidade do mosto) e em volta dos mesmos 

foram medidas as reflectâncias de cinco folhas de videira sempre na face superior das 

mesmas. 

 Para evitar a interferência das diferenças de luminosidade sob a latada do cultivo da 

videira em estudo utilizamos acessório de medição para folhas (Leaf Clip) em que a leitura é 
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feita a partir do fechamento de parte da folha sempre com a mesma fonte de energia 

eletromagnética incidente. 

 Os dados de reflectância foram utilizados para o cálculo dos diferentes índices de 

vegetação testados neste trabalho. Para o cálculo dos índices de vegetação utilizamos a 

simulação das bandas do Sensor Temátic Mapper (TM) a bordo do Landsat-5.  Para isso fez-

se a média aritmética dos valores de reflectância dentro de cada intervalo definido na Tabela 

2. Os índices de vegetação utilizados estão definidos na Tabela 1 desta dissertação. 

 

Tabela 2 - Bandas espectrais do Sensor TM simuladas com os dados obtidos com o 

espectrorradiômetro. 

 

Banda Comprimento de onda (nm) Zona do Espectroeletromagnétrico 

1 450 a 520 Visível, Azul 

2 520 a 600 Visível, Verde 

3 630 a 690 Visível, Vermelho 

4 760 a 900 Infravermelho Próximo 

 

3.2.4 Procedimentos para análise química do mosto da uva 

 

 A amostra foi composta por 102 unidades amostrais coletadas em 34 plantas 

previamente marcadas, junto aos pontos georreferenciados. Em cada planta foram 

selecionados três ramos bem distribuídos, os quais foram identificados para posterior coleta 

das amostras (Figura 4). 

O acompanhamento do processo de maturação da uva para definição do momento 

ideal de colheita foi realizado tomando por base a evolução da concentração de sólidos 

solúveis totais no mosto, expresso em graus Brix e determinado por refratômetro portátil 

marca Instrutherm. 

 A verificação da concentração de sólidos solúveis totais em cada planta selecionada 

foi realizada diariamente. 

As amostras para verificação da quantidade de sólidos solúveis totais em cada planta 

foram compostas por bagas extraídas de três cachos, em cada cacho foram coletadas bagas de 

lados opostos, da parte mediana, superior e basal. A data da colheita das amostras foi definida 

a partir do momento em que se observou a estabilização da concentração de sólidos solúveis 

totais, determinada pela observação de três medições com resultados iguais. 
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Figura 4 - Imagem da amostra identificada (3.A) e colhida (3.B) 

 

 
 
Fonte: autor. 

 

As amostras para análise foram acondicionadas em embalagens plásticas devidamente 

identificadas e acondicionadas em caixa térmica para posterior transporte até o laboratório. 

 A determinação dos atributos químicos do mosto da uva foi realizada no laboratório de 

química do Instituto Federal Farroupilha, Campus Panambi. As amostras foram maceradas em 

almofariz, com auxílio de pistilo até a obtenção de 10 ml de mosto.  

Para determinação da quantidade de sólidos solúveis totais foi utilizado refratômetro 

portátil marca Instrutherm, no qual foram colocadas três gotas do mosto e após realizada a 

leitura. Para determinação do pH foi utilizado o processo eletrométrico com o uso de medidor 

de pH de bancada marca AAKER (figura 5). 

Para determinação da acidez total titulável em ácido orgânico, foi utilizada técnica de 

titulação, conforme metodologia descrita por (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 1985). 

A solução para titulação foi composta por 10 ml de mosto da uva, diluído em 100 ml 

de água e homogeneizada em um béquer. 

A titulação foi realizada com solução de hidróxido de sódio 0,1 M até uma faixa de pH 

(8,2-8,4) verificado com medidor de pH de bancada marca AAKER devidamente calibrado 

com as soluções-tampão de 7 e 10 de acordo com as instruções do fabricante. 

3.A 3.B 
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Figura 5 - Determinação de pH do mosto da uva com medidor de pH de bancada 

 

 

 
Fonte: autor 

 

A determinação a acidez titulável em ácido orgânico expressa em gramas de ácido 

tartárico por cento foi definida segunda a seguinte equação: 

 

  g de ácido tartárico por cento = 
              

          
                                       (5) 

 

Onde: 

V = volume da solução de hidróxido de sódio gasto na titulação em mL;  

M = molaridade da solução de hidróxido de sódio;  

P = massa da amostra em g ou volume pipetado em mL,  

PM = peso molecular do ácido correspondente em g,  

n = número de hidrogênios ionizáveis;  

F = fator de correção da solução de hidróxido de sódio. 
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Tabela 3 - Peso molecular e número de hidrogênios ionizáveis dos principais ácidos orgânicos 

 

Ácidos orgânicos  PM (g) N 

Ácido cítrico 192 3 

Ácido tartárico 150 2 

Ácido málico 134 2 

Ácido láctico 90 1 

Ácido acético 60 1 

 

PM = peso molecular; n = número de hidrogênios ionizáveis. 

 

Fonte: Instituto Adolfo Lutz (1985). 
 

 

3.2.5 Análise dos dados: estatística descritiva e geoestatística 

 

A partir dos resultados das análises dos atributos químicos do solo, do mosto da uva e 

dos índices de vegetação foi realizada análise estatística descritiva clássica utilizando-se o 

programa computacional Geoestatistics for the Environmental Sciences (GS+) desenvolvido 

pela Gamma Design Software. A análise do coeficiente de variação foi realizada com o 

objetivo de verificar a validade do experimento tomando por base a seguinte variação, 

conforme sugerido por Gomes (1990) e aplicável a pesquisas relacionadas com o setor 

agrícola: Coeficientes de variação baixos, quando inferiores a 10%; médios, quando se situam 

entre 10 e 20%; altos, de 20 a 30% e muito altos, quando estão acima de 30%.  

O coeficiente de correlação linear de Pearson (r) foi utilizado com a finalidade de 

identificar possíveis associações entre os parâmetros pesquisados, segundo Moore (2007) a 

correlação mede o grau da relação entre duas variáveis quantitativas e a sua direção. Nessa 

pesquisa a magnitude dos coeficientes foi avaliada segundo Dancey e Reidy (2006), que 

propõem as seguintes classificações: para resultados na faixa de 0,10 a 0,30, correlação fraca; 

para a faixa de 0,4 até 0,6 correlação moderada; resultados para a faixa de 0,70 até 1 

correlação forte. 

A análise geoestatística e da variabilidade espacial dos dados obtidos foi realizada com 

base nos semivariogramas experimentais (ISAAKS & SRIVASTAVA, 1989), ajustados por 

modelos teóricos (ROBERTSON, 1998) construídos com o auxílio do programa GS+. 

Os modelos dos semivariogramas foram ajustados com base na menor soma de 

quadrados de resíduos (SQR).  
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A análise do índice de dependência espacial (IDE) foi orientada segundo Cambardella 

et al. (1994). 

 

3.2.6 Interpolação e álgebra de mapas 

 

 A partir dos modelos ajustados foi realizada interpolação por Krigagem e Simulação 

Estocástica com mil imagens equiprováveis simuladas, ambas com o auxílio do programa 

GS+ obtendo como resultado mapas digitais das variáveis pesquisadas. Os mapas interpolados 

foram editados pelo programa ArcGIS. No processo de edição foram definidas três classes 

com amplitudes calculadas pelo próprio programa. 

A álgebra de mapas foi realizada com o auxílio computacional do programa ArcGIS, 

os mapas das variáveis referentes a composição química do mosto da uva foram divididos em 

três classes: baixa, média e alta com limites descritos na Tabela 4. O mesmo procedimento foi 

realizado para os atributos químicos de solo e para os índices de vegetação. A metodologia 

para definição das classes para cada variável pode ser visualizada na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Definição da amplitude de cada classe para soma de mapas 

 

Atributo 

1° Classe  (Baixa) 2° Classe ( Média) 3° Classe (Alta) 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

K 129,75 216,72 216,72 303,69 303,69 390,66 

MO 2,30 2,83 2,83 3,37 3,37 3,90 

Ca/Mg 2,80 3,63 3,63 4,47 4,47 5,30 

TVI1 51,10 53,05 53,05 55,01 55,01 56,96 

VARI green 0,47 0,51 0,51 0,54 0,54 0,58 

NDVI 0,87 0,88 0,88 0,90 0,90 0,91 

Acidez Titulável 2,24 2,92 2,92 3,60 3,60 4,28 

pH 3,52 3,59 3,59 3,67 3,67 3,74 
 

K= potássio (mg L
-1

); M.O. (%); MO = matéria orgânica (%); Ca/Mg = relação entre cálcio e magnésio; acidez 

titulável = expressa a quantidade de ácido tartárico em (g.L
-1

). 

 

Foi atribuída numeração específica para cada uma das classes dos atributos estudados, 

com o objetivo de viabilizar a identificação das mesmas no momento da realização da soma 

dos mapas. A escolha dos atributos a serem somados se deu de acordo com o ajuste 

variográfico, e também pela importância de cada variável para a cultura da videira.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

4.1 CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DO SOLO 

 

 A partir dos resultados da análise estatística descritiva para os parâmetros relacionados 

às características químicas do solo (Tabela 5), observa-se uma importante variação entre os 

valores mínimos e máximos, em especial dos elementos químicos fósforo, potássio e zinco. 

Desses três elementos químicos o potássio se destaca por ser o elemento absorvido em maior 

quantidade pela videira e também pelo fato de que diferentes concentrações de potássio no 

mosto da uva estão relacionadas a alterações químicas que interferem na sua qualidade. 

 A análise do coeficiente de variação proposto por Gomes (1990) demonstra uma 

amplitude de variação considerável, sendo que 20% dos elementos analisados apresentaram 

coeficiente de variação baixo, 46,67% coeficiente de variação médio, 26,67% coeficiente de 

variação alto e 6,66% coeficiente de variação muito alto. 

 

Tabela 5 - Estatística descritiva dos atributos químicos do solo do vinhedo 

 

 Valores Desvio Coeficiente 

Variável Média Mediana Mínimo Máximo Padrão CV% Assim EPA Curt 

Argila 46,52 47,00 25 62 8,73 18,77 0,11 0,41 0,02 

pH  H2O 6,23 6,2 5,80 6,60 0,18 2,89 -0,26 0,41 -0,33 

SMP 6,52 6,5 6,30 6,80 0,11 1,69 0,14 0,41 -0,06 

P 25,93 22,80 9,30 53,10 12,83 49,48 0,87 0,42 -0,86 

K 271,76 284 128 392 65,16 23,98 -0,52 0,41 -0,36 

MO 3,03 3,00 2,00 3,90 0,40 13,20 -0,31 0,41 0,18 

Ca 10,31 10,08 7,12 17,00 2,07 20,07 0,97 0,41 1,60 

Zn 19,66 19,28 8,89 30,98 5,33 27,11 0,34 0,41 -0,30 

Mg 2,71 2,66 1,72 4,02 0,48 17,71 0,30 0,41 0,37 

CTC pH 7 16,15 16,20 12,70 24,20 2,38 14,74 1,05 0,41 2,11 

CTC efet 13,71 13,50 9,80 22,00 2,48 18,09 1,01 0,41 1,93 

SB 84,59 84,60 76,10 91,00 3,23 3,82 -0,38 0,41 -0,09 

Cu 14,67 14,28 7,57 23,90 2,79 19,02 0,52 0,41 2,71 

Ca/Mg 3,84 3,90 2,80 5,30 0,60 15,62 0,22 0,41 -0,19 

B 0,35 0,40 0,10 0,50 0,08 22,86 -0,81 0,41 1,58 
 

Mín. = valor mínimo; Máx. = valor máximo; CV = coeficiente de variação, %; Assim. = coeficiente de 

assimetria; Curt.= coeficiente de curtose; erro padrão da assimetria (EPA); erro padrão da curtose igual a 0,80 

para todos os atributos. 

Teor de argila (%); P (mg L
-1

); K (mg L
-1

); M.O. (%); Al (cmolc L
-1

); Ca (cmolc L
-1

); Mg (cmolc L
-1

); H+Al 

(cmolc L
-1

); Saturação por bases (%); Zn (mg L
-1

); Cu (mg L
-1

); S (mg L
-1

) e B (mg L
-1

); MO = matéria orgânica 

(%); SB = saturação por bases (%); Ca/Mg = relação entre cálcio e magnésio. 
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 A partir da classificação proposta os parâmetros pesquisados foram agrupados da 

seguinte forma:  

a) Parâmetros com coeficiente de variação baixo: pH H2O, saturação por bases e 

índice SMP; 

b) Parâmetros com coeficiente de variação médio: argila, Mg, matéria orgânica, 

relação cálcio e magnésio, CTC pH 7, CTC efetiva e Cu; 

c) Parâmetros com coeficiente de variação alto: K, Ca, Zn e B; 

d) Parâmetro com coeficiente de variação muito alto: P. 

 Na análise estatística do desvio da distribuição em relação à distribuição simétrica dos 

dados dos atributos químicos do solo, obteve-se coeficiente de assimetria normal para argila, 

pH H2O, índice SMP, matéria orgânica, Zn, Mg, saturação de bases e relação Ca e Mg, sendo 

que os mesmos apresentaram coeficientes de assimetria 0,11, 0,26, 0,14, 0,31, 0,34, 0,30, -

0,38 e 0,22 respectivamente, dentro da margem de erro que no caso dos dados analisados se 

encontra no intervalo de -0,41 até 0,41. 

 Coeficientes de assimetria positivos foram verificados para P, Ca, CTC pH7, CTC 

efetiva e Cu com resultados 0,87, 0,97, 1,05, 1,01 e 0,52 respectivamente. Esse fenômeno 

indica uma distribuição simétrica à direita a qual representa elevada frequência de valores 

abaixo da média. 

 Coeficientes de assimetria negativos foram verificados para os elementos químicos K 

e B, os quais apresentaram assimetria de -0,52 e -0,81 respectivamente. Esses resultados 

demonstram haver distribuição assimétrica à esquerda e elevada frequência de valores acima 

da média.  

 O grau de concentração dos valores da distribuição dos resultados dos atributos 

químicos do solo em relação ao centro dessa distribuição foram analisados e representados 

pelas medidas de curtose. Distribuições mesocúrticas referem-se às medidas de curtose para 

os dados analisados igual à distribuição normal. 

 Os seguintes parâmetros obtiveram distribuição mesocúrtica: argila, pH H2O, índice 

SMP, saturação por bases, matéria orgânica, Zn, Mg, K e relação cálcio e magnésio. Medidas 

de curtose maioreP, B, Cu, Ca, CTC em pH7 e CTC efetiva. 

 De acordo com a Comissão de Química e Fertilidade do Solo (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CIÊNCIA DO SOLO, 2004) a média do pH H2O da solução de solo de 

6,23 encontrada nas amostras, a enquadra na faixa considerada alta, acima de 6,0. Esse 

comportamento foi observado em todos os pontos amostrais, nenhum obteve como resultado 

da análise valores inferiores a 6,0. Esse comportamento se explica pelo fato da adoção da 
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prática de calagem realizada no pré-plantio do vinhedo, além do uso de calagem de forma 

periódica de acordo com a necessidade e quando indicada pelos resultados das análises de 

solo para fins de manutenção do vinhedo. 

 A manutenção do pH H2O em níveis iguais ou superiores a 6,0 tem por objetivo 

promover a precipitação do alumínio, tóxico para a videira, e aumentar a disponibilidade de 

outros elementos químicos essenciais a planta, promovendo assim um melhor 

desenvolvimento radicular. 

 A média dos teores de P encontrada nas amostras analisadas é considerada muito alta 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIÊNCIA DO SOLO, 2004), esse resultado difere das 

condições naturais dos solos da região, os quais naturalmente apresentam teores de P 

classificados de muito baixos a baixos em decorrência do material de origem possuir pequena 

concentração desse elemento químico.  

 Esses teores elevados se explicam pela prática de adubação fosfatada na implantação 

do vinhedo e pela incorporação gradativa via adubação formulada realizada anualmente. 

Outro fator que contribui não só para o aumento dos teores de P no solo, mas também de 

outros elementos, é a deposição dos resíduos dos processos de vinificação e produção de 

sucos os quais são realizados na área em que foi realizada a pesquisa e nas demais áreas 

destinadas a cultivo de videira. 

 Para interpretação dos teores de K nos solos do Rio Grande do Sul é observada a 

capacidade de troca de cátions a pH 7,0, nesse sentido a média dos teores de K das amostras, 

de 271,76 mg L
-1

, em função da média da CTC a pH7,0, de 16,15, enquadra os teores desse 

elemento químico como muito altos. A partir de uma analise individualizada das amostras de 

solo observa-se que apenas duas apresentaram teores de K considerados altos com 

concentrações inferiores a 180 mg L
-1

, mas superiores a 91 mg L
-1

. 

 Os teores de Ca e Mg descritos nos resultados das análises de solo os enquadram como 

muito altos, sendo que as médias foram de 10,31 cmolc L
-1

 e 2,71 cmolc L
-1

respectivamente. 

A Comissão de Química e Fertilidade do Solo (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIÊNCIA 

DO SOLO, 2004) considera os teores como muito altos quando superiores a 4,0 cmolc L
-1 

para 

cálcio e 1,0 cmolc L
-1 

para o elemento químico Mg. 

 A relação entre Ca e Mg geralmente varia de 1 a 5 (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CIÊNCIA DO SOLO, 2004). Para a maioria das frutíferas é recomenda uma relação entre 3:1 

e 5:1. Na área de estudo a relação entre Ca e Mg é considerada adequada, pois os resultados 

das análises de solo apresentaram um valor médio de 3,84, sendo que apenas uma das 

amostras de solo apresentou resultado igual a 2,9, um pouco inferior ao recomendado. 
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 Os altos teores especialmente de Ca se justificam pela adoção da prática de calagem a 

qual contribui significativamente para esse fenômeno. Variações nas relações cálcio e 

magnésio podem não significar problemas relacionados à produção ou qualidade, desde que 

nenhum dos nutrientes estejam em deficiência (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIÊNCIA 

DO SOLO, 2004). 

 Os teores de Cu e Zn, 14,67 e 19,67 mg dm
-3

 respectivamente, estão bem acima dos 

valores considerados altos pela Comissão de Química e Fertilidade do Solo, 0,4 e 0,5 mg.dm
-

3
. Esses valores mais altos podem ser explicados pela prática rotineira de tratamento fúngico 

com produtos fitossanitários a base desses dois elementos químicos, sendo que a calda 

bordalesa, constituída basicamente de sulfato de cobre e cal é um dos principais produtos 

utilizados pelos viticultores. 

 A disponibilidade do Cu e Zn na solução do solo é depende de diversos fatores tais 

como pH do solo, porcentagem de matéria orgânica, quantidade de minerais, óxidos e 

hidróxidos de ferro, alumínio, CTC e manganês. O aumento do pH do solo diminui a 

disponibilidade, principalmente do cobre, para as plantas, da mesma forma quanto maior for a 

concentração de óxidos e matéria orgânica, maior será a adsorção de Cu e Zn a esses 

componentes e menor a concentração na solução do  solo (MALAVOLTA, 1976).  

 A Comissão de Química e Fertilidade do Solo organizou a classificação dos teores 

percentuais de matéria orgânica em três classes: baixo, médio e alto. O teor de matéria 

orgânica do vinhedo é classificado com médio, na faixa de 2,6 a 5% (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CIÊNCIA DO SOLO, 2004). Geralmente os teores de matéria orgânica 

são referência para estimativa de necessidade de nitrogênio a ser adicionada para fins de 

adubação de manutenção e produção. A definição das quantidades de nitrogênio a ser 

incorporada deve considerar além da produtividade desejada o destino final da produção, seja 

para as diferentes formas de processamento ou consumo direto como uva de mesa. 

 A concentração média de B no solo do vinhedo foi de 0,35 mg L
-1

, a qual é 

considerada alta para a maioria das culturas. No caso específico da videira a recomendação da 

Comissão de Química e Fertilidade do Solo indica como teores adequados do nutriente no 

solo a faixa de 0,6 a 1,0 mg L
-1

 (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIÊNCIA DO SOLO, 

2004). A deficiência de B pode provocar baixa taxa de germinação do pólen e problemas 

relacionados com o crescimento do tubo polínico o que provoca o aparecimento de cachos e 

frutos mal formados, além da queda dos frutos no início do seu desenvolvimento. 
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4.2 CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DO MOSTO DA UVA 

 

 A partir da análise dos resultados obtidos com o estudo da estatística descritiva 

(Tabela 6) para os parâmetros relacionados às características químicas do mosto da uva, 

observou-se um coeficiente de variação baixo, tanto para a média de sólidos solúveis totais, 

expresso em graus Brix, quanto para a média do potencial hidrogeniônico (pH).  Já a média da 

acidez titulável em ácido orgânico apresentou percentual de coeficiente de variação 

considerado médio. 

 

Tabela 6 – Estatística descritiva dos atributos químicos do mosto da uva 

 

  Valores Desvio  Coeficiente  

Variável Média Mínimo Máximo Padrão CV% Assim EPA Curt EPC 

SST* 15,27 13,33 17,33 1,17 7,70 0,21 0,41 -0,99 0,80 

pH* 3,62 3,47 3,82 0,10 2,70 0,32 0,41 -0,78 0,80 

Acidez 

*Titulável 

3,27 2,24 4,29 0,60 18,30 0,06 0,41 1,88 0,80 

 

*Média dos resultados dos parâmetros químicos do mosto da uva 

Mín. = valor mínimo; Máx. = valor máximo; CV = coeficiente de variação, (%); Assim. = coeficiente de 

assimetria; Curt.= coeficiente de curtose; EPA= erro padrão da assimetria; EPC= erro padrão da curtose;  

SST = sólidos solúveis totais (°BRIX); acidez titulável = expressa a quantidade de ácido tartárico em (g L
-1

). 

 

 Na análise estatística do desvio da distribuição em relação à distribuição simétrica dos 

dados dos atributos químicos do mosto da uva, obteve-se coeficiente de assimetria normal 

para todos os parâmetros, dentro da margem de erro, que no caso dos dados analisados se 

encontra no intervalo de -0,41 até 0,41. 

 As medidas de curtose mostram uma distribuição mesocúrtica para o atributo média de 

pH, distribuição platicúrtica para média de sólidos solúveis totais e leptocúrtica para média da 

acidez titulável em ácido orgânico. 

 Os resultados das analises químicas do mosto da uva para média da concentração de 

sólidos solúveis totais estão de acordo com o descrito por (REGINA et al., 2010). A 

variabilidade na intensidade de chuvas no período de colheita associado a problemas 

fitossanitários característicos do final de ciclo promove igual variabilidade nos resultados da 

quantidade de sólidos contidos na fruta dependendo das datas de colheita e o maior ou menor 

acúmulo de água no solo do vinhedo.  
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 A quantidade ideal de sólidos solúveis totais é dependente do destino que será dado à 

uva produzida sendo que para a maioria das uvas destinadas ao consumo sem processamento 

o mínimo desejável é de 14°BRIX enquanto que para a produção de sucos, vinhos e 

espumantes procura-se atingir o máximo potencial de cada variedade. 

 As uvas da variedade bordô dificilmente conseguem alcançar um grau Babo superior a 

15 o que corresponde a aproximadamente 16,7 °BRIX (RIZZON; ZANUS; MANFREDINI, 

1994). O grau Babo representa a quantidade de açúcar, em peso, existente em 100 g de mosto. 

Os resultados da concentração de sólidos solúveis totais obtidos nesse estudo corroboram os 

dados das pesquisas realizadas anteriormente em relação a essa característica da variedade.  

 Os resultados das análises do pH do mosto da uva apresentaram uma média de 3,62, 

considerada adequada para as características da variedade e da mesma forma para produção 

de vinhos de mesa.  

 Para fins de vinificação os valores ideais encontram-se na faixa que vai de 3,4 até 3,8, 

sendo que a fermentação do mosto da uva pode ser afetada quando são encontrados valores de 

pH muito baixos (GIOVANNINI; MANFROI, 2009). 

A média referente à acidez titulável em ácido orgânico representa a quantidade de 

ácido tartárico presente no mosto da uva, no caso das amostras analisadas essa média foi de 

3,27g.L
-1

, essa concentração pode ser considerada normal.  Segundo a literatura a variação do 

teor de ácido tartárico na uva vai de 3 a 9 g.L
-1

, dependendo da variedade, das condições de 

produção e principalmente pela variabilidade de disponibilidade hídrica (RIZZON; 

SGANZERLA, 2007). 

 

4.3 RESULTADOS DOS ÍNDICES DE VEGETAÇÃO 

 

 Os resultados dos índices de vegetação (Tabela 7) apresentaram tendência à assimetria 

negativa, sendo que dez dos treze índices analisados se enquadram nessa condição. Esses 

resultados demonstram haver distribuição assimétrica à esquerda e elevada frequência de 

valores acima da média.  

 Somente os índices de vegetação TVI 2 e TCARI apresentaram assimetria normal, 

enquanto os resultados do NVI apontaram para assimetria positiva, o que caracteriza 

tendência de elevada frequência de resultados com valores abaixo da média. 

 Os índices de vegetação SR, SAVI, MSARVI, TVI1, TVI2 E TCARI tiveram medidas 

de curtose classificada como mesocúrtica e os demais apresentaram curtose leptocúrticas.  
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Tabela 7 - Estatística descritiva dos índices de vegetação do vinhedo 

 

Variável Média Mediana 
Valores Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

Mínimo Máximo CV% Assim. Curt. 

SR 
18,90 19,43 13,99 21,58 1,88 9,95 -1,12 0,79 

NDVI 
0,89 0,90 0,87 0,91 0,01 1,12 -1,55 1,81 

SAVI 
0,85 0,85 0,82 0,88 0,01 1,17 -0,96 0,74 

ARVI 
0,89 0,90 0,84 0,91 0,02 2,25 -1,64 2,02 

SARVI 
0,57 0,57 0,53 0,58 0,01 1,75 -1,18 1,25 

MSARVI 
0,07 0,07 0,07 0,07 0,01 14,28 -1,01 0,66 

EVI 
1,03 1,04 0,94 1,08 0,03 2,91 -1,24 1,26 

TVI 1 
54,36 54,64 51,09 56,97 1,64 3,02 -0,50 -0,67 

TVI 2 
50,92 51,50 46,33 55,13 2,34 4,60 -0,24 -0,69 

TCARI 
0,24 0,24 0,19 0,29 0,02 8,33 -0,15 -0,15 

OSAVI 
0,87 0,88 0,84 0,89 0,01 1,15 -1,33 1,53 

VARI green 
0,53 0,54 0,42 0,57 0,03 5,66 -1,49 2,85 

NVI 
1,30 1,30 0,99 1,90 0,18 13,85 0,79 1,87 

REP 
719,47 719,48 717,21 721,35 0,85 0,12 -0,67 1,20 

 

Mín. = valor mínimo; Máx. = valor máximo; CV = coeficiente de variação, %; Assim. = coeficiente de 

assimetria; Curt.= coeficiente de curtose; EPA= erro padrão da assimetria dos atributos igual a 0,41; EPC= erro 

padrão da curtose igual a 0,81 para todos os atributos. 

 

 Na analise do coeficiente de variação para os diferentes índices de vegetação 

observou-se que a maioria deles apresentou coeficiente de variação classificado como baixo, 

sendo que apenas os índices MSARVI e NVI apresentaram coeficientes de variação 

classificados como médios.  

 A ocorrência de sintomas de doenças fúngicas foliares, típicos da fase de maturação da 

uva, pode ter interferido nos resultados dos índices de vegetação, ter ocasionado maior 

variabilidade entre leituras e a obtenção de índices correspondentes a essa condição de campo. 

 

4.4 CORRELAÇÃO LINEAR SIMPLES DE PEARSON ENTRE COMPOSIÇÃO 

QUÍMICA DO MOSTO DA UVA E OS ATRIBUTOS QUÍMICOS DO SOLO 

 

 A análise da correlação estatística linear entre as variáveis, representada pelo estudo 

da correlação linear simples de Pearson para os resultados das médias da composição química 
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do mosto da uva e dos atributos químicos do solo (Tabela 8) demonstraram não haver 

correlações fortes para nenhum dos parâmetros estudados. Apenas o resultado da acidez 

titulável em ácido orgânico apresentou correlação moderada com os parâmetros pH em H2O, 

SMP, Zn, Ca, H+Al, CTC Efetiva, CTC pH 7 e saturação por bases. 

 

Tabela 8 - Coeficiente de correlação linear simples de Pearson (r) entre a média da 

composição química do mosto da uva e os atributos químicos do solo 

 

Variáveis pH * SST* (BRIX) Acidez Titulável* (g L
-1

) 

pH em água  -0,18 -0,31 0,43 

SMP -0,35 -0,23 0,44 

P (mg L
-1

) -0,20 -0,05 0,32 

K (mg L
-1

) 0,20 0,11 0,19 

Zn (mg L
-1

) 0,04 -0,04 0,44 

Cu (mg L
-1

) 0,11 0,04 0,01 

S (mg L
-1

) -0,04 -0,12 -0,09 

Ca (Cmolc L
-1

) -0,01 0,09 0,41 

Mg (Cmolc L
-1

) -0,24 0,07 0,39 

H +Al (Cmolc L
-1

) 0,35 0,23 -0,43 

CTC Efetiva -0,05 0,10 0,43 

CTC pH7 0,00 0,13 0,40 

SB (%) -0,20 -0,03 0,53 

MO (%) 0,13 -0,03 0,14 

 
*Média dos resultados dos parâmetros químicos do mosto da uva. 

SST = sólidos solúveis totais (°BRIX); acidez titulável = expressa a quantidade de ácido tartárico em (g L
-1

); SB 

= saturação por bases; MO = matéria orgânica. 

 

 Ao segmentar a análise adotando como critério de estudo as três datas distintas de 

colheita, observa-se um comportamento diferente nos resultados obtidos para a correlação 

simples de Pearson (Tabela 9). Nos resultados obtidos a partir da análise do mosto da uva 

colhida no dia 07 de janeiro de 2015 observa-se forte correlação entre o pH do mosto da uva  

com a concentração de Ca, CTC efetiva, CTC pH7 e saturação por bases, com coeficientes de 

correlação da ordem de 0,83, 0,79, 0,77 e 0,76 respectivamente. 

 Para a mesma data de colheita, foram observadas correlações moderadas do pH do 

mosto da uva com os teores de P, K, Zn, Cu. A acidez titulável em ácido orgânico apresentou 

o mesmo grau de correlação com os teores de K, Cu, S, Ca, CTC efetiva, CTC pH 7, 

saturação de bases e matéria orgânica.   

 Nos resultados obtidos a partir da análise do mosto da uva colhida no dia 13 de janeiro 

de 2015 observa-se forte correlação entre o pH do mosto da uva e os seguintes atributos 
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químicos do solo: SMP, P e H+Al, com coeficientes de correlação da ordem de 0,72, 0,73 e 

0,72  respectivamente. A acidez titulável em ácido orgânico apresentou forte correlação com 

os teores de Ca, Mg, CTC efetiva, CTC pH 7 e saturação por bases, com coeficientes de 

correlação de 0,93, 0,90, 0,94, 0,94 e 0,83 respectivamente. Correlações moderadas foram 

encontradas para SMP, K, Cu e H+Al. 

 

Tabela 9 - Coeficiente de correlação linear simples de Pearson (r) entre a média da 

composição química do mosto da uva e os atributos químicos do solo para as diferentes datas 

de colheita 
 

Variáveis 

Colheita do dia 

07/01/2015 Colheita do dia 13/01/2015 Colheita do dia 15/01/2015 

pH * SST* 
Acidez 

Titulável* 
pH * SST* 

Acidez 

Titulável* 
pH * SST* 

Acidez 

Titulável* 

pH em água 0,32 -0,40 -0,09 -0,27 -0,05 0,05 -0,42 -0,12 0,42 

SMP 0,28 -0,25 0,08 -0,72 0,31 0,58 -0,43 0,07 0,15 

P (mg L
-1
) 0,47 -0,28 0,28 -0,73 0,59 0,16 -0,38 -0,08 0,12 

K(mg L
-1
) 0,68 -0,13 0,41 -0,10 -0,09 0,45 0,07 -0,08 -0,01 

Zn (mg L
-1
) 0,55 -0,36 0,30 -0,12 0,31 0,31 -0,46 -0,18 0,21 

Cu (mg L
-1
) 0,67 0,25 0,58 -0,27 0,32 -0,55 0,18 0,16 -0,06 

B (mg L
-1
) 0,18 -0,28 -0,07 0,34 -0,03 0,19 -0,44 -0,41 0,15 

S (mg L
-1
) 0,08 0,16 0,53 0,57 -0,42 0,20 0,00 0,16 -0,26 

Ca (Cmolc L
-1
) 0,83 0,17 0,41 -0,04 0,16 0,93 -0,35 0,04 0,05 

Mg (Cmolc L
-1
) 0,14 0,15 0,20 0,05 0,36 0,90 -0,65 0,06 0,01 

H+Al (Cmolc L
-1
) -0,28 0,25 -0,08 0,72 -0,31 -0,58 0,45 -0,02 -0,16 

CTC Efetiva 0,79 0,16 0,41 -0,03 0,20 0,94 -0,44 0,05 0,05 

CTC pH 7 0,77 0,20 0,41 0,03 0,18 0,94 -0,40 0,05 0,03 

SB (%) 0,76 0,04 0,44 -0,38 0,33 0,83 -0,49 0,04 0,09 

MO (%) -0,07 -0,20 -0,48 0,61 -0,22 0,33 -0,15 -0,10 0,08 

 

*Média dos resultados dos parâmetros químicos do mosto da uva. 

SST = sólidos solúveis totais (°BRIX); acidez titulável = expressa a quantidade de ácido tartárico em (g L
-1

); SB 

= saturação por bases; MO = matéria orgânica. 

  

 Ao analisar os resultados obtidos para a mesma data de colheita observa-se correlação 

moderada do pH do mosto da uva com teores de S e matéria orgânica. Da mesma forma 

observa-se esse nível de correlação dos sólidos solúveis totais do mosto da uva com os teores 

de P e S. A acidez titulável também apresentou correlação moderada com SMP, K, Cu e 

H+Al. 

 Nos resultados obtidos a partir da análise do mosto da uva colhida no dia 15 de janeiro 

de 2015 observa-se correlação moderada do pH do mosto com o pH H2O, SMP, Zn, B, Mg, 
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H+Al, CTC efetiva, CTC pH 7 e saturação de bases. O mesmo comportamento estatístico foi 

observado entre a acidez titulável do mosto e o pH H2O e do grau BRIX com o boro. 

 Essa diferença de comportamento estatístico quando comparadas as análises da área 

global com a área segmentada de acordo com as diferentes datas de colheita sugerem a 

ocorrência de influência climática entre as diferentes épocas de colheita, especialmente no que 

se refere a quantidade de água disponível para a planta a qual promove variabilidade 

significativa na composição química do mosto.  

 

4.5 CORRELAÇÃO LINEAR SIMPLES DE PEARSON ENTRE COMPOSIÇÃO 

QUÍMICA DO MOSTO DA UVA E OS ÍNDICES DE VEGETAÇÃO 

 

 Ao se analisar o coeficiente de correlação linear simples de Pearson entre a 

composição química do mosto da uva e os resultados dos índices de vegetação (Tabela 10), de 

maneira global, não se observa nenhum parâmetro com forte correlação, apenas a 

concentração de Sólidos Solúveis Totais apresenta correlação moderada com o NVI e TCARI. 

Os demais parâmetros de composição química do mosto da uva e índices de vegetação 

apresentam correlação considerada fraca. 

 Ao segmentar a análise por data de colheita observa-se, da mesma forma que para os 

atributos químicos do solo, uma alteração significativa nas correlações entre os parâmetros 

analisados. 

 

Tabela 10 - Coeficiente de correlação linear simples de Pearson (r) entre a composição 

química do mosto da uva e os índices de vegetação 

 

Variáveis SR NDVI SAVI ARVI SARVI MSARVI EVI TVI 1 TVI 2 TCARI OSAVI VARI_green NVI REP 

pH * 0,10 0,14 0,02 0,12 0,04 0,01 0,10 -0,14 -0,19 -0,16 0,02 0,02 0,23 0,15 

SST* 0,39 0,38 0,24 0,37 0,27 0,24 0,35 -0,10 -0,19 -0,46 0,23 0,07 0,40 0,36 

Acidez 

Titulável* 
0,03 0,03 0,09 0,06 0,09 0,10 0,03 0,16 0,14 0,08 0,05 0,15 -0,16 -0,14 

 

*Média dos resultados dos parâmetros químicos do mosto da uva. 

SST = sólidos solúveis totais (°BRIX); acidez titulável = expressa a quantidade de ácido tartárico em (g.L
-1

). 

 

 Para a colheita realizada no dia 07 de janeiro de 2015 e tomando por base apenas os 

casos em que se apresentam fortes correlações, foram identificadas correlações dessa ordem 

dos sólidos solúveis totais da uva com os índices de vegetação SR, NDVI, ARVI, EVI, NVI e 
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REP, os quais apresentaram os coeficientes de correlação de, 0,90, 0,91, 0,94, 0,75, 0,88 e 

0,71 respectivamente. 

 Os demais atributos químicos do mosto da uva não apresentaram mesmo 

comportamento, sendo que nenhum deles apresentou forte correlação com os resultados dos 

diferentes índices de vegetação. 

  Os resultados dos coeficientes de correlação simples de Pearson para a colheita 

realizada no dia 13 de janeiro de 2015 também apontam para correlações classificadas como 

fortes para os sólidos solúveis totais da uva com os índices de vegetação SR, NDVI, SAVI, 

ARVI, SARVI, MSARVI, EVI e OSAVI, sendo que os mesmos apresentaram os coeficientes 

de correlação de: 0,78, 0,74, 0,74, 0,70, 0,74, 0,70, 0,83 e 0,83 respectivamente. 

 Da mesma forma que na colheita anterior os demais atributos químicos do mosto da 

uva não apresentaram mesmo comportamento estatístico do grau BRIX em relação à 

correlação com os diversos índices de vegetação. 

 Na análise do coeficiente da correlação linear simples de Pearson para a colheita 

realizada no dia 15 de janeiro de 2015 a partir dos dados representados na tabela 11, observa-

se a inexistência de correlações fortes entre os parâmetros pesquisados. Apenas o pH do 

mosto da uva apresenta uma correlação moderada com o NVI, representada pelo coeficiente 

de correlação de 0,42. 

 

Tabela 11 - Coeficiente de correlação linear simples de Pearson (r) entre a composição 

química do mosto da uva e os índices de vegetação para as diferentes datas de colheita 

 

Variáveis SR NDVI SAVI ARVI SARVI MSARVI EVI TVI 1 TVI 2 TCARI OSAVI VARI_green NVI REP 

Colheita do dia 07.01.2015 

pH * 0,52 0,51 0,10 0,52 0,16 0,10 0,33 -0,18 -0,33 -0,43 -0,03 -0,20 0,45 0,36 

SST* 0,90 0,91 0,54 0,94 0,63 0,55 0,75 0,01 -0,25 -0,56 0,41 -0,25 0,88 0,71 

Acidez Titulável* 0,56 0,55 0,28 0,59 0,35 0,29 0,42 0,02 -0,09 -0,26 0,23 0,01 0,44 0,34 

Colheita do dia 13.01.2015 

pH * -0,02 0,04 -0,02 0,10 0,04 0,02 -0,05 -0,07 -0,03 -0,03 -0,06 0,05 -0,05 0,08 

SST* 0,78 0,74 0,74 0,70 0,74 0,70 0,83 0,03 -0,07 -0,69 0,83 -0,23 0,33 0,64 

Acidez Titulável* 0,28 0,29 0,53 0,33 0,52 0,54 0,37 0,39 0,20 -0,08 0,40 0,24 0,07 0,20 

Colheita do dia 15.01.2015 

pH * 0,17 0,17 0,15 0,13 0,13 0,13 0,20 -0,01 -0,12 -0,28 0,12 -0,02 0,42 0,30 

SST* 0,13 0,13 0,09 0,14 0,10 0,09 0,12 -0,02 -0,16 -0,19 0,01 0,06 0,16 0,04 

Acidez Titulável* 0,10 0,11 0,11 0,14 0,13 0,13 0,08 0,16 0,18 0,05 0,11 0,21 -0,23 -0,14 
 

*Média dos resultados dos parâmetros químicos do mosto da uva  
SST = sólidos solúveis totais (°BRIX); acidez titulável = expressa a quantidade de ácido tartárico em (g L

-1
). 
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 Além das correlações fortes entre as variáveis descritas anteriormente para as colheitas 

realizadas nos dias 07 e 13 de janeiro de 2015, os atributos químicos do mosto da uva 

apresentaram correlações moderadas com alguns índices de vegetação, representadas por 

valores na faixa de 0,4 a 0,6. 

 

4.6 ANÁLISE DO ÍNDICE DE DEPENDÊNCIA ESPACIAL 

 

 A análise do índice de dependência espacial dos atributos químicos do solo do 

vinhedo, realizada segundo critérios descritos por Guimarães (2004), representada na tabela 

12, indica haver estrutura de dependência espacial considerada forte, com valores inferiores a 

25%, conforme Cambardella et al. (1994), para o seguintes atributos químicos do solo: pH 

H2O, SMP, P, K, matéria orgânica, Ca, Zn, Mg, S, B, saturação por bases e relação Ca e Mg.  

 

Tabela 12 - Ajuste dos modelos de semivariogramas com relação aos atributos químicos do 

solo do vinhedo 

 

Variável Modelo Co Co+C (Co/Co+C)x100 (%) A (M) r2 Residual (SQR) 

Argila Linear 90.936 90.936 100 118.40 0,00 7261 

pH H2O Gaussiano 0,0001 0,038 0,26 54,56 0,72 3,60E-04 

SMP Exponencial 0.0002 0.0219 0,91 278,10 0,641 4,44E-05 

P Exponencial 4,80 214,00 2,24 166,50 0,861 2258,00 

K Esférico 10,00 5100,00 0,20 100,90 0,950 657368 

MO Gaussiano 0.0001 0,1472 0,07 53,35 0,829 2,529E-03 

Ca Esférico 0,05 3,623 1,38 94,40 0,931 0,135 

Zn Gaussiano 0,01 27,22 0,04 61,66 0,715 138 

Mg Esférico 0,0001 0,2132 0,05 109,50 0,993 7,510E-05 

CTC pH7 Linear 6,667 6,667 100 118,05 0,072 60,50 

CTC efet Linear 7,358 7,358 100 111,84 0,026 67,80 

Cu Linear 9,568 9,568 100 111,84 0,228 76,9 

S Gaussiano 0,01 5,264 0,19 51,79 0,703 6,09 

B Gaussiano 0,00001 0,0048 0,21 65,12 0,833 3,623E-06 

SB Gaussiano 0,110 8,162 1,35 40,53 0,994 0,0578 

Ca/Mg Gaussiano 0,015 0,539 2,78 123,84 0,947 7,782E-03 
 

Teor de argila (%); P (mg L
-1

); K (mg L
-1

); M.O. (%); Al (cmolc L
-1

); Ca (cmolc L
-1

); Mg (cmolc L
-1

); H+Al 

(cmolc L
-1

); Saturação por bases(%); Zn (mg L
-1

); Cu (mg L
-1

); S (mg L
-1

) e B (mg L
-1

); MO = matéria orgânica; 

SB = saturação por bases; Ca/Mg = relação entre cálcio e magnésio; Co = efeito pepita; Co+C = efeito pepita 

mais patamar; A = alcance; r
2
 = coeficiente de determinação. 

 

 O menor valor para o alcance foi verificado para o atributo saturação por bases, sendo 

de 40,53m. Valores de alcance superiores à distância entre os pontos amostrais permitem 
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determinar toda a variabilidade espacial para os atributos químicos de solo que apresentaram 

dependência espacial.  

 Para definição do modelo e ajuste dos semivariogramas adotou-se como critério a 

menor soma de quadrados de resíduos (SQR). Dentre os atributos químicos de solo analisados 

e que apresentaram forte dependência espacial, o modelo Gaussiano foi aquele que melhor se 

ajustou para: pH H2O, matéria orgânica, Zn, S, B, relação Ca/Mg e Saturação por Bases. O 

modelo esférico foi o que melhor se ajustou para K, Ca e Mg, enquanto o modelo exponencial 

teve melhor ajuste para o índice SMP e P. Com relação ao modelo de ajuste do 

semivariograma, os resultados diferem em maior parte daqueles encontrados por Salviano 

et al. (1998) o qual obteve semivariogramas ajustados ao modelo esférico para P,  matéria 

orgânica, pH e K.  

 A partir da análise dos semivariogramas foi observado que os atributos químicos Cu, 

CTC Efetiva, CTC pH7 e Argila não apresentaram estrutura de dependência espacial, mas sim 

efeito pepita puro.  

 Na Figura 6 estão representados os semivariogramas das variáveis de solo, P, K, Ca, 

Matéria Orgânica, B e relação entre Ca e Mg. 

 A partir da análise de dependência espacial relacionada aos índices de vegetação 

representados na Tabela 13, foi observada forte dependência espacial, com valores inferiores 

a 25%, conforme Cambardella et al. (1994), para a maioria dos índices, com exceção do TVI 

2, o qual não apresentou estrutura de dependência espacial. 

 Ao estudar o alcance calculado para os índices de vegetação foi observada uma 

amplitude de 116,45 m. O SARVI foi o índice de vegetação que apresentou um alcance de 

157,5 m, enquanto o resultado para o alcance de TVI1 foi de 41,05 m.  

 Dentre os modelos de semivariograma ajustados aos índices de vegetação que 

apresentaram estrutura de dependência espacial, destacou-se o modelo gaussiano por ter sido 

o modelo que obteve o melhor ajuste para nove dos treze índices de vegetação nessa 

condição. O modelo esférico não se adequou a nenhum dos índices de vegetação, enquanto o 

modelo exponencial se ajustou aos resultados de quatro índices de vegetação. 
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Figura 6 - Semivariogramas dos atributos químicos de solo interpolados: a) P; b) K; c) Ca;    

d) Mo; e) B; e f) Relação Ca/Mg. 
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Fonte: Autor 

 

Tabela 13 - Ajuste dos modelos de semivariogramas com relação à variabilidade dos índices 

de vegetação do vinhedo 

 

Variável Modelo Co Co+C (Co/Co+C)x100 (%) A (M) r2 Residual (SQR) 

SR Gaussiano 0,01 3,31 0,30 59,93 0,632 3,92 

NDVI Exponencial 0,0000001 0,00011 0,90 63,39 0,786 2,243E-09 

SAVI Gaussiano 0,0000001 0,00021 0,47 73,09 0,793 7,481E-09 

ARVI Gaussiano 0,0000001 0,000027 3,70 64,09 0,806 1,283E-08 

SARVI Exponencial 0,0000001 0,000182 0,55 157,50 0,774 2,176E-09 

MSARVI Exponencial 0,0000001 0,000016 6,25 71,40 0,664 1,167E-13 

EVI Gaussiano 0,000001 0,001262 0,79 62,18 0,774 2,803E-07 

TVI 1 Gaussiano 0,001 1,85 0,05 41,05 0,878 0,0568 

TVI 2 Linear 4,957585 4,00 100 111,80 0,357 7,58 

TCARI Gaussiano 0,000001 0,00049 0,20 59,76 0,775 4,297E-08 

OSAVI Exponencial 0,000001 0,000104 0,96 57,90 0,501 5,914E-10 

VARI green Gaussiano 0,000001 0,00077 0,13 57,85 0,834 7,959E-08 

NVI Gaussiano 0,00001 0,0269 0,04 47,63 0,574 3,736E-04 

REP Gaussiano 0,001 0,653 0,15 49,54 0,559 0,145 
 

Co = efeito pepita; Co+C = efeito pepita mais patamar; A = alcance; r
2
 = coeficiente de determinação. 
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 A Figura 7 representa os três índices de vegetação selecionados para posterior 

interpolação, sendo que o TVI1 e VARI green, apresentaram coeficiente de determinação de 

0,878 e 0,868 respectivamente, sendo os dois maiores valores dentre os índices de vegetação 

estudados. O NDVI apesar de não ser um dos três índices com melhor ajuste variográfico foi 

selecionado por ser o índice de vegetação mais utilizado nos estudos relacionados com a 

viticultura. 

 Na análise da dependência espacial relacionada à média da variabilidade dos atributos 

químicos do mosto da uva representados na (Tabela 14), identificou-se forte dependência 

espacial, com valores inferiores a 25%, conforme Cambardella et al. (1994), para o pH e 

Acidez titulável em ácido orgânico, enquanto a quantidade de sólidos solúveis totais expressa 

em °BRIX  não apresentou estrutura de dependência espacial.  

 

Figura 7 - Semivariogramas dos índices de vegetação interpolados: a) TVI 1; b) VARI_green; 

e c) NDVI. 
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B 

 

C 

 
 
Fonte: Autor 

 

 

Tabela 14 - Ajuste dos modelos de semivariogramas com relação à média da variabilidade da 

composição química do mosto da uva  

 

Variável Modelo Co Co+C Co/Co+Cx100 (%) A (M) R² Residual SS 

SST Linear 1,50 1,50 100 118,36 0,161 0,938 

pH Esférico 0,00126 0,00736 17,12 91,50 0,923 3,579E-07 

Acidez Titulável Gaussiano 0,001 0,374 0,27 58,37 0,876 0,0106 

 

SST = sólidos solúveis totais (°BRIX); acidez titulável = expressa a quantidade de ácido tartárico em (g L
-1

); 

Co = efeito pepita; Co+C = efeito pepita mais patamar; A = alcance; r
2
 = coeficiente de determinação. 
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Figura 8 - Semivariogramas doa atributos químicos do mosto interpolados: a) MEDIA_PH e 

b) MEDIA_AC. 

 

A 

 

B 

 
 
Fonte: Autor 

 

4.7 ANÁLISE DO ERRO PADRÃO DAS ESTIMATIVAS 

 

 A partir da validação cruzada se busca conhecer o quão precisa foi a predição em 

relação aos valores reais, nesse sentido a análise foi baseada no erro padrão das estimativas 

(EP) dos valores das variáveis dos atributos químicos de solo, dos índices de vegetação e dos 

atributos químicos do mosto da uva. 

 A Figura 9 representa os resultados para a validação cruzada dos atributos químicos de 

solo do vinhedo selecionados para interpolação, Ca, P, K, relação cálcio e Magnésio, matéria 

orgânica e B. Já a Tabela 15, que representa a análise do erro padrão de estimativa, além dos 

elementos a serem krigados apresenta os resultados para a maioria dos elementos analisados. 

 Quando analisada a média do erro padrão para os resultados das amostras químicas de 

solo (Tabela 15) o valor encontrado foi de 21,82%. Os dois atributos que apresentaram maior 

erro padrão de estimativa foram P e Zn, com 29,06% e 24,13% respectivamente. Esses 

resultados representam o percentual de erro sobre a amplitude, diferença entre o valor 

máximo e mínimo do atributo em estudo.  

Os atributos químicos cobre e cálcio apresentaram os menores erros, 18,24% e 19,83% 

respectivamente. 

Na análise do erro padrão sobre a amplitude dos resultados dos índices de vegetação 

(Tabela 16) observou-se comportamento semelhante ao verificado para os atributos químicos 

de solo, sendo que a média do erro padrão foi de 22,59%. O TVI1 apresentou o maior erro, 

25,17%, seguido pelo NDVI e EVI com 25%. Apesar da semelhança na média dos erros, 
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quando comparada aos resultados encontrados para os atributos químicos de solo, observa-se 

uma menor amplitude do erro padrão de estimativa. 

 

Figura 9 - Validação cruzada dos atributos químicos do solo interpolados: a) Relação Ca Mg; 

b) P; c) K; d) Ca; e) Mo; e f) B. 
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Fonte: Autor 

 

Tabela 15 - Análise do erro padrão de estimativa dos atributos químicos de solo do vinhedo 

 

Parâmetro EP Máximo Mínimo Percentual EP 

pH H2O 0,177 6,6 5,8 22,13 

P 12,73 53,1 9,3 29,06 

K 60,03 392 128 22,74 

MO 0,41 3,9 2 21,58 

Mg 0,321 3,39 1,86 20,98 

Ca 1,39 14,13 7,12 19,83 

SB 3,1 91 76,1 20,81 

Ca/Mg 0,525 5,3 2,8 21,00 

Zn 5,33 30,98 8,89 24,13 

Cu 2,46 23,9 10,41 18,24 

S 2,44 18 5,8 20,00 

B 0,064 0,5 0,2 21,33 
 

Teor de argila (%); P (mg.L
-1

); K (mg.L
-1

); M.O. (%); Al (cmolc.L
-1

); Ca (cmolc.L
-1

); Mg (cmolc.L
-1

); H+Al 

(cmolc.L
-1

); Saturação por bases(%); Zn (mg.L
-1

); Cu (mg.L
-1

); S (mg.L
-1

) e B (mg.L
-1

); MO = matéria orgânica; 

SB = saturação por bases; Ca/Mg = relação entre cálcio e magnésio, EP = erro padrão. 



62 

 

Os índices de vegetação com menor erro padrão de estimativa associado aos seus 

resultados foram o REP e NVI, com 18,99% e 19,17% respectivamente. A amplitude dos 

valores associados ao erro padrão de estimativa foi de 6,18%. 

A Figura 10 apresenta os dados da validação cruzada realizada no programa GS+. para 

os três índices de vegetação selecionados para realização de interpolação, TVI1, NDVI e 

VARI GREEN.  Os dados estatísticos dos atributos foram submetidos a análise variográfica, e a 

validação cruzada, para posterior realização da interpolação por krigagem ordinária e 

simulação estocástica. Os resultados da validação cruzada também foram utilizados para 

determinação do erro padrão de estimativa dos demais índices de vegetação que não foram 

submetidos ao processo de interpolação.  

 

Figura 10 - Validação cruzada dos índices de vegetação interpolados: a) TVI 1; b) 

VARI_green; e c) NDVI. 

 

A 

 

B 

 

C 

 
 
Fonte: Autor. 

 

 A Tabela 16 representa o erro padrão de estimativa de todos os índices de vegetação 

calculados a partir dos dados obtidos pela medida de reflectância in situ com o auxílio do 

espectrorradiômetro. 

Os atributos químicos do mosto da uva apresentaram o maior erro padrão associado 

aos seus resultados (Tabela 17), sendo que a média do erro foi de 28,16%. Destaque para o 

resultado encontrado para o pH o qual apresentou um erro 28,75%. Observa-se uma pequena 

amplitude nos resultados dos percentuais de erro entre as três variáveis, porém o erro 

associado a elas pode ser considerado alto.  
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Tabela 16 - Análise do erro padrão de estimativa dos índices de vegetação do vinhedo. 

 

Parâmetro EP Máximo Mínimo Percentual EP 

SR 1,84 21,58 13,99 24,24 

NDVI 0,011 0,911 0,867 25,00 

SAVI 0,014 0,877 0,817 23,33 

ARVI 0,017 0,91 0,84 24,29 

SARVI 0,012 0,584 0,531 22,64 

MSARVI 0,001 0,077 0,072 20,00 

EVI 0,035 1,08 0,94 25,00 

TVI1 1,48 56,97 51,09 25,17 

TCARI 0,022 0,289 0,192 22,68 

OSAVI 0,011 0,891 0,843 22,92 

VARI GREEN 0,031 0,575 0,422 20,26 

NVI 0,175 1,9 0,987 19,17 

REP 0,786 721,35 717,21 18,99 

 
EP = erro padrão 

 

 A Figura 11 representa apenas os resultados da validação cruzada dos dois atributos 

químicos do mosto da uva que apresentaram dependência espacial, oferecendo condições para 

realização da interpolação por krigagem ordinária e simulação estocástica. 

 

Figura 11 - Validação cruzada dos atributos químicos do mosto da uva interpolados: a) 

MEDIA_PH; e b) MEDIA_AC. 

 

A 

 

B 

 
 

Fonte: Autor 

 

Os resultados associados ao erro padrão da estimativa dos valores das variáveis em 

estudo podem ser considerados altos, especialmente quanto aos atributos químicos do mosto 

da uva. 
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Para uma maior confiabilidade das estimativas procuram-se os menores erros 

associados, não havendo nenhum padrão oficial pré-estabelecido, porém uma margem de erro 

entre 10 a 15% pode ser considerada satisfatória. 

 

Tabela 17 - Análise do erro padrão de estimativa dos atributos químicos do mosto da uva. 

 

Parâmetro EP Máximo Mínimo Percentual EP 

SST  0,081 3,76 3,47 27,93 

pH 1,15 17,33 13,33 28,75 

Acidez Titulável 0,57 4,29 2,24 27,80 
 

SST = sólidos solúveis totais (°BRIX); acidez titulável = expressa a quantidade de ácido tartárico em (g L
-1

); EP 

= erro padrão. 

 

4.8 INTERPOLAÇÃO POR KRIGAGEM ORDINÁRIA  

 

 A Figura 12 apresenta os mapas digitais com os resultados da interpolação pelo 

método da krigagem ordinária dos principais atributos químicos do solo do vinhedo.  

Uma das condições para que seja realizada a interpolação utilizando-se a krigagem ou 

simulação estocástica é a verificação da existência de dependência espacial da variável em 

estudo a partir da análise variográfica. 

Os mapas digitais evidenciaram a variabilidade dos atributos estudados, permitindo o 

planejamento da adubação de acordo com as áreas homogêneas, representadas pelas três 

classes, baixa, média e alta. Os resultados expressos pelos mapas interpolados também podem 

ser utilizados para o monitoramento da evolução dos teores dos diferentes atributos, desde que 

sejam realizadas sucessivas amostragens e interpolações em intervalos de tempo pré-

determinados com o objetivo de monitorar a variabilidade temporal dos atributos. 

 A partir da visualização dos mapas krigados observa-se que os resultados para matéria 

orgânica produziram um mapa que evidencia algumas áreas circulares em destaque associadas 

aos pontos amostrais. 

Na figura 13 são visualizados os resultados da interpolação pelo método da krigagem 

ordinária para os atributos químicos do mosto da uva na área de pesquisa, sendo que a 

variável SST expressa em °BRIX não foi interpolada por não apresentar estrutura de 

dependência espacial, não satisfazendo uma das condições essenciais para a aplicação desse 

método de interpolação. 
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Figura 12 - Resultados da interpolação por krigagem dos atributos químicos de solo: a) 

Fósforo; b) Potássio; c) Cálcio; d) Matéria Orgânica; e) Boro; e f) Relação Ca/Mg. 
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Fonte: autor 

 

No mapa digital que representa a média da acidez titulável em ácido orgânico (Figura 

13) observam-se diversas áreas circulares em destaque correspondente aos pontos amostrais, 
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denotando dificuldades de predição dos valores, ficando limitada ao alcance correspondente 

ao ponto analisado. No mesmo mapa fica evidente o predomínio da área correspondente ao 

segundo intervalo que corresponde aos valores médios do atributo. 

 

Figura 13 - Resultados da interpolação dos atributos químicos do mosto: a) Média do pH do 

Mosto; e b) Média da acidez titulável. 
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B 

 

 
Fonte:  autor 

 

 A distribuição das áreas de cada classe para a interpolação do pH do mosto se 

apresentaram mais uniformes com tendência de valores mais altos para o atributo nas regiões 

com maior elevação dentro da área de estudo. O contrário é observado para a localização das 

áreas interpoladas com os menores valores de pH do mosto. 

 Os resultados da interpolação pelo método da krigagem ordinária para os índices de 

vegetação TVI1, VARI green e NDVI, estão representados na Figura 14. 

 Dentre os três mapas digitais, o mapa que representa o NDVI foi aquele que 

apresentou um número menor de áreas circulares em destaque, aparentando maior 

homogeneidade. Os mapas gerados para TVI1 e VARI green apresentam diversas áreas 

circulares em destaque o que evidencia a relação das respectivas áreas com o alcance de cada 

um dos pontos. 

 Os mapas produzidos pela krigagem para os índices de vegetação apresentam uma 

predominância da área ocupada com valores da última classe, classe com valores mais altos, 

esse fenômeno é mais evidente para o NDVI e menos intenso para o TVI1. 

A partir da análise da amplitude dos valores dos atributos representados nos mapas 

digitais observa-se que para diversos deles, o método da krigagem ordinária superestimou os 
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valores mínimos correspondentes a amplitude, quando comparados aos valores reais. A 

superestimativa dos valores mínimos pode ser observada nos seguintes atributos: fósforo, 

potássio, cálcio, matéria orgânica, relação cálcio/ magnésio, pH do mosto e VARI green. Esse 

fenômeno ratifica o efeito de suavização do método (LANDIM; YAMAMOTO, 2013). 

 

Figura 14 - Resultados da interpolação dos índices de vegetação: a) TVI 1; b) VARI_green; e 

c) NDVI. 
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Fonte: autor 

 

4.9 INTERPOLAÇÃO POR SIMULAÇÃO ESTOCÁSTICA 

 

Ao realizar a comparação entre os mapas gerados pela krigagem e a simulação 

estocástica, observou-se que na simulação estocástica não foram verificadas áreas circulares 

em destaque relacionadas aos pontos amostrais, em contrapartida verificou-se que a simulação 

estocástica apresentou para diversos atributos, dificuldade na predição de valores para a borda 

da área em estudo, além de uma maior subestimativa para os valores mínimos dos atributos. 
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 Na figura 15 estão representados os mapas gerados pelo método de simulação 

estocástica de interpolação, para os principais atributos químicos de solo. 

 

Figura 15 - Resultados da simulação para os atributos químicos de solo: a) Fósforo; b) 

Potássio; c) Cálcio; d) Matéria Orgânica; e) Boro; e f) Relação Ca/Mg. 
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Fonte: autor 
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Os resultados da simulação estocástica para os atributos químicos de solo 

demonstraram que o método subestimou a maioria dos valores mínimos correspondentes a 

amplitude dos atributos estudados. Os únicos atributos químicos que tiveram seus valores 

mínimos reais honrados foram: P e K. Quanto aos valores máximos das variáveis, o método 

apresentou como resultados, para concentração de matéria orgânica e relação entre Ca e Mg, 

valores superestimados. A figura 16 apresenta os resultados da simulação estocástica para os 

índices de vegetação do vinhedo. 

 

Figura 16 - Resultados da simulação para os índices de vegetação do vinhedo: a) TVI 1; b) 

VARI_green; e c) NDVI. 
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Fonte: autor 

 

A partir da análise do comportamento da predição dos valores mínimos e máximos dos 

índices de vegetação, observou-se que todos apresentaram o mesmo comportamento, ou seja, 

o método de simulação estocástica subestimou os valores mínimos da primeira classe e 



70 

 

superestimou os valores máximos da última classe. Os atributos que apresentaram maior área 

com valores subestimados pela simulação estocástica foram NDVI e TVI1. 

As dificuldades na predição dos valores reais pela simulação estocástica foram mais 

evidenciadas nos índices de vegetação NDVI e TVI1, nesses dois casos em específico 

observou-se, além da dificuldade em predizer os valores reais para as bordas da área, uma 

significativa diferença entre os valores interpolados e os valores reais nas regiões mais 

centrais dos mapas simulados. Nos três mapas gerados pela simulação estocástica para os 

índices de vegetação foi verificada a dificuldade na predição dos valores dos atributos para a 

borda da área de pesquisa. 

 A figura 17 representa os resultados para a interpolação dos atributos químicos do 

mosto da uva, nela pode ser observado que os valores mínimos da primeira classe das 

variáveis em estudo foram subestimados, enquanto os valores máximos da última classe 

foram superestimados. 

 

Figura 17 - Resultados da simulação para os atributos químicos do mosto da uva: a) Média 

pH; e b) Média Acidez. 
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Fonte:  autor 

 

 Da mesma forma que para os índices de vegetação, a predição dos valores dos 

atributos químicos do mosto da uva, não foi eficiente na área correspondente as bordas da 

área de estudo. 

 Os resultados da interpolação realizada pelo método da simulação estocástica 

apresentaram comportamento semelhante para a maioria dos atributos, sendo que a principal 
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variação foi na intensidade da subestimativa para os valores mínimos e na superestimativa dos 

valores máximos de cada variável. Sendo que as únicas variáveis que tiveram seus valores 

mínimos ou máximos honrados pela simulação foram: B, Ca, P e K. 

  

4.10 ÁLGEBRA DE MAPAS/ SOMA 

 

 Com o auxílio do programa ArcGis foi realizada álgebra de mapas, para tal os mapas 

dos atributos químicos do mosto da uva que apresentaram estrutura de dependência espacial 

adequada foram somados a atributos químicos de solo e índices de vegetação, com o objetivo 

de verificar as relações entre as classes dos diferentes atributos estudados. Os atributos 

químicos do mosto com ajuste variográfico válido para fins de realização da álgebra de mapas 

foram, acidez titulável em ácido orgânico e pH. 

 A escolha dos atributos químicos de solo e índices de vegetação para a soma foi 

realizada com base na existência de ajuste variográfico e pela importância da variável em 

estudo com relação ao cultivo de videiras. 

 Na análise da soma dos mapas da acidez titulável em ácido orgânico observa-se que a 

classe média dos atributos químicos do mosto da uva somados a classe média dos demais 

atributos analisados, obteve a maior relação e representou o maior percentual da área de 

estudo (Tabela 18).  

 Na soma dos mapas de acidez titulável em ácido orgânico com os demais atributos 

destacam-se especialmente os resultados encontrados para a matéria orgânica, NDVI e TVI1. 

No primeiro caso a soma das classes médias dos atributos correspondeu a 72,83% da área, 

isso significa dizer que nessa área a classe média da acidez titulável em ácido orgânico 

corresponde à classe média da matéria orgânica do solo. Os resultados para a soma da classe 

média dos mapas obtidos para o NDVI representou 78,19% da área, enquanto a soma com o 

TVI1 alcançou um resultado de 60,26% de representação da área. 

 A soma dos atributos químicos do mosto da uva obtiveram resultados mais 

expressivos quando somados aos índices de vegetação se comparados à soma com os 

atributos químicos de solo. 

Além dos resultados expressos de forma numérica, apresentados na Tabela 18, a 

representação da soma dos diferentes atributos pesquisados foi expressa em mapas digitais, 

nos quais podem ser identificadas as respectivas áreas somadas, bem como sua localização 

espacial. 
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Tabela 18 - Resultado da soma de mapas dos atributos químicos do mosto da uva com 

atributos químicos do solo e índices de vegetação. 

 

Atributos químicos somados 

Classe dos atributos 

químicos do 

mosto/classe dos demais 

atributos químicos 

Área 

correspondente a 

soma das classes 

(m²) 

Percentual 

correspondente à 

área total 

Acidez titulável e relação Ca/Mg 
B/M 11,540 37,37 

M/M 11,814 38,26 

Acidez titulável e potássio 
M/M 9,955 32,24 

A/M 10,665 34,54 

Acidez titulável e matéria orgânica 
B/M 2,658 8,61 

M/M 22,487 72,83 

Acidez titulável e saturação por bases 
M/M 14,995 48,56 

A/M 7,168 23,21 

Acidez titulável e NDVI 
M/M 24,144 78,19 

A/M 1,854 6,00 

Acidez titulável e TVI1 
M/M 18,606 60,26 

A/M 6,694 21,68 

Acidez titulável e VARI green 
M/M 15,239 49,35 

A/M 10,395 33,66 

pH do mosto e potássio 
M/B 6,057 19,62 

A/M 6,112 19,79 

pH do mosto e matéria orgânica 
M/B 9,051 29,31 

M/M 10,133 32,82 

pH do mosto e saturação por bases 
M/B 5,608 18,16 

M/A 5,804 18,80 

pH do mosto e NDVI 
M/B 11,034 35,73 

M/M 9,782 31,68 

pH do mosto e TVI1 
M/B 10,091 32,68 

A/M 5,706 18,48 

pH do mosto e VARI green 
M/B 10,406 33,70 

A/M 6,692 21,67 

pH do mosto  e relação Ca/Mg 
B/B 9,318 30,18 

M/A 5,898 19,10 

 

A= Classe do atributo Alta; B= Classe do atributo Baixa; M= Classe do atributo Média. Acidez titulável = 

expressa a quantidade de ácido tartárico em (g.L
-1

) 

  

 Os resultados para a soma das diferentes variáveis estão representados em duas 

figuras, uma delas correspondente aos mapas gerados pela soma da acidez titulável em ácido 

orgânico com os demais atributos escolhidos, a outra representa a soma do pH do mosto da 

uva com os mesmos atributos selecionados para a acidez titulável em ácido orgânico. Na 

figura 18 estão representados os mapas digitais gerados a partir da álgebra de mapas para a 

soma da acidez titulável em ácido orgânico com os demais atributos selecionados. 

 A Figura 19 contém os mapas digitais gerados a partir da álgebra de mapas para a 

soma do pH do mosto da uva com os demais atributos selecionados. 
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Figura 18 - Álgebra de mapas da acidez titulável em ácido orgânico com demais atributos: a) 

Potássio; b) Matéria Orgânica; c) Relação Ca/Mg; d) TVI 1; e) VARI_green; e f) NDVI. 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

F 

 

 
Fonte:  autor. 
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Figura 19 - Álgebra de mapas do pH do mosto da uva com demais atributos: a) Potássio; b) 

Matéria Orgânica; c) Relação Ca/Mg; d) TVI 1; e) VARI_green; e f) NDVI. 
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Fonte: autor 
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 A soma dos mapas do pH do mosto com os demais atributos apresenta uma tendência 

diferente da acidez titulável em ácido orgânico, sendo que os resultados mostram a existência 

de uma tendência da classe média do pH do mosto relacionar-se em maior proporção com a 

classe baixa dos índices de vegetação. Nessa condição a soma do pH do mosto com NDVI 

apresentou como resultado a representação de 35,73% da área, o TVI1 32,68% e com VARI 

green  33,70% da área. Valores bem inferiores aos observados nas percentagens da acidez 

titulável em ácido orgânico com os demais atributos analisados. 

 A partir do comparativo entre os mapas digitais gerados pela soma entre as variáveis 

relacionadas aos atributos químicos do mosto da uva observa-se uma tendência dos mapas 

associados à acidez titulável apresentarem regiões circulares em destaque associadas aos 

pontos, da mesma forma que nos mapas krigados, a maioria dessas regiões estão associadas a 

classe alta de um dos atributos. Esse fenômeno é menos intenso nos mapas gerados pela soma 

do pH do mosto com as demais variáveis. 

 



 

5 CONCLUSÕES 

 

 Os resultados das análises químicas dos atributos químicos do mosto da uva 

apresentaram valores adequados para o pH e acidez titulável em ácido orgânico, enquanto os 

valores associados a quantidade de sólidos solúveis totais apresentaram valores baixos. 

 Os resultados das análises de solo identificaram concentrações altas para a maioria dos 

atributos químicos estudados, com exceção do teor de B e matéria orgânica. 

 A partir da análise global da dependência estatística entre as variáveis estudadas 

observou-se não haver correlações significativas entre os atributos químicos do mosto da uva 

e as demais variáveis. 

 A partir da análise segmentada por data de colheita, observaram-se, para as amostras 

colhidas nos dia 07 e 13 de janeiro de 2015, fortes correlações entre os atributos químicos do 

mosto da uva e algumas variáveis de solo e índices de vegetação.  

 As amostras do mosto da uva colhidas no dia 15 de janeiro de 2015 não apresentaram 

forte correlação com nenhum dos demais atributos pesquisados. 

 O índice de dependência espacial da maioria dos atributos químicos de solo estudados 

foi considerado forte, apenas os atributos, Cu, CTC Efetiva, CTC pH7 e Argila não 

apresentaram estrutura de dependência espacial. Os índices de vegetação, com exceção do 

TVI2, apresentaram forte dependência espacial.  

 Dos atributos químicos do mosto da uva analisados, apenas a concentração de sólidos 

solúveis totais não apresentou estrutura de dependência espacial, os demais apresentaram 

forte dependência espacial. 

 A maioria das variáveis analisadas apresentou elevado erro padrão associado a 

estimativa o qual influencia na ocorrência de subestimativas ou superestimativas de valores 

nos processos de interpolação. Os atributos químicos do mosto da uva apresentaram maior 

média de erro padrão dentre as demais variáveis estudadas. 

 Na interpolação pelo método da Krigagem, apesar de apresentar resultados com a 

ocorrência de áreas circulares em destaque para alguns atributos, se mostrou mais eficiente na 

estimativa dos valores na área de estudo, quando comparada a simulação estocástica. 

 A técnica de interpolação mostrou-se eficiente para identificação de subáreas 

homogêneas dentro da área de estudo. Os mapas produzidos podem ser utilizados como 

subsidio para definição de práticas relacionadas ao manejo da cultura 

 A identificação de subáreas homogêneas a partir da quantificação da variabilidade 

espacial dos atributos estudados, bem como, a verificação da não existência de correlações 
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significativas entre os atributos, quando analisadas no âmbito do total de amostras colhidas, 

sugerem que a metodologia foi eficiente e os objetivos da pesquisa foram alcançados. 
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6 RECOMENDAÇÕES  

 

 Apesar da não verificação de fortes correlações entre os atributos químicos de solo e 

os atributos químicos do mosto da uva, é importante o uso das informações geradas pela 

interpolação para gerenciamento da variabilidade, tendo por resultado a racionalização do uso 

de insumos, devido a definição de subáreas homogêneas que poderão ser tratadas de forma 

diferenciada. 

 São necessários mais estudos com relação à definição do melhor estádio fenológico 

para a obtenção dos índices de vegetação para a cultura da videira, com o objetivo de obter 

resultados mais representativos e que possam ter correlações com a qualidade da uva e 

produtividade. 

 É importante estabelecer relações entre os mapas dos atributos químicos de solo 

interpolados e a concentração de nutrientes absorvidos pela cultura, representados pelos 

resultados de análise foliar. 
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