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RESUMO: O objetivo deste trabalho foi verificar a influência da cobertura plástica e do manejo 

de irrigação SPRS na qualidade final das bagas da videira Niágara Rosada, em cultivo de verão 

no Norte Fluminense em dois ciclos produtivos, nos períodos entre setembro a janeiro, nos 

ciclos de 2012-2013 e 2013-2014. A metade da área foi coberta por filme de polietileno de 

baixa densidade e os tratamentos de irrigação foram: 100% da lâmina requerida sem alternância 

dos lados da irrigação, com cobertura plástica; 50%  em regime de secamento parcial do sistema 

radicular, com cobertura plástica; sendo aplicados também no ambiente sem cobertura plástica. 

Nas condições do primeiro ciclo, a irrigação plena sem cobertura plástica proporcionou 

produção de maior qualidade, em relação ao tamanho das bagas, tendo concentração de sólidos 

solúveis igual ao do tratamento deficitário, no mesmo ambiente. Em condições mais chuvosas 

o cultivo da videira, sob cobertura plástica, apresentou qualidade superior ao ambiente sem 

cobertura, sem apresentar diferenças significativas entre os manejos de irrigação. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Cultivo protegido, seca parcial da raiz, produtividade. 

 

PRODUCTION NIAGARA ROSADA GRAPE IN SUMMER CROPS UNDER PLASTIC 

COVER AND DIFFERENT IRRIGATION MANAGEMENTS 

 

SUMMARY: The objective of this study was to investigate the influence of the plastic cover 

and the SPRS irrigation management in the final quality of the vine berries Niagara Rosada, in 

summer cultivation in Norte Fluminense in two production cycles, the periods from September 

to January, the cycles of 2012-2013 and 2013-2014. Half the area was covered by low-density 

polyethylene film and irrigation treatments were: 100% of the required blade without 

alternation side of irrigation, plastic cover; 50% part-drying system of the root system, plastic 

cover; also being applied to the environment without plastic cover. Under the conditions of the 
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first cycle, the full irrigation without plastic cover it promoted higher quality production, 

relative to the size of the berries, and soluble solids concentration equal to the deficit treatment 

in the same environment. In the rainiest conditions the cultivation of the grape, under plastic 

cover, showed superior to the environment without cover, without significant differences 

between irrigation management. 

 

KEYWORDS: Protected cultivation, dry part of the root, productivity. 

 

INTRODUÇÃO 

A uva é uma cultura recentemente introduzida no Norte Fluminense, sendo cultivada 

principalmente a cultivar Niágara rosada. Na fase final de maturação, um período seco é 

desejável para se produzir uva mais doce, com polpa firme, sem rachadura, sem podridão e com 

vida de prateleira mais longa (KISHINO & CARAMORI, 2007).  

A maturação em período chuvoso pode acarretar para a videira graves problemas, como 

abortamento das flores, elevados índices de incidência de doenças fúngicas e rachadura de 

bagas, o que implica na perda parcial ou total da safra (ROBERTO et al., 2011). No Norte 

Fluminense ocorrem chuvas no período de maturação nos ciclos do segundo semestre do ano, 

os quais a colheita ocorre nos meses de dezembro e janeiro. Neste contexto, uma saída seria a 

utilização de cultivo protegido, principalmente com coberturas plásticas.  

Tendo em vista a necessidade do manejo de irrigação eficiente e que garanta a manutenção 

da qualidade dos frutos, estão sendo desenvolvidas técnicas que reduzam o consumo da água, 

sem alterar a qualidade da produção. Neste intuito, se destaca o manejo de irrigação da seca 

parcial das raízes (SPRS). A irrigação SPRS teve sua origem a partir de experimentos onde a 

água foi fornecida alternadamente aos dois lados do sistema radicular, em separado, de modo a 

permitir que a planta acionasse os sinais químicos baseados na liberação do ácido abscísico 

(ABA), sendo um sistema que induz ao fechamento estomático parcial (LIU et al., 2006), 

reduzindo o fluxo transpiratório.  

Neste contexto, o objetivo deste estudo foi analisar a influência da cobertura plástica e do 

manejo de irrigação SPRS na qualidade final das bagas da videira Niágara Rosada, em cultivo 

de verão no Norte Fluminense em dois ciclos produtivos. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 O presente trabalho foi realizado no município de São Fidélis, no Norte Fluminense, em 

um pomar comercial denominado Sítio Tabuinha, durante períodos entre setembro a janeiro, 
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nos ciclos de 2012-2013 e 2013-2014. O solo da área foi classificado como Argissolo 

Vermelho-Amarelo (EMBRAPA, 2013). O clima de São Fidélis, segundo a classificação 

climática de Köppen é Aw, isto é, tropical úmido, com verão chuvoso, inverno seco e 

temperatura do mês mais frio superior a 18 ºC (RAMOS et al., 2009).  

 A cultivar de videira utilizada nos estudos foi a Niágara Rosada enxertada sobre o porta-

enxerto IAC-766, conduzida em sistema de latada, com espaçamento 2,0 x 2,7 m, irrigada por 

gotejamento, com emissores autocompensantes com vazão de 4,0 L s-1. A área experimental 

total foi de 0,072 hectares, a qual foi dividida em duas parcelas iguais. A metade da área foi 

coberta por filme de polietileno de baixa densidade (PEBD) com 160 μm de espessura, com 

formato do teto em arco, caracterizando o ambiente com cobertura plástica (CCP). Os 

tratamentos de irrigação foram os seguintes: 100% da lâmina requerida sem alternância dos 

lados da irrigação, sem cobertura plástica; 50%  em regime de secamento parcial do sistema 

radicular, sem cobertura plástica; 100% da lâmina requerida sem alternância dos lados da 

irrigação, com cobertura plástica; e  50%  em regime de secamento parcial do sistema radicular, 

com cobertura plástica.  

Os tratamentos foram iniciados 40 dias após a poda, como recomendado em SILVA 

(2005). A água necessária foi aplicada em função da umidade do solo, obtida por gravimetria, 

quinzenalmente. Para ajuste das lâminas, foi considerada a profundidade efetiva das raízes de 

0,4 m. A chuva foi monitorada a 50 m da área experimental. 

O delineamento experimental foi o de blocos casualizados em arranjo fatorial 2x2, em 

que o primeiro nível consistiu os ambientes e o segundo nível foram as lâminas de irrigação, 

sendo a unidade experimental composta por 2 plantas, sendo utilizada para as analises 24 ao 

total. As seguintes variáveis da produção foram analisadas: produção total das plantas, peso 

médio dos cachos, comprimento da baga, largura da baga e teor de sólidos solúveis. 

 Os dados das variáveis foram submetidos à análise de variância, sendo utilizado o teste 

de comparação de Tukey, para a análise da diferença entre médias dos tratamentos. 

 

RESULTADOS DISCUSSÃO  

No ciclo de 2012-2013 a precipitação total foi de 263,8 mm. No ciclo de 2013-2014, a 

precipitação total foi de 558,0 mm. Observa-se que a precipitação do ciclo 2012-2013 ficou 

abaixo da média histórica para a região (POMMER et al., 2009). Na Tabela 1 estão apresentadas 

as lâminas irrigadas durante os ciclos analisados, para os dois ambientes. 
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Tabela 1. Irrigação total (mm) para os dois ciclos produtivos da uva Niágara rosada na Região 
Norte Fluminense, nos dois ambientes.  

Ciclo 2012-2013 
Variáveis SCP CCP 

100% 252,7 199,1 
50%SPRS 187,3 155,9 

 
Ciclo 2013-2014 

Variáveis SCP CCP 
100% 236,4 221,2 

50%SPRS 149,1 141,5 
 

 Observa-se que no ciclo 2012-2013 foram aplicadas lâminas ligeiramente superiores ao 

ciclo de produção 2013-2014, no ambiente sem cobertura plástica, pois as chuvas deste último 

foram superiores ao do segundo ciclo. No entanto, na cobertura plástica este fato deu-se ao 

contrário. Na Tabela 2 estão apresentadas as características da produção e suas interações para 

os ciclos de verão 2012-2013 e 2013-2014, para os tratamentos. 

 
Tabela 2. Características da produção e suas interações para os ciclos de verão 2012-2013 e 
2013-2014, para os tratamentos 50%SPSR (CCP), 100% (CCP), 50%SPSR (SCP) e 100% 
controle (SCP): produção por planta (PP), peso médio dos cachos (PC), diâmetro da baga (DB), 
comprimento da baga (CB) e sólidos solúveis (Brix °). 

2012-2013 
Ambiente CCP SCP  
Irrigação 50%SPSR 100% 50%SPSR 100%C CV(%) 

PP (kg planta-1) 5,31 a 5,91 a 7,69 a 6,02 a 24,46 
PC (g) 344,07 a 312,16 a 251,56 a 324,10 a 17,35 

DB (mm) 18,26 b  18,71b 18,76 b 20,01 a 7,90 
CB (mm) 20,96 Ab  21,04 Ab 21,64 Ab 22,66 Aa 5,62 
Brix (°) 16,85 bc 16,42 c 17,84 a 17,31 ab 5,70 

2013-2014 
Ambiente CCP SCP  
Irrigação 50%SPSR 100% 50%SPSR 100% CV(%) 

PP (kg planta-1) 6,50 a 7,40 a 7,04 a 9,84 a 19,23 
PC (g) 228,27 a 199,62 a 208,27 a 239,27 a 26,12 

DB (mm) 17,71 Aa 17,69 Aa 17,70 Aa 16,51 Bb 6,67 
CB (mm) 19,12 Aa 19,29 Aa 19,41 Aa 18,20 Bb 6,26 
Brix (°) 18,32 Aa 18,10 Aa 17,38 Ba 16,65 Bb 6,24 

As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste 
de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 
 

Para o primeiro ciclo a única variável que obteve interação significativa entre o ambiente 

e a lâmina de irrigação foi o comprimento das bagas. As demais variáveis não apresentaram 

interações significativas. No entanto, para o ciclo 2013-2014, com volume de chuvas o dobro 

do ciclo 2012-2013, tal comportamento não se repetiu.  
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Embora o tratamento controle sem cobertura plástica tenha se apresentado 

numericamente, com maior produção total e peso de cachos, o diâmetro das bagas, 

comprimento das bagas e teor de sólidos solúveis, apresentaram menores índices em relação 

aos demais tratamentos. Observa-se que em relação ao tratamento SPSR, depois da frutificação 

a principal influência da irrigação é no tamanho dos frutos (SPREER, et al. 2009). Os mesmos 

autores citam que o SPSR é o único tratamento onde a mudança de sinalização hormonal é 

produzida durante o período de crescimento rápido da fruta.  

Em relação à cobertura plástica, observa-se que para o ciclo 2013-2014 a qualidade das 

bagas foi superior no cultivo com cobertura plástica, provavelmente devido a maior proteção 

que este ambiente proporciona. Foi observada a interação positiva, entre os fatores ambiente e 

irrigação para as variáveis diâmetro e comprimento das bagas e teor de sólidos solúveis, sendo 

este último fator superior nos dois tratamentos aplicados em ambiente protegido.   

 Embora não tenha havido diferenças significativas entre os tratamentos, dentro da 

cobertura plástica, para o tratamento 50%SPSR em condições sem cobertura plástica, as 

videiras obtiveram um nível qualitativo superior ao tratamento controle. 

 

CONCLUSÕES 

Nas condições do primeiro ciclo, com fornecimento de água pelas chuvas abaixo da 

média histórica para o verão, a irrigação plena sem cobertura plástica proporcionou produção 

de maior qualidade, em relação ao tamanho das bagas, tendo concentração de sólidos solúveis 

igual ao do tratamento deficitário, no mesmo ambiente.  

Em condições mais chuvosas o cultivo da videira, sob cobertura plástica, apresentou 

qualidade superior ao ambiente sem cobertura, sem apresentar diferenças significativas entre 

os manejos de irrigação.  

No ambiente fora da cobertura plástica, o manejo de irrigação diferenciado 

proporcionou qualidade das bagas mais elevada que o manejo de irrigação plena. 
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