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                                                                                                            AAooss  aannooss  ddoo  IInnssttiittuuttoo  SSuuppeerriioorr  ddee  AAggrroonnoommiiaa......  



RReessuummoo  

 

RReessuummoo  

  

 Neste trabalho estudou-se o efeito da época e da intensidade de monda no rendimento e 

qualidade da casta Syrah.  

 No ciclo vegetativo de 2008/2009 foi instalado um ensaio na Quinta do Monte D’Oiro, 

em Alenquer. Esse ensaio repetiu-se em dois talhões (talhão 1 e 8).  

 Compararam-se duas épocas de monda - um mês após a floração (ou ao Bago de 

Chumbo) e ao Pintor - e duas intensidades de monda : de 30% e 60% - associando ainda uma 

testemunha sem monda.  

 Na produção e rendimento verificou-se uma diminuição não igual à intensidade de 

monda. A realização de monda a 30% e 60% correspondeu, respectivamente, a reduções médias 

no rendimento de 15,6% e 31,4%. 

 Os resultados obtidos mostraram que alguns compostos se encontram em concentrações 

diferentes nas modalidades mondadas e não mondadas, contudo as diferenças não são 

estatisticamente significativas. 

 Assim, quanto ao Grau Brix, ao teor de antocianinas, às proantocianidinas, % de galatos 

e de epigalhocatequina não se verificou efeito significativo, quer da época de monda, quer da 

intensidade de monda. 

 Alguns parâmetros contudo variaram reagindo à monda: ocorreu um aumento da acidez 

total e dos fenóis na monda ao Pintor; os aromas aumentaram quando a monda se realizou a 

60% e ao Pintor. 
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CClluusstteerr  tthhiinnnniinngg  iinn  ‘‘SSyyrraahh’’::  EEffffeeccttss  oonn  yyiieelldd  aanndd  qquuaalliittyy..  

 

 This work intended to study the effect of cluster thinning in cv. Syrah and its influence 
on yield and analytical quality.  

 In this trial non thinned control was compared with two intensities of thinning (M30, 
30% thinned and M60, 60%), and two thinning seasons: MBC – berries pea-sized and MP- 
ripening). 

 Thinning gave origin to a yield reduction, though not proportional to thinning intensity; 

M30 reduction was 15,65%  and M60’s reduction was 31,4%. 

 Analytical data -Brix, anthocyanins, proanthocyanidins - showed in general no 

differences between control and thinned samples.  Total acidity tended to increase as pH 

diminished at ripening thinning.  Phenols increased when comparing MP with control. Aromas 

were improved when thinning was made at MP and M60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key-words: thinning, intensity, season, yield, Syrah.  

 

 

 



AAbbssttrraacctt  
  

 

EExxtteennddeedd  AAbbssttrraacctt  

CClluusstteerr  tthhiinnnniinngg  iinn  ‘‘SSyyrraahh’’::  EEffffeeccttss  oonn  yyiieelldd  aanndd  qquuaalliittyy..  

 

The present research intended to relate the intensity and time of thinning with the productivity 
and phenolic composition in the cv. Syrah. 

The effect of cluster thinning was measured in winegrape cultivar Syrah, usually thinned, grown 
in Portugal during 2008/2009. Three intensities, 0% (Testimony – T), 30% (P30) and 60% (P60) 
and two growth stages, according to BBCH scale, berries pea-sized (BPS) and berries ripening 
(BR) were studied. When thinning was performed while berries were pea-sized, the lower order 
cluster was kept in the vine. When thinning was made at ripening, it was possible to make a 
qualitative pruning, removing the unhealthier clusters or physiologically delayed. If the same 
sanitary or development characteristics were found in all grapevines’ clusters, as in the previous 
mode BPS, the lower order cluster was removed. P60 left always a cluster per vine. The 
evolution of berry volume and weight was held throughout the growth cycle. Total acidity, pH 
and Brix degree were were determined using standard OIV methodology. To determine the total 
anthocyanins (Ribéreau – Gayon and Stonestreet 1965), total phenols (Ribéreau – Gayon 
,1968), the separation and measurement of   procyanidin according to their polymerization 
degree (Sun et al., 1998) and their average polymerization degree (Monagas et al., 2003) the 
samples were prepared according to the Carbonneau e Champagnol (1993) methodology.   

The reduction in crop load is not equal to the thinning intensity; it is always a little slighter. 
Thinning at ripening allows better crop load compensations performances, than thinning at 
berries pea-sized. The pH value diminished when thinning was made at ripening .Acidity 
increased when intensifying and delaying thinning. Brix degree has not shown a response, 
neither to intensity or time of thinning. Thinning seems to have had no influence, with statistic 
significance, on the phenolic composition. The aromatic compounds showed some response to 
P60 and BR. As the study was set in a vineyard usually thinned, many results are not 
correspondent with the available references, stating a benefit in the phenolic composition, for 
the great part of the vineyards. There must have been, in the studied vinegrapes, a habituation to 
thinning, visible in the analytical data.  Consequently, when comparing with studies with the 
same characteristics, many resemblances were found, to this so called habituation to thinning. It 
is not anymore noticeable an improvement in wine quality.  So, it is the authors’ conclusion, 
thinning must be punctual and only made in years when excessive crop load compromises wine 
quality; a qualitative thinning in order to produce wines of character, removing the clusters of 
poor quality or delayed maturation, allowing a better leaf / fruit ratio and a better microclimate 
for the remaining clusters that are more accessible during the harvest, is preferable. 

Since this is a one year study to understand the effect of thinning in the phenolic composition, it 
would be interesting to perform the same study over a longer period and greater number of 
repetitions in field. 
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D.O.P. – Denominação de Origem Protegida 
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M1 – Monda 1 mês após floração 

M30 – Monda a 30% 

M60 – Monda a 60% 

MBC – Monda do bago de chumbo 
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IInnttrroodduuççããoo  
RReennddiimmeennttoo  ee  qquuaalliiddaaddee  

 
 Considera-se que o rendimento de uma vinha afecta a qualidade da uva. Há a convicção 

que uma vinha com elevada produção origina vinhos de menor categoria. É este argumento que 

se encontra na base da limitação da produção de Denominação de Origem Protegida (D.O.P.). 

 Champagnol (1984) considera três condições ideais para a obtenção de colheitas de 

qualidade: i) estabelecendo um equilíbrio hormonal na planta que favoreça o amadurecimento 

do fruto em detrimento do crescimento vegetativo, principalmente após o pintor; ii) fornecendo 

o máximo de açúcares aos bagos que é possível através de uma área foliar eficaz, da remoção de 

sinks e da existência de poucos bagos a amadurecer; iii) estabelecendo um microclima favorável 

aos bagos, boa exposição e arejamento.  

 Porém existe dificuldade em relacionar directamente o rendimento e qualidade pois o 

seu estudo envolve variáveis complexas, há muitos factores envolvidos e por vezes a relação é 

indirecta. 

 Para minimizar as dificuldades de consenso é necessário escolher os parâmetros a 

analisar. Naor et al., (2002) avançam um índice a utilizar, o de produção/ peso de lenha de poda; 

este traduz uma relação entre crescimento vegetativo e produtivo, que estará melhor relacionado 

com a qualidade da vindima e do vinho resultante. 

 A taxa de acumulação de açúcar varia significativamente entre vinhas e entre castas, 

mesmo na mesma região. Complementarmente sabe-se que o rendimento e qualidade duma 

vinha relacionam-se com o terroir, por isso Jackson e Lombard (1993) propõem que cada região 

investigue as castas, sistemas de condução e o nível de produção ao qual é possível obter o 

melhor vinho com colheitas rentáveis. 

 As vinhas devem ser conduzidas de modo a obter a composição ideal do bago, tentando 

assim minimizar efeitos eventualmente negativos do terroir no bago e na produção. 

 No âmago, existem dois tipos de factores que influenciam a relação qualidade/ 

rendimento: os factores não controláveis pelos viticultores e os factores controláveis pelos 

viticultores. O maior impacto no rendimento e qualidade de uma vinha é possível através de 

manutenção do coberto vegetal e da irrigação (Holzapfe e Rogiers, 2002). 
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MMoonnddaa  

 
 As produções excessivas atrasam a maturação e reduzem a qualidade das uvas (Jackson 

e Lombard, 1993). 

 Das intervenções em verde, a polémica é sem dúvida a monda de cachos. De tal modo 

que escreve Ferreira - Lapa em 1868 “a maior parte dos vinhateiros pensam que é um sacrilégio 

cortar o que a cepa arrebentou” (citado em Clímaco e Cunha, 2005). 

 Se mesmo após a aplicação de outras técnicas culturais como enrelvamento, limitação 

da fertilização, gestão da disponibilidade hídrica, monda de sarmentos, desponta, desfolha e 

desladroamento não ocorrer um controlo do rendimento a monda pode ser uma excelente opção. 

 A monda de frutos consiste no corte de cachos antes da maturação. Diminuindo o 

número de cachos melhora-se a relação folha/fruto que provoca maior fotoassimilação 
melhorando a qualidade da uva. A monda ajusta a relação source/sink (Reynolds, 1994).  

 

 Kliewer e Dokoozlian (2005) avançam com índices de área foliar/ kg de fruto ideais 

para a produção de vinhos de qualidade, para dois sistemas de condução: 0,8 a 1,2 m2 de área 

foliar por quilograma de fruto para vinhas conduzidas com apenas um braço e 0,5 a 0,8 m2/kg 

para videiras com dois braços. Estes valores podem ser conseguidos através da monda de folhas 

e/ou de frutos. 

   

 Com a monda, além da qualidade fitossanitária geral, pretende-se melhorar a maturação 

fisiológica das uvas à vindima, o seu açúcar e cor. A melhoria da uva ocorre sobretudo nos 

açúcares, ácidos, polifenóis e aromas (Reynolds, 1989; Ribéreau-Gayon et al., 1998; Palliotti e 

Cartechini, 2000; Boublas, 2001; Noar et al., 2002; Rubio, 2002; Prajitna et al., 2007). 

   

 

 

MMoonnddaa::  oobbjjeeccttiivvooss  

 
As videiras equilibradas são aquelas que ao longo do maior número possível de anos 

brotam colheitas ricas que produzem vinhos de qualidade. Manter estas videiras e a sua 

produção é o objectivo do viticultor. 

A monda provoca na planta ajustamentos fisiológicos e estimula, em geral, melhores 

cinéticas de maturação.  
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 Ao plantar vinhas novas a monda de cachos pode redireccionar as reservas energéticas 

permitindo uma melhor formação da estrutura permanente da videira. No ano de plantação da 

vinha e no que se segue manter os cachos na videira afecta prejudicialmente o desenvolvimento 

da planta em particular a colonização radicular. 

  Contudo não é esta a aplicação mais comum de monda, nem tão pouco a que se 

pretende estudar neste trabalho; monda é a supressão de cachos ou inflorescências de modo a 

privilegiar a qualidade à quantidade, principalmente em vinhos destinados à guarda (Palliotti e 

Cartechini, 2000). A monda de cachos favorece fortemente a acumulação de açúcar (Arfelli et 

al., 1996).  

  

 A monda é também realizada quando os rendimentos estão acima dos permitidos por lei 

para a produção de vinhos D.O.P., ou ainda quando se pretende diminuir o período de 

maturação (Palliotti e Cartechini, 2000;Keller et al., 2005). 

 
 

EEffeeiittoo  ddaa  mmoonnddaa  nnoo  eeqquuiillííbbrriioo  ddaa  vviiddeeiirraa::  ssuuaa  pprroodduuççããoo  ee  mmaattuurraaççããoo  

  
 Na vinha, o balanço entre a carga de frutos e a superfície foliar exposta é importante na 

qualidade e quantidade da produção (Reynolds, 1994). 

  Sabe-se que videiras com muita carga de fruta apresentam menores raízes centrais, 

inferior número de nós, menor distância no entre-nó e folhas de dimensões mais reduzidas 

(Edson et al., 1993). 

 O efeito mais evidente da monda é a redução da produção. Mas a diminuição da 

produção não parece ser igual à intensidade da monda, já que a videira compensa a ausência da 

totalidade da carga com o aumento do peso e volume dos bagos (Rubio, 2002). Conclui-se que a 

monda é uma operação cujos efeitos acabam por ser contrariados pela planta. Aliás, ao fim de 

alguns anos de mondas consecutivas os seus efeitos deixam de ser perceptíveis (Lavezzi et al., 

1994). Deste modo Clímaco (et all., 2005) defendem que o recurso à monda de cachos deverá 

ser pontual e excepcional e realizar-se apenas nos anos em que as videiras apresentem uma 

fertilidade tal que ponha em causa a qualidade da produção. 

 Rubio (2002) refere, contudo, que a monda de cachos, até uma intensidade de 40%, 

demonstra menos influência que a rega na maturação do cacho e na produção final da vinha. 

 Por fim, deve-se referir, que as condições climáticas específicas de cada ano exercem 

um efeito não negligenciável sobre a quantidade da vindima (Clímaco et all., 2005). 
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EEffeeiittoo  ddaa  mmoonnddaa  nnaa  ccoommppoossiiççããoo  ddoo  bbaaggoo  ee  ddoo  vviinnhhoo  
  

 Os efeitos da monda sobre a qualidade do bago e do vinho dependem da intensidade e 

da época de monda. A alteração da composição química deve-se à redistribuição de 

fotoassimilados provocada pela monda (Noar et al., 2002). 

 Certos autores referem que os efeitos das condições meteorológicas em anos frescos 

com muita produção na vinha conferem mais impacto na composição dos bagos que a monda, 

especialmente a temperatura e a humidade do solo (Keller et al., 2005). Enquanto outros autores 

verificaram que em terroirs semi-áridos a monda de cachos provoca um maior impacto na 

composição do bago e na qualidade do vinhos que a irrigação (Valdés, et al., 2009). Clímaco (et 

all., 2005) referem que as condições ambientais de cada ano provocam uma influência não 

descurável na qualidade da vindima. 

 A monda de cachos induz frequentemente o aumento do teor alcoólico, dos polifenóis e 

das antocianinas (Reynolds, 1989; Aires et al., 1997; Palliotti e Cartechini, 2000; Boublas, 

2001; Noar et al., 2002; Rubio, 2002; Prajitna et al., 2007). 

 A monda de cachos provoca ainda uma diminuição da acidez e consequente aumento do 

pH, embora não seja esse o seu objectivo (Reynolds, 1989; Gao e Cahoon, 1998; Boublas, 2001; 

Noar et al., 2002; Rubio, 2002; Pena-Neira et al.  , 2007; Prajitna et al., 2007; Martins et al., 

2008). 

 Ribéreau-Gayon et al., (1998) admitem que ao realizar-se uma monda a 30% após o 

pintor é detectável um aumento de 15% na concentração de açúcar e uma queda em 5% na 

acidez do mosto. 

 As uvas provenientes da vinhas mondadas apresentam maior intensidade de cor quando 

compradas com uvas de vinhas sem este tipo de tratamento (Gao e Cahoon,  1998). 

 Ao realizar monda de cachos a 50% durante três anos consecutivos notou-se um 

aumento do peso da película do bago, na qual os sólidos solúveis, antocianas e flavonóides se 

encontravam mais concentrados que nas testemunhas sem monda (Guidoni et al., 2002). 

 Segundo Mazza et al., (1999), o acréscimo dos fenóis nos vinhos quando se realiza 

monda de cachos se deve à amplificação da exposição à luz solar dos cachos. 

 No entanto outros autores, cujos trabalhos têm em comum mondas realizadas ao pintor, 

não verificaram melhorias no grau alcoólico, polifenóis e antocianas (Ough e Nagaoka, 1984; 

Bravdo et al., 1985; Boublas 2001; Keller et al., 2005). 

 A sanidade das vinhas que foram submetidas à monda, nomeadamente em relação à 

Botrytis cinerea, é melhor (Smithyman et al. 1998). 

 A qualidade geral do vinho aumenta quando é realizada monda por períodos alargados 

(Ough e Nagaoka, 1984; García-Escudero et al., 1995; González-Neves, et al., 2003).  
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 Os vinhos provenientes de plantas que sofreram monda de cachos são geralmente mais 

harmoniosos e com melhor teor de álcool (Arfelli et al., 1996).  

 Foram notadas diferenças na densidade do mosto provocadas pelos distintos níveis de 

carga deixados na vinha após a monda; a relação entre o nível de carga e a densidade do mosto 

foi inversa (Muñoz et al., 2002). 

 

MMooddaalliiddaaddeess  ddee  mmoonnddaa::  iinntteennssiiddaaddee  ééppooccaa  ee  ttééccnniiccaa    

  

AA..  IInntteennssiiddaaddee  

 
 A questão da determinação da intensidade de monda a realizar está relacionada com a já 

referida capacidade de auto-regulação da videira. Deriva desta capacidade de regulação da 

videira uma desproporcionalidade entre a intensidade da monda e a produção final (Lavezzi et 

al., 1994).   

 Murisier (citado em Martins, 2007) considera que é a partir do cálculo correcto do 

potencial de colheita que é possível determinar a intensidade da monda. A estimativa da colheita 

deverá ser baseada no número de cachos por cepa, número de bagos por cacho e provável peso 

do bago à vindima. A dificuldade neste cálculo é o peso do bago à vindima que varia com as 

condições climáticas. Martins (2007) verificou que para a mesma intensidade de monda, em 

dois anos consecutivos, a quebra de produção não foi igual. 

 O efeito da monda na produção final é menos notado quando a monda é pouco intensa, 

sendo possível à videira compensar bastante bem a perda de cachos e/ou a monda é realizada 

num estado fenológico muito precoce (Dumartin et al., 1990; Pita 2006; Martins, 2007).  

 Alguns trabalhos experimentais referem valores rondando os 30 a 50% de supressão de 

cachos ou inflorescências. 

 Ainda, poderá decidir-se uma monda qualitativa pontual, com vista em produzir vinhos 

de relativo carácter, retirando os cachos de má qualidade ou com atraso de maturação, 

permitindo uma melhor relação folha/fruto e um melhor microclima aos cachos remanescentes 

que ficam mais acessíveis durante a vindima.  
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BB..  ÉÉppooccaa  

 
 A época de monda é importante pelos eventuais efeitos sobre a relação entre o 

crescimento vegetativo e entre a maturação. 

 O consenso quanto à época parece ser a monda ao pintor (Machado et al., 2008), já que 

é nesta altura que os cachos se tornam os principais ‘sinks’, actuando assim a monda 

principalmente sobre a maturação e não no crescimento vegetativo. 

 Realizar a monda muito antes do pintor parece provocar na planta efeitos 

compensatórios no crescimento vegetativo, anulando assim a focalização da monda para a 

melhoria da maturação e qualidade dos bagos (Dumartin, Lemoine e Marcovelles, 1990). 

  Mas os estudos não são conclusivos e continuam a realizar-se. Lukácsy (2006) admite, 

que a monda se deva realizar entre o estabelecimento dos bagos e o fecho dos cachos. Aires et 

al., (1997) verificaram que ocorreu um aumento do teor alcoólico na casta Baga, 

independentemente da monda se ter realizado ao fecho dos cachos ou ao pintor. 

 Unanimidade parece haver na data limite de realização da monda: após o pintor não se 

registam aumentos no grau alcoólico (Dokoozlian e Hirschfelt, 1995; Silva et al., 2008). Aires 

et al., (1997) acrescentam: a realização de monda de cachos durante a maturação, pintor 

avançado, representa para um viticultor uma perda significativa do rendimento. 
 

 

CC..  TTééccnniiccaa  

 
 A monda manual é o método mais utilizado; elimina-se cachos ou parte destes 

(cinzelamento). As decisões são tomadas considerando vários aspectos, mas um critério comum 

é eliminar primeiro os cachos que mostrem problemas sanitários, em seguida os de menor 
maturação e/ou que apresentem bagoinha e por último os mais altos no sarmento (Boublas, 

2001). 

 A monda manual é mais dispendiosa pelos custos de mão-de-obra mas permite uma 

maior precisão no ajustamento da carga a produzir. Na monda manual, da diminuição do 

número de cachos, decorre um aumento do peso e do volume dos mesmos.  

 Na monda química pulveriza-se as videiras com inibidores de frutos, como o oxicloreto 

de cobre (polinicida) ou aplica-se reguladores de crescimento como o etefão (ácido 2-cloroetil 

fosfórico) ou ácido giberélico que, provocando o aumento da concentração natural de etileno, 

força a abcisão dos bagos e/ou cachos. 
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 Ensaios de monda química realizados em França pelo IFV (Instituto Francês do Vinho e 

da Vinha) mostraram que o efeito do etefão se demonstra nos cachos mais novos na altura da 

aplicação mas sobretudo na supressão de bagos no interior do cacho facto que permite uma 

monda mais eficiente que a monda manual. Assim, a monda com etefão promove um aumento 

do açúcar, cor e sanidade (Payan, 1992). Contudo, apesar dos resultados entusiasmantes, diz 

Payan é uma operação “delicada mas realizável”; o sucesso da operação depende de factores 

como condições climáticas, estado fenológico na altura da aplicação, o modo de aplicação do 

produto, a dose e técnica.   

 Aires et al., em 1997 concluíram que o controlo da produção com recurso à aplicação de 

oxicloreto de cobre durante a floração não demonstrou influência sobre o rendimento. 

 Monda mecânica realiza-se com máquina de vindimar, com sacudidores ajustados a 

diferentes batidas. Este esquema de monda tem sido principalmente estudado na Austrália com 

bastante sucesso (Petrie, Clingeleffer, 2006) nas vinhas de condução totalmente mecanizado e 

de “minimal pruning” ou poda mínima. Neste contexto há maquinaria disponível, o que não 

ocorre na maioria das explorações portuguesas. Por outro lado debate-se ainda uma questão 

relacionada com o ajuste dos batimentos das máquinas; a monda mecânica implica, pelo estado 

fenológico da vinha no momento, uma frequência mais elevada que na vindima com 

consequências negativas no coberto vegetal e na susceptibilidade dos frutos à podridão (Weyand 

e Schultz, 1995).  

 

 Deve-se ainda referir que a monda de bagos pode complementar ou mesmo por vezes 

substituir a monda de cachos (Kaps e Cahoon, 1989). 

 

 Seja qual for a intensidade, época e técnica é importante salientar que deve ocorrer um 

ajuste à casta, sistema de condução, condições climáticas da região vitícola e à qualidade do 

vinho a produzir. 

 

 

VViiaabbiilliiddaaddee  eeccoonnóómmiiccaa  ddaa  mmoonnddaa  

 
 É importante reflectir sobre a viabilidade económica da introdução da monda nos custos 

de produção. A agricultura é uma actividade económica e necessariamente rentável. 

 O acréscimo financeiro que a monda representa relaciona-se com a metodologia 

adoptada. Na monda manual, a mais dispendiosa, considera-se o custo de mão-de-obra - 40 a 80 

horas de trabalho por hectar, ou apenas 40 horas tendo em conta a diminuição de horas 

necessárias à vindima em caso de diminuição de produção (Cahurel, 1999); na monda química o 
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custo dos fitofármacos, do equipamento (tractor e pulverizador) e do operador. Na monda 

mecânica o custo do equipamento (tractor) e operador. 

  A análise económica da monda deve considerar os custos da monda, os custos da 

vindima e a eventual valorização do produto final.  

 Deve-se ainda lembrar, como já foi referido, que a monda se realiza muitas vezes na 

perspectiva de produzir vinho com denominação de origem protegida, valorizando assim o 

produto, e que a monda não provoca na produção final uma diminuição igual à sua intensidade, 

não ocorrendo assim decréscimos brutos de produção. 

 Posto o anteriormente exposto decidiu-se realizar um estudo sobre o efeito da época e 

intensidade monda de cachos na cv. Syrah no seu rendimento e qualidade.
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bb))  DDeessccrriiççããoo  ddaa  vviinnhhaa  ee  ooppeerraaççõõeess  ccuullttuurraaiiss  

  
 A área da Quinta do Monte d’Oiro é de 42 hectares, dos quais 18,5 de vinhas . 

 As castas ali plantadas são as tintas Touriga Nacional, Syrah, Tinta Roriz, Petit Verdot e a 

branca Viognier. 

 A Quinta do Monte d’Oiro produz rendimentos por hectare baixos (20/25 hl/ha), 

recorrendo a podas intensas e monda de cachos. 

O compasso desta vinha é de 1,0 x 2,5 m (4000 videiras hectare). 

 As videiras são conduzidas em cordão simples bilateral, com seis talões por braço, cada 

talão com dois olhos, apresentado uma carga média de 24 olhos por cepa. 

   

 

 

cc))  CCaarraacctteerrííssttiiccaass  eeddaaffoocclliimmááttiiccaass  
  

       O tipo do solo da Quinta é argilo-calcário, bastante apto à instalação da vinha. 

       O clima é mediterrânico com influência atlântica. 

       Segundo a classificação de Köppen o clima da região é classificado como Csa. A categoria 

principal C indica um clima quente temperado onde a temperatura média do mês mais frio se 

encontram entre os 3°C e os 18 °C, a categoria secundária s refere que a estação seca se dá no 

Verão (Junho - Setembro) e a precipitação do mês mais quente é inferior a 40 mm. Por fim, a 

categoria terciária a corresponde a um Verão seco e quente no qual a temperatura do mês mais 

quente é superior a 22 

 

 

dd))  MMaatteerriiaall  vveeggeettaall    
 

 O estudo incidiu sobre a casta Syrah, em dois talhões .  

 O talhão 1 foi plantado em 1992 e, geralmente, produz mais uva e amadurece mais 

tarde. Este talhão localiza-se numa encosta virada a Sudoeste. Já o talhão 8 foi plantado em 

1998 e insere-se numa encosta virada a Nordeste. 

 Syrah é uma casta nobre do Ródano, França. Origina vinhos fortes, ricos em cor, com 

aroma a frutos e flores. 
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 Referem Clímaco (et all., 2005) que a casta Syrah apresenta menor exigências térmicas 

para atingir uma boa maturação comparando com castas como Castelão ou Cabernet Sauvignon.  

 

 O porta-enxerto, de ambos os talhões, é o 3309 (Vitis riparia x Vitis rupestris), muito 

popular em França; é um porta-enxerto que induz pouco vigor, sendo mais indicado para vinhas 

de baixo rendimento mas elevada qualidade. 

 Este porta-enxerto caracteriza-se por ser relativamente sensível aos solos calcários, mas 

tanto ou quanto resistente aos solos ácidos. O 3309 é sensível tanto à seca como a solos muito 

húmidos. Em solos bem drenados este porta-enxerto pode ser plantado tanto em solos profundos 

como pouco profundos. 

  A sua capacidade de absorção mineral é mais acentuada em Magnésio mas deficitária em 

Potássio. 

 Vinhas plantadas com o porta-enxerto 3309 demonstraram um pH mais alto quando 

comparando com outros porta-enxertos como o 110R; vinhas enxertadas com 3309 produziram 

mais cachos por vinha que videiras enxertadas com 5C ou 44-53 (Striegler, Morris, 2005). 

  

 

BB..  DDeelliinneeaammeennttoo  eexxppeerriimmeennttaall  

 
 O ensaio realizou-se no ciclo vegetativo de 2008/2009 na vinha da Nora (Talhão 1) e 

em outro talhão (8), na Quinta do Monte d’Oiro. 

 Na vinha foram escolhidos dois talhões da casta Syrah com características distintas, em 

cada talhão duas linhas com características homogéneas.   

 Às linhas escolhidas associaram-se os períodos de monda (figura 2). Delinearam-se 

repetições para cada intensidade e duas para cada época. 

 

Figura 2: Descrição gráfica do delineamento experimental.  
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Quadro 1: Peso dos cachos mondados por cepa (em kg). 

 

 

UM MÊS APÓS FLORAÇÃO PINTOR 

Talhão 1 Talhão 8 Talhão 1 Talhão 8 

Modalidade 30% 4 kg 3 kg 5 kg 4,5 kg 

Modalidade 60% 6,5 kg 8 kg 7 kg 9 kg 

 

 

 A vinha foi acompanhada, com registo periódico da evolução do volume e do peso dos 

bagos, até à data de vindima, 8 de Outubro. Na data de vindima foi registada a produção de cada 

modalidade e posteriormente para cada vinho foi anotado o seu volume. 

 

 

 

DD..  VViinnddiimmaa  ee  vviinniiffiiccaaççããoo  

 
 A vindima ocorreu no dia 8 de Outubro, como já referido, e foi realizada com a ajuda 

dos trabalhadores da Quinta do Monte d’Oiro em caixas pequenas de 15kg. 

 As uvas vindimadas foram pesadas e registou-se o peso. Foram recolhidos 250 bagos, 

após pesagem, para as análises laboratoriais a realizar posteriormente. 

 Vinificaram-se as uvas de cada modalidade separadamente em microvinificadores 

existentes na Quinta. O processo de vinificação, os produtos e doses aplicadas foram idênticos 

em todas as vinificações. As fermentações foram longas e decorreram a baixas temperaturas 

(máximo 21 º C).Realizaram-se duas ou três remontagens manuais diariamente. Como habitual, 

as fermentações foram acompanhadas pelo registo duas vezes ao dia da massa volúmica e 

temperatura. 

 Terminada a fermentação os vinhos foram trasfegados e deixou-se ocorrer a 

fermentação malo-láctica. Quando terminada os vinhos foram sulfatados e engarrafados.   
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EE..  AAnnáálliisseess  FFííssiiccoo--  qquuíímmiiccaass    
 

       Dos 250 bagos recolhidos à vindima para cada uma das modalidades, 100 foram 

submetidos no laboratório às análises correntes: peso, volume, pH, grau Brix e acidez total. 

 Para as análises restantes as amostras foram preparadas seguindo a metodologia de 

Carbonneau e Champagnol (1993): pesaram-se 100 bagos, que posteriormente se prensaram até 

ao esgotamento. Adicionou-se uma solução tampão de NaOH a pH 3,2 e uma solução 

hidroalcoólica. Deixou-se em maceração durante 12 horas. Por fim, centrifugou-se a 3500 r.p.m. 

durante 15 minutos.  

 As análises seguintes foram realizadas no extracto como descrito anteriormente: 

• Determinação das antocianinas totais (método de Ribéreau – Gayon e 
Stonestreet (1965)); 

 
• Determinação dos fenóis totais (método de Ribéreau – Gayon (1968)); 

 
• Separação de fracções tânicas e o seu doseamento de acordo com o seu grau de 

polimerização (Sun et al., 1998); 
 

• Poder tanante (de Freitas e Mateus, 2001); 
 

• Grau de polimerização médio por tiólise (Monagas et al., 2003); 
 

 Os resultados apresentados são apresentados do analito por litro de extracto. Este valor 

pode ser convertido em quantidade de composto por grama de bago, tendo em conta o peso 

dos bagos a partir do qual se obteve o extracto. 

 Optou-se por manter os resultados em massa por litro dado o objectivo ser a 

comparação entre as diversas modalidades e também porque, segundo os autores dos 

métodos, o extracto reflecte a quantidade de compostos extraída durante a maceração na 

vinificação clássica. De facto, durante a vinificação só se verifica a extracção de cerca de 40 

a 60%  dos compostos fenólicos do bago (Bourzeix et al., 1986). 

 

 A partir directamente das uvas foi efectuada a análise aos aromas por G-G (de acordo 

com Iland et al., 1996). 

 

 Os dados resultantes foram tratados igualmente como na bibliografia descrita. Os 

resultados apresentados são a média de duas determinações realizadas em paralelo. 
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FF..  AAnnáálliissee  sseennssoorriiaall  

 
 A prova dos vinhos provenientes das microvinificações revelou defeitos 

com descritor de sulfitos. Estes defeitos não permitiram que a prova se realizasse de 

modo a perceber algum efeito da época ou intensidade da monda. 

 O aparecimento deste defeito pode estar relacionado com a realização de 

microvinificações monocasta Syrah (Segurel et al., 2004). 

  

 

 

GG..  AAnnáálliissee  eessttaattííssttiiccaa    

 
 A análise estatística, por análise de variância, foi realizada no programa STATISTICA 

6.0. Consideraram-se, numa primeira aproximação, como efeitos principais a época e 

intensidade da monda e consideraram-se os dois talhões como variabilidade experimental de 

campo.   

 Quanto a análise de variâncias se traduziu em diferenças significativas (a 95% de 

confiança), compararam-se as médias pelo teste da mínima diferença significativa (LSD). A 

significância foi estabelecida a p<0,05. 
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22..  RReessuullttaaddooss  ee  ddiiccuussssããoo  
AA..  PPrroodduuççããoo  ee  RReennddiimmeennttoo  
 

 Durante a maturação da uva foram medidos parâmetros que permitissem avaliar a 

evolução da produção como o peso e volume de 100 bagos, aproximadamente de 10 em 10 dias. 

 Esta análise é da mais profunda importância visto um dos parâmetros da qualidade do 

bago ser a sua relação película/polpa. 

 

aa))  EEvvoolluuççããoo  ddoo  ppeessoo  ddoo  bbaaggoo  

   

 
Figura 4: Evolução do peso do bago (g/bago) no Talhão 1. 

 
Figura 5: Evolução do peso do bago (g/bago) no Talhão 8. 
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 No que se refere à evolução do peso dos bagos nota-se que a monda 1 mês 30% no 

talhão 1 incutiu maior peso final nos bagos, seguido da Testemunha. 

 Também no talhão 8, a certo ponto, a monda 1 mês 30% mostrava ser a mais pesada, 

mas a partir de 29 de Setembro o seu peso diminui, acabando por ser a modalidade Pintor 60% 

que à vindima apresentava maior peso de bago em gramas. 

 

 

bb))  EEvvoolluuççããoo  vvoolluummee  ddoo  bbaaggoo  

 
Figura 6: Evolução do volume do bago (ml/bago) no Talhão 1. 

 

 
Figura 7: Evolução do volume do bago (ml/bago) no Talhão 8. 

 

 Ao analisar os gráficos de evolução do volume do bago no decorrer da campanha nota-

se que o talhão 1 segue a tendência da evolução do peso do bago, sendo os bagos 

correspondentes ao ensaio 1 mês 30% que demonstram maior volume. 

 No caso do talhão 8, apesar dos bagos dessa modalidade (1 mês 30%) terem atingido o 

maior volume no decorrer da maturação, a partir de dia 29 de Setembro o seu volume decresceu, 

numa correspondência muito evidente com a evolução do peso para este mesmo talhão. 
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 No geral a evolução foi similar em ambos os talhões, podendo alguma variação 

encontrada ser devida a deficiência de amostragem. 

 A combinação peso/volume é uma relação muito importante em Enologia; procura-se 

obter bons pesos de bagos para baixos volumes para que a razão película/polpa seja elevada. 

 Assim dos dois pontos anteriores, Evolução do Peso e Evolução do Volume, é possível 

cruzar dados e talvez obter a modalidade e época que permitem obter o melhor bago para 

vinificações. 

 

 

cc))  RReennddiimmeennttoo  

 Ao realizar a monda é importante saber se os rendimentos são demasiado 

afectados, de tal modo que impeça o rendimento económico da vinha, mesmo que os 

cachos remanescentes da monda possam apresentar mais qualidade. 

 

Quadro 2: Peso da vindima do Talhão 1 e do Talhão 8, em kg. 

Modalidade Talhão 1 Talhão 8 

1 mês monda zero 44,45kg 43,45kg 

1 mês monda 30% 39,3kg 31,3kg 

1 mês monda 60% 26,3kg 23,3kg 

Pintor, zero 51,45kg 57,6kg 

Pintor, monda 30% 41,3kg 48,6kg 

Pintor, monda 60% 50,45kg 38,3kg 

 

 Analisando a vindima líquida de cada modalidade, em cada talhão nota-se que, 

no geral, o talhão 1 produziu mais uva. Estes valores parecem seguir a tendência, já 

conhecida, de o talhão 1 ser o mais produtivo entre os dois. 

 
Quadro 3: Relação, no Talhão 1, entre o peso vindimado (por ensaio), peso mondado 
(por cepa) e os rendimentos (em % em relação à Testemunha e em ton/ha). 10 Cepas 
por ensaio. 

Talhão 1 Peso vindimado Rendimento em 
relação à T Rendim/ ha 

Testemunha 44,45kg 100% 8,9ton/ha 
1 mês monda 30% 39,3kg 88,8% 7,9 ton/ha 
1 mês monda 60% 26,3kg 59,6% 5,3ton/ha 

Testemunha 51,45kg 100% 10,3ton/ha 
Pintor, monda 30% 41,3kg 80,6% 8,3ton/ha 
Pintor, monda 60% 50,45kg 97,1% 10ton/ha 
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Quadro 4: Relação, no Talhão 8, entre o peso vindimado (por ensaio) e os rendimentos 
(em % em relação à Testemunha e em ton/ha). 12 Cepas por ensaio. 

Talhão 8 Peso vindimado Rendimento em 
relação à T 

Rendim/ha 

1 mês monda zero 43,45kg 100% 7,2ton/ha 
1 mês monda 30% 31,3kg 72, 2% 5,2ton/ha 
1 mês monda 60% 23,3kg 54,2% 3,9ton/ha 

Pintor, zero 57,6kg 100% 9,6ton/ha 
Pintor, monda 30% 48,6kg 84,4% 8,1ton/ha 
Pintor, monda 60% 38,3kg 66,7% 6,4ton/ha 

  

  

 Quanto à diminuição de rendimento pode-se verificar nos seguintes quadros (quadro 

5 e 6) que o decréscimo no rendimento não é igual à intensidade da monda. Relativamente à 

monda 1 mês após floração parece ser o talhão 1 que melhor compensa a perda de cachos; esta 

vinha é mais antiga. Já quando a monda é realizada ao pintor não parece haver uma tendência 

quanto a um talhão. 

 

 
Quadro 5: Quebra no rendimento em relação à testemunha no Talhão 1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 6: Quebra no rendimento em relação à testemunha no Talhão 8. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talhão 1 Descréscimo no rendimento 
  1 mês monda 30% 11,2% 
1 mês monda 60% 40,4% 

Testemunha Zero 
Pintor, monda 30% 19,4% 
Pintor, monda 60% 2,9% 

Talhão 8 Decréscimo no rendimento 
Testemunha Zero 

1 mês monda 30% 27,8% 
1 mês monda 60% 45,8% 

Testemunha Zero 
Pintor, monda 30% 15,6% 
Pintor, monda 60% 33,3% 
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 Nos ensaios efectuados existe uma relação linear entre a produção por hectare e a 

intensidade da monda descrita, nas respectivas épocas, pelas equações apresentadas nos gráficos 

seguintes. Contudo, as referidas equações não têm valor preditivo para estimar a intensidade de 

monda em função da produção pretendida, pois foram obtidas apenas com três pontos (0%,30% 

e 60% de monda) e um ano de produção. As equações dão, porém, uma imagem da relação 

existente no ano em estudo e são por isso apresentadas. 

 

 
Figura 8: relação entre produção por hectare e intensidade de monda quando esta é realizada ao Bago de 

Ervilha 

 

 

 
Figura 9: relação entre produção por hectare e intensidade de monda quando esta é realizada ao Pintor. 
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BB..  CCaarraacctteerriizzaaççããoo  ffííssiiccoo--qquuíímmiiccaa    
aa))  GGrraauu  BBrriixx  

 

 O Grau Brix e, consequentemente, o teor alcoólico provável não mostrou dependência 

da época ou intensidade de monda; embora com ligeiras diferenças os valores não são contudo 

significativamente diferentes. 

 Relembre-se que esta vinha com mais de dez anos é habitualmente mondada. Os 

resultados podem expressar uma adaptação das videiras quanto à acumulação de açúcares 

(Lavezzi et al., 1994), independente da época ou intensidade da monda. 

 Autores cujos trabalhos têm em comum mondas realizadas ao pintor, não verificaram 

melhorias no grau alcoólico ( Ough e Nagaoka, 1984; Bravdo et al., 1985; Boublas 2001; Keller 

et al., 2005). 

 Van Leeuwen et al.,(2004) admitem que 88% da variação de açúcar à vindima depende 

principalmente da cultivar, do solo e do ano climático decorrente.  
 

 
Figura 10: Efeito da Época de Monda (T, MBC, MP) no grau Brix; médias com a mesma letra 
indicam que não há diferenças significativas entre si, p< 0,05.  
 

 
Figura 11: Efeito da Intensidade de Monda (T, M30, M60) no grau Brix; médias com a mesma 
letra indicam que não há diferenças significativas entre si, p< 0,05.  
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bb))  VVaalloorr  ddee  ppHH  

 

 O valor o pH diminuiu quando a monda se realizou mais tardiamente. Embora alguns 

trabalhos (Reynolds, 1989; Gao e Cahoon, 1998; Boublas, 2001; Noar et al., 2002; Rubio, 2002; 

Pena-Neira et al.  , 2007; Prajitna et al., 2007; Martins et al., 2008) defendam que o pH aumenta 

com a aplicação de monda às vinhas tal não foi neste caso verificado. 

 Pode ser o caso de ter ocorrido uma sobreposição do efeito climático (Van Leeuwen, et 

al., 2004) sobre a monda de cachos 

 

 

 
Figura 12: Efeito da Época de Monda (T, MBC, MP) no pH; médias com a mesma letra indicam 
que não há diferenças significativas entre si, p < 0,05.  
 
 

Quanto à Intensidade não se verificaram efeitos significativos no valor de pH. 

 

 
Figura 13: Efeito da Intensidade de Monda (T, M30, M60) no pH; médias com a mesma letra 
indicam que não há diferenças significativas entre si, p< 0,05.  
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cc))  AAcciiddeezz  ttoottaall  

 

 
Figura 14 : Efeito da Época de Monda (T, MBC, MP) na acidez total (g/l); médias com a mesma 
letra indicam que não há diferenças significativas entre si, p< 0,05.  
 

 Ao analisar a variação na Acidez Total verificou-se um aumento significativo quando a 

monda se realizou ao Pintor.  

 

 
Figura 15: Efeito da Intensidade de Monda (T, M30, M60) na acidez total (g/l); médias com a 
mesma letra indicam que não há diferenças significativas entre si, p< 0,05.  
 

 

 A acidez aumentou ao intensificar a monda. Puertas et al., (2003) verificaram na casta 

Syrah um mesmo aumento na acidez total na modalidade mondada a 50%. 

 O efeito do aumento da acidez total quando a monda se realizou a 60% não foi notório 

nos resultados do pH por uma possível salinização dos ácidos. 
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dd))  TTeeoorr  ddee  aannttoocciiaanniinnaass    

 

 A realização de monda parece não ter tido influência estatisticamente significativa no 

teor antocianinas totais, embora a Testemunha tenha apresentado valores superiores. É possível 

estarmos presente um caso de auto-regulação da videira (Lavezzi et al., 1994) ou mesmo uma 

situação em que, talvez, dado o terroir, a monda não tenha incutido efeitos significativos no teor 

de antocianinas (Ough e Nagaoka, 1984; Bravdo et al., 1985; Boublas 2001; Van Leeuwen et 

al., 2004; Keller et al., 2005). 

 

 

 
Figura 16: Efeito da Época de Monda (T, M30, M60) no teor de antocianinas total (mg/l); 
médias com a mesma letra indicam que não há diferenças significativas entre si, p< 0,05.  
 

 

 
Figura 17: Efeito da Intensidade de Monda (T, M30, M60) no teor de antocianinas total (mg/l); 
médias com a mesma letra indicam que não há diferenças significativas entre si, p< 0,05.  
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ee))  ÍÍnnddiiccee  ddee  FFeennóóiiss  TToottaaiiss  

 

 Ao analisar os fenóis presentes nas amostras verificou-se uma diminuição quando a 

monda foi realizada ao Pintor (figura 16). Certos autores referem que ao realizar-se a monda ao 

pintor não se encontram melhorias significativas no teor de fenóis (Ough e Nagaoka, 1984; 

Bravdo et al., 1985; Boublas 2001; Keller et al., 2005). 

 

 

 
Figura 18: Efeito da Intensidade de Monda (T, M30, M60) no Índice de fenóis totais; médias 
com a mesma letra indicam que não há diferenças significativas entre si, p< 0,05.  
 

 

A intensidade da monda, embora a testemunha apresente um índice de fenóis totais 

ligeiramente mais elevado, parece não ter efeito no índice de fenóis totais. 

 

 
Figura 19: Efeito da Intensidade de Monda (T, M30, M60) no Índice de fenóis totais; médias 
com a mesma letra indicam que não há diferenças significativas entre si, p< 0,05.  
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ff))  AArroommaass  ppoorr  GG--GG  

 
Quadro 7: Efeito da monda nos aromas, variando época e intensidade (T, MBC, MP, M30, M60); 
n.d. não detectado. 

  Um mês após floração Pintor 

Testemunha Monda30% Monda60% Monda30% Monda60% 

Média 
μmoles/g de 

bago 

 

n.d.. 

 

n.d. 

 

2,37 

 

n.d. 

 

0,83 

 

 
 Neste parâmetro é identificável um efeito da intensidade da monda, com destacada 

preferência pela monda a 60%. Certos autores, sem especificar a intensidade de monda, referem 

um aumento dos aromas nas vinhas mondadas (Reynolds, 1989; Ribéreau-Gayon et al., 1998; 

Palliotti e Cartechini, 2000; Boublas, 2001; Noar et al., 2002; Rubio, 2002; Prajitna et al., 

2007). 

 
gg))  PPooddeerr  ttaannaannttee  

 
 Os resultados das análises demondtraram grande dispersão. A quantificação do poder 

tanante realizou-se por Turbidimetria sendo possivel que a cor das amostras tenha interferido 

com nos resultados, não sendo estes portanto conclusivos. 

 Ainda assim,  parece que a monda aumentou o poder tanante quando comparada com a 

testetmunha, especialmente quando realizada ao bago de chumbo e quando realizada a 30%. 

   

 
Figura 20: Efeito da Época e Intensidade de Monda (T, MBC, MP, M30, M60) no Poder Tanante 

(NTU/l); médias com a mesma letra indicam que não há diferenças significativas entre si, p< 0,05. 
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hh))  PPrrooaannttoocciiaanniiddiinnaass    

 

 
Figura 21: Efeito da Época e Intensidade de Monda (T, MBC, MP, M30, M60) no teor da 
fracção monómera de proantocianidinas (mg/l); médias com a mesma letra indicam que não há 
diferenças significativas entre si, p< 0,05.  
 

 As fracções monoméricas e poliméricas demonstraram resistência à monda, 

resultados que estão de acordo com os encontrados por Pita (2006); como em muitos dos 

parâmetros revistos anteriormente sugere-se haver aqui o efeito de auto-regulação referido por 

Lavezzi (et al., 1994). 

  

 
Figura 22: Efeito da Época e Intensidade de Monda (T, MBC, MP, M30, M60) no teor da 
fracção de proantocianidinas oligoméricas (mg/l); médias com a mesma letra indicam que não há 
diferenças significativas entre si, p< 0,05. 
 
 
 

 Já a fracção oligomérica foi reactiva à Intensidade da monda (figura 20), aumentando 

significativamente da testemunha para a Monda a 30% e aumentando também, embora não 

significativamente para a Monda a 60%. 
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 A fracção monomérica, como é conhecido, foi a que apresentou menores 

valores, seguida em ordem crescente pela oligomérica e polimérica.  

 

 
Figura 23: Efeito da Época e Intensidade de Monda (T, MBC, MP, M30, M60) no teor da 
fracção de proantocianidinas poliméricas (mg/l); médias com a mesma letra indicam que não há 
diferenças significativas entre si, p< 0,05.  

 
ii))  GGrraauu  PPoolliimmeerriizzaaççããoo  MMééddiioo  ddaass  PPrrooaannttoocciiaanniiddiinnaass  

 
 No decorrente estudo não se verificou um efeito, quer da época, quer da intensidade no 

Grau de Polimerização médio das proantocianidinas, apesar de haver um ligeiro aumento, 

estatisticamente não significativo, das amostras mondadas em relação à testemunha 

  

 
Figura 24: Efeito da Época e Intensidade de Monda (T, MBC, MP, M30, M60) no Grau de 
Polimerização Médio; médias com a mesma letra indicam que não há diferenças significativas 
entre si, p< 0,05.  
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jj))  %%  GGaallaattooss  

 Apesar de se notar um aumento nas amostras mondadas, estas diferenças não são 

significativas e assim não se pode dizer que a monda tenha efeitos na % de galatos.  

 
Figura 25: Efeito da Época e Intensidade de Monda (T, MBC, MP, M30, M60) na % de Galatos 
; médias com a mesma letra indicam que não há diferenças significativas entre si, p< 0,05.  
 
 
 

kk))  %%  EEppiiggaallhhooccaatteeqquuiinnaa    

 Os resultados obtidos na análise da percentagem de epigalhocatequina são dispersos; a 

abordagem estatística admite a igualdade das médias, admitindo assim o pouco efeito da monda, 

quer quanto à época, quer quanto à intensidade. 

 
Figura 26: Efeito da Época e Intensidade de Monda (T, MBC, MP, M30, M60) na % de 
Epigalhocatequina; médias com a mesma letra indicam que não há diferenças significativas entre 
si, p< 0,05.  
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ll))  TTeeoorr  ddee  pprrooaannttoocciiaanniiddiinnaass  

  

 Na sequência dos anteriores resultados, o teor de proantocianidinas respeita a tendência. 

Na figura 25 verifica-se que, nem o efeito da época nem da intensidade, se reflectiram no teor 

de proantocianidinas. 

 Apesar de não ser significativo, nota-se uma superioridade da testemunha em relação 

aos exemplares mondados. 
 

 
Figura 27 Efeito da Época e Intensidade de Monda (T, MBC, MP, M30, M60) no teor de 
proantocianidinas (mg/l); médias com a mesma letra indicam que não há diferenças 
significativas entre si, p< 0,05.  
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33..  CCoonncclluussõõeess 
 

 A realização de monda a 30% e 60% correspondeu, respectivamente, a reduções médias 

no rendimento de 15,65% e 31,4%. Esta falta de proporcionalidade deve-se aos efeitos de 

compensação de rendimento da videira; de facto verificou-se que tanto o peso do bago (g/bago), 

como o volume do bago (ml/bago) foram, em geral, maiores nas modalidades mondadas que na 

testemunha. 

  Estes decréscimos de rendimento poderão não comprometer a rentabilidade económica 

duma vinha se se verificar que a monda provoca um aumento geral da qualidade do vinho daí 

produzido. 

 

 Quanto ao Grau Brix, ao teor de antocianinas, às proantocianidinas (teor, fracção 

monomérica, fracção polimérica e seu grau médio de polimerização), % de galatos e % de 

epigalhocatequina não se verificou efeito da monda, quer da época (MBC, MP), quer da 

intensidade (M30, M60). 

 Nas análises relacionadas com acidez notou-se um decréscimo do pH quando a monda 

se realizou ao Pintor e, relacionado, um aumento da acidez total quando a monda se realizou 

igualmente ao Pintor e quando foi realizada a uma intensidade de 60% (página 21 e 22). 

 Verificaram-se decréscimos no IFT na MP relativamente à testemunha. 

 A monda parece ter tido um efeito positivo nos aromas quando se realizou ao Pintor e 

numa intensidade de 60% (página 25). 

 Por fim, as proantocianidinas oligoméricas foram reactivas com a variação da 

intensidade de monda, sendo as modalidades mondadas significativamente diferentes e maiores, 

que a testemunha. 

 

 Numa observação geral, conclui-se que, pelo facto de esta ser uma vinha habituada à 

monda, muitos dos resultados não coincidem com a bibliografia geral disponível sobre monda. 

Consequentemente, nos estudos realizados em vinhas regularmente mondadas, encontraram-se 

muitas semelhanças com este ensaio – ocorre uma habituação da vinha à monda, deixando de 

ser notórias melhorias nos parâmetros analíticos.  

 

 Dado tratar-se de um ensaio de um único ano, para o efeito do estudo de monda, seria 

interessante realizar o mesmo estudo durante um período mais alargado e com maior número de 

repetições no campo.  
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AAnneexxoo  11::  AAnnáálliissee  eessttaattííssttiiccaa  ((AANNOOVVAA;;  sseeppaarraaççããoo  ddaass  mmééddiiaass))  

 

aa))  TTeeoorr  aallccooóólliiccoo  pprroovváávveell  ((  GGrraauu  BBrriixx))  

 

Univariate Tests of Significance for ºBrix (dados joa
Sigma-restricted parameterization
Effective hypothesis decomposition

Effect
SS Degr. of

Freedom
MS F p

Intercept
codeM-P
code 30-60
Error

0
9,61000 1 9,610000 2,629675 0,122268
0,64000 1 0,640000 0,175129 0,680544

65,78000 18 3,654444  

 

  

bb))  VVaalloorr  ppHH  

 

Univariate Tests of Significance for pH (dados joa
Sigma-restricted parameterization
Effective hypothesis decomposition

Effect
SS Degr. of

Freedom
MS F p

Intercept
ÉpocaM-P
Intens. 30-60
Error

0
0,122500 1 0,122500 7,267633 0,01478
0,004900 1 0,004900 0,290705 0,59637
0,303400 18 0,016856  
LSD test; variable pH (dados joana.sta)
Probabilities for Post Hoc Tests
Error: Between MS = ,01686, df = 18,000

Cell No.
ÉpocaM-P {1}

3,8500
{2}

3,8975
{3}

3,7225
1
2
3

T 0,506734 0,085680
M 0,506734 0,014781
P 0,085680 0,014781  
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cc))  AAcciiddeezz  ttoottaall  

 

Univariate Tests of Significance for Acidez total (d
Sigma-restricted parameterization
Effective hypothesis decomposition

Effect
SS Degr. of

Freedom
MS F p

Intercept
ÉpocaM-P
Intens. 30-60
Error

0
1,380625 1 1,380625 16,66238 0,00070
0,330625 1 0,330625 3,99022 0,06110
1,491458 18 0,082859  

 

LSD test; variable Acidez total (dados joana.sta
Probabilities for Post Hoc Tests
Error: Between MS = ,08286, df = 18,000

Cell No.
ÉpocaM-P {1}

3,3167
{2}

3,2375
{3}

3,8250
1
2
3

T 0,616764 0,004255
M 0,616764 0,000700
P 0,004255 0,000700  

 

LSD test; variable Acidez total (dados joana.sta
Probabilities for Post Hoc Tests
Error: Between MS = ,08286, df = 18,000

Cell No.
Intens. 30-60 {1}

3,3875
{2}

3,6750
{3}

3,3167
1
2
3

30 0,061108 0,654095
60 0,061108 0,033288
T 0,654095 0,033288  
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dd))  TTeeoorr  ddee  aannttoocciiaanniinnaass  

 

Univariate Tests of Significance for Ant Tot (dados j
Sigma-restricted parameterization
Effective hypothesis decomposition

Effect
SS Degr. of

Freedom
MS F p

Intercept
codeM-P
code 30-60
Error

0
9848 1 9847,6 0,057250 0,813600

82763 1 82762,7 0,481148 0,496758
3096197 18 172011,0  

 

 

 

ee))    ÍÍnnddiiccee  ddee  ffeennóóiiss  ttoottaaiiss  

  

Univariate Tests of Significance for IFT (dados joan
Sigma-restricted parameterization
Effective hypothesis decomposition

Effect
SS Degr. of

Freedom
MS F p

Intercept
codeM-P
code 30-60
Error

0
1074,607 1 1074,607 17,55669 0,000693

65,416 1 65,416 1,06876 0,316600
979,325 16 61,208  

 
 

LSD test; variable IFT (dados joana.sta)
Probabilities for Post Hoc Tests
Error: Between MS = 61,208, df = 16,000

Cell No.
ÉpocaM-P T

54,083
M

55,267
P

38,050
T 0,796682 0,001590

M 0,796682 0,000882
P 0,001590 0,000882  

 
 

LSD test; variable IFT (dados joana.sta)
Probabilities for Post Hoc Tests
Error: Between MS = 61,208, df = 16,000

Cell No.
Intens. 30-60 30

44,813
60

46,250
T

54,083
30 0,738116 0,043333
60 0,738116 0,102100
T 0,043333 0,102100  
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ff))  PPrrooaannttoocciiaanniiddiinnaass  ((FF11,,  FF22,,  FF33))  

11..    FF11  

 

Univariate Tests of Significance for F1 (dados joana
Sigma-restricted parameterization
Effective hypothesis decomposition

Effect
SS Degr. of

Freedom
MS F p

Intercept
codeM-P
code 30-60
Error

0
13,34080 1 13,34080 2,320424 0,147204
1,44020 1 1,44020 0,250500 0,623537

91,98869 16 5,74929  
 

22..  FF22  

 

Univariate Tests of Significance for F2 (dados joana
Sigma-restricted parameterization
Effective hypothesis decomposition

Effect
SS Degr. of

Freedom
MS F p

Intercept
codeM-P
code 30-60
Error

0
196,020 1 196,020 0,515877 0,483644

1873,248 1 1873,248 4,929941 0,042221
5699,607 15 379,974  

 

 

30 0,050096 0,044283
60 0,050096 0,001240
T 0,044283 0,001240  

 

33..  FF33  

 

Univariate Tests of Significance for F3 (dados joana
Sigma-restricted parameterization
Effective hypothesis decomposition

Effect
SS Degr. of

Freedom
MS F p

Intercept
codeM-P
code 30-60
Error

0
259552 1 259552,0 1,705932 0,209980
167655 1 167655,4 1,101933 0,309440

2434348 16 152146,7  
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gg))  GGrraauu  ddee  ppoolliimmrriizzaaççããoo    mmééddiioo  ddaass  PPrrooaannttoocciiaanniiddiinnaass  

  

Univariate Tests of Significance for GMP (dados j
Sigma-restricted parameterization
Effective hypothesis decomposition

Effect
SS Degr. of

Freedom
MS F p

Intercept
ÉpocaM-P
Intens. 30-60
Error

0
0,01431 1 0,014312 0,021349 0,88555
0,70492 1 0,704916 1,051502 0,31953

11,39662 17 0,670390  

 

hh))  GGaallaattooss  

Univariate Tests of Significance for g% (dados joa
Sigma-restricted parameterization
Effective hypothesis decomposition

Effect
SS Degr. of

Freedom
MS F p

Intercept
ÉpocaM-P
Intens. 30-60
Error

0
0,04381 1 0,043810 0,025971 0,87398
0,38907 1 0,389067 0,230647 0,63754

26,98965 16 1,686853  

 

 

 

ii))  EEppiiggaallhhooccaatteeqquuiinnaa  

 

Univariate Tests of Significance for p% (dados joa
Sigma-restricted parameterization
Effective hypothesis decomposition

Effect
SS Degr. of

Freedom
MS F p

Intercept
ÉpocaM-P
Intens. 30-60
Error

0
134,956 1 134,9561 1,547218 0,23146
187,812 1 187,8115 2,153184 0,16165

1395,600 16 87,2250  
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jj))  TTeeoorr  ddee  pprrooaannttoocciiaanniiddiinnaass  ((mmgg//ll))  

 

Univariate Tests of Significance for PA (dados joa
Sigma-restricted parameterization
Effective hypothesis decomposition

Effect
SS Degr. of

Freedom
MS F p

Intercept
ÉpocaM-P
Intens. 30-60
Error

0
67561 1 67560,9 0,236353 0,633444

141954 1 141954,1 0,496608 0,491126
4573556 16 285847,3  

 

 

 

 

 

 

kk))  PPooddeerr  ttaannaannttee  

 

Univariate Tests of Significance for Pd tan (dados
Sigma-restricted parameterization
Effective hypothesis decomposition

Effect
SS Degr. of

Freedom
MS F p

Intercept
ÉpocaM-P
Intens. 30-60
Error

0
4735,30 1 4735,299 1,808888 0,19631
5098,08 1 5098,080 1,947471 0,18082

44502,52 17 2617,795  
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