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RESUMO  

Este estudo teve como principal objectivo a comparação do comportamento agronómico e enológico de 

duas castas, a Touriga Nacional e a Syrah, em seis regiões do país: Vinhos Verdes (Lousada), Dão 

(Carregal do Sal), Lisboa (Leiria e Lisboa) e Alentejo (Cabeção e Vidigueira), durante o ciclo vegetativo 

de 2008. 

Ao longo do ciclo vegetativo foi acompanhada a fenologia e, após o pintor, foram colhidas amostras 

semanais de bagos para a caracterização da cinética da maturação. A vindima foi realizada quando o 

teor alcoólico provável (TAP) atingiu os 13 /13,5º. 

Os parâmetros que definem o rendimento variaram bastante em ambas as castas e de região para 

região, assim como os parâmetros da análise da qualidade dos bagos e mostos, que no caso da Touriga 

Nacional registaram os maiores valores nas regiões a Norte do rio Tejo, sendo que para a casta Syrah o 

comportamento foi distinto, registando-se os maiores valores a Sul da região dos Vinhos Verdes.   

Após a fermentação maloláctica e a estabilização tartárica foram analisados alguns parâmetros da 

composição fenólica e foi realizada a análise sensorial de todos os vinhos, na qual foram verificadas 

diferenças significativas nos vinhos das várias parcelas, diferenças essas que foram mais significativas 

nos bagos.  

 

Palavras-chave : Touriga Nacional, Syrah, regiões vitivinícolas, rendimento, análise química e análise 

sensorial. 
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ABSTRACT 

The main objective of this study was to compare the agronomic and oenological performance of two 

varieties, Touriga Nacional and Syrah, in six regions of the country: Vinhos Verdes (Lousada), Dão 

(Carregal do Sal), Lisboa (Lisboa and Leiria) and Alentejo (Cabeção and Vidigueira) during the growing 

season of 2008.  

 

In each vineyard, phenologic stages monitoring were done throughout the growing season and after the 

veraison, weekly berry data samples were collected for ripening characterization. It was defined that the 

harvest should take place, when the Probable Alcoholic Content (PAC) reached around 13/13,5º. 

 

The yield parameters and the quality parameters for both grapes varieties are different from region to 

region. In the case of Touriga Nacional the highest values were recorded on the north regions of Tejo 

river. The Syrah behavior was different, registering the highest values south of Vinhos Verdes region.  

 

After malolactic fermentation and tartaric stabilization, wines phenolic composition was analyzed and 

sensory analysis performed to all the wines. There were significant differences in the various wine 

regions, however the differences were most significant in the berries itself.  

 

Keywords: Touriga Nacional, Syrah, Vitiviniculture regions, yield, chemical analyses and sensorial 

characteristics. 
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EXTENDED ABSTRACT  

The Touriga Nacional grape variety is originate from wine-growing regions of the Dão and Douro (centre-

north of Portugal) and is considered one of the noblest Portuguese red varieties. In recent years, there 

has been an expansion throughout the country and nowadays is present in the majority of Portuguese 

wine regions and even in other countries.  

Mostly grown in France and Australia, the Shyrah grape variety is popular, worldwide. Syrah has a long 

documented history in the Rhône region of Southeastern France. Syrah vines are relatively productive, yet 

not too vigorous. It is sensitive to coulure, and although Syrah buds fairly late, it is a mid-season ripener. 

Syrah requires heat to get fully ripe, but can lose varietal character when even slightly overripe. The berry 

is thick-skinned and dark, almost black. Syrah forms intense wines, with deep violet, nearly black color, 

chewy texture and richness, and often alcoholic strength, with aromas that tend to be more spicy than 

fruity.  

The purpose of this study was to compare the behavior of these two varieties in agronomic and 

oenological parameters, in six different Portuguese regions, from north to south, varying the latitude from 

38°11' N to 41°17' N. The regions in study were: Vi nhos Verdes (Lousada-LOU), Dão (Carregal do Sal-

DAO), Estremadura (2 locations: Leiria-LEI and Lisboa-LIS) and Alentejo (2 locations: Cabeção-CAB and 

Vidigueira-VID). At each region were elected parcels belonging to private companies, in which the 

vineyard management was carried out according to each company. 

According to the FAO classification, the soils of Vinhos Verdes (LOU) and Dão (DAO) regions are 

Cambisols type from granitic origin, in north Estremadura region (LEI) the soil is also a Cambisols but from 

calcareous origin. In south Estremadura (LIS) is a Vertisol, while in the north of Alentejo (CAB) the soil is a 

Podzol and at south of Alentejo (VID) is located in a Luvisol spot. 

By Köppen classification, the climate of Portugal is of Mediterranean type (Cs), specifically, the Vinhos 

Verdes (LOU), Dão (DAO) and the northern Estremadura (LEI) are Csb, while the other 3 places, 

Southern Estremadura (LIS) and Alentejo (CAB and VID), are Csa. However, all these places have 

climatic characteristics that distinguish themselves from each other (in which the topography has an 

important role), how will be verified through the analysis of other indices (Huglin heliothermal index, Cool 

Night Index, Dryness index). 

In each of the vineyards, phenologic stages monitoring were done throughout the growing season and, 

after the veraison, weekly berry data samples were collected for ripening characterization. It was defined 

that the harvest should take place, when the Probable Alcoholic Content (PAC) reached around 13,5º. At 
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harvest, the cluster number and weight, from a representative sample of vines, were collected. All wines 

were made in the cellar of the Instituto Superior de Agronomia (ISA). 

Great differences in yield, among the regions, were observed. The highest value was obtained at CAB 

place for the two varieties, while in the minor production was verified at LOU, for the Touriga Nacional 

variety, and LEI and LIS to the Syrah varity. In relation to the cluster weight, also remarkable differences 

were observed, with the lowest value at LOU region (54.3g) and the higher ones at CAB, LEI and VID 

regions (163.6, 176.6 and 153.2g respectively) for the Touriga Nacional variety, and to Syrah variety, the 

higher value was in LEI, and the lower in LIS (two places from de Lisboa region). 

In the must composition was observed an increase of titrable acidity from south to north of Portugal, while 

the pH evolution was inverse to both varieties. 

At colour parameters (anthocyans, total phenols index and colour intensity), the lower values, to Touriga 

Nacional were attainted at Alentejo (CAB and VID), the region with highest temperatures during the 

ripening and therefore with the minor berry weight. And for the Syrah variety the lower values were 

obtained in LOU region, and the higher values in DAO and LIS (places with small temperatures 

amplitudes). 

The wines were analyzed at February of 2009, after the end of the malolatic fermentation and the tartaric 

stabilization and were tasted two months later. The chemical and sensorial analysis of the must shows 

great different potential among them, which is not so evident in the wines but very visible in the grapes. 

Keywords: Touriga Nacional, Syrah, Vitiviniculture regions, yield, fruit and wine composition and sensorial 

characteristics. 
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I. INTRODUÇÃO  

Portugal é um país de dimensão reduzida e, apesar de ser um país de clima tipicamente mediterrânico, 

Portugal apresenta também algumas especificidades climáticas, assim como uma grande diversidade de 

solos.  

Muito se tem escrito sobre a adaptabilidade das diferentes castas às várias regiões vitícolas de todo o 

mundo. Sendo Portugal um país tão pequeno em dimensão geográfica será pertinente colocar-se a 

questão da diferenciação das uvas e dos vinhos nas diferentes regiões? É a essa questão que se irá 

tentar responder com a realização deste estudo. 

No presente estudo tentar-se-á avaliar a adaptabilidade de duas castas, a Touriga Nacional e a Syrah, 

em seis regiões portuguesas que se consideram distintas edafoclimáticamente  

A videira através das suas características genéticas intrínsecas apresenta uma maior ou menor 

capacidade de adaptação a um determinado condicionalismo ambiental, permitindo ou não a optimização 

das características qualitativas dos vinhos dessas regiões. Se bem que desde a antiguidade os vinhos 

são designados pelo nome do seu local de origem como a maneira mais natural e mais directa de 

individualizar o produto (vinhos d’Helbon, Thasos, Chios, etc.), é interessante recordar que a primeira 

definição de denominação de origem a nível internacional (referente a todos os produtos agrícolas e 

industriais) se fica a dever ao Acordo de Lisboa de 31 de Outubro de 1958, sobre a “Protecção das 

Denominações de Origem” (Clímaco, 1997; Yravedra, 1980). Segundo o referido Acordo (artigo 2°), 

entende-se por denominação de origem a denominação geográfica de um país, de uma região ou de uma 

localidade servindo para designar um produto que dela é originário e cuja qualidade ou carácter são 

devidos exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, compreendendo os factores naturais e os 

factores humanos. 

Nos países europeus, em que a tradição vitícola remonta ao período da ocupação romana, prevaleceu a 

reputação das regiões mais aptas para a produção de vinho. A denominação de origem é o resultado de 

uma cadeia por vezes complexa e longa que começa no solo e no clima local, passando pelas cultivares, 

pelos cuidados culturais e tecnológicos e terminando no produto acabado - o vinho, o qual deve reflectir 

nas suas características analíticas e sensoriais, a especificidade do meio em que foi gerado (Clímaco, 

1997). 

A ‘Touriga Nacional’ é unanimemente considerada uma das mais nobres castas portuguesas e também 

uma das mais antigas das regiões do Dão e Douro, das quais será originária.  
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É uma casta que se comporta de maneira distinta e por vezes muito irregular, em função dos solos e 

condições climáticas onde é cultivada (Magalhães, 1989). 

Caracteriza-se por apresentar um porte retumbante e uma fertilidade potencial elevada. Contudo a sua 

sensibilidade ao desavinho com consequentes baixas produções, levou ao seu quase total abandono nas 

suas regiões de origem. Na origem desta forte regressão estão factores genéticos, o uso inadequado do 

porta-enxerto Aramon (Dão) e a sua incorrecta condução. Actualmente, com o programa nacional de 

selecção da videira, o uso de porta-enxertos mais adequados e de uma mais correcta condução da vinha, 

a sua falta de produtividade, está amplamente ultrapassada. Em certas situações, a Touriga Nacional 

tornou-se mesmo excessivamente produtiva e a monda de cachos passou a ser uma prática corrente. 

Hoje em dia, esta casta é usada praticamente em todas as regiões portuguesas, estando também em 

franca internacionalização (Castro et al., 2007). 

Por sua vez a casta Syrah é uma variedade com fama internacional, com adaptabilidade a muitas regiões 

vitivinícolas a nível mundial, sendo neste momento cultivada em todo o mundo e, sendo uma das 

principais castas utilizadas pelos países da “nova viticultura”. 

A casta Syrah é originária do Cote du Rhône Setentrional ou do Dauphiné e, é considerada uma casta 

melhoradora da qualidade para vinhos de mesa das vinhas mediterrâneas. O abrolhamento é tardio e a 

maturação é de segunda época. Casta muito sensível à clorose, mal adaptada aos solos corn teores 

elevados de calcário activo. E, também, muito sensível a podridão cinzenta e aos ataques de ácaros, 

sobretudo no final da maturação. No que diz respeito aos vinhos, estes apresentam uma coloração 

intensa, com bom grau alcoólico, muito aromáticos, finos e complexos, sendo favorecidos pelo 

envelhecimento. 

Pretende-se com o presente trabalho obter um melhor conhecimento da influência de alguns dos factores 

determinantes na quantidade e na qualidade da produção vitícola, para as duas castas em estudo, a 

Touriga Nacional e a Syrah nas seis regiões em estudo. Deste modo, procura-se estudar o efeito da 

casta, do porta-enxerto, das condições climáticas anuais e do meio edáfico na maturação da uva e na 

produtividade da videira. 
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II. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1. Factores ambientais  

1.1. Clima, mesoclima e microclima 

A videira é extremamente condicionada pelas condições climáticas gerais e estas são determinantes para 

o seu ciclo vegetativo,assim como para a quantidade e a qualidade da produção e, em casos extremos, 

podem mesmo impedir a sua cultura (Branas, 1974; Pouget, 1981; Clímaco et al., 1989; Riou, 1994). 

Apesar da Vitis vinfera L., possuir grande capacidade de adaptação, existem limites à sua expansão, 

sendo que na Europa, o limite setentrional da cultura da vinha situa-se aproximadamente a 50º de 

latitude, a partir do qual a temperatura é insuficiente para assegurar uma maturação conveniente das 

uvas (Branas, 1974). No entanto, segundo o autor anteriormente citado, a videira é capaz de resistir a 

temperaturas até -15°C, desde que as suas varas se encontrem bem atempadas mas, durante o 

abrolhamento as temperaturas inferiores a -2,5°C, p odem danificar os rebentos que são extremamente 

sensíveis às geadas.  

Tendo em consideração o que foi escrito anteriormente, pode dizer-se que é nas regiões com clima 

mediterrânico que a videira encontra as condições mais favoráveis ao seu desenvolvimento, sendo que o 

único factor limitante é a água, pois ao nível heliotérmico, estas regiões possibilitam, não só a maturação 

de castas brancas, como castas tintas (desde as temporãs às tardias), podendo-se assim produzir uma 

enorme gama de vinhos, desde os brancos e espumantes, passando pelos rosados e terminando nos 

tintos e licorosos. Nas regiões próximas ao limite norte da cultura da vinha, para permitir a maturação das 

uvas em climas com potenciais heliotérmicos mais reduzidos, utilizam-se castas com maturação temporã, 

e os tipos de vinhos que aí se produzem limitam-se aos brancos e espumantes. Fora da Europa, pode-se 

também fazer referência aos climas tropicais e sub-tropicais de alguns dos países associados à “nova 

viticultura” (como por exemplo o Brasil), caracterizam-se por possuírem regiões com variabilidade intra-

anual (mudança de clima ao longo de um só ano) e, tendo em conta que a temperatura média durante 

todo o ano não desce abaixo da temperatura zero para cultura (10ºC) em algumas regiões, não ocorre o 

fenómeno de hibernação, o que permite à cultura estar permanentemente em produção. 

As castas tintas apresentam maiores carências ao nível da temperatura e radiação para que a síntese 

das substâncias fenólicas se possa processar convenientemente (Ribéreau-Gayon et al., 1975), pelo que 

são mais exigentes heliotérmicamente, sendo normalmente cultivadas em climas temperados. Pode-se 

assim dizer que, o rendimento e a composição físico-química dos mostos, assim como os tipos de vinho 

que se podem produzir numa determinada região são extremamente condicionados pelo clima. 

 A caracterização do potencial climático das diferentes regiões vitivinícolas mundiais, através de índices 

bioclimáticos, tem sido proposta por diversos autores, nomeadamente, Winkler (1962), Branas (1974) e 
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Huglin (1986), entre outros e, mais recentemente surgiu um sistema, que integra vários índices, o 

Sistema Geovitícola de Classificação Climática Multicritérios (CCM) (Tonietto e Carbonneau, 2004).  

A extensão das áreas, nas quais se pretende efectuar o estudo dos vários elementos climáticos pode 

variar, daí que seja útil caracterizar as seguintes expressões: macroclima, mesoclima e microclima. 

 O macroclima ou clima regional é, segundo Huglin (1986), o clima médio de um território relativamente 

vasto, englobando os resultados de um número variável de postos meteorológicos.  

O mesoclima ou topoclima caracteriza o clima local, ou seja, aos valores que são, normalmente, 

registados por um único posto meteorológico. No entanto, há que ter em conta que, do ponto de vista 

vitícola existem variações mesoclimáticas importantes devido à posição da parcela de vinha 

relativamente a estação meteorológica cujos parâmetros são essencialmente, a altitude, declive e 

exposição, bem como a existência ou não de quebra-ventos (Nigond, 1972, Becker, 1977, Riou, 1994).  

O microclima é por definição o clima registado ao nível da cepa e que pode diferir significativamente dos 

valores obtidos em abrigo (utilizados na classificação macro e mesoclimática). É o microclima que tem 

uma acção preponderante nos diferentes órgãos da videira e está intimamente ligado ao sistema de 

condução da vinha, este ao provocar alterações consideráveis sobre o microclima térmico e luminoso das 

folhas e bagos, exerce uma influência significativa na intensidade com que se processam os principais 

fenómenos fisiológicos: fotossíntese, transpiração, diferenciação floral, crescimento e maturação dos 

bagos. Sendo este um tema de relevante importância, existe um elevado número de trabalhos nesse 

campo de estudo (Carbonneau, 1980, 1984 e 1989; Schneider, 1985; Smart, 1985 e 1988; Smart et al. 

1985; Chaves, 1986; Smart e Robinson, 1991; Lopes, 1994; lacono et al., 1995; Poni et al., 1996; Schultz, 

1995).  

Finalmente, há que ter em conta a influência das condições climáticas anuais, que influem fortemente o 

comportamento vegetativo e produtivo da videira, salientando-se a importância da temperatura, da 

insolação e da precipitação sobre a qualidade dos bagos, assim como sobre a qualidade dos vinhos 

destes provenientes (Ribereau-Gayon et al.,1975). 

1.2. Meio edáfico  

O solo é um meio muito complexo, quando comparado com o meio atmosférico propriamente dito, no 

qual a estrutura física e química, o factor água e a temperatura desempenham papéis primordiais (Huglin, 

1983; Van Zyl, 1988). 

Van Huyssteen (1988), estudou o efeito de diferentes técnicas de preparação do solo na distribuição 

radicular da videira, estudo este que evidencia a importância que a preparação do terreno, a quando da 

implantação de uma nova vinha, pode ter no desenvolvimento de um sistema radicular capaz de explorar 
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o subsolo em termos hídricos durante o período de seca estival, característico do clima mediterrânico, 

sendo que a sua importância pode ser diminuída se as vinhas forem regadas. No entanto as vinhas 

regadas, têm tendência a desenvolver deficitariamente a sua parte radicular, o que na escassez de água 

para rega pode levar rapidamente ao declínio e morte da vinha.  

Tipicamente os solos utilizados na prática vitícolas são, terrenos de encosta, pouco férteis, bem 

drenados, sendo assim propícios a obtenção de produções moderadas e teores em açúcar relativamente 

elevados, devido à limitação por parte destes solos de um exagerado crescimento vegetativo por parte da 

videira. Nestas condições, a correlação negativa normalmente existente entre rendimento e qualidade 

raramente se chega a verificar, dados os baixos níveis de produtividade permitidos por estas condições 

ambientais (Huglin, 1986; Castro et al., 1989). 

É um facto conhecido que vinhos de uma mesma região vitícola, provenientes de condições climáticas, 

encepamento e técnicas culturais muito semelhantes podem apresentar diferenças de qualidade ou de 

tipicidade em função das características do solo das vinhas de que são originárias (Clímaco et al., 

1991b). 

2. Interacção genótipo x ambiente 

A videira é uma planta que se caracteriza pela sua capacidade de adaptação a condições de climáticas e 

pedológicas extremamente distintas, dando origem a bagos de qualidade mesmo quando sujeita a algum 

stress hídrico. Essa planta, que na Europa se traduz pelo conjunto casta x porta-enxerto (devido à 

filoxera), é o principal factor da produção vitícola e sobre ela, o solo, o clima e as práticas culturais 

exercem forte influência, determinando a quantidade e a qualidade da vindima. É assim, necessária a 

perfeita interacção entre planta, clima e solo para se obter uma colheita de elevada qualidade 

(Hernandez, 1987).. 

Deste modo, torna-se essencial, que as castas e os porta-enxertos cultivados numa dada região estejam 

perfeitamente adaptados às condições edafo-climáticas predominantes dessa região, permitindo na 

grande maioria dos anos, boas condições de maturação das uvas, de modo a originar regularmente um 

produto de qualidade (Clímaco, 1988 cit. Clímaco, 1997). Isto significa que não é aceitável que se baseie 

o encepamento de uma região em cultivares que apesar de possuírem um bom potencial qualitativo, 

apenas o possam revelar em anos climáticamente excepcionais (2 a 3 anos em cada década) (Clímaco, 

1997). 

 A noção de terroir vitícola, bem como o desenvolvimento de metodologias visando a sua delimitação, 

através da caracterização integrada dos diferentes factores do meio e o estudo das suas relações com a 

qualidade do vinho, é um tema que tem sido amplamente discutido, assim como a sua definição tem 

sofrido inúmeras alterações, não possuindo ainda um significado muito preciso e consensual entre o meio 
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técnico-científico. Sendo assim a sua definição, a sua defesa e delimitação tem merecido a atenção de 

especialistas provenientes de diversas áreas disciplinares, nomeadamente ao nível da engenharia 

geográfica e da geologia (Laville, 1990), bem como a nível jurídico (Audier, 1993).  

Para alguns autores (Laville, 1990; Tinlot, 1991; Morlat e Asselin, 1992; Audier, 1993; Carbonneau, 1993; 

Riou et al., 1995) o termo terroir refere-se apenas ao conjunto de factores naturais que, pela sua acção 

sobre a vinha, conferem a um vinho uma tipicidade original e identificável. Mas, segundo Falcetti (1994) 

tem sido salientado por diversos autores, ao longo dos anos, uma noção mais abrangente do termo 

terroir, que compreende não só as características edafoclimáticas, mas também as castas e porta-

enxertos, assim como as técnicas culturais utilizadas. Em 2008, surge uma nova versão provisória de 

terroir, que o define como sendo um espaço geográfico singular e delimitado sobre o qual existe um 

conhecimento colectivo das interacções entre um meio físico e biológico, e as práticas vitivinícolas que 

são aplicadas. Estas interacções revelam uma originalidade e conduzem a uma reputação para um bem 

originário deste espaço geográfico. O terroir integra as características paisagísticas específicas de cada 

local e participa nos valores do território (OIV, 2008). 

Dentro dos factores edofoclimáticos deve-se salientar, o substrato geológico, a estrutura e composição 

do solo e do subsolo que asseguram a alimentação da vinha, o clima (macro e mesoclima) e o microclima 

que determinam o seu desenvolvimento, o declive e a exposição que influenciam a incidência dos raios 

solares e o estado higrométrico do ar (Clímaco, 1997). Em suma, é este conjunto de factores que faz com 

que uma parcela de terra seja qualquer coisa de insubstituível a que o uso local, legal e constante, 

reconhece como sendo a base essencial das qualidades de um vinho (Tinlot, 1991). 

Em relação às castas e porta-enxertos, Toda e Sancha (1992) alegam que não faz muito sentido 

continuar a considerar as cultivares como factor natural, uma vez que a escolha da variedade na 

implantação de uma vinha é uma opção humana e, a utilização hoje praticamente generalizada, de 

material clonal minuciosamente seleccionado, tem mais de factor humano que de factor natural. Por outro 

lado, Laville (1990), afirma que as cultivares e porta-enxertos não podem ser considerados factores do 

terroir propriamente dito, embora se tenham tornado frequentemente típicos de uma região de produção 

e testemunharem uma adaptabilidade ao clima e ao solo dessa região.  

Entre os factores humanos é obrigatório salientar as diferentes técnicas agronómicas (decisões culturais) 

e enológicas (decisões tecnológicas), habitualmente utilizadas em cada denominação de origem, as 

quais devem contribuir decisivamente para manter e, se possível, enaltecer as características qualitativas 

intrínsecas dos seus vinhos (Clímaco, 1997). 

  



FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

7 

 

2.1. Caracterização e delimitação de terroirs vitícolas. 

Actualmente existe à disposição uma diversidade de metodologias que podem ser utilizadas para a 

caracterização e delimitação de terroirs ou de regiões vitícolas. Este facto, pode conduzir a uma tentativa 

de sistematização, semelhante à proposta por Falcetti (1994), utilizando, métodos bioclimáticos, métodos 

pedológicos, métodos baseados na interacção genótipo x ambiente, métodos integrados (multicritérios) 

Tendo em conta a complexidade e importância desta, pretende-se nos pontos seguintes fazer uma 

exposição concisa de alguns dos métodos hoje disponíveis para efectuar uma caracterização e 

delimitação de terroirs vitícola, de modo a dar uma ideia mais concreta sobre os princípios em que se 

baseia o estudo do potêncial vitícola de um meio. 

2.1.1. Métodos bioclimáticos 

O principal objectivo dos índices bioclimáticos actualmente utilizados em viticultura, é o de caracterizar as 

potencialidades climáticas de uma região para a cultura da vinha e dos quais podem-se evidenciar o 

Índice Térmico Eficaz de Winkler e Amerine, o Índice Heliotérmico de Huglin, o Produto Heliotérmico de 

Branas, Índice Hidrotérmico de Branas, Bernon, e Levadoux e Índice Hidro-heliotérmico ou Bioclimático 

de Constantinescu. Estes índices serão descritos no Capítulo 3 (Materiais e métodos). 

2.1.2. Método geo-pedológico 

O método geo-pedológico pretende salientar a importância do factor solo na qualidade dos vinhos. Esta 

metodologia tem como base o estudo do substrato geológico, pedogénese, composição mineralógica, 

características físicas, químicas e hidrológicas dos solos. 

Nesta área, existem alguns trabalhos de relevada importância realizados na região de Bordeaux sobre a 

influência da alimentação hídrica na qualidade e no estado sanitário da uva, como os elaborados por 

Seguin (1970 e 1975) e Duteau et al (1981b). Entre os trabalhos realizados com recurso ao método 

pedológico salientam-se os de Dutt et al. (1981) na região de Four Corners (Arizona, Colorado, New 

Mexico e Utah); os de Van Leeuwen et al. (1989) na região de Bordeaux; e os de Sotés et al. (1994) na 

região de Ribera del Duero (Clímaco, 1997). 

2.1.3. Métodos de avaliação baseados na interacção genótipo x ambiente 

Este método pretende avaliar a resposta da casta ao meio, no aspecto vegetativo, produtivo, qualitativo e 

organoléptico, baseando-se no princípio de que cada cultivar exprime de modo diferenciado as suas 

qualidades naturais, de acordo com o condicionalismo edafo-climático em que está inserida (Clímaco, 

1997), sendo muito utilizado em Itália, por inúmeros autores (Falcetti et al., 1990; Iacono et al., 1990; 

Falcetti e Scienza, 1992; Scienza et al., 1992). Scieza et al., (1990), afirma que para cada meio vitícola 

existe apenas uma, ou muito poucas castas que se adaptam perfeitamente e que exprimem ao máximo 

as suas características genéticas. Esta última afirmação, corrobora Brejoux et al. (1978), quando este 
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refere que não é suficiente escolher uma casta, apenas em função do seu valor vitícola intrínseco, sendo 

igualmente importante conhecer a que nível cada cultivar exprime as suas potencialidades qualitativas 

num determinado terroir. 

2.1.4. Métodos integrados 

Na maior parte dos casos, uma denominação de origem é constituída por diversos terroirs, sendo 

possível identificar no seu interior, várias zonas homogéneas do ponto de vista dos factores naturais que 

a compõem. Segundo Clímaco (1997) as experiências mais significativas sobre estes métodos foram 

conduzidas por Morlat e pelos seus colaboradores do Centre de Recherches d’Angers (INRA) a partir do 

fim dos anos 70 em Val-de-Loire, por Astruc et al. (1980) na região de Aude e por Laville (1990) em 

Côtes du Rhône. 

A metodologia de caracterização de uma zona com potêncial vitícola é baseada no estudo de vários 

critérios (muticritérios) de avaliação do meio (geológicos, pedológicos, topográficos e climáticos) e foi 

determinada por Morlat (1978). Este autor, vai além da simples noção de solo vitícola, e desenvolve um 

sistema que integra o máximo de factores constituintes de um meio vitícola (ex. topografia, altitude, meso 

e microclima, características físicas e químicas dos solos, condições de alimentação hídrica, tipo de 

enraizamento) denominado-o sequência eco-geo-pedológica. É possível avaliar o valor vitícola de um 

meio ligado a uma sequência e comparar vários “meios-sequências” entre eles. Este método permite 

definir a sequência eco-geo-pedológica teórica que permite a obtenção de um produto que 

tradicionalmente se obtém numa dada região vitícola e por essa razão a define e, que é considerado um 

vinho de qualidade.  

Neste tipo de estudos é essencial a elaboração de cartas o mais pormenorizadamente possível (escalas 

1/10 000; 1/25 000), integrando, sempre que possível o máximo de factores anteriormente enunciados. 

Actualmente, já é possível através de Sistemas de Informação Geográfica (SIG), sobrepor num só mapa, 

um vasto leque de informação necessária a este método, no entanto é ainda uma tecnologia de difícil 

acesso.  

Esta metodologia pode ser complementada, propondo a escolha de critérios acessíveis para a 

caracterização dos terroirs e apresentando um esquema teórico do sistema terroir/vinha/vinho (Riou et 

al., 1995). Para estes autores, uma região vitícola pode ser considerada como um conjunto de pequenos 

meios naturais, cada um tratado como um terroir elementar e definido pela associação de três 

componentes principais: uma rocha-mãe pertencente a uma época geológica determinada; uma cadeia 

de solos derivando, na maior parte dos casos, da alteração dessa rocha, uma paisagem envolvente 

relacionada com a geomorfologia e os solos de cada terroir, podendo definir um mesoclima específico 

(Clímaco, 1997). 
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A escolha de cada um dos critérios utilizados na caracterização do potêncial de tipicidade dos vinhos de 

terroir, assim como a importância que cada um destes critérios tem, é deduzida através da análise da 

resposta que a videira expressa através do vinho, para cada terroir, definido como uma “unidade natural 

terroir de base” (Figura 1). Esta análise permite determinar as variáveis explicativas do sistema 

terroir/vinha/vinho (Figura 2).  

 

Figura 1. Bases de uma metodologia de estudos em terroirs. Adaptado de Riou et al (1995). 

 

As variáveis explicativas do sistema 

terroir/vinha/vinho, distinguem-se em dois tipos, as 

variáveis de estado do terroir e variáveis de 

funcionamento da vinha. 

As variáveis de estado, subdividem-se em: 

variáveis de estado iniciais, cujo valor não muda 

senão a muito longo prazo (altitude, 

geomeofologia, granulometria, perfil pedológico e 

composição química), e variáveis de estado 

compósitas, que apesar de dependentes das 

anteriores, são susceptíveis de sofrer alguma 

alteração através do recurso a tecnologia cultural 

apropriada (porosidade, permeabilidade). 

Figura 2 . Esquema teórico do sistema terroir/vinha/vinho. 
Adaptado de Riou et al. (1995). 
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As variáveis de funcionamento são, por sua vez, susceptíveis de serem medidas sobre a planta 

(comprimento do ciclo, funcionamento hídrico, rendimento) e podem ser directamente relacionadas com, 

a composição dos mostos à vindima e a qualidade organoléptica dos vinhos. Estas variáveis dependem, 

contudo, da acção conjunta de diversos parâmetros de funcionamento (mesoclima, pedoclima, reserva 

hídrica e temperatura do solo), que estão directamente associados às variáveis de estado compósitas. 

Os métodos integrados pretendem evidenciar e estudar a magnitude do efeito terroir sobre a qualidade 

dos vinhos, tendo a análise sensorial um importante papel no estudo da interface vinha/vinho (Pagès et 

al., 1987; lacono et al., 1990; Falcetti e Scienza, 1992). 

Estes estudos, que exigem um importante trabalho interdisciplinar, podem contribuir para a valorização e 

defesa dos terroirs em numerosas regiões vitícolas, além de poderem permitir a obtenção de uma 

explicação científica para a reputação que determinados crus têm, em termos de qualidade do vinho, e 

que lhes permite auferir no mercado, uma mais-valia considerável (Clímaco, 1997). 

3. Videira 

3.1. Ecofisiologia da videira 

A acumulação de matéria seca por uma planta ou por um coberto vegetal está directamente relacionada 

com a captação de energia solar pelo aparelho fotossintético. A quantidade de radiação 

fotossintéticamente activa que incide sobre um coberto vegetal é o factor que vai influenciar directamente 

a fotossíntese, esta resposta está no entanto condicionada pela interacção com outros factores, 

contribuindo para explicar a variabilidade de comportamento fotossintético. Esses factores são a 

temperatura, o estado hídrico, a idade das folhas, a relação source-sink e a cultivar. 

O processo fotossintético depende portanto da acção de factores ambientais, de factores ligados à 

própria planta e de factores relacionados com as práticas culturais, assim como as variações impostas 

pela manipulação do sistema de condução. 

A radiação constitui o principal factor ambiental que influencia a fotossíntese. A intercepção da luz pelas 

superfícies foliares da planta verde depende das disponibilidades de clorofila nos diferentes níveis de 

organização do coberto vegetal. A organização morfológica de cada folha no conjunto da folhagem é um 

aspecto crítico dado que a intercepção da luz e transferências de dióxido de carbono, água e calor estão 

dependentes da área foliar (Teixeira & Ricardo, 1983). 

A influência da luz exerce-se sobretudo ao nível da abertura dos estomas, órgãos responsáveis pela 

troca gasosas da folha, bem como, pelo estímulo ao nível dos cloroplastos. A videira é uma planta de sol 

que realiza a fixação do CO2 atmosférico segundo o tipo C3 (Champagnol, 1984). Este tipo de plantas 
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apresentam, na ausência de factores limitantes, uma resposta da fotossíntese a luz caracterizada por 

uma primeira fase de aumentos proporcionais e uma Segunda fase de aumentos decrescentes, até 

atingir a taxa fotossintética máxima correspondente ao ponto de saturação. Na fase inicial, quando os 

valores da irradiância são ainda muito baixos, a fotossíntese mantém-se negativa até atingir o ponto de 

compensação, isto é, o nível de densidade de fluxo fotónico fotossintéticamente activo em que os ganhos 

de CO2 compensam as perdas por respiração. No caso da videira, os valores para o ponto de 

compensação varia entre 9 e 55 µmol m-2 s-1 (Jones, 1992). 

Os valores diários máximos de fotossíntese e de condutância estomática antecedem máximos de 

irradiância e de temperatura, seguindo-se um decréscimo gradual ao longo do dia. Deste modo, para a 

mesma intensidade de radiação fotossintéticamente activa e de temperatura da folha, a taxa de 

assimilação Iíquida (A) registada durante a tarde é inferior à da manhã. A diminuição da fotossíntese 

durante a tarde ocorre quer em dias de elevada irradiância e temperatura, quer em dias com passagem 

de nuvens (ainda que menos acentuadamente), quer ainda em condições óptimas de luz, temperatura e 

défice de pressão de vapor, levando a supor a existência de uma regulação hormonal e/ou imposição de 

ritmo circadiano (Teixeira & Ricardo, 1983). 

A relação estreita entre a fotossíntese e a iluminação faz com que haja uma forte atenuação da taxa 

fotossintética no interior do coberto, pelo que as folhas exteriores são as que mais contribuem para a 

fotossíntese (Smart, 1985). Por outro lado, uma exposição excessiva da superfície foliar provoca o 

aumento da temperatura das folhas que a transpiração não consegue atenuar, podendo originar 

situações de stress que limitam o crescimento foliar, a condutância estomática e a fotossíntese 

(Carbonneau, 1978). 

3.2. Influência dos parâmetros ambientais 

3.2.1. Radiação 

Na ausência de luz a absorção de CO2 atmosférico é praticamente nula. Mesmo em condições de 

iluminação muito fraca a quantidade de gás fixado pela fotossíntese pode ser muito inferior à libertada 

pela respiração. Haverá uma intensidade luminosa para a qual, eventualmente, a fixação é exactamente 

compensada pela perda respiratória (ponto de compensação da intensidade luminosa) (Teixeira & 

Ricardo, 1983). 

A folhagem da videira forma geralmente um coberto descontínuo e heterogéneo com espaços vazios, 

pelo que a iluminação não é uniforme sobre todos os planos, verificando-se que, enquanto uma parte se 

encontra exposta à radiação directa, a outra só recebe radiação indirecta, transmitida através de outras 

folhas e reflectida pelo solo e folhagem (Smart, 1985). 
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Esta grande variabilidade de respostas da fotossíntese à luz deve-se, por um lado, à capacidade das 

plantas em se adaptarem as diferentes condições de Iuz (Chaves, 1986) e, por outro, as diferentes 

condições em que se realizam os ensaios (Lopes, 1994). Com efeito, o ponto de saturação luminosa 

depende quer de factores exteriores, tais como a luz, a temperatura, a humidade do ar, o estado hídrico 

do solo e a concentração de CO2 ambiental, quer intrínsecos a planta, tais como a idade fisiológica das 

folhas, a superfície foliar e a fase do ciclo vegetativo (Champagnol, 1984), a posição da folha no coberto 

e a própria casta (Chaves, 1986). A assimilação de CO2 depende também da intensidade luminosa que, 

segundo Chaves (1986), para valores superiores a 700 µmol m-2 s-1 origina pequenos acréscimos da taxa 

fotossintética, correspondente a um efeito de saturação pela Iuz.  

A abertura dos estomas aumenta a captação de dióxido de carbono necessário para a fotossíntese mas 

leva ao mesmo tempo a uma inevitável perda de água (Düring & Klingenmeyer, 1987), por outro lado, o 

fecho dos estomas reduz a fotossíntese e a transpiração. Em condições de stress hídrico é necessário 

maximizar a relação entre a fotossíntese e a transpiração, ou seja, a eficiência de utilização da água. A 

evolução diária da eficiência de utilização da água mostra um comportamento decrescente desde as 

primeiras horas da manhã, prolongando-se todo o dia. Segundo During & Klingenmeyer (1987), esta 

eficiência depende do genótipo e das condições atmosféricas, sendo encontrados os valores mais 

elevados a uma temperatura média, a baixas necessidades evaporativas da atmosfera e a uma baixa 

intensidade luminosa. 

3.2.2. Temperatura 

A fotossíntese é um dos processos fisiológicos mais sensíveis à temperatura, a qual actua directamente 

sobre a actividade das enzimas ou indirectamente sobre a abertura estomática. A taxa fotossintética 

apresenta dois picos diários (um no fim da manhã e outro a meio da tarde), sofrendo uma depressão na 

proximidade do meio-dia solar. Esta depressão está fortemente relacionada com a temperatura, que 

durante este período se torna um factor limitante. A intensidade desta depressão depende igualmente do 

estado hídrico da planta, em situações de forte stress hídrico, não se verifica o segundo pico diário (Stoev 

& Slavtcheva, 1982). 

O efeito da temperatura manifesta-se ao longo de todas as fases do ciclo vegetativo da videira desde a 

diferenciação floral no ano precedente, até à maturação do ano respectivo. E a temperatura que regula a 

quebra de dormência e o abrolhamento seguinte (Pouget, 1988a). 

Vários autores apontam para temperaturas entre 20 e 35 °C como óptimo para a fotossíntese, existindo 

contudo variações relacionadas com as condições ambientais e com a fase do ciclo vegetativo em estudo 

(Stoev & Slavtcheva, 1982; Lopes, 1994). Chaves (1986) verificou que a acção da temperatura na 

actividade fotossintética varia com a casta. Este autor trabalhando na casta ‘Periquita’, observou 
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igualmente que o máximo da fotossíntese atingiu-se aos 35 °C, sendo nula a partir dos 41 °C. Já para a  

casta ‘Tinta Amarela’, Chaves (1986) verificou uma subida da actividade fotossintética até aos 45 °C 

seguindo-se um decréscimo acentuado a partir dos 49 °C. Na realidade a fotossíntese tem um óptimo de 

temperatura que embora estando fundamentalmente associado à espécie e sobretudo à diversidade de 

genótipos, depende de vários factores ambientais e da capacidade adaptativa as condições do meio. 

3.2.3. Água 

O estado hídrico da planta depende do balanço entre a absorção e as perdas de água por transpiração. 

Uma diminuição do teor de água nas folhas reduz a taxa fotossintética. Admite-se que os défices hídricos 

afectam a fotossíntese através da acção que tem no grau de abertura dos estomas. Assim o progressivo 

encerramento dos estomas reflectir-se-á numa gradual diminuição da quantidade de CO2 absorvido. 

Normalmente a absorção máxima de CO2 só se verifica dentro de uma gama de disponibilidades hídricas 

relativamente estreita. Abaixo de determinados valores de potencial hídrico das folhas, a absorção de 

CO2 (e, logo, a taxa fotossintética) começa a diminuir, acabando por ser totalmente suprimida quando o 

défice hídrico se torna excessivo (Teixeira & Ricardo, 1983). 

A taxa de absorção de água depende da distribuição das raízes e do teor de humidade do solo. 

A humidade relativa do ar também influencia o estado hídrico da planta, fundamentalmente através da 

sua estreita relação com a transpiração (Lopes, 1994). O vento, ao influenciar as transferências de calor, 

de matéria e de energia por convecção, tem também um papel importante nas perdas de água de um 

coberto vegetal (Lopes, 1994). Champagnol (1984) considera valores de humidade relativa entre 60 e 

70% como sendo óptimos para a fotossíntese. 

4. Rendimento vs qualidade 

Admite-se que em geral o aumento do rendimento provoca redução na qualidade. Este facto torna-se 

mais importante quando se utilizam as castas próximo do limite das suas possibilidades culturais ou 

quando as vindimas são tardias (Huglin,1986) Alguns autores admitem mesmo que há uma relação 

estreita entre rendimento e qualidade (Pouget,1985). Porém esta afirmação não é em geral 

suficientemente baseada em dados quantitativos e o seu universo de aplicação é muito restrito. Por outro 

lado, tal relação parece funcionar apenas para além de determinados níveis de rendimento (Huglin e 

Bathazard, 1976). Por sua vez a relação pode ser alterada à custa do adiamento da vindima. Weaver et 

al (1961), na Califórnia obtiveram taxas de açúcar idênticas para produções de 23 e 43 toneladas por 

hectare em duas castas europeias, retardando as vindimas de 2 a 3 semanas.  
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A conjugação do tipo de solos, clima e castas, associada aos cuidados dos viticultores e as técnicas 

enológicas, conduzem à obtenção de vinhos de qualidade, com características de tipicidade marcada. 

O estado de maturação da uva e a sua composição química no momento da colheita é um dos principais 

aspectos que condiciona a qualidade de um vinho. No entanto, a concentração máxima em açúcares nos 

cachos é uma característica varietal, mas poderá ser influenciada pelos factores climáticos não 

controláveis (Champagnol, 1984). 

Para além dos factores não controláveis dos quais se destaca o clima anual, os factores mais 

importantes na determinação do rendimento da produção vitícola e na qualidade do mosto obtido, são o 

material vegetal (porta-enxerto, casta e clone) e as técnicas culturais (sistema de condução, nutrição 

mineral e regime hídrico) (Pedroso et al., 1990). 

4.1. Castas e Porta-Enxertos 

A selecção criteriosa da casta ou do conjunto de castas que constituem um encepamento e, o recurso a 

tecnologias culturais e enológicas adequadas são primordiais para que os vinhos de uma determinada 

região possam atingir o máximo potencial quantitativo e qualitativo. 

É possível obter com regularidade ao longo dos anos, um produto de qualidade, se se conseguir uma boa 

interacção entre casta, clima e solo. Por essa razão, é normal que regiões vitícolas com características 

edafoclimáticas distintas possuam encepamentos distintos e adaptados às especificidades de cada 

região. Para se verificar, se existe essa boa interacção, é necessário efectuar uma longa 

experimentação, antes de se proceder à introdução de uma casta num meio edafoclimático distinto da 

sua origem. É, também, necessário assegurar que os vinhos produzidos estejam em conformidade com o 

tipo geral da região considerada (Pouget, 1980).  

Como já foi anteriormente referido, a alteração de um encepamento tradicional de uma região vitícola, 

devido à inclusão de uma nova casta, impõe a análise de vários factores, dos quais se podem destacar 

as datas de ocorrência dos fenómenos fenológicos fundamentais (abrolhamento, floração, pintor e 

maturação) em comparação com os das castas regionais, de modo a verificar se existe, por exemplo, 

risco potencial de ocorrência de geadas tardias, ou precipitações no fim da época de maturação, 

potenciando o ataque por microorganismos. No que respeita as datas de ocorrência dos dados 

fenológicos, a maior oscilação dá-se à floração, o que reflecte bem a influência que as condições 

climáticas exercem sobre este este fenómeno, assim como o alongamento ou encurtamento do período  

 

que decorre entre o abrolhamento e a floração, que são função do clima de cada região em que a mesma 

casta é instalada (Astruc et al., 1980). Outro aspecto importante a considerar é a determinação da época 



FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

15 

 

de maturação da nova cultivar para evitar que numa mesma parcela de vinha coexistam castas com 

maturação diferenciada no tempo (Carneiro et al., 1989), de modo a facilitar a programação das vindimas 

e permitir a sua mecanização, se assim se pretender. 

 A adaptação de castas e de porta-enxertos às condições ecológicas, a afinidade da enxertia, e as 

influências recíprocas entre os componentes do enxerto, pelas importantes repercussões que exercem 

sobre o rendimento e a qualidade continuam a ser aspectos basilares de uma viticultura moderna (Castro 

et al., 1989). As condições ecológicas, o porta-enxerto e as técnicas culturais utilizadas, podem atenuar 

ou reforçar as características intrínsecas de uma casta (equilíbrio açúcar/ácidos, composição fenólica), 

características essas, que são expressas nos bagos e por fim nos vinhos delas originados.  

Para cada casta, as características mais importantes a considerar, devem ser o potencial de rendimento 

e a época de maturação. A duração do período que vai desde o vingamento até à vindima pode variar de 

50 a 120 dias, sendo assim, devem seleccionar-se variedades de ciclo curto para climas frescos, para 

evitar uma maturação parcial ou imperfeita e, para meios mais quentes variedades de ciclo mais longo, 

de modo a impedir fenómenos oxidação e, uma diminuição excessiva da acidez, dos polifenóis e das 

substâncias aromáticas (Hernandez, 1987). 

O porta-enxerto para além de ser um elemento de defesa contra a filóxera, é um meio de que a ciência e 

a técnica dispõem para melhorar as condições de produção, quer pela sua acção interveniente na 

fisiologia da casta, quer por facilitar a obtenção de aptidões diferenciadas no que se refere ao 

aproveitamento potencial de uma mesma condição ambiental (Clímaco, 1997). Em suma este deve 

permitir uma boa nutrição mineral, assim como, assegurar um regime hídrico óptimo à planta. Além da 

adaptação ao solo por parte do porta-enxerto, que é de extrema importância para a expressão do seu 

vigor, a escolha do genótipo poderá ser feita também tendo em conta o sistema de condução 

(Carbonneau e Casteran, 1987).  

Os parâmetros quantitativos e qualitativos dos simbiontes resultam quer da influência do porta-enxerto, 

como das características das cultivares europeias utilizadas, sendo assim, pode-se dizer que o complexo 

porta-enxertoxcasta é extremamente marcado por importantes aspectos da biologia do complexo em que 

participa, que conjuntamente com as suas interacções com o meio, influí no vigor, precocidade, 

sensibilidade a pragas e doenças, rendimento, qualidade, longevidade e na reacção à enxertia, entre 

muitos outros aspectos. Castro (1993), refere-se à complementaridade de funções entre os simbiontes e 

à sua acção no equilíbrio fisiológico traduzido nas relações rendimento/qualidade, como inestimável 
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instrumento de decisão técnica. Clímaco e Castro (1991), consideram assim, o porta-enxerto, uma arma 

de dois gumes, que tanto poderá permitir um bom equilíbrio vegetativo e a obtenção de uma boa relação 

rendimento/qualidade, como poderá conduzir a um desastre económico se não forem respeitadas 

minimamente as suas exigências culturais. 

 A escolha de um porta-enxerto resume-se na prática, a uma dupla associação (solo/porta-enxerto e 

porta-enxerto/garfo), apresentando cada uma delas especificidades próprias, que se repercute no futuro 

da vinha instalada (Amaral et al., 1995) 

A escolha do porta-enxerto constitui uma operação de base em Viticultura. Uma escolha correcta evita 

cometer erros que poderão comprometer o futuro da vinha e que podem conduzir ao arranque ou morte 

prematura da mesma (Clímaco, 1997). 

 

4.2. Sistema de condução 

O sistema de condução da vinha é a resultante de um compromisso entre elementos muito variados: 

ambiente, casta, vigor, mecanização, entre muitos outros. 

Estando disponíveis materiais de elevada qualidade genética e sanitária, mais relevantes são os ganhos 

propiciados pelas técnicas culturais adequadas. Neste domínio, cabem aos sistemas de condução uma 

elevada responsabilidade, quer pelos efeitos directos, quer pelas suas interacções com outras decisões 

culturais, sobre o rendimento e qualidade do vinho. 

Ao falar-se de sistemas de condução é necessário definir claramente o domínio de aplicação de tal 

designação, que é frequentemente usada com diferente amplitude. Ela representa a estrutura geral da 

vinha e é caracterizada por cinco parâmetros de base (Carbonneau, 1986): 

• Geometria da plantação, ou traçado e compasso definido pelos valores da entrelinha e 

afastamento das cepas na linha; 

• A orientação da linha; 

• A poda de formação e de renovação - tronco, braços e cordão permanente, carga e sua 

distribuição; 

• A condução da vegetação - ou sebe (armação de suporte); 

• As intervenções em verde 
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Fundamentalmente interessa ter presente que todas estas intervenções estão ligadas entre si por 

múltiplas interacções e o grau de repercussão de cada uma delas sobre a planta, dependerá 

parcialmente da maneira como as outras estão a ser executadas (Huglin, 1986). 

Ao sistema de condução cabe à utilização óptima da energia solar que tem como objectivo central 

assegurar a melhor qualidade organoléptica possível dentro de níveis de produção satisfatórios. O 

produto final é essencialmente o resultado do microclima do coberto vegetal que o originou, (devido ao 

tamanho, forma, arranjo e densidade das folhas) que por sua vez depende do ambiente e das suas 

próprias características. 

É sabido (Carbonneau & Smart, 1982) que o próprio sistema de condução provoca variações do 

microclima ao nível das folhas e dos cachos, designadamente no que diz respeito à radiação recebida e à 

temperatura. Estas variações microclimáticas exercem uma influência significativa na intensidade dos 

principais parâmetros fisiológicos: fotossíntese, transpiração, crescimento das folhas, diferenciação floral 

e maturação dos frutos. 

Na maior parte das regiões vitícolas portuguesas a condução tradicional da videira e as condições 

edafoclimáticas, assim como os amanhos culturais, conduzem a uma resposta no vigor das cepas que 

tem como resultado um ensombramento mútuo das diferentes camadas de folhas, reduzindo a sua 

eficiência fotossintética. Esta grande diferença de radiância recebida entre folhas interiores e exteriores 

provoca comportamentos diferenciados ao nível da sua actividade fisiológica (Lopes, 1994). 

O comportamento fisiológico da videira é notavelmente influenciado pelo sistema de condução. 

Modificando este, podemos alterar o microclima do coberto vegetal. É pelo facto de a videira, na sua 

forma natural, ser uma liana que confere ao homem a possibilidade de manipular a estrutura e 

arquitectura do seu coberto e, consequentemente, de modelar o seu microclima. Todavia, esta 

manipulação nem sempre é fácil devido ao elevado poder de auto-regulação da videira. (Carbonneau, 

1986). A homogeneidade e a distribuição uniforme do vegetal permite incrementar a eficácia 

fotossintética, ao aumentar a captação e a disponibilidade de energia luminosa. 

Smart (1985), observou que um ensombramento do coberto vegetal fazia aumentar a concentração de 

potássio e de ácido málico no mosto, reduzindo a concentração de açúcar, ácido tartárico e pH, 

provocando uma descida notável na qualidade do vinho. A altura do sistema de condução modifica tanto 

a energia interceptada, como o regime térmico; a incidência de geadas primaveris apresenta uma 

redução por incremento da altura, pelo que se obtém uma maior sensibilidade à secura (Lafon et al., 

1966). 
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O microclima interno do coberto vegetal pode ser alterado notavelmente através do sistema de condução 

utilizado modificando tanto a disposição da vegetação, como o sistema de poda, observando-se uma 

alteração do regime térmico e luminoso não só nas folhas como também nos cachos. Como 

consequência da modificação do microclima obtém-se uma repercussão sobre os diferentes parâmetros 

vegetativo-produtivo (conteúdo mineral foliar, vigor, produção, relação produção/vegetação, entre muitos 

outros), sobre a composição analítica do mosto e das características organolépticas do vinho. Em 

particular, pode-se destacar que uma elevada disponibilidade de luz na zona de inserção dos cachos 

pode levar à redução da acumulação de potássio e de pH no mosto (Bertamini et al., 1992). 

Segundo Carbonneau e Casteran (1981), o sistema de condução agronomicamente elegível deve 

assegurar o funcionamento óptimo e harmonioso da videira, isto é, deve permitir à planta um 

investimento suficiente nas raízes, tronco e gomos, de forma a garantir a sua perenidade, e a produção 

da quantidade óptima de assimilados que assegura o equilíbrio entre, por um lado, as necessidades de 

consumo das partes vegetativas e produtiva e, por outro, uma adequada maturação das uvas e um 

atempamento correcto dos sarmentos. 

 

5. Compostos fenólicos  

5.1. Importância para os vinhos 

Os compostos fenólicos encontram-se nas plantas, universalmente distribuídos dentro das células; 

contudo alguns estão somente presentes em certos órgãos, por vezes em elevadas concentrações 

(Harborne, 1988). 

Estes compostos, para além do seu papel na protecção contra ataques microbianos, intervêm também na 

regulação da maturação dos frutos (Harborne, 1973; Synge, 1975; Hill et al., 1981; Mehansho et al., 

1987). 

São compostos muito importantes para a enologia, tendo em conta que intervêm directamente na 

qualidade sensorial dos vinhos, pois a cor dos vinhos tintos é um dos parâmetros da análise sensorial 

que mais impressiona o provador e o consumidor. Além disso, exibem propriedades bactericidas, 

antioxidantes e vitamínicas, parecendo proteger o consumidor contra as doenças cardiovasculares 

(Ribéreau Gayon et al., 1998). 

 Na uva, os compostos fenólicos são elementos importantes da sua composição, sendo extraídos durante 

a vinificação. A sua estrutura varia bastante em função das condições proporcionadas para a maturação 
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e envelhecimento de um vinho, mas estas modificações não são ainda perfeitamente conhecidas 

(Ribéreau-Gayon et al, 2001). 

Ainda que as várias castas difiram consideravelmente, como estimativa grosseira pode considerar-se 

aproximadamente 4000 mg de fenóis por kg de cacho (cacho médio fresco). Estima-se que existam nos 

bagos de uvas tintas maduras, cerca de 200 mg/kg de ácido caftárico e outros não flavonóides, 400mg/kg 

de antocianinas, talvez 50mg/kg de outros flavonóides, 300 mg/kg de catequinas monómeras, 500 mg/kg 

de procianidinas diméricas e tetraméricas e, por diferença, mais 2500 mg/kg de polímeros maiores 

(Singleton, 1992). 

 

Com a maturação e envelhecimento do vinho tinto, a cor evolui do vermelho vivo para um vermelho 

acastanhado, correspondendo a um decréscimo do teor em antocianinas monoméricas e a um 

incremento em pigmentos poliméricos (Somers, 1971). Estes pigmentos que se formam, resultam da 

reacção de condensação das antocianinas com as proantocianidinas (Timberlake & Bridle, 1976; 

Singleton & Trousdale, 1992; Dallas et al., 1 996a, b; Escribano-Bailon et al., 1992; Remy et al., 2000) 

As proantocianidinas, vulgarmente designadas taninos, assumem também um papel muito importante no 

vinho, na medida em que são responsáveis pelas sensações de amargôr e adstringência (Arnold & 

Noble, 1978). 

 

5.2.  Estrutura química e propriedades 

Em termos químicos os compostos fenólicos caracterizam-se por possuírem uma ou mais subunidades 

fenol ou hidroxibenzeno, que não é mais do que um grupo oxidrilo (OH) ligado a um grupo benzénico, 

como este está ligado passa a chamar-se fenil, e estando este associado a um grupo álcool (OH) 

denomina-se fenol (Browyer, 2002). 

A reactividade deste tipo de molécula está associada à presença da função fenol que devido a 

mobilidade do seu átomo de hidrogénio, tem natureza ácida e um núcleo benzénico sujeito a 

substituições electrófilas. 

Os compostos da uva e do vinho, encontram-se divididos em duas classes, a dos flavonóides e a dos não 

flavonóides, cuja distinção se baseia na estrutura carbonada específica. 
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5.2.1. Compostos fenólicos não flavanóides 

5.2.1.1. Ácidos fenólicos  

Os ácidos fenólicos são o grupo maioritário dos compostos fenólicos não flavonóides e caracterizam-se 

por possuírem apenas um anel benzénico, apresentando, simultaneamente, a função fenólica e a função 

ácida (Navarre, 1997). 

Os ácidos fenólicos têm sido detectados no vinho na forma livre e na forma combinada, mas é na forma 

livre que estão mais presentes, especialmente nos vinhos tintos, devido à sua hidrólise, às suas 

combinações e às reacções de degradação de moléculas mais complexas, em particular, as antocianas, 

sob a acção do calor (Galvin, 1993)  

Do ponto de vista organoléptico, os ácidos fenólicos não apresentam nem sabor nem aroma particulares, 

mas são precursores de fenóis voláteis após acção de certos micro organismos (Ribéreau Gayon et al., 

1998). 

O vinho, contém ácidos cinâmicos (C6-C3) e ácidos benzóicos (C6-C1), não estando a presença destes 

últimos, comprovada no caso das uvas. São conhecidos sete ácidos benzóicos (Ribéreau Gayon et al., 

1998; Galvin, 1993)). 

A partir da estrutura inicial do ácido cinâmico, hidrogénios são substituídos por grupos hidroxi (OH) ou 

metoxi (OCH3)  

Os diferentes ácidos cinâmicos têm sido identificados em pequena quantidade na forma livre, estando 

maioritariamente esterificados, principalmente com o ácido tartárico (Ribéreau-Gayon, 1964). O teor 

destes ésteres cinâmicos é maior na uva do que no vinho, diminuindo durante a vinificação, 

principalmente por oxidação, hidrólise e cis-isomerização (Singleton et al., 1984). Durante a conservação 

do vinho o teor destes compostos mantém-se praticamente constante (Nagel & WuIf, 1979). 

Segundo Souquet et al (1996), a presença destes ésteres tartáricos em grandes quantidades nas uvas, 

em relação à maioria dos restantes frutos é uma especificidade do género Vitis. 

A partir da estrutura inicial do ácido benzóico, um (ou mais) hidrogénios são substituídos por grupos 

hidroxi (OH) e/ou metoxi (OCH3). 
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5.2.1.2. Estilbenos 

Os estilbenos constituem uma família de compostos fenólicos complexos, presentes na uva, no vinho e 

na madeira de carvalho (Ribéreau-Gayon et al., 2001). 

Os estilbenos caracterizam-se por possuírem dois anéis benzénicos, geralmente ligados através de uma 

cadeia com um etano ou um etileno. O composto mais conhecido desta família é o resveratrol e na está 

presente tanto na uva como no vinho. Devido à presença da dupla ligação, o resveratrol (ou 3,5,4’-

trihidroxiestilbeno) possui dois isómeros, ditos cis e trans, consoante os dois anéis benzénicos estão, ou 

não, para o mesmo lado. O resveratrol encontra-se essencialmente na película, sendo de esperar uma 

correspondência entre o seu teor na película e o seu teor nos vinhos, no entanto a sua taxa de 

transferência é muito baixa (Sun et al., 2006). 

5.2.2. Compostos fenólicos flavonóides 

A classe dos flavonóides, é uma das classes mais difundidas na natureza, de importância primordial em 

Enologia e que abrange um vasto conjunto de compostos de grande similaridade estrutural. É 

caracterizada por uma estrutura em C6-C3-C6, na qual 2 núcleos benzénicos estão ligados entre si por 

uma cadeia em C3. Na maior parte dos compostos naturais, esta cadeia apresenta-se sob a forma de 

heterociclo oxigenado, o qual deriva, quer das formas do pirano ou do pirílio, quer da τ-pirona. 

Quando a cadeia em C3 se encontra na forma pirílio (no qual o oxigénio se poderá apresentar numa 

estrutura de ião oxónio) constitui uma importante família dos flavonóides, as antocianinas, que se 

distinguem de outros flavonóides pelo seu elevado poder corante. 

5.2.2.1. Antocianinas   

As antocianas são os pigmentos vermelhos das uvas. Estão localizados essencialmente nas películas e 

excepcionalmente na polpa (castas tintureiras). 

A designação genérica “antocianas” é empregue para designar as agliconas (antocianidinas), ou as suas 

formas heterósidas (antocianinas). A sua estrutura, compreende dois anéis benzénicos unidos por um 

heterociclo oxigenado insaturado e catiónico, catião flavílio. É a carga deste heterociclo é a capacidade 

de os electrões se moverem de um anel para o outro, uma das principais razões, que confere a coloração 

destas moléculas (Browyer, 2002). Distinguem-se, na uva e no vinho, consoante a substituição do radical 

lateral, cinco moléculas de antocianidinas definidas, com dois ou três substitutos (Ribéreau Gayon et al., 

1998) distinguindo-se entre si pelo grau de hidroxilação e metoxilação do anel benzénico B. 
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 De cerca de duas centenas e meia de antocianinas conhecidas (Hrazdina, 1981), foram detectadas na 

uva e no vinho as seguintes antocianinas: malvidina, petunidina, delfinidina, cianidina e peonidina. E 

muito recentemente, em estudos feitos em uvas da casta Granacha Tintoreira, foi detectada mais uma 

antocianina, a pelargonidina (Castillo-Munõz et al., 2009)  

As antocianinas constituem os heterósidos das antocianidinas. São elas que existem no estado natural 

na uva e no vinho, visto ser a glicosilação que confere solubilidade e estabilidade à molécula. A 

glicolisação na posição 3 estabiliza a molécula, sendo a aglicona facilmente transformada em cetona ou 

chalcona, com perda irreversível de cor (Ribéreau-Gayon et al., 2001). 

A glicosilação dá-se em C3 ou C3 e C6 da molécula de antocianidina, sendo a glucose o açúcar 

identificado. A ligação do açúcar faz-se pelo seu oxidrilo na posição 1 (Harborne, 1964). Também foram 

identificadas, na uva e no vinho, antocianinas aciladas pelos ácidos acético, ρ-cumárico e cafeíco (Wulf e 

Nagel, 1978), estando os grupos acilo geralmente esterificados em C3 ou C6 da molécula de glucose, e 

menos frequentemente em C4 (Harborne, 1964). 

A hidroxilação é um dos factores da cor. As antocianinas mono-hidroxiladas são geralmente vermelho-

alaranjado ou rosa (pelargonidina), as di-hidroxiladas ou di-substituídas são vermelhas (cianidina) e as tri-

hidroxiladas ou tri-substitíldas são vermelho vinoso ou azuis (delfinidina) (Heredia et al., 1998). A 

ausência do grupo OH na posição 3 confere uma cor amarela. 

A hidroxilação conduz, portanto, a um aumento da influência da cor azul (Ribéreau-Gayon, 1968). 

As numerosas possibilidades de substituição do anel B conferem às antocianinas propriedades 

específicas, concretamente diferenças na cor e estabilidade. O aumento do número de hidróxilos no anel 

B conduz ao deslocamento da máxima absorção até comprimentos de onda mais elevados (efeito 

batocrómico), o que se traduz numa modificação da cor da molécula, que muda de laranja para vermelho. 

Também se pode alterar pelo nível de metoxilação, cujo aumento conduz a compostos mais violetas, 

como a malvidina-3-glucósido, muito abundante na uva (Mazza e Miniati, 1993). 

Cada uma das antocianinas pode apresentar quatro estruturas diferentes em função do pH do meio: 

catião flavílio (AH), base anidra (A), base carbinol (B) e chalcona (C). 

Em estudos realizados em soluções aquosas de 3-glucósido da malvidina em meio ácido a 25°C, por 

meio de técnicas baseadas na espectroscopia, termodinâmica e cinética, concluíram que as quatro 

estruturas estão em equilíbrio entre si (Brouillard e Dubois, 1977; Brouillard e Delaporte, 1977). Assim, o 

catião flavílio (AH+) (coloração vermelha) está em equilíbrio ácido-base com a base anidra (A) (coloração 

azul); a base carbinol (B) forma-se por hidroxilação do catião flavílio e está em equilíbrio tautomérico com 

a chalcona (C) (formas incolores). 
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A cor das antocianinas está também relacionada com a possibilidade dos fenóis formarem complexos, 

geralmente azuis, com os metais pesados, como o ferro, alumínio e magnésio (Jurd e Geissman, 1956). 

As diferentes estruturas das antocianinas podem ser estabilizadas por fenómenos físico-químicos, tais 

como a auto-associação ou a copigmentação com outros compostos fenólicos. Também podem ocorrer 

outras ligações, como a esterificação em C6 da glucose combinada à antocianidina com os ácidos 

cumárico, acético e cafeíco. Estes fenómenos originam variações no espectro do visível das antocianinas 

e nos seus valores de absorvência 

A copigmentação, que resulta de fenómenos de condensação, em geral com ligações de baixa energia 

entre antocianinas e antocianinas ou entre antocianinas e outras formas de compostos fenólicos, é 

desfavorecida com a presença de álcool. As antocianinas aciladas desaparecem rapidamente alguns 

meses após a vinificação, só permanecem cinco monoglucósidos, com uma forte predominância da 

malvidina. A concentração destes monoglucósidos varia muito com a idade dos vinhos e com a casta, 

podendo variar de 100 mg/l (Pinot Noir) a 1500 mg/I (Syrah, Cabernet Sauvignon) após a vinificação, e 

diminui rapidamente durante os primeiros anos, durante o estágio e envelhecimento dos vinhos, atingindo 

um valor limite da ordem dos 0 a 50 mg/I (Ribéreau Gayon et al., 1998). 

Para a cor dos vinhos muito contribui a copigmentação, principalmente dos vinhos jovens, onde este 

fenómeno é responsável por 30 a 50% da cor global (Boulton, 2001). 

A maior parte destes pigmentos, condensa-se com taninos do vinho para formar outra classe de 

moléculas de cor mais estável. Outra parte das antocianas, relativamente pequena, desaparece por 

fenómenos de degradação provocados por agentes exteriores (temperatura, luz, oxigénio), ou então, por 

precipitações da matéria corante coloidal, levando a diminuição da cor e consequente deterioração da 

qualidade do vinho (Ribéreau Gayon et al., 1998).  

5.2.2.1.1. Factores que influenciam a estabilidade das antocianinas 

As antocianinas por reacção com o dióxido de enxofre descoram. Para a cor dos vinhos muito contribui a 

copigmentação, principalmente dos vinhos jovens, onde este fenómeno é responsável por 30 a 50% da 

cor global (Boulton, 2001). 

As reacções de oxi-redução também jogam um papel importante na cor das antocianinas. Por redução as 

antocianinas descoram. 

As antocianinas também podem ser destruídas pelo calor (possivelmente por condensação entre as 

moléculas de antocianinas), ou por acção enzimática (Huang, 1955). 
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Spranger-Garcia et al. (1990), verificaram que a temperatura é um factor que influencia directamente a 

velocidade de polimerização das antocianinas. Os mesmos autores constataram o efeito negativo da luz 

na estabilidade das antocianinas. 

Ao estudarem a copigmentação das antocianinas com a quercetina, Asen et al. (1972) referem que a 

copigmentação ocorre tanto com as antocianinas na forma de catião flavílio como de base anidra, sendo 

o aumento da absorvência provavelmente devido à estabilização da base anidra. 

A formação dos complexos de antocianinas-flavonóides é sobretudo devida a formação de ligações de 

hidrogénio entre o grupo carbonilo das antocianinas na forma de base anidra e os oxidrilos aromáticos 

dos flavonóides, sendo, no entanto, um factor importante na formação do complexo, a insaturação C2-C3 

do heterociclo do flavonóide (Chen e Hrazdina, 1981; Laureano, 1988). 

Por outro lado, a presença de substituintes oxidrilos traduz-se num ligeiro efeito hipsocrómico (até 

comprimentos de onda mais curtos) e aumenta a estabilidade das moléculas antociânicas (Flanzy, 2000). 

5.2.2.1.2. Antocianinas na vinha 

De acordo com estudos efectuados em várias variedades de Vitis vinifera, por Flanzy et al. (1972), as 

variedades tintas apresentam um conteúdo médio de antocianinas de 2295 mg/Kg de uva, encontrando-

se entre 95 a 98% na película e os restantes 2% no engaço. Nas variedades tintureiras estudadas, 

também existia um determinado conteúdo de antocianinas na polpa. 

Os valores totais, assim como a distribuição de cada tipo de antocianina nas uvas variam, dependendo 

de cada variedade, e além disso, também pode variar entre clones da mesma variedade (Roggero et al., 

1986; Lopez-Davalillo, 2003). 

Dentro das várias antocianinas presentes nas uvas, a malvidina-3-glucósido é a que se encontra em 

maior quantidade (Ribéreau-Gayon, 1964). 

 A forma como os pigmentos antociânicos evoluem ao longo da maturação é bastante influenciada por 

um conjunto de factores (tipo de cultivo, condições ambientais, práticas culturais, regime hídrico entre 

outros).  

A luz e a temperatura são os factores climáticos mais importantes na biossíntese das antocianinas. Pirie 

(1977) verificou que, em videiras que receberam 15% da luz da testemunha, havia uma diminuição de 

60% no teor em antocianinas durante a primeira semana de coloração do bago. O autor citado considera 

que a luz aumenta o teor de açúcar da película e que este induz a acumulação das antocianinas 

(Laureano, 1988). 
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A evolução do conteúdo antociânico caracteriza-se geralmente em três fases. Na primeira, o nível 

antociânico apresenta um ligeiro incremento, na segunda, caracteriza-se por um incremento mais 

acentuado no nível de antocianinas e por último, na terceira fase, observa-se uma estabilização seguida 

de um decréscimo até ao fim da maturação tecnológica (Ribéreau-Gayon, 1982; Hrazdina et al., 1984; 

Budin, 1983, Jordão et al., 1998a). 

Em variedades de Vitis vinífera as antocianinas surgem durante o período de maturação na fase do 

pintor. Esta fase é caracterizada pela mudança de cor do bago devido a acumulação de antocianinas nas 

películas das uvas tintas. 

Um período de maturação prolongado provoca a diminuição do nível antociânico, associado ao 

emurchecimento dos bagos (Somers, 1976; Pirie e Mullins, 1977, 1980; Mateus et al , 2002). 

A concentração e composição de compostos fenólicos em uvas tintas varia com a espécie, variedade, 

colheita e vários factores ambientais e factores culturais, tais como o clima, as condições de solo, a 

gestão da folhagem e a carga à poda (Jackson e Lombard, 1993; Mazza et al, 1999). 

As práticas culturais que aumentam a exposição dos cachos ao sol, geralmente provocam um aumento 

dos compostos fenólicos e da densidade da cor dos vinhos (Mazza et al, 1999). 

Alguns autores consideram que para algumas variedades, as temperaturas óptimas para a acumulação 

de antocianinas nos bagos se situam entre os 15-25°C durante o dia e 10-20°C durante a noite (Kliewer,  

1970). Pensa-se que temperaturas acima de 35°C ou a baixo de 15°C, bem como grandes amplitudes 

térmicas entre o dia e a noite, fazem diminuir fortemente a acumulação de antocianinas (Kliewer, 1972; 

Kliewer, 1977; Tomana et al, 1979; Mateus et al, 2002). Além disso, a deficiência ou o excesso de 

humidade e de irrigação tendem a diminuir o conteúdo antociânico nas uvas (Madero-Tamargo, 1979; 

Guilloux, 1981; Jordão et al. 1998b). 

5.2.2.1.3. Antocianinas no vinho 

Segundo vários autores, a cor dos vinhos tintos jovens surge originalmente das antocianinas, pigmentos 

contidos nas películas de uvas tintas. As diferentes técnicas de vinificação permitem a extracção destas 

moléculas nos primeiros quatro a seis dias de maceração. A sua concentração nos vinhos tintos obtidos 

de uvas de castas de Vitis vinifera varia entre 350 mg/l  e 1100 mg/l (Leone et al., 1984). 

Após a fermentação, o conteúdo de antocianinas diminui devido a reacções químicas e bioquímicas no 

complexo meio do vinho (Mirabel et al., 1999). 
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Mazza et al. (1999) verificaram que as antocianinas aumentam no inicio da maceração/fermentação 

alcoólica, atingindo o máximo 2 a 3 dias após o início desta, diminui durante a fermentação maloláctica, e 

diminui lentamente durante o subsequente armazenamento. 

As moléculas das antocianinas são instáveis e altamente susceptíveis à degradação. A estabilidade da 

cor das antocianinas é influenciada pelo pH, temperatura, presença de enzimas, Iuz, estrutura e 

concentração das antocianinas, e da presença de compostos complexantes, tais como outros 

flavonóides, ácidos fenólicos e metais (Markakis, 1982; Mirabel et al., 1999). 

As antocianinas não são naturalmente vermelhas, mas mostram a cor vermelha quando estão numa 

solução ácida, como o vinho. 

Quando um copigmento é adicionado a uma solução aquosa ácida de antocianinas, produz-se um 

aumento na intensidade de cor devido à formação de agregados corados (Baranac et al, 1996, 1997; 

Brouillard et al, 1989; Davies et al, 1993; Liao et al, 1992; Mistry et al, 1991). 

Aparentemente existe uma concentração mínima de antocianinas (cerca de 35 µM) para que seja 

detectável uma significativa copigmentação. Isto corresponde a 18,5 mg/Lde malvidina 3-glucósido, por 

isso é esperado que a maioria dos vinhos tintos (300 a 500 mg/L) pertença ao intervalo de concentração 

de copigmentação significativa, enquanto que a maioria dos vinhos rosé não (5 a 50 mg/L) (Boulton, 

2001). 

5.2.2.2. Flavonóis 

Estes compostos situam-se nos vacúolos das células da película (e nas células da polpa, no caso das 

castas tintureiras) tanto em castas tintas como em brancas, onde existem na forma de glicósidos de 

quatro agliconas de base (Labarbe, 2000). 

Nos vinhos encontram-se sob a forma de heterósidos e já foram identificados três compostos, a 

quercetina, a miricetina e o quempferol, sendo a sua concentração de cerca de 100 de mg/I nos vinhos 

tintos, enquanto nos vinhos brancos ainda só se conhece a existência do quempferol e da quercetina. 

Estudos muito recentes, liderados por Castillo-Muñoz et al. (2009), indicam a existência de mais três 

flavonóis, nos vinhos tintos. 

Estes compostos diferem entre si, no número de grupos OH que substituem o núcleo lateral: quempferol 

(um OH), quercetina (dois OH), miricetina (três OH) e isoramnetina (Ribéreau-Gayon, et al., 2001). 
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5.2.2.2.1. Flavonóis na vinha 

Di Stefano e Maggiorotto (1995) concluíram que a quercetina é o mais importante flavonol nos órgãos 

fotossintéticos e de transporte de substâncias para o fruto, tantos em castas brancas como tintas. Os 

autores referem que, segundo o trabalho de Cheynier e Rigaud em 1986, os teores de quercetina tem 

uma tendência para diminuir durante o ciclo vegetativo da planta. 

A riqueza em flavonóis varia de uma casta para outra, mas também varia consoante as condições do 

meio. A concentração destes varia entre 10 a 100 mg/kg para castas brancas e tintas, respectivamente. 

Por outro lado, os derivados de miricetina e de isoramnetina apenas se encontram nas castas tintas. Em 

todo o caso, são as formas de quercetina que predominam (Labarbe, 2000). 

5.2.2.2.2. Flavonóis no vinho 

A composição fenólica de um vinho não depende apenas da riqueza das uvas nestes compostos mas 

também das técnicas de vinificação utilizadas que permitem a sua extracção em maior ou menor 

quantidade (Brossaud et al., 1999), são disso exemplos a temperatura de fermentação e ciclos de 

remontagem, assim como a utilização de enzimas pectolíticas, que actuam directamente nas células da 

parede celular da película. 

A miricetina e a quercetina podem encontrar-se no vinho, Iivres ou na forma heterosídica. A proporção de 

flavonóis Iivres num vinho varia entre 20 e 50% (Leighton e Urquiaga, 1999). E nos vinhos tintos jovens 

podem situar-se no intervalo de 20 a 50 mg/l (Boulton, 2001). 

No vinho dado o meio ser ácido, estes compostos existem na forma aglicona, visto os glucósidos serem 

facilmente hidrolisáveis durante a fermentação (Ribéreau-Gayon et al., 2001).  

No vinho tinto, estes compostos existem em concentrações próximas de 100 mg/L, enquanto nos brancos 

com fermentação realizada na ausência das partes sólidas, baixam para valores entre 1 e 3 mg/L. 

Os flavonóis são importantes para o vinho, não apenas pela sua concentração, mas pelo facto de serem 

capazes de agir como copigmentos, que vão modificar a cor das antocianinas, o que pode assumir um 

grande significado no caso de vinhos envelhecidos em madeira (Gómez-Cordovés et al., 1995). Devido 

ao seu efeito antioxidante, os flavonóis protegem a antocianinas da condensação e de polimerizações 

oxidativas, permitindo manter os vinhos envelhecidos em madeira com coloração vermelha e reflexos 

violeta, muito característicos de vinhos tintos jovens. O seu teor tende a diminuir durante o 

envelhecimento dos vinhos (Esteves-Pinto, 1971).  
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5.2.2.3. Taninos 

Os taninos são, por definição, substâncias com a capacidade de produzir combinações estáveis com as 

proteínas e outros polímeros vegetais, como os polissacáridos. A transformação da pele fresca de 

animais em couro imputrescível resulta desta propriedade, bem como a adstringência, a colagem e a 

inibição enzimática. Do ponto de vista químico, os taninos são moléculas fenólicas relativamente 

volumosas, resultantes da polimerização de moléculas elementares com função fenol (3-flavanóis). 

Aquelas moléculas têm de ser suficientemente volumosas para que resultem em combinações estáveis 

com proteínas, mas não tanto que dificultem a sua aproximação aos locais activos das proteínas 

(Riberéau-Gayon et al., 2001). 

Para fins de classificação, diferenciam-se geralmente em taninos hidrolisáveis e em taninos 

condensados. 

• Os taninos hidrolisáveis são constituídos por uma molécula glicusídica com a qual está 

esterificado o ácido gálhico ou um dos seus derivados; são facilmente hidrolisáveis por via 

química ou enzimática (Riberéau-Gayon, 1968) em particular o ácido elágico. 

• O termo tanino condensado tem sido hoje em dia generalizadamente substituído pela designação 

proantocianidina (Ricardo-da-Silva, 1995) ou mesmo flavanol. 

Os taninos condensados, mais precisamente as procianidinas e as catequinas, estão presentes em todas 

as partes sólidas do cacho (películas, graínhas e polpa) e são solubilizadas no vinho durante a 

maceração  

Devido à sua grande reactividade as moléculas de flavanóis (taninos) condensam-se entre elas não 

existindo na forma glicosilada como nas antocianinas e nos flavonóis, mas podem estar ligadas na uva a 

polissacáridos e serem extraídas no vinho nesta forma. 

Existem dois grandes grupos de proantocianidinas, em função da unidade monómera: as procianidinas, 

que são constituídas por unidades de (+) - catequina e de (-) - epicatequina, originando a cianidina, e as 

prodelfinidinas, formadas por unidades de (+) - galhocatequina e de (-) - epigalhocatequina, e que geram 

a delfinidina. 

As prodelfinidinas da uva estão estritamente localizadas na película (Moutounet et al., 1995) e nos 

engaços (Souquet et al., 1996). Recentemente, foram também identificadas nas polpas (Mané et a,. 

2007) 

As unidades monoméricas das proantocinidinas podem ainda ser glicosiladas ou aciladas. As 

proantocianidinas caracterizam-se por libertarem antocianidinas, se aquecidas em meio fortemente ácido 
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e alcoólico, pela ruptura das Iigações interflavânicas C-C (as Iigações entre as unidades monoméricas). 

Conforme referido anteriormente, podemos apresentar como exemplo de antocianidinas libertadas, a 

cianidina (que deriva das procianidinas) e a delfinidina (que deriva de prodelfinidinas). As prodelfinidinas 

e procianidinas são dois “bons” exemplos de prontocianidinas naturais (Ricardo-da-Silva, 1995). 

Na película, graínha e engaço existe (+) - catequina, (-) - epicatequina (Piretti et al., 1976; Czochanska et 

al., 1979) e (-) - epicatequina-3-O-galhato. 

5.2.2.3.1. Taninos na vinha 

Vários estudos apontam, independentemente da sua estrutura molecular, forma monomérica ou 

oligomérica, para um aumento antes da fase do pintor, seguida de um decréscimo até ao final da fase de 

maturação (Czochanska et al., 1979, De Freitas, 1996; Jordão et al., 2001; Ó-Marques et al., 2005; 

Romeyer et al., 1986). Este decréscimo é mais ou menos acentuado, conforme a estrutura molecular e 

parte sólida do bago em análise. Assim, nas películas, em que o grau de polimerização dos taninos é 

pouco elevado na fase do pintor, vão apresentando ao longo da maturação um aumento do seu grau de 

polimerização (Canals et al., 2005; Downey et al., 2003; Geny et al., 2003; Kennedy at al., 2001; 

Ribéreau-Gayon et al., 1998). 

5.3. Influência das castas 

O teor em matéria corante da uva para além de variar com as condições climáticas, chegando a atingir o 

dobro de um ano para o outro, também varia de casta para casta (Laureano, 1988). Alguns exemplos de 

vinhos portugueses obtidos pela mesma tecnologia de fabrico, a partir de diferentes castas assim como 

da mesma casta e solo, mas de anos diferentes, mostram igualmente acentuadas diferenças em relação 

à intensidade da cor dos vinhos. 

Estudos realizados por Bakker et al. (1986a) em vinte e quatro castas da região do Douro, durante sete 

anos consecutivos, conduziram os autores à conclusão de que a variação do teor de pigmentos é muito 

mais afectada pela casta do que pelo ano. 

III. OBJECTIVOS DO TRABALHO 

Pretende-se com o presente trabalho obter um melhor conhecimento da influência de alguns dos factores 

determinantes na quantidade e na qualidade da produção vitícola, para as duas castas em estudo, a 

Touriga Nacional e a Syrah nas seis regiões em estudo. Deste modo, procura-se estudar o efeito da 

casta, do porta-enxerto, das condições climáticas anuais e do meio edáfico na maturação da uva e na 

produtividade da videira. 
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IV. MATERIAL E MÉTODOS 

1. Delineamento experimental 

Este trabalho foi realizado em seis regiões vitivinícolas em 

simultâneo, durante o ciclo de 2008, como já foi referido 

anteriormente, essas regiões são, Lousada (Vinhos verdes), 

Carregal do Sal (Dão), Leiria e Lisboa (Lisboa), Cabeção e 

Vidigueira (Alentejo). Em cada uma destas seis regiões foram 

seleccionadas vinhas, pertencentes a empresas privadas (há 

excepção da vinha do Almotivo no Instituto Superior de 

Agronomia em Lisboa), nas quais se escolheram parcelas 

contendo as duas castas em estudo, Touriga Nacional e Syrah, 

parcelas essas que foram denominadas por LOU, DAO, LEI, LIS, 

CAB e VID, representando respectivamente os Vinhos Verdes, 

Dão, Leiria, Lisboa, Cabeção e Vidigueira. Nas parcelas em 

estudo, nenhuma das operações culturais foi determinada pelo 

ensaio, com excepção da vindima, assim como a existência de 

rega, o tipo de porta-enxerto e o modo de condução das vinhas em 

estudo.   

2. Caracterização das parcelas e vinhas 

Analisando inicialmente, Portugal Continental como um todo e, segundo Köppen este é classificado como 

sendo um país com clima mesotérmico (C) e Verões secos (s), sendo assim designado como clima 

mediterrânico (Cs). As regiões LOU, DAO e LEI, são classificadas mais especificamente como Csb, nas 

quais a temperatura média do mês mais quente é inferior a 22ºC, mas com temperatura média superior a 

10ºC em pelo menos 4 meses do ano e, as regiões LIS, CAB e VID, como Csa, nas quais a temperatura 

média do mês mais quente é superior a 22ºC. 

Segundo a classificação da FAO, nas parcelas LOU, DAO e LEI, os solos são do tipo Cambissolo, sendo 

os dois primeiros de origem granítica e o último de origem calcária. Os solos da região LIS são 

classificados como Vertissolos. CAB situa-se numa mancha de Podzois e por fim na parcela VID, os solos 

pertencem à classe dos Litossolos. 

De seguida apresentam-se as características de cada uma das parcelas do estudo. 

  

Figura 3 . Localização das 
parcela onde decorreu o estudo 
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2.1. Vinhos verdes (LOU) 
 
Localização 
A actual Região Demarcada dos Vinhos Verdes estende-se por todo o noroeste do país, na zona 

tradicionalmente conhecida como Entre-Douro-e-Minho. Tem como limites a norte o rio Minho (fronteira 

com a Galiza), a nascente e a sul zonas montanhosas que constituem a separação natural entre o Entre-

Douro-e-Minho Atlântico e as zonas do país mais interiores de características mais mediterrânicas, e por 

último o Oceano Atlântico que constitui o seu limite a poente. Orograficamente, a região apresenta-se 

exposta à influência do oceano Atlântico, fenómeno reforçado pela orientação dos vales dos principais 

rios, que correndo de nascente para poente facilitam a penetração dos ventos marítimos. 

A parcela em estudo situa-se em Lousada, pertencendo assim à sub-região do Sousa e tem como 

coordenadas 41º17’N de latitude e 8º18’O de longitude, encontrando-se a 294 metros de altitude. 

 

Clima 
O clima da região é fortemente condicionado pelas características orográficas, com declives entre os 300 

e os 600m (Atlas do Ambiente Digital – Instituto do Ambiente) e pela organização da rede fluvial referida 

atrás. 

Na área da bacia hidrográfica do rio Lima a classificação climática segundo Thornthwaite indica que o 

clima é super húmido, mesotérmico, com pequena falta de água no ano e com pequena eficiência térmica 

no Verão. Por sua vez, na zona intermédia da bacia hidrográfica do rio Minho, a mesma classificação 

aponta a região como húmida ou muito húmida e com moderada falta de água no Verão (CVRVV, 2009). 

No Quadro 1, apresentam-se algumas variáveis climáticas da região e na Figura 4, a vista aérea da 

parcela. 

Quadro 1 . Alguns dados meteorológicos relevantes para a caracterização da parcela LOU (Atlas do 
Ambiente Digital – Instituto do Ambiente) 

Precipitação média anual (mm) 2000 a 2400 

 

Figura 4.  Vista aérea da parcela LOU, a vermelho está 
representada a casta Touriga Nacional e a roxo a casta 
Syrah. 

Precipitação média anual em dias »100 

Temperatura média anual (ºC) 10 a 12,5 

Humidade relativa (%) »85 

Geada em dias 10 a 20 

Evapotranspiração Real (mm) 700 a 800 

Insolação real média anual (h) 2300 a 2400 

Radiação solar (Kcal/cm2) 140 a 145 

Escoamento superficial médio 

anual (mm) 
1000 a 1400 
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Solo 
A maior parte da região assenta em formações sedimentares e metamórficas (Atlas do Ambiente Digital – 

Instituto do Ambiente) de rocha granítica.  

Segundo Cardoso et al.(1971), a parcela situa-se numa mancha de solos do tipo cambissolo, que são 

solos caracterizados pela existência de um horizonte câmbico, que consiste num horizonte sub-superficial 

de alteração in situ, cujas principais características são: textura franco-arenosa ou mais fina e espessura 

mínima de 15 cm, situando-se a base a pelo menos 25 cm da superfície do solo. Nesta região, mais 

especificamente, os solos são do tipo cambissolo húmico (associado a luvissolos e com forte influencia 

atlântica), que se caracterizam por possuir um horizonte A (superficial) úmbrico ou mólico (em 

determinadas condições), destacando-se em qualquer um destes horizontes a grande espessura e o 

elevado teor em matéria orgânica (ambos em termos relativos, evidentemente), a textura é 

predominantemente arenosa, franco-arenosa (texturas grosseiras), ou mais fina e, acidez elevada.  

 

Vinha 

Na região dos Vinhos Verdes, a parcela do ensaio (LOU) está situada numa vinha de encosta, pertencente 

à Quinta de Lourosa, Soc. Agrícola Lda. O sistema de condução é o Lys 2/3 sendo a orientação das linhas 

no sentido E–O. O compasso de plantação é de 3,5x1,25 m (2286 cepas/ha). A vinha foi plantada em 

1996 e o porta-enxerto é o 110R.  

2.2. Dão (DAO) 

Localização   

A região do Dão é uma região acidentada com curvas de nível que variam entre os 300 e o 600 metros 

(Atlas do Ambiente Digital – Instituto do Ambiente), circundado por um conjunto de grandes serras que o 

protegem das influências exteriores (a poente encontra-se a serra do Caramulo, a sul a luxuriante Buçaco, 

a norte a serra da Nave e leste a imponente Estrela), que constituem uma importante barreira às massas 

húmidas do litoral ou aos agrestes ventos continentais, o minifúndio e a exuberante vegetação com verde 

de todas as tonalidades que vai alternando com rocha, contribuem para o quase anonimato da vinha na 

paisagem.  

A parcela DAO está localizada em Carregal do Sal, pertencendo assim à sub-região de Terras de 

Senhorim e tem como coordenadas 40º25’N de latitude e 7º59’O de longitude, estando situada a 291 

metros de altitude 

Clima   

O clima, não obstante ser temperado, é frio e chuvoso no Inverno e muito quente e seco no Verão, 

havendo contudo variações microclimáticas de grande importância, devido à orografia. De acordo com a 

classificação climática de Thornthwaite, o clima é do tipo mediterrânico, com moderada deficiência de 
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água no Verão e com nula ou pequena concentração da eficiência térmica na estação quente (B3 B’2 S a’) 

(Grácio, 1965). No Quadro 2, apresentam-se algumas variáveis climáticas da região e na Figura 5, a vista 

aérea da parcela. 

Quadro 2.  Alguns dados meteorológicos relevantes para a caracterização da parcela DAO (Atlas do 
Ambiente Digital – Instituto do Ambiente) 

Precipitação média anual (mm) 1000 a 1200 

Figura 5.  Vista aérea da parcela DAO, a vermelho 
está representada a casta Touriga Nacional e a roxo a 
casta Syrah 

Precipitação média anual em dias 75 a 100 

Temperatura média anual (ºC) 15 a 16 

Humidade relativa (%) 80 a 85 

Geada em dias 30 a 40 

Evapotranspiração Real (mm) 600 a 700 

Insolação real média anual (h) 2600 a 2700 

Radiação solar (Kcal/cm2) 140 a 145 

Escoamento superficial médio 

anual (mm) 
600 a 800 

 

Solo 

O solo é, de acordo com a classificação da FAO-UNESCO, um Cambissolo, franco-arenoso, de origem 

granítica, com reacção ácida e baixa reserva hídrica. 

Segundo Cardoso et al.(1971), os solos são do tipo cambissolo húmico, associados a cambissolos 

dístricos, possuindo assim características semelhantes às dos solos da parcela LOU, mas distinguindo-se 

por possuir um horizonte A ócrico, que é definido por não cumprir uma ou mais das características dos 

horizontes mólico e úmbrico (espessura, agregação, cor, etc.)  

Vinha  

Na região do Dão, a vinha (DAO) pertencente à empresa Dão Sul – Soc. Vitivinícola, SA, a casta Touriga 

Nacional está enxertada em 110R, tem 5 anos de idade e, o sistema de condução é o Lys com compasso 

de 2,5x1,0m (4000 cepas/ha). A casta Syrah, foi plantada em 2003, está enxertada em 1103P e, está 

conduzida em monoplano vertical ascendente, com um compasso de 2,5X1,2m (3333 cepas/ha). Ambas 

as castas estão orientadas no sentido N-S. 
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2.3. Lisboa – zona Norte (LEI)  

Localização 

A parcela LEI, tem como coordenadas 39º41’N de latitude, 7º59’O de longitude e está a 114 metros de 

altitude. Situa-se a cerca de 5 km da cidade de Leiria, perto da aldeia de Cortes. 

A área geográfica correspondente à Indicação de Proveniência Regulamentada “Encostas de Aire” situa-

se na região da Serra de Aire, na província da Estremadura, compreendendo pela totalidade os concelhos 

da Batalha e Vila Nova de Ourém e parte dos concelhos de Leiria, Pombal e Porto de Mós.  

 

Clima 

Esta região é claramente marcada em termos de clima pela transição entre o Atlântico e o Mediterrâneo. 

No Quadro 3, apresentam-se algumas variáveis climáticas para a região e na Figura 6, a vista aérea da 

parcela. 

Quadro 3 . Alguns dados meteorológicos relevantes para a caracterização da parcela LEI (Atlas do 
Ambiente Digital – Instituto do Ambiente) 

Precipitação média anual (mm) 800 a 1000 

Figura 6.  Vista aérea da parcela LEI, a vermelho 
está representada a casta Touriga Nacional e a 
roxo a casta Syrah 

Precipitação média anual em dias »100 

Temperatura média anual (ºC) 12,5 a 15 

Humidade relativa (%) 75 a 80 

Geada em dias 10 a 20 

Evapotranspiração Real (mm) 600 a 700 

Insolação real média anual (h) 2300 a 2400 

Radiação solar (Kcal/cm2) 140 a 145 

Escoamento superficial médio 

anual (mm) 
200 a 300 

Solo 

Esta região está numa mancha de solos do tipo cambissolos êutricos, originários de rochas sedimentares 

post-paleozóicas (Cardoso, et al., 1971). Estes solos têm como características possuírem um horizonte A 

ócrico e situam-se, grosso modo, entre os cálcicos e os dístricos, não sendo calcários na espessura dos 

20 aos 50 cm. 
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Vinha 

A parcela LEI da região de Lisboa pertence à empresa Terralis-Máq. Agrícolas e Industriais, Lda., foi 

plantada em 2005, o porta-enxerto é o 110R, na casta Touriga Nacional e 140Ru, na Syrah, sendo a 

orientação das linhas no sentido NE-SO. A parcela encontra-se exposta a Sul. A vegetação é conduzida 

em monoplano ascendente, assente num cordão Royat unilateral e o compasso é de 2,5x1m (4000 

cepas/ha).  

 

2.4. Lisboa – zona Sul (LIS) 

 

Localização 

A parcela LIS está localizada na cidade de Lisboa, na Tapada da Ajuda e inserida na Serra de Monsanto. 

Tem como coordenadas, 38º42'N de latitude e 9º11'1O de longitude, estando a 71 metros de altitude.  

Clima   

O clima nesta região tem como especial característica uma fraca amplitude térmica. 

Segundo a classificação de Thornthwaite, a parcela situa-se numa região de clima mesotérmico, com nula 

ou pequena eficácia térmica no Verão, sub-húmido seco com superavit moderado de água no Inverno e 

défice moderado no Verão (B'2 a C2 s) (Reis & Gonçalves, 1987). No Quadro 4, apresentam-se algumas 

das variáveis climáticas da região e na Figura 7, a vista aérea da parcela. 

Quadro 4.  Alguns dados meteorológicos relevantes para a caracterização da parcela LIS (Atlas do 
Ambiente Digital – Instituto do Ambiente) 

Precipitação média anual(mm) 500 a 600 

Figura 7. Vista aérea da parcela LIS, a vermelho 
está representada a casta Touriga Nacional e a 
roxo a casta Syrah 

Precipitação média anual em dias 50 a 75 

Temperatura média anual(ºC) 15 a 16 

Humidade relativa (%) 70 a 75 

Geada em dias 1 a 5 

Evapotranspiração Real(mm) 450 a 500 

Insolação real média anual (h) 

2800 a 

2900 

Radiação solar (Kcal/cm2) 150 a155 

Escoamento superficial médio anual 

(mm) 

50 a 100 
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Solo  

Segundo Cardoso et al. (1971) à escala de 1:1000000, como têm sido apresentados todos os solos até 

aqui descritos, a parcela encontra-se numa mancha de solos do tipo vertissolos crómicos, este tipo de solo 

corresponde ao solos da classificação de solos de Portugal, levada a cabo pelo mesmo autor da anterior 

(Cardoso, 1965), mas desta vez à escala de 1:25000, segundo esta classificação, o solo enquadra-se na 

família dos barros castanho-avermelhados não calcários de basaltos (Cb). Caracterizam-se por possuir um 

perfil do tipo Ap(B)C. São solos evoluídos, com apreciável percentagem de colóides minerais do grupo de 

montmorilonóides, o que lhes imprime características especiais, tais como elevadas plasticidade e rijeza, 

estrutura anisoforme no horizonte A e prismática no B, com presença de superfícies polidas, pronunciando 

fendilhamento nas épocas secas e curto período de sazão (Carvalho, 1974). O seu pH situa-se entre os 

6,5 e os 7,5 (Atlas do Ambiente Digital – Instituto do Ambiente). 

 

Vinha 
A vinha da parcela LIS, região de Lisboa, pertence ao Instituto Superior de Agronomia, foi plantada em 

1998, está enxertada em 140Ru e orientada no sentido N-S. A vegetação é conduzida em monoplano 

vertical ascendente (M.V.A), assente num cordão Royat bilateral e o compasso é de 2,5x1,2m (3333 

cepas/ha).  

2.5. Alentejo – zona Norte (CAB) 

Localização 

A parcela CAB situa-se no Alto Alentejo, junto à vila de Mora, em Cabeção e tem como coordenadas, 

38º56’N de latitude e 8º04’O de longitude, estando a parcela a 89 metros de altitude. Esta parcela 

pertence à sub-região de Évora, apesar das suas características climáticas diferirem das da sub-região à 

qual pertence, devido à sua proximidade com vários sistemas hidrológicos, como a bacia do rio Tejo e do 

rio Sado. Tendo também, nas suas proximidades a albufeira do Maranhão. 

Clima  

A Região apresenta clima moderado, que segundo a classificação de Thornthwaite, é do tipo sub-húmido 

seco, 2º mesotérmico, com superavit de água grande no Inverno e pequena eficiência térmica no Verão 

(C1B2s2a’) (PBH do Rio Tejo, 1999). No Quadro 5, apresentam-se algumas variáveis climáticas da região 

e na Figura 8, a vista aérea da parcela. 
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Quadro 5  Alguns dados meteorológicos relevante para a caracterização da parcela CAB (Atlas do 
Ambiente Digital – Instituto do Ambiente) 

 

Solo 

Cardoso et al. (1971), classifica os solos desta zona como podzóis, estes caracterizam-se por possuírem 

um horizonte B espódico, que significa horizonte de acumulação de matéria orgânica, alumínio e/ou ferro. 

Os podzóis órticos são os que não sofreram a influência da toalha freática na sua formação. São solos 

espessos e de textura ligeira. 

 

Vinha 

Na região do Alentejo, ambas as parcelas são regadas através de sistema de rega gota-a-gota. Na parcela 

CAB, a vinha pertencente à empresa Soc. Agrícola do Vale de Joana, Lda., tem 5 anos de idade e, é 

enxertada em 110R, na casta Touriga Nacional e 140Ru, na casta Syrah, ambas as castas estão 

conduzidas em Lys. O compasso de plantação é de 2,8x1m (3571 cepas/ha) e a orientação das linhas é 

N-S. 

2.6. Alentejo – zona Sul (VID)  

Localização   

 A parcela VID, encontra-se situada entre a Vidigueira e Cuba e tem como coordenadas, 38º11’N de 

latitude e 7º51’O de longitude, estando a vinha plantada a 200 metros de altitude. A sua posição 

meridional e a ausência de relevos importantes são responsáveis pelas características mediterrânica e 

Precipitação média anual (mm) 500 a 600 

 

Precipitação média anual em dias 75 a 100 

Temperatura média anual (ºC) 12,5 a 15 

Humidade relativa (%) 65 a 75 

Geada em dias 30 a 40 

Evapotranspiração Real (mm) 500 a 600 

Insolação real média anual (h) 

2700 a 

2800 

Radiação solar (Kcal/cm2) 145 a 150 

Escoamento superficial médio anual 
(mm) 

25 a 50 
Figura 8.  Vista aérea da parcela CAB, a vermelho 
está representada a casta Touriga Nacional e a roxo 
a casta Syrah 
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continental do clima é, também uma região que se encontra protegida pela serra de Portel e associada à 

cobertura agro-florestal existente, contribui para a existência de um clima mais suave que o restante da 

planície alentejana. A parcela VID pertence à sub-região da Vidigueira. 

Clima 

Segundo Thornthwaite, o clima da região onde a parcela VID está inserida, é do tipo Mesotérmico sub-

húmido seco (C1), com excesso moderado de água no Inverno e uma nula ou pequena concentração 

estival da eficiência térmica (PBH do Rio Sado, 2000). No Quadro 6, apresentam-se algumas variáveis 

climáticas da região e na Figura 9, a vista aérea da parcela 

Quadro 6.  Alguns dados meteorológicos relevantes para a caracterização da parcela VID (Atlas do 
Ambiente Digital – Instituto do Ambiente) 

Precipitação média anual 

(mm) 500 a 600 

 

Precipitação média anual em 

dias 75 a 100 

Temperatura média anual (ºC) 15 a 16 

Humidade relativa (%) 75 a 80 

Geada em dias 5 a 10 

Evapotranspiração Real (mm) 400 a 450 

Insolação real média anual (h) 2900 a 3000 

Radiação solar (Kcal/cm2) 150 a 155 

Escoamento superficial médio 

anual (mm) 

150 a 200 

 

Solo 

Segundo a Carta de Solos (1:1000000), elaborada por Cardoso et al.(1971), a parcela VID encontra-se 

numa manha de solos do tipo luvissolos vérticos, que correspondem aos Mediterrâneos Pardos de 

Materiais Não Calcários Para-Barros, da classificação S.R.O.A à escala de 1:25000.  

 

Vinha 

A parcela VID situada na Herdade do Rocim (Terralis-Máq. Agrícolas e Industriais, Lda.) foi plantada em 

2004, o porta-enxerto é o 110R e a orientação das linhas é E-O. A densidade de plantação é de 3571 

cepas/ha (2,8x1m) e o sistema de condução é o Lys, par a casta Touriga Nacional. A casta Syrah, está 

enxertada em 99R, foi plantada em 2001 e é conduzida em monoplano vertical ascendente (M.V.A) 

Figura 9.  Vista aérea da parcela VID, a vermelho está 
representada a casta Touriga Nacional e a roxo a casta 
Syrah  
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Quadro 7- Características gerais das parcelas em estudo (coordenadas: latitude-lat., longitude-long.; ano 
de plantação; porta-enxerto; sistema de condução) 

 

 

 

 

3. Características do material vegetal  

3.1. Touriga Nacional 

A Touriga Nacional é originária da região do Dão ou do Douro, no entanto trabalhos recentes de Martins et 

al. (2009), apontam para a sua origem ser no Dão, devido a uma maior variabilidade genética das videiras 

dessa região. 

É uma casta que apresenta uma elevada fertilidade, mesmo nos gomos basais, sendo muito sensível ao 

desavinho. O seu nível de produção é médio a elevado, quando se utilizam materiais seleccionados e 

conduções adequadas, caso contrário é baixo. Adapta-se a qualquer tipo de poda, apresenta uma vara de 

dureza média, sendo a sebe de difícil condução. A maturação é média a precoce. Origina vinhos de cor 

retinta intensa com tonalidades violáceas quando novos. O aroma é igualmente intenso a frutos pretos 

muito maduros, com algo de selvagem, silvestre (amoras, rosmaninho, alfazema, caruma, esteva). (Brites 

& Pedroso, 2000). Estudos feitos no ano de 2007, detectaram ainda, aromas a bergamota, laranja e violeta 

(Guedes de Pinho et al., 2007). Na boca apresenta-se cheio, encorpado, persistente, robusto, taninoso, 

muito frutado, quando jovem. Possui elevado potencial para envelhecimento prolongado adquirindo nessa 

altura, uma elegância, um aroma e sabor aveludados inconfundíveis.  

Com um cacho pequeno e alongado, ostenta bagos diminutos, arredondados e não uniformes, e uma 

epiderme negra-azul revestida de forte pruína. A sua polpa é rija, não corada, suculenta e de sabor 

peculiar. 

parcela 

coordenadas  
ano de 

plantação 
porta enxerto 

sistema de condução  

Lat. Long. 
compasso 

(m) 

orientação 

das linhas 

forma de 

condução 

LOU 41º17’N 8º18’O 1996 110R 3,5x1,25 E–O Lys 2/3 

DAO 40º25’N 7º59’O 
2003 (T.N) 

2004 (Syrah) 

110R (T.N) 

1103P(Syrah) 

2,5x1 (T.N) 

2,5x1,2 (Syrah) 
N-S 

Lys (T.N) 

M.V.A 

(Syrah) 

LEI 39º41’N 8º46’O 2005 
110R (T.N) 

140Ru(Syrah) 
2,5x1 NE-SO M.V.A 

LIS 38º42’N 9º11’O 1998 140Ru 2,4x1,2 N-S M.V.A 

CAB 38º56’N 8º04’O 2003 
110R (T.N) 

140Ru(Syrah) 
2,8x1 N-S Lys 

VID 38º11’N 7º51’O 
2004 (T.N) 

2001 (Syrah) 

110R (T.N) 

99R (Syrah) 
2,8x1 E-O 

Lys(T.N) 

M.V.A 

(Syrah) 
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3.2. Syrah 

O vale do Ródano é o berço ancestral das Syrah, admitindo-se que tenha sido introduzida nesta região a 

partir de Schiraz (Irão). É considerada uma casta melhoradora da qualidade das vinhas mediterrâneas. O 

abrolhamento é tardio e a maturação é de segunda época. Casta muito sensível a clorose, mal adaptada 

aos solos com teores elevados calcário activo. O abrolhamento é tardio e a maturação é de segunda 

época. É, também, muito sensível a podridão cinzenta e aos ataques de ácaros, sobretudo no final da 

maturação. O cacho é pequeno e os bagos apresentam uma forma elíptica e pequena dimensão. Originam 

vinhos famosos pela sua capacidade de envelhecimento durante décadas. 

 

4. Análise bioclimática e Sistema de Classificação Climática Multicritério (CCM) 

Geovitícola 

 

4.1. Índices Bioclimáticos 

• Índice Térmico Eficaz de Winkler e Amerine (Amerine e Winkler, 1944; Winkler, 1962) – 

∑ �� � 10��.�

��.��  - índice originariamente concebido para a Califórnia e que tem apenas em 

conta a soma das temperaturas médias diárias superiores a 10ºC (temperatura considerada 

como zero de vegetação para a vinha) no período entre 1 de Abril e 31 de Outubro. 

• Produto Heliotérmico de Branas (Branas et al., 1946; Branas, 1974) – �� � � �  � 10��- 

índice em que X é a soma das temperaturas activas diárias e H a soma do número de horas 

de insolação diária durante o período de 1 de Abril a 31 de Outubro. 

• Índice Heliotérmico de Huglin (Huglin, 1978 e 1986) – � � ∑ ���� � 10� � ���á� � 10�/��.�

��.��

2� � �- índice em que para a soma das temperaturas activas, Huglin utiliza uma média entre a 

temperatura média e a temperatura máxima diária (o que tem por efeito dar mais peso ás 

temperaturas mais elevadas do período diurno, as quais têm uma importante repercussão 

sobre a fisiologia da vinha, nomeadamente, em termos fotossintéticos) durante o período de 1 

de Abril a 30 de Setembro, e no que se refere ao comprimento dos dias utiliza um coeficiente 

K (o qual varia entre 1,02 e 1,06 para latitudes entre 40° e 50°, não tendo significado prático 

para latitudes inferiores). 

• Índice Hidrotérmico de Branas, Bernon e Levadoux – este índice permite calcular o risco de 

desenvolvimento de míldio, através dos factores ecológicos que mais influenciam o seu 

desenvolvimento, a precipitação e as temperaturas médias. Branas et al, estabeleceram o 

seguinte índice calculado de 01/04 a 31/08 – � �  ∑��� � ����, onde Tm é a temperatura 

média mensal e Pmm a precipitação. 
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• Índice Bioclimático de Constantinescu - este índice foi usado pela primeira vez na Roménia e, 

é calculado a partir das somas das temperaturas activas e da soma das horas de insolação e 

das precipitações (durante o período activo da vegetação) e relaciona a fotossíntese e as 

disponibilidades hídricas (Constantinescu, 1967). È calculado a partir da fórmula �!"# �

∑ �$ � ∑ �% ∑ ��� � & � 10⁄ , onde ∑Ta é o somatório fdas temperaturas activas, Ie é a 

insolação efectiva (h), Pmm é a precipitação e N é a insolação astronómica (H).  

 

 

4.2. Sistema CCM Geovitícola 

Este sistema de classificação climática, foi proposto por Tonnieto e Carbonneau (2004) e, o seu cálculo é 

efectuado utilizado as normais climáticas (médias de 30 anos). No entanto neste trabalho, o método 

proposto foi adaptado, tendo sido feitos os cálculos com os dados climáticos do ano 2008.  

O Sistema CCM Geovitícola é composto por três índices climáticos vitícolas, multicritérios portanto, 

sintéticos e complementares, incluindo três conceitos. 

• Índice Heliotérmico de Huglin (IH), descrito no ponto anterior. 

• Índice de Frio Nocturno (IF) 

O IF é um índice climático vitícola desenvolvido para estimar a condição nictotérmica associada ao 

período de maturação das uvas (Tonietto, 1999; Tonietto & Carbonneau, 2004). Através das temperaturas 

mínimas nocturnas, o índice serve como indicador das características potenciais das regiões em relação 

aos metabólitos secundários (polifenóis, aromas, cor) nas uvas e vinhos. Sendo a fórmula, para o 

hemisfério Norte - 9TnIF =
,
 onde: Tn9 = temperatura mínima do ar (°C) do mês de Setembro  (média das 

mínimas do mês)  

• Índice de Seca (IS) 

O IS é um índice climático vitícola que caracteriza a componente hídrica de uma região, fortemente 

relacionada com as características qualitativas da uva e do vinho. O IS foi adaptado (Tonietto, 1999; 

Tonietto & Carbonneau, 2004) a partir do Balanço hídrico potencial do solo de Riou (Riou, 1994). Informa 

da disponibilidade hídrica potencial do solo, levando em consideração a demanda climática em um 

vinhedo standard, a evaporação em solo desnudo, a precipitação pluviométrica sem dedução do 

escoamento superficial ou da água percolada. Em que a fórmula é EsTvPWoIS −−+= , onde Wo é a 

reserva hídrica inicial útil do solo (mm), P a precipitação pluviométrica (mm), Tv é a transpiração potencial 
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do vinhedo (mm) e Ev é a evaporação directa a partir do solo (mm). Para o hemisfério Norte, o IS é 

calculado no período de 1º de Abril a 30 de Setembro. 

Quadro 8. Classes de clima vitícola 

Índices climáticos 

vitícolas 
Classes do clima Sigla Intervalo de classe 

Índice de Seca 

(IS, mm) 

Húmido IS-2 150 < IS 

Sub-húmido IS-1 50 < IS ≤ 150 

De seca moderada IS+1 -100 < IS ≤ 50 

De seca forte IS+2 IS ≤ -100 

Índice Heliotérmico 

(IH) 

Muito frio IH-3 IH ≤ 1500 

Frio IH-2 1500 < IH ≤ 1800 

Temperado IH-1 1800 < IH ≤ 2100 

Temperado quente IH+1 2100 < IH ≤ 2400 

Quente IH+2 2400 < IH ≤ 3000 

Muito quente IH+3 3000 < IH 

Índice de Frio 

Nocturno 

(IF, °C) 

De noites quentes IF-2 18 < IF 

De noites temperadas IF-1 14 < IF ≤ 18 

De noites frias IF+1 12 < IF ≤ 14 

De noites muito frias IF+2 IF ≤ 12 

 

5. Evolução fenológica  

A notação dos estados fenológicos é fundamental em qualquer ensaio, 

dado permitir o estabelecimento de uma escala de tempo biológico 

(Carbonneau, 1981).  

A evolução da fenologia ao longo do ciclo vegetativo foi feita tendo por 

base a escala de Baggiolini. Efectuou-se o registo das datas médias, 

para as duas castas, dos principais estados fenológicos, de onde se 

destaca o abrolhamento (B), a floração (I) e o pintor (M). 

6. Evolução da maturação e determinação da data de 

vindima 

A maturação foi acompanhada através de amostragens semanais, de 300 bagos colhidos com pedicelo, 

aleatoriamente ao longo das parcelas. As análises foram realizadas no laboratório Ferreira Lapa do 

Figura 10. Pormenor de uma 
vinha de Touriga Nacional 
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Instituto Superior de Agronomia, tendo sido analisados os seguintes parâmetros: peso e volume dos 

bagos, volume do sumo, ºBrix, acidez total e pH. 

Foi previamente definido que a vindima seria realizada quando o Teor Alcoólico Provável (T.A.P) dos 

bagos atingisse sensivelmente os13/13,5º (% v/v). Nessa data, para além das análises anteriormente 

definidas, foram também analisadas as antocianinas totais, índice de fenóis totais e intensidade/tonalidade 

da cor dos bagos. Foi também colhida uma amostra extra de 300 bagos, que foi congelada para 

posteriores análises.  

À vindima foi registado o número e peso dos cachos por cepa, numa amostra aleatória de 30 videiras por 

parcela, para a determinação dos parâmetros do rendimento.  

As análises aos bagos, mostos e vinhos, foram realizadas segundo os seguintes métodos e em vigor no 

laboratório Ferreira Lapa do Instituto Superior de Agronomia e, que serão referenciadas no ponto 8 deste 

capítulo. 

7. Microvinificações  

À entrada da adega foram seleccionados 50 quilos de uva, provenientes de cada uma das castas (Touriga 

Nacional e Syrah) e de cada uma das seis parcelas do estudo que, foram posteriormente 

esmagadas/desengaçadas (Figura 13) e, colocada nos recipientes de 

fermentação, nos quais apenas se adicionou anidrido sulfuroso a 6%, 

como desinfectante e antioxidante, nesta altura foi recolhida uma 

amostra do mosto para análise (densidade, pH, brix, TAP e acidez 

total). A vinificação dos doze vinhos, provenientes das seis regiões e 

das duas castas em estudo, foi realizada na adega do Instituto 

Superior de Agronomia, sem inoculação de leveduras. Todos os 

vinhos sofreram uma maceração de 15 dias, ao longo dos quais, se 

efectuaram remontagens diárias e, se registou a densidade e 

temperatura (Figura 11). Após a fermentação vinária (alcoólica) ter 

terminado, procedeu-se à prensagem, com prensa manual (Figura 

12), rectificando o teor em sulfuroso, retirando-se nesse momento 

uma amostra de vinho para análise (SO2 livre e total, massa 

volúmica, extracto seco, teor alcoólico, pH, acidez total, acidez volátil, teor em açucares e controlo da 

fermentação malolactica). Após o fim da fermentação maloláctica e após a tranfega o vinho, esteve em 

repouso durante o inverno, de maneira a efectuar-se a estabilização tartárica de modo natural (através do 

frio).  

Figura 11. Recipientes utilizados nas 
microvinificações. 
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Figura 12 . Prensa manual  

 
Figura 13. Esmagador/desengaçador 

 

8. Análise quantitativa e qualitativa dos bagos, mo stos e vinhos 

8.1. Métodos de análise quantitativa 

Em seguida, apresenta-se a Figura 14, onde observam algumas amostras de mosto, com características 

cromáticas visivelmente distintas e, o Quadro 9 com a lista das análises realizadas, no laboratório Ferreira 

da Lapa do Instituto Superior de Agronomia, ao londo deste trabalho, assim como os métodos utilizados e 

as suas respectivas referências. No Quadro 9, estão também enunciados alguns dos cálculos efectuados 

a partir das determinações efectuadas. 

Todas as determinações, quando expressas em litro (L), reportam ao litro de solução que serviu para a 

determinação.  

 

 

  

Figura 14. Vista do laboratório e de algumas 
amostras de mosto, evindênciado grandes 
diferenças de cor 
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Quadro 9 . Metodologias de análise dos bagos, mostos e vinho. 

Análises correntes  Método  

Teor Alcoólico Ebuliometria 

Acidez Total NP - 2139 (1987) 

Acidez Volátil NP – 2140 

pH Potenciometria 

SO2  Livre, Combinado e Total NP - 2220 (1987) 

Massa Volúmica NP - 2142 (1986) 

Açúcares Redutores NP - 2223 (1988) 

Extracto Seco NP - 2222 (1988) 

Cor e compostos fenólicos  
 

Antocianas Totais Somers e Evans (1974, 1977) 

Antocianas Coradas Somers e Evans (1974, 1977) 

Pigmentos Poliméricos Somers (1971) 

Pigmentos Totais Somers (1971) 

Intensidade e Tonalidade a cor Somers e Evans (1974, 1977) 

Compostos Fenólicos Totais e Flavonóides (Absorvância a 280 nm) Somers e Evans (1974, 1977) 

Cor devida à copigmentação Proposto por Boulton (Gutiérrez, 2003) 

Poder tanante  Freitas & Mateus (2001) 

Cálculos  
 

Índice de polimerização dos pigmentos (%) �"(�%)*#+ ,#-"�é/"0#+

�"(�%)*#+ *#*$"+
 1 100  

Índice de ionização das antocianas (%) 2)*#0"$)$+ 0#/$3$+

2)*#0"$)$+ *#*$"+
1 100 

Razão película/polpa �4#-5�% *#*$- !$(#+ � 4#-5�% +5�#� 

4#-5�% +5�#
 

Compostos fenólicos não flavonóides 6%)ó"+ �#*$"+ � 6%)ó"+ 6-$8#)ó"3%+  

6-$8#)ó"3%+ 
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8.2. Análise qualitativa (sensorial) 

A prova organoléptica realizou-se em meados do mês de Maio, com um painel de prova que englobou 

para além provadores de todas as empresas e entidades envolvidas, provadores registados, de modo a 

manter-se a idoniedade da prova.  

A análise estatística dos dados recolhidos foi realizada foi realizada com um universo de 12 provadores 

(repetições), recorrendo ao programa STATISTIC 5.0. Os resultados obtidos foram submetidos a uma 

análise de variância, usando o teste Fisher LSD e expressos como, significativos para p≤0,05(*), 

p≤0,01(**) e p≤0,001 (***).  
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V. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

1. Caracterização climática 

1.1. Termopluviogramas 

Apresentam-se de seguida os termopluviogramas de comparação das médias de 30 anos com os dados 

meteorológicos do ano 2008   

Figura 15. Termopluviogramas das seis regiões em estudo, comparando normais climatológicas da temperatura e 
precipitação, (médias de 30 anos, 51-80), com os dados da temperatura e precipitação média do ano de 2008.  
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Da observação da Figura 15, verifica-se uma tendência comum a todas as parcelas do estudo, no que 

respeita à comparação dos dados das normais climatológicas com os dados do ano 2008. Sendo assim, 

observa-se que para todas as parcelas, a temperatura do ano 2008 é ligeiramente superior à da normal 

(cerca de 0,5 a 1ºC em média), até ao mês de Junho/Julho, decrescendo, em pequena escala, em relação 

aos valores das normais, até ao fim do ano. Apenas na parcela DAO e LEI esta relação é um pouco 

distinta, tendo em conta que no primeiro semestre, a temperatura do ano 2008, oscila entre superior e 

inferior, mas é uma oscilação muito ligeira. Sendo assim, no que respeita às temperaturas, o ano 2008, é 

um ano típico para todas as parcelas. 

Quanto aos valores da precipitação média, também todas as parcelas apresentam um comportamento 

similar, sendo que a tendência é para a precipitação média ser inferior ao longo de todo o ano, com 

excepção dos primeiros 5 meses, nos quais a precipitação é superior em todas as parcelas, este 

fenómeno é especialmente marcado na parcela DAO, na qual a precipitação é cerca de três vezes 

superior à normal e menos significativo para as parcelas mais a Sul (CAB e VID). De salientar que, a 

floração decorre entre Maio e Junho (dados fenológicos de 2008), o que no caso da casta Touriga 

Nacional que é muito sensível ao desavinho e bagoínha, acidentes fisiológicos que podem ser causados 

por precipitações intensas durante a floração e que têm repercussões no rendimento.  

1.2. Amplitude térmica 

Na Figura 16, estão representadas as amplitudes do mês de maturação para cada uma das castas, que 

apesar de ser a vindima par as parcelas LIS, CAB e VID se efectuado em alturas distintas para as duas 

castas, verifica-se que tendência é a mesma. Sendo assim, observa-se que as parcelas mais a Sul, obtêm 

valores de amplitude térmica mais elevados, cerca de 17ºC, sendo este valor para as parcelas LOU, DAO 

e LEI de aproximadamente 10ºC e por fim a parcela LIS, obtêm o menor valor com uma amplitude de 

cerca de 7ºC. Este parâmetro climático tem uma elevada importância para a síntese de compostos 

fenólicos, visto que grandes amplitudes térmicas entre o dia e a noite, fazem diminuir fortemente a 

acumulação de antocianinas (Kliener et al., 1972, 1977, Tomana et al., 1979) 

 

 

 

 

 

1.3. Índices 

9. Índices 
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Figura 16 .  Amplitudes térmicas do mês de maturação (30 dias que antecedem a vindima) em cada uma das 
parcelas e para cada casta. 
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1.3 Índices 

Analisando os valores obtidos para o Índice Térmico Eficaz de Winkler e Amerine (Quadro 10), as parcelas 

LOU e DAO pertencem à zona 1, podendo produzir vinhos de mesa de primeira qualidade, enquanto que 

LEI, se situa na zona 2, podendo esta produzir a maioria dos vinhos comuns com qualidade, em CAB, o 

clima quente favorece a produção de uvas com alto teor de açúcar e pouca acidez, que pode desfavorecer 

a qualidade e por fim LIS e VID na zona 4, onde é possível a produção de vinhos doces (Hidalgo, 1999). 

Em relação à adaptabilidade das castas em função do calor efectivo necessário, a casta Syrah encontra-

se adaptada às zonas 3 e 4 (Hidalgo, 1999), ou seja nas parcelas CAB, LIS e VID.   

Em relação ao Índice Héliotérmico de Huglin (IH), verifica-se no Quadro 10, que as parcelas LOU, DAO e 

LEI apresentam os menores valores (entre 1800 e 2100), sendo classificadas como tendo um clima 

vitícola temperado, propício à maturação de castas tintas como a Syrah. As parcelas LIS e CAB 

encontram-se no intervalo seguinte (entre 2100 e 2400), sendo classificadas como de clima temperado 

quente, podendo maturar qualquer casta e por fim VID, que se situa no intervalo de 2400 a 3000, 

classificada como quente, onde existe um excedente heliotérmico mesmo para castas tardias, havendo 

risco de stress associado. 

O Índice Heliotérmico de Branas, para as parcelas em estudo encontra-se entre os valores 5,4 para LOU e 

9,5 para VID e segundo o autor do índice, é possível o cultivo de qualquer tipo de variedade. Este índice é 

de relevada importância, tendo em conta que a maturação da uva constituí uma característica própria de 

cada cultivar, estando esta associada ao valor do produto heliotérmico. As videiras de maturação precoce 

ou tardia, são deste modo, cultivares que se caracterizam pelas suas diminutas ou elevadas exigências 

térmicas, segundo esse mesmo autor, as videiras com grande vigor e grande desenvolvimento vegetativo, 

necessitam de um valor mais elevado do produto heliotérmico.  

Tendo de seguida em análise o Índice Hidrotérmico de Branas, Bernon e Levadoux, e a sua propensão ao 

risco de ataque de míldio, as parcelas VID, CAB e LIS, são consideradas de risco nulo, enquanto que as 

parcelas DAO e LEI, são de risco médio e por fim, a parcela LOU é de risco elevado. 

Por fim, da observação dos dados obtidos para o Índice Bioclimático de Constantinescu, verifica-se que as 

parcelas LOU e DAO, são zonas com excesso de humidade, contrariamente ao que acontece com as 

parcelas, mais a Sul (LEI, LIS, CAB e VID), que são zonas de carência hídrica. 
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Quadro 10 . Índices bioclimáticos, calculados a partir das Normais climatológicas (médias de 30 anos, 
1951-1980) para as seis parcelas em estudo  

ÍNDICES BIOCLIMÁTICOS LOU DAO LEI LIS CAB VID 

Índice Térmico Eficaz de Winkler e Amerine 1350 1371 1604 2056 1927 2096 

Índice Heliotérmico de Huglin 1816 1997 1939 2341 2403 2618 

Produto Heliotérmico de Branas 5,4 5,6 7,2 9,2 7,6 9,5 

Índice Hidrotérmico de Selianinov 73,4 52,8 37,2 25,9 23,1 20,8 

Índice Hidrotémico de Branas, Bernon e Levadoux 5356 4013 3123 2330 2237 1981 

Índice Hidro -Heliotérmico ou Bioclimático de 
Constantinescu 6,1 8,9 12,7 22,0 19,8 26,4 

 

1.4. Sistema CCM Geovitícola 

O Sistema CCM Geovítícola, definido por Tonietto e Carboneau (2004), acrescenta ao índice de Huglin 

(IH), já anteriormente referido, mais dois índices (IF e IS) (Quadro 11). Da avaliação do IH, utilizando os 

dados meteorológicos de 2008, verifica-se apenas uma diferença em relação ao valor IH, calculado 

através das normais (Quadro 10), que é observado na parcela DAO, onde se obtêm um valor inferior a 

1800, sendo assim classificada como tendo um clima vitícola frio, propício a castas brancas e tintas 

precoces. De facto, neste ano foi nesta região onde a vindima foi efectuada mais tarde (1 de Outubro), o 

que reflecte um período de maturação mais prolongada, mas que se veio a revelar benéfico em termos de 

composição fenólica dos bagos à vindima (Quadro 13 e 14). Relativamente ao IF, a parcela CAB, é 

classificada com tendo noites muito frescas, A classificação de noites frescas, foi obtida nas parcelas LOU, 

DAO e LEI e por fim, as parcelas LIS e VID são categorizadas como tendo noites temperadas. No que 

respeita ao IS, as parcelas LOU, DAO e LEI, são classificadas de seca moderada, enquanto, que as 

parcelas mais a Sul (LIS, CAB e VID), são consideradas de seca forte. 

Quadro 11 . Caracterização climática segundo o Sistema CCM Geovitícola definido por Tonnieto e 
Carboneau (2004), compreendendo os segundos índices: índice Héliotermico de Huglin (IH), Índice de 
frescura das noites (IF), Índice de Secura (IS) e suas respectivas classes, para as diferentes parcelas em 
estudo. 

Local IH IF(°C) IS(mm) Classe s 
IH IF IS 

LOU 1859 12.9 13 IH-1 IF+1 IS+1 
DAO 1724 12.3 -71 IH-2 IF+1 IS+1 
LEI 1909 13.7 -87 IH-1 IF+1 IS+1 
LIS 2328 17.6 -152 IH+1 IF-1 IS+2 

CAB 2489 11.2 -194 IH+2 IF+2 IS+2 
VID 2606 14.6 -141 IH+2 IF-1 IS+2 
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2. Resultados agronómicos e enológicos 

2.1. Evolução fenológica 

Cada casta tem as suas exigências térmicas, para que possa atingir os vários estádios fenológicos 

(Huglin, 1986; Caló et al., 1992; Riou, 1994) sendo assim as datas fenológicas de cada casta estão 

directamente relacionadas com os valores dos índices bioclimáticos. Em estudos realizados na actual 

região de Lisboa, entre os anos 1995 e 1999, com a casta Syrah (Clímaco & Cunha, 2006), obtiveram 

entre o abrolhamento e a vindima, o valor de 1772 para Índice de Huglin. Sendo que o abrolhamento 

verificou-se em média a 19 de Março e as vindimas tenham sido em média no início de Setembro. Em 

relação aos dados deste trabalho os dados do abrolhamento para as parcelas LEI e LIS, corroboram os 

dados de Clímaco&Cunha (2006), no entanto as vindimas foram mais tardias apesar do índice de Huglin 

ser bastante superior. 

Em geral, a casta Touriga Nacional abrolhou mais cedo que a casta Syrah, com excepção das parcelas 

mais a Norte do país. A floração, também ocorreu mais cedo na casta Touriga Nacional, denotando 

alguma precocidade desta casta, no início do ciclo. A partir da floração até ao pintor (2º ciclo) a casta 

Syrah, tem um desenvolvimento mais rápido, observado nas parcelas LOU, LIS, CAB e VID. O que pode 

indicar que a casta Touriga Nacional é menos exigente ao nível térmico na 1ªfase do ciclo, até à floração, 

tornando-se a partir desta mais exigente que a casta Syrah. 

Quadro 12.  Fenologia dos três principais estádios de desenvolvimento da videira (abrolhamento, floração 
e pintor) para as duas castas em estudos, nas seis regiões em análise 

 
Syrah Touriga Nacional 

Abrolhamento Floração Pintor Abrolhamento Floração Pintor 
LOU 07-04-2008 04-06-2008 10-08-2008 04-04-2008 01-06-2008 14-08-2008 
DAO 05-03-2008 14-06-2008 04-08-2008 05-03-2008 12-06-2008 02-08-2008 
LEI 16-03-2008 25-06-2008 22-08-2008 08-03-2008 20-06-2008 10-08-2008 
LIS 10-03-2008 01-06-2008 15-07-2008 01-03-2008 15-05-2008 20-07-2008 

CAB 15-03-2008 15-05-2008 08-08-2008 10-03-2008 07-05-2008 15-08-2008 
VID 01-03-2008 17-05-2008 01-08-2008 08-03-2008 12-05-2008 01-08-2008 

 

2.2. Evolução da maturação 

2.2.1. Peso do bago 

A evolução do peso do bago ao longo da maturação da casta Touriga Nacional, para as seis parcelas em 

estudo, está representada na Figura 17. Segundo Peynaud (1993), o bago aumenta continuamente de 

volume e de peso desde que nasce até que amadurece. Huglin (1986), refere que é após o pintor que se 

dá um importante crescimento dos bagos devido à distensão celular resultante da acumulação de 

açúcares e água. Esta afirmação é corroborada com os dados observados no gráfico, principalmente nas 

parcelas mais a Norte (LOU, DAO e LEI), visto que nas parcelas mais a Sul (LIS, CAB e VID) existe um 
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ligeiro decréscimo do peso do bago antes da vindima, o que pode indicar algum stress hídrico, no fim da 

maturação   

 

Figura 17. Gráfico com a representação da evolução do peso do bago na casta Touriga Nacional, desde o pintor até à 
data de vindima nas seis parcelas em estudo. 

Ao observar a Figura 18, na qual, também se observa a evolução do peso, mas neste caso para a casta 

Syrah, a evolução é similar à da casta Touriga Nacional, com excepção da parcela VID, na qual não existe 

diminuição do peso do bago, na parcela LOU na qual existe um ligeiro decréscimo e na parcela DAO na 

qual não existe evolução crescente do peso desde o pintor até à vindima. Estes dados podem indicar que 

a casta Syrah é mais sensível ao stress hídrico do que a Touriga Nacional. 

No entanto, um stress hídrico moderado após o vingamento, apesar de afectar negativamente a divisão 

celular do bago reduzindo o seu tamanho final, aumenta a concentração de antocianas como 

consequência do aumento da razão película/polpa (Coombe & MacCarthy, 2000; McCarthy et al., 2002). A 

razão película/polpa está representada na Figura 19. 

 

Figura 18. Gráfico com a representação da evolução do peso do bago na casta Syrah, desde o pintor até à data de 
vindima nas seis parcelas em estudo. 
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2.2.2. Razão película/polpa 

Da observação da figura 19, verifica-se que a razão película/polpa, em qualquer uma das parcelas e, para 

qualquer uma das castas é sempre superior a 0,30. Para a casta Syrah, o valor deste parâmetro, varia de 

aproximadamente 0,30 em LOU e LEI, a 0,47 na parcela CAB. Para a casta Touriga Nacional esta relação 

obtêm o seu menor valor na parcela DAO (0,37) e o seu maior valor na parcela LEI (0,48). Observa-se, 

também, que na maior parte das parcelas é a casta Touriga Nacional que obtêm os maiores valores, 

poder-se-á, então aferir que é uma casta com uma boa razão película/polpa, sendo de prever uma maior 

quantidade de compostos fenólicos, tendo em conta que a película (em conjunto com a graínha) é a parte 

dos bagos que contribuí maioritariamente em percentagem para a passagem destes compostos para o 

vinho.  

 

Figura 19 . Gráfico de comparação entre a casta Syrah e Touriga Nacional da razão película/polpa nas 
parcelas em estudo. 

2.2.3. Teor Alcoólico Provável, Acidez Total e pH 

2.2.3.1. Touriga Nacional 

Confirma-se pela Figura 20 e 21 que, quer o teor em álcool provável (T.A.P) quer a acidez total e o pH das 

seis parcelas em estudo e para as duas castas em análise, têm a evolução esperada, ou seja, há após o 

pintor uma acumulação de açúcares, provenientes de diversas fontes (por exemplo da fotossíntese, 

migrações, transformação de ácido málico em glicose), e diminuição da acidez total, resultante da diluição, 

neuralização e combustão respiratória dos ácidos orgânicos (Peynaud, 1993). Este fenómeno acentua-se 

com a temperatura, assim a acidez das uvas maduras é mais fraca nos Verões quentes (Reynier, 1989), 

este facto é corroborado com os valores das parcela mais a Sul do país, onde as temperaturas são mais 

elevadas (LIS, CAB e VID). Quanto ao pH, este está directamente relacionado com a acidez total, o que 

implica que se existe diminuição deste último parâmetro, o pH também diminuirá. 
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Figura 20 . Evolução do Teor Alcoólico Provável (T.A.P em percentagem de volume em volume), da acidez 

total (em gramas de ácido tartárico por litro de solução) e do pH, nos bagos da casta Touriga Nacional 

recolhidos nas parcelas em estudo, desde o pintor até à data da vindima. 
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2.2.3.2. Syrah 

De seguida apresentam-se os gráficos da evolução da maturação para a casta Syrah. 

 

 

Figura 21 . Evolução do Teor Alcoólico Provável (T.A.P em percentagem de volume em volume), da acidez 

total (em gramas de ácido tartárico por litro de solução) e do pH, nos bagos da casta Syrah recolhidos nas 

parcelas em estudo, desde o pintor até à data da vindima. 
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2.3. Parâmetros do rendimento 

Através da análise das Figuras 22, 23, 24, 25 e respectivos quadros verifica-se, para a casta Touriga 

Nacional, que foi a parcela LOU aquela onde se registou o maior número de cachos por cepa, que 

consequentemente conduziu a cachos mais leves. O número de cachos foi inferior nas parcelas LEI e VID, 

porque aqui foi efectuada monda de cachos. Os cachos mais pesados obtiveram-se em LEI e VID, devido 

ao seu baixo número e, no caso de CAB e VID, à existência de rega.  

O rendimento mais elevado obteve-se em CAB devido ao grande número de cachos e ao seu elevado 

peso, enquanto na LOU, embora com o maior número de cachos por planta, são unitariamente muito leves. 

Comparando estes dados com alguns trabalhos realizados nas regiões do Dão (Pedroso et al.,1995; 

Castro et al., 2007a), nas regiões dos Vinhos Verdes, Dão, e Bairrada (Castro et al.,2007b; Alberto, 2006) 

verifica-se que nas parcelas LOU e DAO, os valores do rendimento e produção por cepa, são muito baixos, 

o mesmo acontece no peso médio por cacho. Em relação às restantes parcelas, trabalhos realizados na 

região de Lisboa (Fernandes, 2004), apresentam valores inferiores aos obtidos no presente trabalho. Nas 

parcelas do Alentejo, os valores estão dentro dos já encontrados, com excepção de CAB, que obteve um 

rendimento superior ao das médias encontradas nos trabalhos referidos. 

 

Em relação à casta Syrah, foi novamente a parcela CAB, a que obteve maior rendimento, o que 

consequentemente deu origem a uma elevada produção por cepa, tendo um número médio de cachos com 

peso médio. A parcela LOU, obtêm um rendimento médio, com uma elevada produção por cepa, devido a 

um elevado número de cachos (característica do modo de condução), o que consequentemente origina 

cachos mais leves. Na parcela DAO, os dados para estes parâmetros foram médios em comparação com 

as outras parcelas. A parcela LEI, é que obtêm o valor de rendimento e número de cachos mais baixo, 

devido à monda de cachos realizada, no entanto, como consequência obtém o dobro do peso do cacho em 

relação às restantes parcelas. Na parcela LIS a casta Syrah obteve, baixa produção por cepa, com um 

valor médio do número de cachos, no entanto o valor médio do peso deste é baixo, dando origem a uma 

baixa produção, o que pode indiciar algum stress hídrico. Por fim, a parcela VID tem regista um valor de 

produção por cepa médio, sendo o valor do número de cachos relativamente baixo, devido à monda de 

cachos efectuada, o que terá contribuído para o rendimento médio obtido pela parcela. Em comparação 

com trabalhos realizados anteriormente (Azevedo, 2002; Fernandes, 2004; Farinha, 2007), verifica-se que 

tanto os dados obtidos, para o rendimento e produção por cepa, são elevados em todas as parcelas, sendo 

a parcela CAB, à semelhança do que aconteceu com a Touriga Nacional, a que obtém maior valor e, as 

parcelas LEI e LIS os menores valores. No entanto os valores do peso médio por cacho, são médios 

elevados em todas as parcelas, com excepção de LEI, onde o valor é elevado, quase o dobro das 

restantes parcelas, podendo ser justificado com a monda de cachos a que foi sujeita e, na parcela LIS 

onde o valor foi baixo, possivelmente devido ao stress hídrico, tendo em conta o elevado valor do Índice 

Heliotérmico desta parcela e a ausência de rega. 
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Figura 22 . Gráfico e tabela comparativa, com os dados do rendimento médio em toneladas por hectare 
(t/ha) ± epm (n=30), das castas Touriga Nacional e Syrah para cada uma das seis parcelas em estudo 

 

Figura 23.  Gráfico e tabela comparativa, com os dados da produção média em Kg ± epm (n=30), das 
castas Touriga Nacional e Syrah para cada uma das seis parcelas em estudo 
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Figura 24.  Gráfico e tabela comparativa, com os dados do número médio de cachos por cepa ± epm 
(n=30), das castas Touriga Nacional e Syrah para cada uma das seis parcelas em estudo 

 

 

Figura 25 . Gráfico e tabela comparativa, com os dados do peso médio do cacho em g ± epm 
(n=30), das castas Touriga Nacional e Syrah para cada uma das seis parcelas em estudo. 
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2.4. Características dos bagos à vindima 

2.4.1. Touriga Nacional  

Da análise do Quadro 13, verificamos que a parcela LOU, possuí o maior valor de peso do bago, assim 

como o pH mais baixo, que também corresponde a uma acidez mais elevada. As parcelas DAO e LOU 

são as que registam maiores valores em compostos fenólicos (índice de fenois totais (IFT) e teor em 

antocianas totais e consequentemente uma maior intensidade da cor. Por outro lado, as parcelas 

localizadas mais a Sul do país (CAB e VID) são as que possuem menores valores do peso do bago, 

menor acidez total, assim como, menores teores de antocianas totais e IFT, observando-se também, uma 

menor intensidade da cor. Estes valores podem ser justificados tendo em conta as condições óptimas para 

a acumulação de antocianinas dos bagos, que se situam entre os 15 e os 25ºC durante o dia (Kliewer, 

1970) e, que as grandes amplitudes térmicas (Kliewer et al., 1972; Kliewer 1977; Tomana et al., 1979) 

(como ocorre em CAB e VID – Figura 16), fazem diminuir fortemente o teor antociânico nos bagos. No 

entanto, para qualquer uma das parcelas temos um elevado potencial fenólico. 

Quadro 13 . Dados para a casta Touriga Nacional, do peso por bago, Teor Alcoólico Provável (T.A.P), pH, 
acidez total, teor em antocianinas totais, índice de fenóis totais (IFT) e a tonalidade/intensidade da cor, à 
data da vindima 

 
2.4.2. Syrah 

No que diz respeito à casta Syrah (Quadro 14) e, em relação ao peso do bago, continua-se a verificar um 

valor tendencialmente decrescente de Norte para Sul do país. 

Quadro 14 . Dados para a casta Syrah, do peso por bago, Teor Alcoólico Provável (T.A.P), pH, acidez 
total, teor em antocianinas totais, índice de fenóis totais (IFT) e a tonalidade/intensidade da cor, à data da 
vindima. 

Local Peso 
bago (g) 

T.A.P 
(% v/v) pH Ac.Total 

(g ac.tartárico/L) 
Antoc.Totais 

(mg/L) 
I.F.T 
(ua) 

Tonalidade 
da cor (ua) 

Intensidade 
da cor (ua) 

LOU 1,80 11,1 3,33 8,40 541,5 43,9 0,568 10,1 
DAO 1,70 13,0 3,45 5,70 1976,9 80,9 0,532 26,05 
LEI 1,79 13,6 3,51 6,10 1170,8 46,9 0,562 15,26 
LIS 1,48 14,0 3,54 4,20 1909,2 66,7 0,568 19,51 

CAB 1,33 13,0 3,58 5,20 1156,6 51,3 0,602 13,56 
VID 1,31 14,0 3,28 5,70 1770,8 68,2 0,538 22,10 

Local 
Peso 

bago (g) 
T.A.P 

(% v/v) pH 
Ac.Total  

(g ác.tartárico/L) 
Antoc.Totais 

(mg/L) 
I.F.T 
(ua) 

Tonalidade 
da cor (ua) 

Intensidade 
da cor (ua) 

LOU 1,89 11,7 3,31 7,28 1827,7 80,5 0,564 24,03 
DAO 1,76 12,0 3,38 5,90 2489,2 104,4 0,587 30,31 
LEI 1,68 13,1 3,45 5,70 1510,8 67,9 0,617 21,32 
LIS 1,3 13,1 3,40 4,20 1787,7 76,3 0,596 23,02 
CAB 1,36 12,2 3,85 3,90 990,8 60,3 0,731 13,66 
VID 1,24 13,5 3,57 4,05 1335,4 57,6 0,656 15,85 
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A mesma tendência é seguida pela acidez total, que decresce de Norte para Sul, pelas razões já 

apontadas anteriormente, salvo a excepção da parcela DAO e VID, que têm o mesmo valor de acidez. O 

pH, na casta Syrah, não corrobora os dados da acidez total, verifica-se da análise do quadro 14, que é na 

parcela VID, que o pH é mais baixo, apesar de não ser a parcela com a acidez total maior. Quanto aos 

parâmetros da cor e do Índice de Fenóis Totais (I.F.T), verifica-se que os valores mais baixos 

correspondem à parcela LOU, de destacar o baixo valor em antocianinas totais e consequentemente o 

valor de intensidade da cor. Os maiores valores para estes parâmetros são registados nas parcelas DAO, 

LIS e VID, não se verificando nenhuma correspondência, com as diferenças climáticas que aí foram 

verificadas durante o ciclo. O que pode evidenciar uma maior adaptabilidade desta casta a vários terroirs.  

2.5. Características das uvas (mosto) à entrada da adega 

Ao comparar o quadro 15 com o quadro 13 (dados da Touriga Nacional), verificamos que os valores de 

TAP obtidos nos bagos são muito distintos dos valores obtidos para os mostos, com excepção da parcela 

VID. Para a parcela LOU existe um abaixamento significativo do valor de pH, que corresponde a uma 

subida da acidez total. Na parcela DAO, ocorre uma ligeira subida do valor do pH e uma ligeira subida da 

acidez total, não expectável. Em todas as outras parcelas ocorreu uma subida dos valores do pH com a 

respectiva descida do valor da acidez total, sendo este fenómeno mais relevante nas parcelas a Sul do 

país, onde se registam os valores de acidez total mais baixos. Em relação à casta Syrah (comparação do 

quadro 15 com o quadro 14), a diferença de TAP, é pouco relevante, assim como as diferenças no pH e 

acidez total com a excepção da parcela LOU, que tem um incremento de aproximadamente 2 g de ácido 

tartárico por Litro. Estas diferenças de valores dos bagos para os mostos, estarão relacionadas com erros 

na amostragem dos bagos, o que colocará a questão, se a colheita de bagos será ou não representativa.  

Outro factor a apontar, será o facto de que para a casta Touriga Nacional e nas parcelas LOU e DAO 

(onde se verificaram maiores discrepâncias do valor de T.A.P dos bagos para os mostos), existia uma 

pequena incidência de Botrytis cinerea, que terá provocado desidratação dos bagos e a consequente 

concentração de açúcares e compostos fenólicos (Donèche, 1992). Esta diferença entre as castas Touriga 

Nacional e Syrah, podem dever-se a uma maior uniformidade na maturação dos bagos da casta Syrah, 

assim como uma maior resistência a fungos. 

À vindima, nas parcelas LOU, DAO e no caso da casta Touriga Nacional, em CAB, foi realizada antes das 

amostras registarem os 13/13,5º em TAP (% v/v), tendo em conta o estado sanitário das uvas e as 

previsões meteorológicas que apontavam para a previsão de ocorrência de chuvas e o consequente 

agravamento desse estado sanitário. 
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Quadro 15 . Características do mosto de cada uma das castas em cada uma das parcelas, após o 
esmagamento (Teor Alcoólico Provável, pH e acidez total) 

 Touriga Nacional Syrah 

Local 
T.A.P  

(% v/v) 
pH 

Ac.Total  
(g ác.tartárico/L) 

T.A.P  
(% v/v)) 

pH 
Ac.Total  

(g ác.tartárico/L) 
LOU 14,5 3,01 9,30 11,2 3,06 10,20 
DAO 15,2 3,43 6,60 13,2 3,45 4,70 
LEI 13,6 3,35 4,90 13,1 3,56 4,10 
LIS 14,4 3,39 4,50 13,6 3,48 4,20 
CAB 13,2 3,83 3,30 12,3 3,77 3,40 
VID 13,6 3,51 3,38 13,3 3,31 4,80 

 

2.6. Características físico-químicas dos vinhos 

2.6.1. Touriga Nacional   

O teor de antocianinas coradas (antocianinas que dão a cor aos vinhos), está directamente relacionado 

com o pH do vinho e em razão inversa. Como se pode observar a partir do Quadro 16, 16A e 16B essa 

relação verifica-se, sendo nos vinhos das parcelas LOU e LIS, os locais com menor pH e maior teor de 

antocianas coradas, que consequentemente origina valores de ionização das antocianas mais elevados. 

Em relação aos pigmentos poliméricos, observam-se os maiores valores nas parcelas VID, LOU e LIS, 

sendo estes compostos, também importantes para a cor dos vinhos, mas menos sensíveis aos valores de 

pH dos mesmos. 

 

Da observação dos Quadros 16 (A/B), verifica-se que as parcelas com maior intensidade da cor se situam 

nos extremos opostos do país, nas parcelas LOU e VID, sendo a parcela CAB a registar o menor valor, 

estes dados corroboram os comentários feitos anteriormente ao Quadro 13. Ao avaliar o outro parâmetro 

da cor, a tonalidade, observa-se que esta varia em todas as parcelas, sendo no entanto similares nas 

parcelas LOU e LIS, onde os valores indicam vinhos com uma cor mais jovem, existindo também 

proximidade nos valores das parcelas DAO, LEI e CAB, onde a tonalidade apresenta valores que 

enunciam algum acastanhamento. No que respeita aos valores da copigmentação, estes não possuem 

diferenças significativas de parcela para parcela. Em relação ao IFT e ao teor em compostos não 

flavonóides, observa-se que os maiores valores são registados na parcela DAO, sendo os menores na 

parcela CAB. No entanto a proporção IFT/teor de compostos não flavonóides, é semelhante em todas as 

parcelas.  

No que respeita ao poder tanante, em todas as parcelas se obtém valores considerados elevados, mas é 

na parcela LOU, local mais a Norte, que se verifica o maior valor, enquanto o mais pequeno foi registado 

na parcela DAO, o que provavelmente indicará uma maior “macieza” deste vinho, tendo em conta que, o 

poder tanante avalia a sensação de adstringência nos vinhos e, sendo o termo adstringência definido 
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como “complexo de sensações devido ao enrugamento do epitélio como resultado da sua exposição a 

substâncias como taninos” (ASTM, 1991 cit. Moura, 2006).  

Em suma, no caso da casta Touriga Nacional há uma tendência para os valores mais elevados dos 

parâmetros fenólicos serem registados, nas parcelas nos extremos do país, a norte nas parcelas LOU e 

DAO e a SUL, a parcela VID. Sendo a parcela CAB, a obter os piores valores, que podem ser justificados, 

pelo seu elevado rendimento, quando comparado com as restantes parcelas.   

Quadro 16 . Teor Alcoólico, Acidez total, pH e quantificação de alguns compostos fenólicos dos vinhos da 
casta Touriga Nacional, após a fermentação alcoólica e maloláctica 

Local T.Alcoólico 
(%v/v) 

Acidez Total  
(g ác.tartárico/L) 

pH 
Antocianinas  Intensidade 

cor  
(ua) 

Tonalidade 
cor  
(ua) 

Totais 
(mg/L) 

Coradas 
(mg/L) 

Ionização 
(%) 

LOU 14,5 8,3 3,47 432,7 76,20 17,6 12,8 0,65 
DAO 15,3 7,1 3,57 480,3 40,00 8,3 10,4 0,87 
LEI 13,5 6,7 3,69 467,1 37,20 8,0 8,4 0,80 
LIS 14,6 6,4 3,64 497,9 51,80 10,4 10,8 0,68 
CAB 13,6 5,9 4,06 347,0 20,80 6,0 6,4 0,86 
VID 14,0 6,0 3,81 475,9 47,00 9,9 11,3 0,74 

 

 Quadro 16A . Teor Alcoólico, Acidez total, pH e quantificação de alguns compostos fenólicos dos vinhos 
da casta Touriga Nacional, após a fermentação alcoólica e maloláctica 

 

Quadro 16B.  Teor Alcoólico, Acidez total, pH e quantificação de alguns compostos fenólicos dos vinhos 
da casta Touriga Nacional, após a fermentação alcoólica e maloláctica 

Local 
Compostos Fenólicos 

IFT 
(ua) 

Totais 
(mg ác.gálhico/L) 

Flavonóides 
(mg ác.gálhico/L) 

Não flavonóides 
(mg ác.gálhico/L) 

LOU 63,9 2069 1871 197 
DAO 68,9 2230 2043 187 
LEI 52,8 1709 1514 195 
LIS 57,6 1865 1623 241 

CAB 49,3 1596 1419 177 
VID 59,9 1939 1764 175 

 

Local 
Pigmentos Cor devida à Copigmentação  Poder 

Tanante 
(NTU/ml) 

Totais 
(ua) 

Poliméricos 
(ua) 

Polimerização 
(%) 

(ua) (%) (mg Malvidina3glucósido/L) 

LOU 24,64 3,01 12,2 0,24 24,2 4,9 582,5 
DAO 26,77 2,75 10,3 0,23 23,0 4,7 434,0 
LEI 25,55 2,20 8,6 0,31 30,6 6,2 507,0 
LIS 27,88 2,98 10,7 0,26 26,1 5,3 461,9 
CAB 19,29 1,94 10,1 0,23 23,1 4,7 487,6 
VID 26,97 3,17 11,8 0,25 25,1 5,1 487,4 
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2.6.2. Syrah 

No caso da casta Syrah (Quadros 17, 17A e 17B), verifica-se que existe um leque diversificado de valores 

de acidez total, que vão dos 8,3 g de ácido tartárico/L, na parcela LOU, diminuindo à medida que nos 

deslocamos para as parcelas mais a Sul. No que respeita aos valores de antocianinas totais, são 

registados valores médios, mas o valor de ionização destas (razão entre antocianinas coradas e as totais) 

é um valor muito baixo o que se repercute no valor da intensidade da cor, sendo os valores mais elevados, 

nas parcelas LEI e LIS, seguindo-se as parcelas mais a SUL, sendo que a parcela LOU, obteve o valor 

mais baixo.  

Observa-se, também que os valores de polimerização (%) e os valores de copigmentação (%) são 

inversamente proporcionais (visto que ambos os fenómenos utilizam as antocianinas como factor de 

ligação), tendo em conta que regra geral, ocorreu um decréscimo da copigmentação das parcelas mais a 

Norte para as parcelas mais a Sul, e o inverso sucedeu com a polimerização. Sendo que os valores de 

copigmentação, apesar de baixos, estão dentro do intervalo teórico dos 30 a 50%, para os vinhos jovens 

(Boulton, 2001), com excepção da parcela VID. No que respeita aos valores do poder tanante, são as 

parcelas no Alentejo que obtêm os valores mais expressivos. Da análise dos valores de compostos não 

flavanóides e da tonalidade, não há qualquer correlação com as características da parcela de onde 

provêem os vinhos. 

Quadro 17.  Teor Alcoólico, Acidez total, pH e quantificação de alguns compostos fenólicos dos vinhos da 
casta Syrah, após a fermentação alcoólica e maloláctica 

Local T.Alcoólico 
(%v/v) 

Acidez Total  
(g ác.tartárico/L) 

pH 
Antocianinas  Intensidade 

cor 
(ua) 

Tonalidade 
cor 
(ua) 

Totais 
(mg/L) 

Coradas 
(mg/L) 

Ionização 
(%) 

LOU 11,2 8,6 3,45 316,6 13,20 4,2 3,7 0,82 
DAO 13,4 7,0 3,77 422,7 36,00 8,5 6,6 0,69 
LEI 13,4 6,1 3,64 495,7 46,20 9,3 8,2 0,71 
LIS 14,2 6,1 3,68 533,9 44,20 8,3 8,9 0,70 
CAB 12,7 5,8 3,83 402,7 31,80 7,9 7,1 0,80 
VID 13,8 7,1 3,45 377,1 35,80 9,5 7,4 0,67 

 

Quadro 17A . Teor Alcoólico, Acidez total, pH e quantificação de alguns compostos fenólicos dos vinhos 
da casta Syrah, após a fermentação alcoólica e maloláctica 

Local 
Pigmentos Cor devida à Copigmentação Poder 

Tanante 
(NTU/ml) 

Totais 
(ua) 

Poliméricos 
(ua) 

Polimerização 
(%) (ua) (%) (mg Malvidina3glucósido/L) 

LOU 16,97 1,14 6,7 0,34 34,3 7,0 278,3 
DAO 22,73 1,59 7,0 0,31 31,0 6,3 369,0 
LEI 26,66 1,88 7,1 0,30 30,3 6,1 279,8 
LIS 28,99 2,29 7,9 0,31 30,9 6,3 342,8 
CAB 21,92 1,78 8,1 0,30 30,0 6,1 424,8 
VID 20,91 2,05 9,8 0,26 26,1 5,3 452,4 
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Quadro 17B.  Teor Alcoólico, Acidez total, pH e quantificação de alguns compostos fenólicos dos vinhos 
da casta Syrah, após a fermentação alcoólica e maloláctica 

Local 
Compostos Fenólicos 

IFT 
(ua) 

Totais 
(mg ác.gálhico/L) 

Flavonóides 
(mg ác.gálhico/L) 

Não flavonóides 
(mg ác.gálhico/L) 

LOU 36,1 1169 1013 156 
DAO 39,9 1292 1139 152 
LEI 45,6 1476 1276 200 
LIS 44,5 1441 1226 214 

CAB 42,4 1373 1215 158 
VID 37,9 1227 1071 156 

 

Em suma, na casta Syrah, a tendência é para os maiores valores de compostos fenólicos, serem dos 

vinhos obtidos das parcelas DAO, LEI e LIS, parcelas com parâmetros climáticos menos extremos, 

havendo uma declarada tendência para os valores na parcela LOU serem mais baixos. 

Num estudo realizado no Instituto Superior de Agronomia (Serra, 2004), a vinhos provenientes de várias 

regiões, demonstraram que a cor devido à copigmentação não tem relação directa com a sua 

proveniência, mas estará relacionada com a composição fenólica das uvas e com as técnicas de 

vinificação empregues. Mas, ao comparar os dados observados nesse estudo, com os dados obtidos no 

presente trabalho, verifica-se uma elevada semelhança de valores para a maioria dos parâmetros 

analisados e tendo em conta a região, com excepção para os valores das antocianinas totais e pigmentos 

totais, que foi muito superior, no presente estudo, em qualquer uma das parcelas. Os valores de 

polimerização (%), por sua vez são bastante inferiores, tendo em conta que os vinhos que estão em 

análise neste trabalho são vinhos jovens.   

Quando se analisam as características quantitativas dos vinhos (Quadros 16, 16A, 16B, 17, 17A e 17B) é 

impossível separá-las das características das uvas que lhes deram origem (Quadros 13 e 14) e, verifica-se 

um acentuado decréscimo do potencial fenólico dos bagos para os vinhos, em qualquer uma das parcelas 

e para qualquer uma das castas, sendo que este fenómeno é mais nas parcelas que registaram os 

maiores valores para cada uma das castas em análise. Este fenómeno tem em conta que as antocianinas 

são extraídas no início da maceração, sobretudo e fase aquosa na maceração pré-fermentativa e no início 

da fermentação alcoólica (2 a 7 dias, dependendo das condições). Assim que o grau alcoólico atinge um 

certo nível, observa-se uma diminuição em antocianinas, devido a mecanismos que diminuem o seu teor, 

como serem absorvidas pelas partes sólidas, modificada a sua estrutura através da formação de 

complexos com taninos (Roggero et al., 1992) e, a consequente diminuição da intensidade corante. Mas, 

ao analisarmos os dados referentes ao IFT à também uma diminuição acentuada que não é justificada 

pela teoria, tendo em conta que o etanol facilita a sua dissolução no meio.  
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No entanto há que ter em conta que o potencial fenólico dos bagos e a sua extracção pode ser 

manipulada através das técnicas de vinificação (que neste trabalho foram idênticas para todos os vinhos), 

que permitem, que esta seja efectuada em maior ou menor quantidade (Broussaud et al., 1999), como por 

exemplo temperaturas de fermentação, ciclos de remontagem, macerações pré-fermentativas a frio e a 

quente e a utilização de enzimas pectolíticas, que actuam directamente na parede da película.  

2.7. Características sensoriais dos vinhos 

Ao analisar o Quadro 18, verifica-se uma diferença significativa na cor violácea dos vinhos, com maiores 

valores em VID, LOU e LIS e, um valor baixo na CAB, que pode ser justificado pela diferença de 

rendimento em relação às restantes parcelas, verificam-se também diferenças significativas para a 

componente florar do aroma e para as componentes corpo e adstringência da variável gosto. Quanto à 

apreciação global, a análise estatística evidência diferenças entre os vinhos das várias parcelas, 

alcançando melhores resultados os vinhos das parcelas mais a Norte do país, sendo CAB, a parcela com 

menor valor. 

Quadro 18.  Médias e análise estatística (ANOVA-teste Fisher LSD), dos vários atributos da análise 
sensorial para a casta Touriga Nacional, nas seis parcelas em estudo. Significativos para p≤0,05(*), 
p≤0,01(**) e p≤0,001 (***). 

Parcelas 
Cor Aroma Gosto Apreciação 

global violácea vermelha frutado floral intensidade Corpo adstringência acidez 

LOU 3,8 ab 3,7 3,5  3,1 ab 3,8 3,6 a 3,8 a 3,3 3,5 a 
DAO 2,8 c 3,3 3,4  3,4 a 3,6 3,3 ab 3,3 ab 2,8 3,3 a 
LEI 3,1 bc 3,3 3,1  3,1 ab 3,6 3,3 ab 3,2 ab 3,0 3,4 a 
LIS 3,6 abc 3,7 3,6 3,3 a 3,3 3,5 a 2,8 b 2,8 3,4 a 
CAB 1,8 d 2,9 2,9 2,5 b 3,2 2,8 b 2,7 b 2,7 2,7 b 
VID 3,9 a 3,7 3,0 2,7 ab 3,4 3,5 a 2,8 b 2,6 3,2 ab 
Sig. * ns ns * ns * * ns * 

 

Da observação do gráfico abaixo (Figura 26), verifica-se que o perfil sensorial, é uma característica da 

casta, com cor violácea e vermelha intensa, componente aromática média, assim como o corpo e acidez 

média baixa. No que respeita à componente da adstringência, muito marcada na parcela LOU. De 

salientar que a parcela CAB, se destaca do perfil normal, por possuir valores mais baixos para todas as 

variáveis da análise. 
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Figura 26.  Gráfico com a representação dos vários atributos da análise sensorial dos vinhos da casta 

Touriga Nacional para as seis parcelas em estudo. 

O Quadro 19, evidencia que para a casta Syrah, a parcela que obteve valores mais baixos, para todas as 

variáveis e, significantemente distintos das outras regiões, foi a parcela LOU. Sendo que as diferenças 

mais significativas, são observadas na cor violácea e no corpo. Não existe nenhum parâmetro que possa 

distinguir as parcelas entre si (com excepção de LOU), no entanto, na apreciação global, os vinhos mais 

bem classificados são os das parcelas LIS, CAB e LEI, respectivamente, dados que corroboram os valores 

da análise química (Quadros 17,17A e 17B). 

Quadro 19 . Médias e análise estatística (ANOVA-teste Fisher LSD), dos vários atributos da análise 
sensorial para a casta Syrah, nas seis parcelas em estudo. Significativos para p≤0,05(*), p≤0,01(**) e 
p≤0,001 (***). 
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Parcelas 
Cor Aroma Corpo Apreciação 

Global violácea vermelha frutado floral intensidade corpo adstringência acidez 

LOU 1,3 b 2,6 b 2,3 b 2,0 b 2,8 b 1,9 c 2,3 b 3,2 1,6 c 

DAO 3,3 a 3,3 ab 3,1 ab 2,3 ab 3,4 ab 3,1 b 3,3 a 3,1 2,8 b 

LEI 3,6 a 3,6 a 3,6 a 2,4 ab 3,7 a 3,3 ab 3,2 a 2,7 3,2 ab 

LIS 3,8 a 3,7 a 3,3 a 2,8 ab 3,3 ab 3,7 a 2,9 ab 3,1 3,6 a 

CAB 3,5 a 3,3 ab 3,3 a 2,9 a 3,3 ab 3,5 ab 3,2 a 3,0 3,4 ab 

VID 3,3 a 3,3 ab 3,2 a 2,7 ab 3,0 ab 3,1 b 2,8 ab 3,0 3,0 ab 

Sig. *** * * * * * ** ns * 
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Da observação da Figura 26, verifica-se o que já anteriormente foi dito sobre o vinho da parcela LOU, que 

se diferencia do perfil sensorial da casta, principalmente no que respeita aos parâmetros da cor, assim 

como no aroma frutado, corpo e adstringência. De salientar que na componente aromática os vinhos das 

parcelas DAO e LEI, apresentam um perfil semelhante, talvez devido à sua proximidade geográfica e 

semelhança ecológica. Sendo que LIS, CAB e VID, também apresentam um perfil semelhante, mas com a 

parcela LIS a obter os melhores resultados. 

 

 

 

Figura 27.  Gráfico com a representação dos vários atributos da análise sensorial dos vinhos da casta 
Syrah para as seis parcelas em estudo. 
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VI. CONCLUSÕES 

O trabalho realizado, embora de um único ano, parece indicar o elevado potencial de ambas as castas 

(Touriga Nacional e Syrah) em qualquer das regiões em estudo. É um estudo, que tem por objectivo a 

diferenciação das parcelas ao nível macro e mesoclimático, não abordando os aspectos do microclima do 

coberto.  

É um trabalho que poderia ter sido potenciado, se se pudesse ter acesso a Sistemas de Informação 

Geográfica (SIG), assim como a dados meteorológicos dos locais exactos das parcelas. No entanto o 

estudo foi feito ao nível regional, para os quais foi possível a obtenção de dados. 

 Comparando os dados climáticos, nomeadamente através dos termopluviogramas, os dados das normais 

climáticas e os dados do ano 2008, em que foi realizado o trabalho, pode-se dizer que este foi considerado 

um ano típico ao nível das temperaturas, o que não se verifica ao analisar a variável precipitação, na qual 

existe um aumento significativo no primeiro semestre, o que originou repercussões ao nível do rendimento, 

diminuindo-o consideravelmente nas parcelas LOU e DAO, principalmente na casta Touriga Nacional, 

mais sensível a estes fenómenos. Verificando-se grande disparidade no rendimento obtido, 

nomeadamente ao nível do peso médio do cacho. O peso do bago decresceu de Norte para Sul do país, 

mesmo com rega nas duas parcelas do Alentejo. 

Da análise dos índices bioclimáticos, assim como do Sistema CCM Geovitícola, verifica-se que cada 

parcela é distinta climáticamente. As elevadas amplitudes térmicas, também representam um papel muito 

importante, principalmente ao nível da acumulação da antocininas totais, que é prejudicada por elevados 

valores, verificando-se que os valores mais elevados registam-se nas parcelas mais a Sul e no interior 

(CAB e VID), e o menor valor na parcela mais litoral (LIS).  

Em termos qualitativos, a acumulação dos compostos fenólicos nas películas foi muito marcada pelo 

rendimento, verificando-se valores mais baixos nas parcelas mais a Sul, no caso da casta Touriga 

Nacional. Sendo que na casta Syrah, não existem diferenças significativas, com excepção da parcela 

LOU, na qual a Syrah, obteve os piores valores, mas que estarão relacionados com questões térmicas. 

Os factores climáticos, revelaram-se neste estudo mais importantes na casta Touriga Nacional, do que na 

Syrah, o que aparenta que esta última não é tão influenciada pelas variáveis que determinam parte da 

definição de terroir.  

Na casta Touriga Nacional, observou-se um elevado potencial fenólico dos bagos, que regra geral, 

decresceu, de Norte para Sul do país, sendo que o maior valor foi registado, na parcela DAO, local de 

onde a casta é originária, segundo Martins et al.(2009). O mesmo se verificou na casta Syrah, os melhores 

valores, são obtidos nas parcelas DAO, LIS e VID, no entanto todas as parcela obtiveram valores 
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elevados, com excepção da parcela LOU, onde possivelmente os índices bioclimáticos não são favoráveis 

à casta, que teoricamente é mais exigente ao nível heliotérmico. 

No entanto, este potencial fenólico tão distinto nos bagos, não se repercutiu de maneira tão evidente nos 

vinhos. Mas é possível, usando técnicas de vinificação distintas obter uma maior extracção dos 

compostos, visto que este está disponível nos bagos. 

Como reflexão final, pode dizer-se que, tendo em conta os dados físico-químicos dos bagos e vinhos, 

assim como a análise sensorial, indicam vinhos distintos entre si, exprimindo o potencial de cada terroir 

onde se realizou o estudo. Estas diferenças provêem, entre outros factores, das grandes diferenças 

climáticas que existem de parcela, para parcela e, mesmo dentro da mesma região como foi observado no 

caso das parcelas LEI e LIS, que pertencem ambas à região vitivinícola de Lisboa, assim como nas 

parcelas CAB e VID, que pertencem à região vitivinícola do Alentejo e, que registaram diferenças 

relevantes na análise dos vários parâmetros climáticos, tendo estes um papel primordial na expressão das 

características dos vinhos.  

No entanto, sem esquecer que as características intrísecas a cada casta, podem ser sempre potenciadas, 

não apenas por um factor, mas por um conjunto de características edafo-climáticas, assim como a própria 

tecnologia vitícola e enológica e o ano de vindima.  
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