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II. RESUMO 

 

Com o objectivo de avaliar as possibilidades da utilização da detecção remota na 

identificação e gestão da variabilidade espacial de uma vinha, apresentam-se os 

resultados de um ensaio de viticultura de precisão instalado em duas parcelas de vinha 

uma da casta Touriga Franca e outra da casta Syrah, localizadas na zona Norte da 

Região do Tejo.  

Com base nos dados do índice de vegetação NDVI (normalised difference vegetation 

index) obtidos por fotografia aérea digital num voo realizado ao pintor, e em dados 

agronómicos colhidos numa amostra de videiras, obtiveram-se regressões linares entre 

os valores de NDVI e os valores de área foliar, peso lenha de poda, produção, peso 

cachos e qualidade do mosto. Os resultados obtidos permitem concluir que existem 

diferenças significativas ao nível dos parâmetros do coberto, rendimento, vigor e 

qualidade dos vinhos obtidos entre classes e castas.  

A segmentação permitiu a obtenção de valores significativamente superiores no álcool 

provável, acidez total, antocianas, intensidade de cor e fenóis totais do mosto à vindima 

na classe de menor NDVI, correspondente ao menor vigor das videiras. 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: videira, viticultura de precisão, ndvi, rendimento,segementação 

da vindima e qualidade. 
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Precision Viticulture: The use of remote sensing in the study of spatial variability of 

force, production and quality, grape "Syrah" E "Touriga Franca" 
 

III. Abstract 
 

In order to evaluate the possibilities of using remote sensing in the identification and 

management of spatial variability of a vineyard, we present the results of a test of 

precision viticulture installed in two plots was one of Touriga Franca and other caste 

Syrah, located in the northern region of the Tagus. 

 

Based on data of vegetation index NDVI (normalized difference vegetation index) 

obtained by digital aerial photography on a flight out to the painter, and agronomic data 

collected from a sample of vines were obtained linares regressions between NDVI 

values and the values of leaf area, weight of pruning wood, production, weight and 

quality of the grapes must.  

The results showed that significant differences in terms of the parameters of the canopy, 

yield, vigor and quality of wines made between classes and grapes varieties. 

Segmentation allowed to obtain significantly higher values in the probable alcohol, total 

acidity, anthocyanins, color intensity and total phenols of the grape harvest in the class 

of lower NDVI, corresponding to the lowest force of vines. 

 

KEY WORDS: grapevine, precision viticulture, ndvi, yield, segmentation of the vintage 

and quality. 
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VI- INTRODUÇÃO 

 

Desde sempre que o vinha e a vinho têm um elevado peso no sector agrícola nacional. 

Actualmente com o investimento que foi realizado nas últimas duas décadas no sector 

vitivinícola nacional, ou seja, reestruturação e criação de novas empresas em todas as 

regiões vitivinícolas de Portugal, houve um crescimento não só na componente 

económica mas também na vertente social do país. Estando os vinhos portugueses 

actualmente numa fase de afirmação/consolidação internacional, concorrendo num 

mercado global com outros oriundos tanto do velho mundo como do novo mundo, é de 

extrema importância para o sector apostar cada vez mais na produção de vinhos de 

qualidade competitivos, com o menor impacto ambiental possível. 

  

Nas últimas décadas a agricultura mundial tem sofrido uma profunda evolução ao nível 

tecnológico, que através da utilização de sistemas de recolha, de integração, de 

tratamento da informação e actuando em conjunto com os equipamentos agrícolas 

conseguem chegar a uma agricultura de precisão. Esta é de extrema importância, dado 

permitir, entre outros, diminuir os custos ambientais e de produção, aumentando a 

quantidade e qualidade das produções e melhorar as condições de trabalho do operador 

em todas a fases do ciclo de produção (plantações, fertilizações, mobilizações de solo, 

sementeiras e colheita).  

  

A vinha como cultura agrícola também tem assistido nestes últimos anos a um aumento 

exponencial da utilização de tecnologias, com vista à monitorização e caracterização da 

variabilidade espacial das variáveis relacionadas com o vigor, rendimento e qualidade. 

Estas ferramentas permitem uma melhor caracterização de cada ciclo vegetativo, 

ajudando o viticultor e o enólogo a melhorarem os seus conhecimentos da vinha e das 

uvas. Possibilitam um aumento da competitividade das empresas.   

 A detecção remota é uma dessas tecnologias, hoje muito utilizada em viticultura de 

precisão, que se baseia na detecção e registo da radiação reflectida a partir de um alvo 

localizado no solo que, no caso das vinhas, pode incluir a vegetação da videira, o solo e 

eventual vegetação do enrelvamento da entrelinha.  
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As imagens podem ser obtidas a partir de satélites ou de aeronaves que voam a baixas 

altitudes. A quantidade de radiação reflectida desse alvo é descrita através de um índice 

espectral de reflectância (Proffitt et al., 2006).  

 

O NDVI- “Normalised Difference Vegetation Index” é um dos índices que tem sido 

muito utilizado em Viticultura de Precisão para identificação de áreas infestadas com 

filoxera (Johnson et al., 1996) e para estimativa da variabilidade espacial do vigor e 

consequente variação do rendimento e qualidade (Hall et al., 2002). Os mapas obtidos, 

ao permitirem visualizar a variabilidade espacial da vinha, constituem ferramentas 

importantes para ajudar o viticultor na gestão da vinha, designadamente ao nível da 

aplicação de fertilizantes, fitofármacos e água e consequente redução dos impactos 

ambientais da actividade agrícola. Para além disso esta tecnologia oferece a 

possibilidade de segmentação da vindima consoante os lotes desejados pelo enólogo, 

conseguindo desta forma aumentar o potencial qualitativo dos vinhos finais e 

consequentemente a margem bruta do viticultor.  

Com este trabalho pretende-se avaliar as possibilidades da utilização da detecção remota 

na identificação e gestão da variabilidade espacial do vigor, produção e qualidade em 

duas parcelas de vinha da empresa Encosta do Sobral, na casta “Touriga Franca” e 

“Syrah”, localizadas na zona Norte da Região Vitivinícola Tejo.  
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V-REVISAO BIBLIOGRÁFICA 
 
 
V.1. Viticultura de Precisão: Enquadramento Mundial e Nacional 
 
 
O conceito de agricultura de precisão surgiu no inicio dos anos 90 na primeira 

conferência internacional sobre o tema que se realizou em 1992 nos Estados Unidos da 

América (Ortega-Esser, 2002). Desde ai foram-se criando e desenvolvendo novos 

métodos de gestão e novas tecnologias (Bramley, 2000). A recente aparição da 

viticultura de precisão é proveniente da agricultura de precisão, tendo surgido na 

Austrália com o aparecimento dos monitores de rendimento de uvas (1999) associados a 

sistemas de posicionamento global (GPS) e a sistemas de informação geográfica (SIG), 

permitindo aos produtores quantificar a variabilidade espacial dos rendimentos 

existentes numa vinha (Ortega-Esser, 2002). 

A grande variabilidade dos solos existentes em todas as empresas vitícolas do mundo, 

origina inúmeros terroir, que apresentam ao longo dos anos comportamentos 

heterogéneos, distintos, de difícil mapeamento e quantificação (Proffit et al., 2006).  

Devido ao valor acrescentado que o vinho apresenta e à grande competitividade do 

mercado global, é necessário cada vez mais aumentar o conhecimento do maior número 

de variáveis intervenientes para que a qualidade do vinho tenha uma maior consistência 

ano após ano, não só a nível qualitativo mas também quantitativo. Como tal, desde 

cedo, esta tecnologia teve uma boa aceitação em todo o mundo (Austrália, Brasil, Chile, 

França, EUA) começando agora a emergir em Portugal (Pires, 2008). Este autor 

considera que em Portugal a viticultura de precisão está a ter provavelmente uma maior 

sucesso que a Agricultura de Precisão devido às características específicas do sector da 

vinha (parcelas de minifúndio e com elevada heterogeneidade).  

 

V.2.Viticultura de Precisão: Ciclo, Variabilidade espacial e Detecção 
Remota  
 
A viticultura de precisão (VP) tem como concepção a monitorização e gestão da 

variabilidade espacial de todas a variáveis físicas, químicas e biológicas que estão 

interligadas com a produtividade de uma vinha (Lamb & Brambley, 2001). A VP tem 

com principal objectivo controlar o sistema de produção através da identificação das 

zonas/parcelas diferentes na vinha e do fornecimento de meios que permitam que essas 
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parcelas possam ser geridas separadamente. Para o efeito utiliza uma vasta gama de 

ferramentas e tecnologias que possibilitam aos técnicos uma tomada de decisão mais 

robusta e orientada (Proffit et al., 2006). Desta forma maximiza-se, a eficiência de 

produção e a qualidade, ao mesmo tempo que se minimiza o impacte ambiental da 

actividade agrícola e o risco para o viticultor/empresa (Pires, 2008).   

 

Na vinha podem ocorrer dois tipos de variabilidade: espacial e temporal. A primeira está 

associada a causas mais intrínsecas da vinha, tais como: topografia, características do 

solo, sanidade das plantas, mesoclima e técnicas culturais. Nas primeiras o técnico 

apresenta uma menor capacidade intervenção, enquanto nas técnicas culturais poderá ter 

um maior controlo mas, mesmo assim, existem decisões que podem influenciar a 

performance e a variabilidade espacial da vinha ao longo da sua vida: origem do 

material vegetal, selecção do clone, selecção do porta-enxerto, dimensionamento da 

rega, etc. A variabilidade temporal está associada a fenómenos anuais: alterações das 

técnicas culturais, condições meteorológicas e ataques de pragas ou fungos que podem 

dar origem a desastres anuais, bem como, desavinho, queda de granizo, fogo, ataque de 

míldio, oídio ou de cigarrinha (Proffit et al., 2006).  

 

Proffit et al. (2006), mencionam como principais razões para a utilização da VP: 

- Identificação e localização de áreas/zonas com distintas ou similares características de 

crescimento; 

- Quantificação da interferência dessas áreas/zonas no comportamento da vinha; 

- A utilização de toda a informação recolhida para perceber as razões dos diferentes 

comportamentos; 

- Melhorar a eficiência da mão-de-obra e dos factores de produção: rega, fertilizantes, 

etc.;  

- Ajuda a uma tomada de decisão mais robusta, de forma a melhorar a eficiência de 

produção, a rentabilidade e a sustentabilidade. 

A VP surge como uma técnica moderna, expedita e eficaz de avaliação da variabilidade 

através da detecção remota e das correlações espaciais. Desta forma, evitam-se os 

processos convencionais de determinação de vigor, maturação e alterações fisiológicas 

(stress) que, para além de exigirem uma elevada mão-de-obra, produzem informação de 

elevada variabilidade e de difícil interpretação (Pires, 2008). 
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Corky & Bramley (1998), descrevem a viticultura como um simples processo de 

entradas (“inputs”) e saídas (“outputs”) (Figura 1). A VP através do conhecimento da 

variabilidade existente permite uma utilização mais eficiente dos “inputs” como a rega, 

fertilização e fitofármacos com base nos resultados obtidos nos “outputs” (uvas e 

vinho). O estabelecimento e maneio de uma vinha requerem informação cuja quantidade 

e qualidade constitui um factor muito importante que determina a qualidade da 

produção e a rentabilidade do sistema. 

 
Figura 1 - Processo de entradas (inputs) e saídas (outputs). Adaptado de Corky & 
Bramley (1998). 
 
Segundo Proffit et tal., (2006) a VP baseia-se num processo cíclico que consiste em 3 

fases (Figura 2): 

- Fase 1: Observação da comportamento da vinha e colheita de dados através de 

ferramentas tais como: detecção remota, mapa de rendimento, mapa do solo e dados da 

qualidade da uva que vão ser essenciais para resolução da questão em causa através da 

interpretação dos resultados, que dependerá sempre do tipo, forma e época da recolha de 

informação;  

-Fase 2: Consiste na interpretação e avaliação dos dados após o carregamento dos 

mesmos num software e a sua análise espacial através do SIG; 

- Fase 3: Implementação e gestão de um plano, que vai diferenciar os tratamentos 

(“inputs”) por zonas da vinha e épocas de diferente intervenção como por exemplo: 

rega, fertilizações, tratamentos fitossanitários, operações culturais, datas de vindima, 

etc. 

A figura 2B ilustra um exemplo de uma vinha da região de Coonawara, Austrália, onde 

foi realizado um trabalho de VP em que, através do mapa, o rendimento foi relacionado 

Clima, Solo, 
Doenças, 
pragas, etc. 

Rega, Fertilizantes, 
Fungicidas, 

Técnicas culturais 

Uva, Vinho 

Mapas de 
rendimento e 
qualidade da uva

Viticultor, 
Enólogo 

Vinha
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com as propriedades do solo, verificando-se que a elevada variabilidade do rendimento 

era proveniente das mesmas. Desta forma, dividiram a parcela em três zonas distintas 

com o objectivo de separar a data de vindima e o vinho resultante (Bramley, 2000). 

Como se trata de um processo cíclico e anual, vai haver uma avaliação do 

comportamento dos inputs e output, estando sujeitos a correcções anuais dependendo 

das necessidades pretendidas (Proffit et tal., 2006).   

 

  
Figura 2 – (A) Processo cíclico da VP (Bramley, 2000). (B) Análise conjunta da 
recolha de informação de diversas variáveis da vinha (Proffit et tal., 2006).   
 

 

Amostragem georeferenciada de uma vinha 

 

A amostragem georeferenciada de uma vinha consiste na determinação à priori dos 

pontos de amostragem através de um desenho estatístico por meio de um programa SIG. 

A primeira fase passa por marcar o perímetro e a área de interesse e, posteriormente, 

define-se a técnica e a intensidade de amostragem. Após a definição do local exacto, 

procede-se à recolha da amostra que fica identificada e mais tarde é sujeita a análise 

num laboratório. Os dados obtidos são atribuídos a cada ponto de amostragem e 

novamente inseridos e interpolados no SIG. Assim é possível construir mapas que 

representam a distribuição da variabilidade da característica desejada. Todo este 

processo pode estar associado a muitos erros das variáveis estudadas na vinha e como 

tal, para se corrigirem, deve-se proceder a nova recolha de amostras (Ortega-Esser, 

2002).  

 

B A 
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As principais vantagens da amostragem georeferenciada são: 

- Descrição adequada à característica desejada, permitindo uma melhor planificação das 

operações a realizar; 

-Os pontos georeferenciados, ao estarem dispostos de uma forma sistemática e com 

coordenadas conhecidas, permitem uma fácil interpolação dos dados e construir mapas 

das características desejadas, o que facilita bastante a identificação das zonas 

homogéneas dentro de cada parcela (Ortega-Esser, 2002). 

Estas amostras podem ser utilizadas para avaliar a variabilidade espacial de diversas 

variáveis de uma vinha. As mais comuns são: propriedades físicas e químicas do solo, 

rendimento, grau de maturação, análises foliares, peso de lenha de poda, etc. (Ortega-

Esser, 2002) 

 

Detecção remota 

 

A detecção remota é uma técnica que recolhe informação sobre os objectos através da 

análise dos dados recolhidos por instrumentos especiais que não estão em contacto 

físico com os objectos investigados (Ortega-Esser, 2002). Pires (2008) acrescenta que 

pode ser utilizado o termo de detecção remota próxima para os dados que são recolhidos 

em plataformas terrestres (sensores de condutividade, Georadar, espectrometria de 

radiação gama) e detecção remota para aquisição de dados através de sensores montados 

em plataformas aéreas (imagens de satélite, fotografia aérea digital, imagens de radar, 

lidar, etc.). 

 

A detecção remota em plataformas aéreas pode ser feita por satélite (IKONOS, ASTER, 

LANDST7, etc.) ou por imagens aéreas. A primeira opção é mais utilizada em 

programas governamentais vocacionados para a gestão de rega e tem como principais 

inconvenientes a sua resolução espacial (máximo de 4 metros não sendo compatíveis 

com a unidade de gestão) e temporal, nem sempre disponíveis nas épocas necessárias do 

desenvolvimento vegetativo, dependendo da frequência re-vista do local pelo satélite. 

Enquanto as imagens aéreas conseguem abranger até uma área de 200ha e ter um 

resolução espacial de alguns centímetros (≈20 cm) a 1 m, o que implica uma maior 

quantidade de informação. Lamb et al. (2001), sugerem que por vezes consegue-se 

visualizar melhor a distribuição espacial no mapa de rendimento quando se usa um pixel 

com menor resolução (3 m) comparativamente ao de maior resolução (20 cm). Mesmo 
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parecendo contraditório os autores referem o facto de não haver uma imagem tão nítida, 

onde não é necessário tratar a imagem antes de a utilizar. Outros autores mencionam o 

contrário (Proffit et al., 2006; Bramley, 2001). 

 

 
 

Figura 3 - Exemplo de um avião comercial ligeiro e câmara digital (Fonte: Proffit et al., 
2006) (A), exemplo de um satélite (B). 

 

Existem três fases do ciclo da vinha sugeridas para a recolha de informação (voo): 

Floração, Pintor e Maturação. De forma a racionalizar a relação custo/qualidade de 

informação podemos concentrar a recolha apenas num só voo: Pintor, fase fenológica 

que permite uma melhor correlação com o mapa de rendimento (Lamb et al., 2001). A 

resolução temporal das imagens aéreas é bastante mais flexível, uma vez que podem 

voar em qualquer altura do ano e mesmo na presença de nuvens ou neblina podem voar 

abaixo da sua cobertura.  

Na VP a fonte de dados mais procurada são as imagens aéreas obtidas a partir de 

sensores multiespectrais (pequeno nº de comprimento de onda: 2-10, se fosse superior a 

10 seria hiperespectrais) (Pires, 2008). Em Portugal por estarmos a dar os primeiros 

passos ainda não conseguimos ter uma resposta eficaz ao nível temporal das imagens 

aéreas, dado que as empresas intervenientes estão dependentes de terceiros, levando 

muitas vezes a que não consigam voar na data desejada, pondo em causa os trabalhos 

científicos e empresariais dos interessados. 

 

Com o auxílio das imagens aéreas obtêm-se a informação sobre os objectos (vinhas) 

através da análise dos dados recolhidos. As folhas da videira (semelhante à maioria das 

espécies vegetais) reflectem em maior grau a zona verde (≈530nm) do espectro 

electromagnético. 

 As ondas correspondentes ao vermelho e ao azul apresentam uma menor reflectância, 

devido à absorção destas pela clorofila. É por este motivo que as folhas apresentam a 

cor verde na zona do visível. Contudo, uma porção significativa da luz solar é reflectida 

A B 
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na zona do infravermelho próximo e neste o contraste entre as folhas e o solo é muito 

maior. Esta característica (diferenças no espectro reflectido) permite quantificar a 

biomassa de uma vinha (Cook & Bramley, 1998). Aliás, a reflectância na zona do 

infravermelho próximo é bastante mais sensível à alteração do estado sanitário das 

plantas (Figura 5). Normalmente, a influência das doenças, pragas, nutrição, teor de 

água disponível ou qualquer outro motivo de stress afecta a biomassa da videira e a 

resposta espectral das folhas (Ortega-Esser, 2002). 

 
Figura 4 - Perfil do espectro reflectido determinado para vinha (“Cabernet 
Sauvignon”), cobertura vegetal (cultura”grão de bico”) e de um solo vermelho-
acastanhado descoberto. Dados recolhidos numa vinha da Charles Sturt University, 
Austrália (Lamb, 2001). 
 
 
Os sensores remotos têm a capacidade de quantificar separadamente os diferentes 

comprimentos de ondas reflectidas por um objecto. A partir das imagens recolhidas é 

possível construir índices que permitem conhecer, entre outras coisas, o estado sanitário 

e o vigor do vinhedo. Um dos índices de vegetação mais usados em viticultura de 

precisão é o NDVI – “Normalised Difference Vegetation Index” – que é calculado a 

partir da seguinte fórmula: NDVI = (NIR – Red) / (NIR + Red) em que NIR representa 

a reflectância na banda de comprimento de onda do infravermelho próximo e o Red a  

reflectância na banda do vermelho. Os seus valores variam entre -1 e 1 (Hall et al., 

2002). As zonas de maior vigor (densidade vegetal) possuem uma maior reflectância na 

zona do infravermelho próximo e uma menor reflectância no vermelho, apresentando 

valores mais altos de NDVI (Ortega-Esser, 2002). A partir da observação do mapa de 

Azul      Verde        Vermelho    IV
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NDVI é possível estabelecer zonas de intervenção diferenciada dentro de cada parcela 

de vinha em plena produção, podendo também ser delimitadas zonas antes da plantação 

através da recolha dos dados físico-químicos do solo com o auxílio de outras 

ferramentas (Proffit et al., 2006). 

 

Outro índice utilizado é o PCD “Plant Cell Density” ou RVI “Ratio Vegetation Index – 

sendo calculado pela fórmula: PCD ou RVI= (NIR/Red), onde o NIR representa a 

reflectância na banda de comprimento de onda do infravermelho próximo e o Red a 

reflectância no banda do vermelho. Este índice é semelhante ao NDVI em que apresenta 

a diferença entre os altos valores de reflectância no “NIR” na banda do infravermelho 

próximo e os baixos valores de reflectância na banda do vermelho. Os valores são altos 

para valores elevados de biomassa fotossinteticamente activa e baixos para valores 

baixos da mesma. Actualmente parece não haver consenso não escolha do índice mais 

fiável e representativo do valor da biomassa fotossinteticamente activa usada na VP 

(Proffit et tal., 2006). Os mesmos autores indicam as principais limitações da detecção 

remota: 

 

- Em casos de elevada densidade da sebe o NDVI torna-se insensível (satura) às 

alterações da biomassa; 

- A informação limita-se à recolhida na superfície do coberto, que pode ser confundida 

com a do solo, necessitando de uma elevada resolução (nº de pixels) para proceder 

posteriormente à sua filtragem e tratamento dos dados; 

- Através do índice de biomassa consegue-se verificar se a planta está em stresse, mas 

não se consegue identificar o tipo de stresse (praga, doença, nutrição ou stresse hídrico); 

- Em sebes estreitas (0,5 m) existe uma dominância dos valores do espectro relativos ao 

solo, sombra ou cor do solo; 

- Existe a dificuldade em associar os valores medidos aos diferentes sistemas de 

condução e respectivas sebes (altura da sebe, densidade da sebe, nº de planos de 

vegetação, distância da entrelinha, etc.); 

- Necessidade de processos e equipamentos adicionais para a produção de uma 

cartografia realista.     
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V.3. Viticultura de Precisão: Vigor 
 
O vigor da videira está directamente relacionado com diversos parâmetros fisiológicos e 

agronómicos (área foliar, produção, dimensões e caracterização do coberto, etc.) 

essenciais à caracterização e desenvolvimento da vinha.   

Nas primeiras fases do ciclo vegetativo anual da videira, as estruturas perenes são 

consideradas como fornecedoras de reservas alimentares para o crescimento das raízes e 

dos lançamentos (Koblet et al., 1994). A produção e a longevidade da videira são 

determinadas pelas condições de produção, de utilização e de acumulação de reservas 

nas partes perenes (Hunter et al., 1995). 

Um dos parâmetros essenciais para a caracterização do vigor do coberto é a sua área 

foliar, a qual é fundamental para todo o sistema fisiológico da planta. Outro aspecto 

importante é o contributo da área foliar principal e das netas para a área foliar total da 

videira, a qual exibe variações sazonais. A razão entre área foliar principal e área foliar 

total diminui com o avanço do ciclo, indicando que a área foliar das netas se torna 

importante sobretudo durante a fase final da maturação dos frutos (Afonso, 1996).  

O balanço ‘source/sink’ é muitas vezes associado à relação área foliar/peso 

fruto. Normalmente, a sensibilidade da videira a condições limitantes aumenta quando 

esta relação diminui (Poni et al., 1994). Do ponto de vista fisiológico, o comportamento 

da biomassa fotossintetizante e as relações ‘source/sink’ são fundamentais para garantir 

a capacidade produtiva e a longevidade das videiras (Chaves, 1986). 

É necessário considerar que o facto de termos uma elevada relação área foliar/produção, 

não é condição suficiente para que haja uma grande acumulação de açúcares nas uvas, 

já que, se o coberto for muito denso, grande parte das folhas não vão fotossintetizar 

convenientemente. Em videiras com elevada relação ‘source/sink’ as folhas senescem, 

ou seja, o seu teor clorofilino diminui mais rapidamente do que nas folhas das 

modalidades com baixa relação ‘source/sink’ (Moreira, 2004). 

Como consequência dos baixos níveis de luz as folhas dos lançamentos interiores 

apresentam valores inferiores de fotossíntese e vida curta proveniente da clorose e 

abcisão precoces induzidas pela sombra (Smart et al., 1982).  

Segundo Petrie et al. (2000) quando se diminui a dimensão sink pela desfolha ou 

desponta, as restantes folhas respondem, normalmente, com um aumento da actividade 

fotossintética. À medida que diminui a relação ‘source/sink’, geralmente, a necessidade 

em fotoassimilados para a maturação dos frutos, favorece a manutenção e o aumento da 
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taxa fotossintética da videira (Kriedman et al., 1975, Chaves, 1986; Hunter & Visser, 

1990; Barros, 1993).  

Num estudo realizado por Queireix et al. (2000) verificou-se que as videiras com frutos 

apresentavam uma taxa fotossintética e uma concentração em açúcares foliares bastante 

superiores às videiras sem frutos. Os mesmos autores verificaram ainda que nas videiras 

sem frutos, a acumulação de açúcares coincide com uma diminuição da taxa de 

fotossíntese e com um acentuado fecho estomático. Contudo, as videiras com frutos 

apresentavam uma taxa de fotossíntese estável ao longo de todo o ciclo.  

Segundo Williams et al. (1987) e Kliewer et al. (1988), os valores aconselhados de área 

foliar necessária para a produção de um grama de fruto, variam entre 5 a 14 cm2. 

Contudo Smart & Robinson (1991) referem como valor ideal 12 cm2/g. 

Arkun (2000) considera que a detecção remota oferece uma visão robusta do 

crescimento vegetativo com uma boa extrapolação para o rendimento/ qualidade das 

uvas, mas o ideal será o desenvolvimento de um modelo que consiga ser representativo 

do comportamento fisiológico da vinha. Actualmente as limitações associadas à recolha 

de informação dos cobertos vegetais e dos vários tipos de sebe estão relacionadas com a 

qualidade da imagem remota usada. Existem casos do uso de imagens hiperespectrais 

para a recolha de informação geográfica para a identificação de castas por parcelas.  

A grande dificuldade da detecção remota em recolher informação sobre o coberto 

vegetal, consiste no facto desta apenas se referir à superfície exterior do coberto, não 

conseguindo contemplar as camadas interiores da sebe. Para contrariar este facto Praat 

& Irie (2003) desenvolveram sensores ligados a um veículo terrestre com GPS, 

conseguiram recolher informação da porosidade da sebe ao longo das parcelas. 

Inicialmente os resultados apresentavam fortes correlações entre as imagens e os valores 

medidos mas ainda não suficientemente robustas quando comparados com as medições 

manuais.  

Em zonas de solo mais fértil normalmente as parcelas de vinha apresentam uma maior 

densidade de plantas e cobertura de solo (aparecendo uma vista basicamente verde aos 

nossos olhos), enquanto nas zonas menos férteis já se observa uma mistura de solo e 

vinha exigindo um tratamento prévio dos dados. Por isso, a recolha de informação em 

solos menos férteis torna-se mais complexa do que quando se recolhe de imagens de 

vinhas que cobrem mais o solo (Lamb et al., 2001). 
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Strever (2007) verificou num ensaio na África do sul com as castas “Cabernet 

Sauvignon” e “Sauvignon blanc” com três níveis de vigor (baixo, médio e alto) que a 

zona de modalidade de vigor fraco apresentou uma senescência e queda acentuada das 

folhas do seu coberto, mesmo assim os valores medidos de potencial de base (≈-0,55 

MPa) foram semelhantes aos da modalidade de maior vigor, sendo a modalidade de 

médio vigor a que apresentou valores mais baixos da mesma medição base (≈-0,45 

MPa). 

Quanto à correlação entre a área foliar/kg fruto e o teor alcoólico provável das uvas, 

parece que estes estão intimamente correlacionados, uma vez que quando m2 folha/kg 

fruto maior que 1,3 a uva apresenta uma menor concentração de açúcares e quando m2 

folha/kg fruto é inferior a 0,7 a uva apresenta uma maior concentração de açúcares. No 

entanto, qualquer correlação que apresente um valor robusto, (r2 elevado), apenas serve 

para as condições do terroir estudado, não devendo ser interpolada para nenhuma outra 

zona (País ou Região) ou casta (Best, 2005). 

O aumento da relação folha/fruto tem um efeito favorável sobre a disponibilidade e 

distribuição de nutrientes, aumentando assim o vigor da videira (Carbonneau et al., 

1977; Looney, 1981). Um outro factor de realçar é que videiras com uma razão 

source/sink insuficiente, impedem a acumulação de matéria seca e amido de reservas 

para o crescimento inicial do ano seguinte (Koblet et al., 1994). Buttrose (1970) 

verificou que a redução da área foliar diminuía a acumulação de matéria seca nas raízes, 

com maior intensidade, seguindo-se por ordem decrescente os bagos, sarmentos e 

tronco. 

Com base em dados de NDVI e LAI (índice de área foliar) obtidos através do Satélite 

IKONOS em duas vinhas: Califórnia e São Francisco com castas brancas e tintas, 

Johnson et al (2003) obtiveram um elevado coeficiente de determinação que indica que 

o NDVI é uma variável que explica uma elevada proporção da variação da área foliar da 

vinha. O mesmo autor, num estudo em Napa Valley com diversas castas e datas de 

recolha de informação, obteve valores do coeficiente de determinação mais elevados 

(0,91 <R2 <0,98). 

 

Goutouly et al. (2006) através de ensaios realizados em Bordeaux com a casta “Merlot” 

verificaram também que o NDVI é uma variável que explica uma elevada proporção da 

variação da área foliar da vinha e da porosidade do coberto (R2=0,94 e R2=0,85 

respectivamente). 
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Os valores óptimos aconselhados para os parâmetros do coberto vegetal são diversos. 

Relativamente ao Número de Camadas de Folhas (NCF) que é um indicador da 

densidade de folhas do coberto, os valores encontrados na bibliografia também são um 

pouco heterogéneos, sendo necessário adaptá-los aos diferentes terroirs em que estão 

inseridos. Smart (1985) refere como valores ideais 1 a 1,5, ainda que em 2001 tenha 

escrito que esse número pode ser baixo demais. Para os valores da percentagem de 

cachos exteriores, Smart & Robinson (1991), sugerem os valores entre 50 a 100 como 

os ideias e para a percentagem de porosidade o intervalo entre 20 e 40.  

 

Quanto à Superfície Foliar Exposta (SFE), que é a área do coberto que intercepta 

directamente a radiação solar, ou seja, que fotossintetiza mais eficientemente em 

condições normais, Smart & Robinson (1991) sugerem que o valor ideal situa-se cerca 

dos 21.000m2/ha. Em relação à razão superfície foliar total/ SFE, Smart & Robinson 

(1991) referem que esta deve ser inferior a 1,5 e, que os valores de número de sarmentos 

/ m ideais estão estabelecidos em 15 sarmentos / m. 

Brancadoro et al. (2006), com base num estudo em várias castas no Norte de Itália 

sugerem o seguinte modelo de regressão entre IVN (normalized vegetation índex por 

planta/ha) e a superfície foliar exposta. 

 

A razão superfície foliar exposta/quantidade de uvas é considerada um excelente 

indicador para aferir o desenvolvimento equilibrado da videira (Murisier, 1996). Um 

aumento da área foliar e, consequentemente, o aumento da razão (SFT/SFE) prejudica a 

exposição dos cachos à luz, origina uma deficiente maturação dos bagos (Ruiz, 2001) e, 

por isso, a manutenção do seu equilíbrio através de podas, desfolhas ou monda de 

cachos é considerada de elevada importância (Reynolds, 1989; Mescalchin et al., 1995). 

Smart & Robinson (1991) sugerem como ideal uma produção inferior a 1,5 Kg por m2 

de superfície foliar exposta (SFE), sendo que este valor pode variar em função das 

zonas climáticas e da casta onde os estudos forem realizados. 

 
 Segundo Arkun (2000) a relação entre a variabilidade do solo e o vigor da vinha pode 

ser complexa, o mesmo não se passa quando se utiliza uma imagem multiespectral de 

vigor da vinha para a identificação das manchas de solo com propriedades diferentes. 

No mesmo estudo o autor verificou que a baixos valores de NDVI estavam associadas 
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videiras de baixo vigor, que por sua vez estavam implementadas em zonas com graves 

problemas associados à remoção das camadas superficiais do solo durante a surriba. 

O vigor da vinha está directamente relacionado com a profundidade do solo, uma vez 

que, solos mais profundos promovem a exploração de um maior volume por parte das 

raízes e de retenção de água nos mesmos. Assim, existe um efeito de maior crescimento 

tanto das raízes como do coberto fomentando um aumento do vigor (Bramley & 

Hamilton, 2004).  

Marguerit et al. (2006) num estudo de VP em que fizeram o mapeamento do vigor de 

uma vinha em Bordeaux da casta “Merlot” . Obtiveram uma correlação elevada e 

positiva entre o e os valores de NDVI. 

 

Uma das formas de avaliar a relação frutificação/vegetação é através do índice de 

Ravaz, encontrando-se os valores ideais na videira entre 5 e 10 (Bravdo et al., 1985; 

Smart & Robinson (1991)). 

 

V.4.Viticultura de Precisão: Maturação e qualidade das uvas  
 
Há vários séculos que os viticultores sabem que as uvas vindimadas de diferentes 

zonas/áreas podem produzir vinhos com características diferentes. Mesmo quando 

factores biológicos como variedade, clone e porta-enxerto são iguais, a qualidade das 

uvas e do vinho é influenciada por outros factores ecofisiológicos da vinha como: solo, 

microclima, exposição, declive, capacidade de retenção de água no solo e drenagem 

(Smart & Robinson, 1991) 

 

Através da VP pode-se construir um mapa de rendimento, contudo a grande 

preocupação dos enólogos, consiste em quantificar a variação na composição e 

qualidade da uva. Até hoje ainda não existe num aparelho para monitorizar a qualidade 

das uvas (Brix, Acidez total, pH, etc.) que possa ser usado em simultâneo com a 

monitorização de rendimento. Sendo assim esta tecnologia está dependente das recolhas 

de amostras manuais e posterior análise em laboratório (Bramley & Hamilton, 2004). 

 
A quantidade e qualidade dos compostos fenólicos presentes nas uvas estão 

directamente relacionadas com a casta, o terroir, estado de maturação e sanitário da uvas 

( Ribéreau-Gayon et al., 2006) 



16 
 

O teor alcoólico é um factor de extrema importância, uma vez que desempenha um 

papel fundamental na qualidade (pela influência directa ou indirecta que exerce nas 

características organolépticas), na conservação, no valor comercial e também pelos 

limites legais vigentes. Existem aumentos de açúcares que podem ter origem na perda 

de água nos bagos expostos, devido às intensas taxas de transpiração originando uma 

maior concentração de sólidos solúveis (Cripen & Morrison, 1986; Zoecklein et al., 

1992). 

A acidez total, ou seja, a acidez titulável a pH 7, excluindo-se o ácido carbónico e o 

dióxido de enxofre livre e combinado, é outro parâmetro de qualidade muito importante 

na medida em que é um indicador da frescura do vinho, da aspereza dos taninos), da 

estabilidade microbiológica e do equilíbrio químico do vinho (influencia a tonalidade e 

a estabilidade da cor). Para além disso, existem os limites legais que têm de ser 

respeitados (> 4 g ác. tartárico/ dm3 consumo externo e > 3,5 g ác. tartárico/dm3 

consumo interno). O ácido tartárico de um vinho tem origem na uva e eventuais 

correcções de acidez (1,5 - 4 g/dm3 segundo Ribéreau-Gayon et al., 1982). O seu teor 

diminui devido à precipitação de sais resultantes da sua salificação com potássio e 

cálcio. Dado que a acidez total, em geral, influencia fortemente o gosto do vinho, a sua 

determinação é deveras importante para a sua composição química, contribuindo 

também para a defesa de ataques microbianos. 

Os compostos fenólicos podem ser encontrados na maioria das células vegetais. São 

produtos do metabolismo secundário e, na natureza, desempenham, essencialmente, um 

papel fisiológico nos fenómenos de protecção contra ataques microbianos e de 

predadores. 

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 e envelhecimento de um vinho, mas estas 

modificações não são ainda perfeitamente conhecidas (Ribéreau-Gayon et al., 2001). 

No vinho, os compostos fenólicos, bem como os açúcares, apresentam particular 

importância, pois condicionam as características organolépticas dos mesmos, 

determinando em consequência a qualidade do produto final (Glories, 1981; Ronson et 

al., 1988; Oszmianski e Lee, 1990). 

Os compostos fenólicos caracterizam-se por possuir, pelo menos, um oxidrilo ligado a 

um anel benzénico, no entanto, apresentam entre si estruturas complexas e distintas, o 

que têm tornado difícil o seu estudo. 
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Podemos encontrar duas grandes famílias de compostos fenólicos no vinho: os 

flavonóides e os não flavonóides. A diferença entre estas prende-se basicamente ao 

número de anéis benzénicos, sendo que os flavonóides se caracterizam por uma 

estrutura em C6-C3-C6, apresentado dois anéis ligados por um ciclo pirano (cadeia em 

C3), enquanto os não flavonóides apresentam apenas um anel benzénico. Os principais 

compostos fenólicos presentes nas uvas são por ordem crescente de concentração: as 

catequinas e proantocianidinas (flavanóis), as antocianas, os ácidos fenóis (ácido 

benzóicos e ácidos cinâmicos), e os flavonóis (Guilloux, 1981; Roggero, 1988). 

Os flavonóides existem na forma livre ou numa forma polimerizada entre si, ou com 

açúcares, ou com não flavonóides, ou ainda com combinações não 

flavonóides/açúcares. Podem ser encontrados sobretudo nas películas, grainhas e 

engaços, estando geralmente em pequena quantidade na polpa, exceptuando as castas 

tintureiras. Os não flavonóides são geralmente designados com ácidos fenólicos e 

aparecem esterificados com ácidos orgânicos, com álcoois e com açúcares, mesmo não 

sendo tão evidente com estes dois últimos. Recentemente foram também identificados e 

quantificados em uvas e vinhos outros compostos não flavonóides: os estilbenos    

Dos compostos fenólicos com maior importância nas características sensoriais dos 

vinhos podemos considerar as antocianas e os flavanóis, vulgarmente designados por 

taninos condensados. Ambos influem nas características organolépticas de um vinho 

quer pelas suas características particulares (cor e adstringência), quer pela reacção com 

outros compostos fenólicos, proteínas e polissacáridos. 

Ribérau-Gayon et al. (2006) referem que as concetrações de antocianas e de taninos 

numa uva, para uma dada casta, variam em função da origem, das condições climáticas, 

do estado de maturação, do vigor da planta, do rendimento e do estado sanitário das 

uvas. 

Os teores de antocianinas nos vinhos dependem à partida da riqueza intrínseca da casta 

nesses compostos. No entanto, os factores que influenciam esse maior ou menor teor 

nos vinhos são vários e de natureza diversa: grau de maturação da vindima; operação 

tecnológica envolvida – com o conjunto de factores que incorpora (desengace, tempo de 

maceração, temperatura, remontagem, SO2, álcool, etc.), quer por outros compostos: 

acetaldeido, dióxido de enxofre, álcool, ou ainda pela influência do pH e da temperatura 

de conservação, etc. São estes factores que, por afectarem o equilíbrio físico-químico e 

estrutural daqueles compostos, determinam as principais modificações na cor dos 

vinhos de guarda. 
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Os compostos fenólicos intervêm directamente na qualidade sensorial dos vinhos. A cor 

dos vinhos tintos é um dos parâmetros da análise que mais impressiona o provador e o 

consumidor. A cor é resultante de vários compostos, mas no vinho tinto, é devida 

essencialmente à presença das antocianinas, responsáveis por um largo espectro de 

cores, do laranja ao violeta, passando pelo vermelho. A cor dos tintos é também devida 

à composição dos denominados pigmentos poliméricos, resultantes da polimerização 

entre taninos e antocianinas. A antocianina presente no vinho em maior quantidade é a 

malvidina 3-glucósido. 

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 e 

tal., 1996 a,b; Escribano-Balon  et al., Remy et al, 2000)  

A copigmentação desempenha um importante efeito fotoprotector das antocianinas 

(Spranger-Garcia, 1990), ou seja, impede a rápida degradação causada por reacções de 

oxidação que estas teriam se não fizessem parte dos complexos de copgimentação 

(Serra, 2004). 

A copigmentação é importante para estabilidade dos pigmentos monoméricos e 

determina a quantidade potencial de pigmentos poliméricos que podem ser formados 

durante o envelhecimento (Boulton, 2001). Para a cor nos vinhos muito contribui a 

copigmentação, principalmente dos vinhos jovens, onde este fenómeno é responsável 

por 30 a 50% da cor global (Boulton, 2001). A copigmentação é um fenómeno que 

ocorre em solução, no qual pigmentos e outros compostos orgânicos incolores 

(copigmentos) formam associações moleculares ou complexos corados. Geralmente 

resulta num aumento da absorvência, e nalguns casos, num aumento do comprimento de 

onda da absorvência máxima do pigmento (Serra, 2004).  

Os pigmentos são moléculas da família dos flavonóides, mais especificamente as 

antocianinas, que são pigmentos geralmente vermelhos que se encontram na natureza 

sob a forma heterosídica.  

A extensão da copigmentação depende de vários factores, entre eles do pH, da 

temperatura, da natureza do cromóforo antociânico e copigmento, do rácio molar entre o 

copigmento e pigmento, e das concetrações absolutas de pigmento e de existentes no 

vinho. A medida da contribuição da copigmentação para a cor total de um vinho tinto 
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jovem pode ser feita através do método baseado no efeito dissociativo da diluição, 

usando etanol, no complexo de copigmentação (Serra, 2004).  

 

Smart (1987) refere que a iluminação directa dos cachos, para além de aumentar a 

temperatura dos bagos, é favorável à síntese de antocianas, de taninos e de compostos 

fenólicos totais. Os compostos fenólicos interferem nas características organolépticas do 

vinho, tais como, intensidade e tonalidade da sua cor, nas características sápidas de 

adstringência e de dureza, no aroma, na ocorrência de certos acidentes de estabilidade e 

na evolução e maturação dos vinhos ao longo do envelhecimento. A determinação dos 

polifenóis é importante na caracterização enológica de vinhos das diferentes regiões 

(Margheri, 1976). 

As proantocianidinas, vulgarmente designadas por taninos, assumem também um papel 

muito importante no vinho, na medida em que são responsáveis pelas sensações de 

amargo e adstringência (Arnold & Noble, 1978) 

O aroma é um parâmetro qualitativo muito importante em vinhos de qualidade, 

perceptível pelo provador através das vias nasais e retronasais que interceptam as 

substâncias voláteis libertadas pelo vinho. 

A cor é uma característica importante do vinho. Antes mesmo da intervenção do olfacto 

e paladar, a vista aprecia, influenciando a aceitação do vinho. Nas uvas e no vinho, as 

antocianinas são os pigmentos responsáveis pela cor vermelha, sendo contudo a sua 

repartição muito complexa. As antocianas apresentam um forte poder de absorção de 

luz no espectro do visível (300 a 700nm), e um forte poder corante. Existem duas vias 

de síntese de antocianinas, antes da época do pintor, a partir de uma fracção de taninos 

acumulados nas grainhas e nas películas dos bagos, ou então, através dos hidratos de 

carbono existentes nas folhas remanescentes (Darné, 1993). 

Os factores ambientais que mais concorrem para a biossíntese das antocianinas são, 

como já referimos, a luz e a temperatura. A luz transmite energia para as moléculas 

fotossintéticas, e estas, num estado de excitação, transmitem energia química ou 

catalizam numerosas reacções envolvidas na intensificação da cor. Vários estudos têm 

apontado para que um decréscimo da insolação das videiras leva a uma diminuição 

significativa no teor em antocianinas durante a primeira semana de coloração do bago 

(Pirie, 1977).  

Mazza e Miniati (1993) referem que uma diminuição da radiação solar em 15%, face ao 

valor normal, leva a um decréscimo na ordem dos 60% no teor total de antocianinas 
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presentes na uva. Este fenómeno está relacionado com a enzima fenilalaina amónia- 

liase, é a principal enzima envolvida na síntese de antocianidinas e outros flavonóides e 

que depende em grande medida da luz (Hrazdina et al. (1984); Roubelakis-Angelakis & 

Kliewer (1986)). 

 A temperatura influencia simultaneamente a evolução dos açúcares e das antocianinas: 

temperaturas baixas determinam um excesso de açúcar e um aumento de coloração. 

Pelo contrário, o metabolismo de degradação de açúcares aumenta com temperaturas 

mais altas, o que se traduz numa menor formação de antocianinas (Bourzeix, 1976). A 

temperatura tem um papel determinante na biossíntese das antocianas, verificando-se 

que a sua formação é favorecida para temperaturas diurnas e nocturnas situadas entre os 

20 e 25ºC (Singleton, 1966). Ao invés, temperaturas diurnas a partir de 35ºC inibem a 

acumulação das antocianinas, verificando-se o oposto para uma temperatura de 15ºC 

(Bourzeix, 1976). Os valores referidos variam consoante as castas, solos, etc. 

(Laureano, 1988) 

 

Segundo Freeman e Kliewer (1983) o factor de maior importância existente no solo é a 

disponibilidade hídrica do mesmo, sendo que os solos que providenciam um menor 

stress hídrico às videiras induzem a produção de uvas com um teor em antocianinas 

menor. A fertilização excessiva com azoto foi reportada, por Ribérau-Gayon (1982), 

como sendo responsável por um decréscimo em 30% da cor dos vinhos.   

Nos últimos anos muitos têm sido os trabalhos realizados na VP com o objectivo de 

uma melhor caracterização da qualidade das uvas e do vinho. Proffit et al. (2006) 

mencionam que existe elevada interligação entre o rendimento e o parâmetros 

qualitativos das uvas (baumé, compostos fenólicos), mesmo assim estas relações variam 

entre e dentro das vinhas. 

 

Johnson et al. (2001) no já, referido ensaio de VP com casta “Chardonnay” na 

Califórnia, constatou que nas três diferentes zonas de vigor existentes (baixo, médio e 

alto) que as grandes diferenças observadas durante o controlo de maturação foram no 

valor da concentração do acido málico, sendo a zona de vigor alto que apresentou a 

maior acidez. Ainda no mesmo ensaio, após a prova sensorial, os vinhos da zona de 

baixo e médio vigor apresentaram um potencial para virem a ter a designação de 

máxima qualidade - “Reserva” - enquanto o da zona de alto vigor apenas teve a 

designação “Regional”.  
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Num ensaio de VP realizado no Chile, com a casta “Cabernet Sauvignon”, Best et al. 

(2005), obtiveram uma relação negativa entre a concentração de antocianas e os 

compostos fenólicos das uvas, juntamente com o rácio folha/fruto. 

 

Proffit et al. (2006), numa experiência de vindima da casta “Cabernet Sauvignon” no 

ano 2003, em que numa parcela com duas zonas distintas de vigor, fizeram a 

segmentação da mesma colhendo primeiro a zona de menor vigor e passados 9 dias 

vindimaram a zona de maior vigor conseguindo que esta ultima tivesse um acréscimo 

substancial de qualidade (atingiu a maturação fisiológica) mesmo com uma produção 

maior. Assim conseguiram um acréscimo significativo da valorização criada mesmo 

contabilizando os custos acrescidos da implementação desta técnica e da segmentação 

da vindima. O mesmo aconteceu com o mesmo autor em ensaios com a casta “Syrah” e 

“Riesling” também na Austrália (Proffit et al., 2006). 

 

Bramley & Hamilton (2004) a estudar a casta “Cabernet Sauvignon” obtiveram 

diferenças significativas nos valores qualitativos para três zonas com diferentes vigores 

(baixo, médio e alto), tendo a zona de menor vigor apresentado valores superiores de 

antocianas totais, fenóis totais, pH e acidez total. Ao mesmo tempo na prova sensorial 

realizada, os vinhos provenientes das zonas com baixo e médio vigor tiveram a mesma 

pontuação, enquanto o da zona alto vigor apresentou uma nota significativamente 

inferior na mesma.  

 

Strever (2007) num estudo no Chile com a casta “Cabernet Sauvignon” com três niveis 

de vigor (baixo, médio e alto) verificou que as modalidades de baixo e médio vigor 

obtiveram valores inferiores de produção, acidez total e ácido málico associados a um 

teor alcoólico e pH superiores. 

 

Através de um estudo da influência do vigor da vinha na concentração das 

proantocianidinas de um vinho Cortel et al. (2005) verificaram que a variação da 

concentração total, das películas e das grainhas em proantocianidinas estavam 

negativamente relacionadas com o vigor da vinha. Os mesmos autores sugerem o facto 

de a plantas mais vigorosas, estarem associados a cobertos mais densos, produtivos e 

com menor exposição como principal razão para este efeito. 
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A capacidade que a VP tem em identificar as diferentes zonas de vinha com potenciais 

qualitativos distintos e que origina uma diferença na rentabilidade económica das 

empresas bastante significativa está provada, devido aos diferentes preços que a uva 

segmentada e os seus vinhos têm. Actualmente este é o argumento mais robusto que 

permite à VP ter um futuro próspero por todo mundo, sabe-se ainda que em muitos 

casos os encargos desta são uma pequena percentagem da mais-valia gerada (0,5%) 

(Bramley, 2000). 

 

V.6.Viticultura de Precisão: Rendimento 

 
Desde sempre que os produtores vitivinícolas sabem que a selecção das uvas de 

diferentes zonas da mesma vinha produzem vinhos com características diferentes, o que 

está associado às diferenças das características físicas da vinha: solo, microclima, 

declive, exposição, retenção de água no solo e drenagem (Smart & Robinson, 1991). 

 

Por norma o sucesso de uma vinha é usualmente determinado com base nas médias de 

produção de uva ou vinho por hectare o que favorece a ocultação das variações da 

qualidade dentro da vinha e as suas origens (Bramley & Lamb, 2003). 

 

A partir de 1999, ano em que foram para o mercado os primeiros monitores de 

rendimento, a VP surge como uma tecnologia expedita que permite aos viticultores a 

possibilidade de terem um mapa concreto da variabilidade espacial do rendimento da 

sua vinha. Este mapa possibilita a identificação de parcelas/talhões da vinha com 

rendimentos diferentes e consequentemente, potenciais qualitativos diferentes. Desta 

forma pode-se, seleccionar as uvas na vinha consoante o objectivo de mercado desejado 

para o vinho, conseguindo-se assim um ganho económico significativo. É a 

oportunidade única da separação de vários lotes de uva, que de outra forma seriam 

tratados em conjunto (Bramley & Hamilton, 2004).  

Estes autores ao estudarem a casta “Cabernet Sauvignon” em Coonawarra, Austrália 

durante três anos consecutivos verificaram que houve uma variação de rendimento 

devido a razões de variabilidade temporal. Ao mesmo tempo, não verificaram variações 

nos valores de rendimentos e da qualidade das uvas ao longo dos anos, apenas variações 

espaciais na vinha. Verificaram também que o rendimento parece estar relacionado com 

o vigor e também com a disponibilidade de água no solo. A variação do rácio potássio e 
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magnésio nos pecíolos mostrou alguma relação com o rendimento e com a variação do 

teor alcoólico provável das uvas, dado que ambos os nutrientes são importantes para a 

acumulação dos açucares através do seu envolvimento na fotossíntese e que o excesso 

de potássio pode interferir na captação e disponibilidade fisiológica do magnésio. 

 

Num estudo com a casta “Cabernet Sauvignon” Clingeleffer e Sommer (1995) 

verificaram que, por vezes, as zonas vigorosas apresentavam o dobro da produção 

quando comparadas com zonas de menor vigor onde ocorreram problemas de stresse 

hídrico. Os mesmos autores sugerem que o vigor é uma variável que pode ser utilizada 

para prever o rendimento da respectiva vinha. Johnson et al. (1996), encontrou no seu 

estudo uma forte relação entre o rendimento e o peso de lenha de poda (r2=0,76). 

Brancadoro et al. (2006) com base num estudo em várias castas no Norte de Itália, 

obtiveram a seguinte correlação do rendimento com IVN.  
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VI-MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 
VI.1.Localização do campo de ensaio 
 
 
O ensaio decorreu em duas parcelas de vinha da empresa Encosta do Sobral, sedeada na 

aldeia do Outeiro, Freguesia da Junceira no Concelho de Tomar (Latitude 39º 35’ N, 

Longitude 0º 50’ W) e Distrito de Santarém. O ensaio foi instalado em 2008, numa 

parcela da casta Touriga Franca e outro na casta “Syrah”, conduzidas em monoplano 

vertical ascendente, podada em cordão Royat bilateral (8 talões com 2 olhos), com uma 

altura do tronco de 0,60 m e com a vegetação conduzida na vertical ascendente através 

de um par de arames móveis. A vinha de “Touriga Franca”foi plantada no ano 2001, 

enquanto a de “Syrah” foi plantada em 2000 ambas com um compasso de 2,7 x 0,9 m 

(4115 plantas/ha) em linhas com orientação Norte-Sul.  

 

VI.2.Material Vegetal 
 

Touriga Franca 

 

A casta Touriga Franca, de sinonímia Touriga Francesa (designação que deixou de ser 

autorizada para fins de rotulagem e outros, com a publicação da Portaria 428/ 2000 de 

17 de Julho), é uma variedade típica do Douro e não apresenta qualquer relação com 

qualquer outra casta francesa, segundo o grande ampelógrafo francês Professor Boubals. 

Contudo, pode existir uma certa incógnita a desvendar, pois tanto Gyrão como o 

Visconde de Villa Mayor falam de Tinta da França e Tinta Francesa, levando a supor 

tratar-se da Touriga Francesa, actualmente plantada no Douro e no resto do país 

(Almeida, 1990). Só em 1940 é que apareceu oficialmente descrita como Touriga 

Francesa embora se pense que tenha sido introduzida na região anteriormente. 

(Almeida, 1990). 

Nos últimos 30 anos, tem sido a primeira ou segunda casta mais utilizada na replantação 

dos vinhedos do Douro (http://www.clubvintage.com/casta_ficha.asp). Tem sido 

escolhida por ser uma casta bastante versátil, quer para a elaboração de Vinho do Porto, 

quer para vinho de mesa ou V.Q.P.R.D., e pela sua regularidade de produção: 15 

cachos/cepa, o equivalente a cerca de 2,5 kg/cepa (Almeida, 1990). 
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Tem uma maturação precoce, sendo mais precoce que a Touriga Nacional mas mais 

tardia que o Aragonez (http://clubvintage.com/casta_ficha.asp). Possui vigor médio, 

cachos de tamanho médio, sendo sensível ao oídio e medianamente sensível ao míldio e 

à podridão cinzenta dos cachos. Adapta-se bem a todos os solos mas, em locais mais 

altos e frescos a sua graduação em açúcar dificilmente chega aos 11º (%V/V) em álcool 

provável (Carrasco, 2006). 

A Touriga Franca é das castas que apresenta o ciclo vegetativo mais longo, 

proporcionando mostos ricos em cor, aroma e sabor, mas o coeficiente de extracção dos 

pigmentos da cor vermelha, existentes nas películas das uvas para o mosto, não é dos 

mais elevados. Como tal dá vinhos com grande tendência para se oxidar, sendo 

necessária a sua protecção antioxidante (Almeida, 1990). O seu aroma é geralmente 

intenso com um toque floral evidente a rosa e um frutado de aromas. Se o vinho não for 

protegido das oxidações, depressa perde estas características e passa a ter um aroma 

terroso, apetrolado, empoeirado, resinoso, por vezes lembrando alcatrão. Origina vinhos 

com taninos e fruta bem equilibrados, mas sem serem excepcionais. No final de boca 

deixa um gosto bastante frutado e persistente. Enche bem a boca, dando a sensação de 

vinho encorpado e de boa estrutura, mas com pouca elegância (Almeida, 1990) 

 

Syrah 

 
A casta “Syrah” é originária de França, particularmente das regiões setentrionais das 

Côtes du Rhone, sendo produtiva e resistente a doenças, apresentando alguma 

sensibilidade a ácaros e podridão-cinzenta, principalmente nas fases finais da maturação 

(INRA, 2007). Reynier (1986) descreve-a como de abrolhamento tardio e maturação 

média ou de segunda época. O período entre o pintor e a maturação é relativamente 

curto, compensando o seu abrolhamento (INRA, 2007). 

É uma casta muito sensível à clorose férrica, estando mal adaptada a solos com teores 

elevados de calcário activo. Não deve ser combinada com o porta-enxerto 110 R, devido 

a problemas graves de incompatibilidade (Christensen et al., 2003). 

A casta “Syrah” permite obter vinhos tintos de bons teores alcoólicos, aptos ao 

envelhecimento e de grande qualidade. São geralmente de cor intensa (azulado), muito 

aromáticos, finos e complexos (fruta madura, violeta, couro, etc.), tânicos, encorpados e 

pouco ácidos (Christensen et al., 2003).  
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VI.3 Delineamento experimental 
 

O ensaio foi estabelecido em duas parcelas de vinha - Touriga Franca e Syrah - com 

base nos dados do índice de vegetação NDVI (normalised difference vegetation index) 

obtidos por fotografia aérea digital num voo de baixa altitude realizado ao pintor, 

constituíram-se duas classes por casta/parcela: 

 

- Syrah: classe NDVI 0,0 - 0,15 e classe NDVI 0,15 a 0,30; 

- Touriga Franca: classe NDVI 0,0 - 0,20 e classe NDVI 0,20 a 0,40. 

 

 A cada classe foram atribuídas cerca de 60 videiras úteis por unidade experimental, 

totalizando 120 videiras por casta/parcela. 

Na primeira fase de instalação do ensaio (antes do voo) fizemos uma aproximação às 

manchas das futuras modalidades desta tese com base no registo fotográfico dos últimos 

anos e também pela observação do comportamento das plantas durante o inicio do ciclo 

2008. Assim marcamos e estudamos as videiras seleccionadas e após o voo realizado ao 

Pintor associamos as mesmas a cada modalidade. 

 

VI.4 Metodologias 

 

VI.4.1 Estados Fenológicos 
A observação e o registo dos estados fenológicos são de importância fundamental, pois 

permitem o estabelecimento de uma escala de tempo biológico. Os estados fenológicos 

principais de observação são o abrolhamento, a floração e o pintor (Carbonneau, 1981). 

Os registos fenológicos foram efectuados durante todo o ciclo e, basearam-se na 

observação geral de todas as videiras do ensaio, utilizando-se a escala de Baggiolini. 

 

VI.4.2 Carga à Poda 
 

Nas 60 videiras seleccionadas por unidade mínima experimental (modalidade/casta), 

registou-se o número de olhos e o número de unidades de frutificação deixado à poda. 
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VI.4.3 Abrolhamento e Fertilidade 
Os registos do número de olhos abrolhados foram efectuados no dia 20/4/2008 (cerca de 

45 dias após o abrolhamento) nas 60 videiras seleccionadas de cada unidade 

experimental, perfazendo um total de 120 videiras por casta. 

 Ao mesmo tempo foram também registados os seguintes parâmetros: número de ordem 

da unidade de frutificação na estrutura permanente da videira, número de ordem do olho 

abrolhado, número de inflorescências e número de ladrões. A % de abrolhamento foi 

determinada a nível global, tendo sido calculada pela Equação 1: 

 % de abrolhamento = (n.º olhos abrolhados/ n.º olhos à poda) x 100.  (Eq.1) 

A Fertilidade Potencial foi calculada através da Equação 2: Fertilidade Potencial = (nº 

de inflorescências/ nº de olhos abrolhados) (Eq.2). 

 

VI.4.4 Área Foliar 
 

Ao longo do período pintor-vindima foram efectuados duas medições de área foliar 

numa amostra de 15 sarmentos representativos por classe de NDVI/casta, um em 27 de 

Julho (pintor) e outro em 2 de Setembro-08 (plena maturação), seguindo a metodologia 

preconizada por Lopes & Pinto (2005). 

Os parâmetros medidos para o cálculo da área foliar principal foram: comprimento do 

Sarmento principal, comprimento das nervuras laterais da folha maior (L2e e L2d) e da 

folha menor (l2e e l2d), e o número de folhas do sarmento principal (NF). Para o cálculo 

da área foliar secundária os parâmetros medidos forma os mesmos, com a excepção do 

comprimento do sarmento 

 

Para a obtenção da área foliar total por videira multiplicou-se a área foliar total por 

sarmento pelo número de sarmentos médio de cada unidade experimental. A área foliar 

por hectare foi calculada multiplicando a área foliar média pelas 4115 videiras 

existentes por hectare. 

 

VI.4.5 Dimensões do Coberto Vegetal 
 

As medições das dimensões da sebe foram determinadas com o auxílio de uma régua 

graduada, tendo como principal objectivo, determinar a superfície foliar exposta 
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(Carbonneau, 1981). Os registos decorreram nos dias 15-7-08 (fase do Pintor) e 2-9-08 

(maturação), tendo sido realizadas 15 medições casualizadas por classe/casta, num total 

de 60 medições em todas as classes. Estas medições compreenderam a medição da 

altura total da sebe, a distância da base ao solo, a espessura da sebe ao nível dos cachos 

e a espessura no topo da sebe. O cálculo da superfície foliar exposta (SFE) foi efectuado 

através da Equação 3: 

 SFE= (2 x altura da sebe + largura média da sebe) x nº de metros da sebe (Eq. 

3) proposta por Smart & Robinson (1991). 

 
VI.4.6 Número de Camadas de Folhas 
 

O número de camadas de folhas (NCF) foi medido em duas épocas: ao inicio do pintor 

(15/7/2008) e durante a maturação (2/9/2008). O método utilizado foi o proposto por 

(Smart e Robinson, 1991), designado por “Point Quadrat”, que consiste na inserção 

horizontal de uma vareta fina ao nível dos cachos, simulando assim um feixe de luz 

através do coberto, permitindo desta forma avaliar a densidade deste. Seleccionando 

videiras representativas, foram realizadas 25 repetições por classe de NDVI e por casta. 

Para tal, procedeu-se à colocação de uma régua paralelamente à linha das videiras e, 

com o auxílio de uma agulha colocada perpendicularmente à linha, contabilizou-se, a 

cada 10 cm, o número de contactos com folhas (F), cachos (C) ou espaços vazios 

(buracos-0).  

 

Os resultados das medições efectuadas foram apresentados sob a forma: 

 

- % buracos na sebe (porosidade) – através da razão entre o número de buracos na sebe 

e o número total de inserções da agulha, multiplicado por 100; 

- % de folhas interiores – calculada através da divisão do número de folhas interiores 

pelo número total de contactos da agulha com folhas, multiplicado por 100; 

- % de cachos exteriores – determinada  dividindo o número de cachos exteriores pelo 

número total de contactos com os cachos multiplicado por 100.  
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VI.4.7 Potencial Hídrico Foliar 
 

O potencial hídrico foliar (ψf) é o parâmetro que melhor define a condição hídrica da 

planta num determinado momento, sendo função do potencial de água médio do volume 

de solo explorado pelo sistema radicular, da taxa de transpiração e da resistência do 

percurso principal solo-folha (Lopes, 2002). As medições de potencial hídrico foliar 

foram efectuadas com uma câmara de pressão tipo Sholander et al. (1965), uma folha 

por videira, num total de 6 folhas adultas por classe/casta, da zona média do sarmento 

sem sinais de doença, bem expostas e situadas no terço médio dos lançamentos. Os 

dados do potencial hídrico de base (medido antes do nascer do sol) foram recolhidos 

nos dias 25/05/2008 (floração), 30/07/2008 (pintor completo) e 5/09/2008 (maturação). 

As folhas depois de colhidas foram rapidamente transportadas para a câmara em sacos 

de plástico contendo algodão humedecido de forma a minimizar as perdas de água. 

 

VI.4.8. Evolução da Maturação 
 

A evolução da maturação foi acompanhada durante o período pintor-vindima e 

caracterizada através da colheita semanal de 200 bagos por unidade experimental 

mínima (100 de cada lado da sebe), totalizando três amostras por classe de NDVI. Estes 

foram colhidos aleatoriamente, em porções de cachos com aproximadamente 5 a 10 

bagos, de zonas distintas do cacho, isto é, apical, média e basal, em cachos de várias 

ordens e dispostos em diferentes zonas da sebe, ou seja, uns de zonas mais interiores e 

outros de zonas mais exteriores da sebe, segundo a metodologia proposta por 

Carbonneau & Champagnol (1993). 

Os parâmetros analíticos utilizados para caracterizar as amostras foram: densidade do 

mosto (mostímetro), a temperatura, o índice refractométrico, a acidez total, o pH, o 

volume de 100 bagos, as antocianinas totais, a intensidade da cor, a tonalidade da cor e 

os fenóis totais, tendo sido efectuados no laboratório da adega da empresa Encosta do 

Sobral. A determinação do teor em açúcares foi estimada mediante o cálculo da média 

entre o índice refractométrico e o valor da % álcool provável (V/V) obtido por 

densimetria, método este que foi utilizado por ser recomendado pela equipa enológica 

da empresa de forma a minimizar os erros referentes a cada metodologia. Para a 

determinação da massa volúmica a 20ºC foi utilizado o método usual do OIV (OIV, 
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2005), utilizando-se um mostímetro, um termómetro e uma proveta de 250ml onde se 

colocou o mosto a analisar. De seguida, procedeu-se ao cálculo da % álcool provável 

(V/V) no mosto através das tabelas de correspondência, com eventual correcção da 

temperatura.  

Na determinação da acidez total foi utilizado o método usual do OIV (OIV, 2005), 

sendo efectuada uma titulação com NaOH (0,1N), em que se utilizou como indicador 

Azul de Bromotimol (4g/L). Para esta titulação foram utilizados 10 ml de mosto que 

foram colocados num copo cilíndrico e adicionado 1 ml do indicador. Posteriormente 

efectuou-se a titulação até se obter uma coloração azul-esverdeada. Após a 

multiplicação do volume gasto na titulação por 0,75, obteve-se assim a acidez total 

expressa em g ác. tartárico/dm3. 

 Na determinação do pH do mosto foi utilizado o método usual do OIV (OIV, 2005) 

realizado através de um potenciómetro existente no laboratório da adega, tendo sido o 

aparelho regulado a pH = 4,0 e pH = 7,0 antes de efectuar as medições. Este método 

consiste na medição da concentração em iões de hidrogénio, obtendo-se o pH através da 

fórmula: pH = colog [H+] = - log [H+]  

Cada amostra de 100 bagos da respectiva classe sofreu um período de congelamento. 

Durante o mês de Dezembro foi aplicado o método preconizado por Carbonneau e 

Champagnol (1993) para a determinação das antocianinas totais, da intensidade da cor, 

da tonalidade da cor e dos fenóis totais. Com base na experiência do Laboratório de 

Enologia do Instituto Superior de Agronomia apenas foram utilizados 100 bagos em vez 

dos 200 bagos aconselhados no método, dado se ter demonstrado serem suficiente para 

o efeito. Os valores medidos são expressos em mg/l da solução de extracção proposta 

por Carbonneau & Champagnol (1993). 

 

VI.4.9 Rendimento à Vindima 
 

A vindima decorreu nos dias 18/9/08 (“Syrah”) e 24/9/2008 (“Touriga Franca”) tendo 

em conta os resultados obtidos durante o controlo da maturação. Foi realizada 

individualmente por videira (apenas as videiras seleccionadas), contabilizando-se e 

pesando-se os respectivos cachos com uma balança do tipo dinamómetro. A produção 

do ensaio foi de imediato conduzida à adega da empresa onde decorreram as 

microvinificações. 
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VI.4.10 Transporte e Recepção 
O transporte das uvas até à adega foi realizado através do reboque em inox com 

capacidade até 3000Kg e tractor da empresa. Na adega foi efectuada a descarga directa 

no tegão, após a qual foi observado por um elemento da equipa técnica a qualidade das 

uvas. Nesta análise visual, era avaliado principalmente o estado sanitário das mesmas, 

mas também o seu aspecto geral ou de outros elementos (sarmentos, folhas, terra, uva 

de mesa, etc), e por outro verificar a necessidade de aplicação de um reforço de anidrido 

sulfuroso, caso fosse detectada a presença de doenças, em particular de Podridão 

cinzenta originada pelo fungo Botrytis cinerea. O tegão de recepção encontrava-se 

equipado com um sem fim duplo, o qual conduzia de seguida as uvas para o 

desengaçador/esmagador, no qual foi realizado um desengace total e um suave 

esmagamento das uvas. A não inclusão de engaços na vinificação, tem como objectivo 

evitar que ocorra um grande incremento de taninos resultantes da extracção dos 

mesmos, associados a uma excessiva adstringência e de uma forte componente 

aromática do tipo herbáceo ou vegetal. Após esta operação, as massas vínicas foram 

conduzidas através de tubagens para as cubas de vinificação, recorrendo a uma bomba 

de massas. 

 

VI.4.11 Tecnologia de Vinificação 
De forma a conseguir verificar eventuais diferenças dos vinhos produzidos das distintas 

zonas, optou-se por recorrer à técnica de vinificação de curtimenta, realizada em dois 

microvinificadores com capacidade de 1.000 litros e equipados com controlo de 

temperatura através de cintas de refrigeração. 

  

 VI.4.12 Correcções do mosto 
Logo após o esmagamento das uvas, e tendo em conta o estado sanitário das mesmas, 

realizou-se a sulfitação do mosto, de forma a evitar arranques de fermentação 

prematuros e actividades microbiológicas e oxidações indesejáveis no mosto antes da 

fermentação. O anidrido sulfuroso foi aplicado sob a forma de solução líquida a 6%, 

recorrendo à aplicação manual feita directamente na bomba de massas para a tubagem 

que transportava as massas vínicas desde o esmagador até ao Micro de recepção, tendo-

se recorrido à aplicação de uma dose de cerca de 4 g/hl. 
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 VI.4.13 Fermentação Alcoólica 
Após o enchimento do microvinificadores, procedeu-se à inoculação dos mostos com 

leveduras seleccionadas, de forma a obter uma fermentação mais rápida e regular, com 

um domínio rápido da levedura seleccionada sobre a flora microbiana indígena, 

tentando assim evitar desvios à fermentação vinária e a possibilidade de ocorrência de 

amúos de fermentação, procurando uma maximização do rendimento em álcool e uma 

menor produção de compostos indesejáveis. Para tal, recorreu-se à aplicação de uma 

dose de fermento de 20 g/hl, procedendo-se em primeiro lugar à hidratação das 

leveduras em água a 40ºC (10 litros/Kg fermento), durante cerca de 20 minutos, após a 

qual foram sendo adicionadas de uma forma gradual pequenas quantidades de mosto, 

até adição final de um volume de mosto igual ao volume de água, tendo sempre o 

cuidado de evitar adições mosto com uma diferença de temperatura superior a 10ºC. 

Após verificar a activação clara das leveduras, o fermento foi adicionado às cubas e 

efectuada uma remontagem durante cerca de 5 minutos para homogeneização do 

fermento por todo o volume de mosto. 

  

  

 VI.4.14 Controlo da Fermentação 
O acompanhamento da fermentação foi realizado através de leituras bi-diárias da 

densidade e temperatura do mosto, de forma a seguir-se o andamento do consumo dos 

açúcares, sendo que quando se atingiu o final das respectivas fermentações, efectuou-se 

a análise da quantidade de açúcares residuais presentes no vinho, de forma a decidir 

sobre o momento da primeira trasfega. Assim, a trasfega foi realizada a partir do 

momento em que o novo vinho produzido apresentou um valor inferior a 2 g/L de 

açúcar residual. O controlo de temperatura foi realizado de forma automática pelo 

sistema de frio das cubas com cintas de refrigeração. 

 

VI.4.15 Remontagens 
A remontagem na vinificação de curtimenta de vinhos tintos é uma operação essencial, 

tanto para incrementar o crescimento das leveduras bem como para a optimização da 

extracção dos constituintes da parte sólida da uva para a parte líquida, para que durante 

o processo de maceração seja maximizada a extracção de antocianinas e taninos 

provenientes das películas. 
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 Assim, de forma a conseguir uma contínua homogeneização das massas, da fase líquida 

e dos substratos de fermentação para as leveduras por todo o volume de mosto da cuba, 

realizaram-se 3 remontagens manuais diárias (manhã, tarde e noite) durante 5 minutos 

por cada ciclo de remontagem (tempo necessário para remontar de todo o volume de 

mosto). A partir da massa volúmica 1,000 efectuou-se apenas uma remontagem por dia 

para molhar a manta  

  

 VI.4.16 Desencuba e primeira trasfega 
Terminada a fermentação em todas as cubas, foi realizada a desencuba das mesmas, 

separando assim as massas vínicas do vinho produzido. De realçar que com o objectivo 

de produzir um vinho representativo das zonas de superior qualidade, optou-se por 

efectuar a separação do vinho resultante da sangria da cuba, do vinho de prensa obtido 

após a prensagem das massas, pelo que o vinho obtido neste trabalho, resultou apenas 

da lágrima de cada microvinificação. No momento em que se verificou o início de saída 

de alguma borra, a trasfega de vinho para o depósito de recepção foi terminada, 

procedendo-se a partir deste momento à abertura progressiva e controlada do postigo da 

cuba, com a consequente descarga das massas sangradas para uma bomba de massas 

que conduziu as mesmas para uma prensa pneumática de 8.000 Kg de capacidade. 

Finalizada a desencuba e o enchimento da prensa, as massas vínicas foram prensadas, 

recorrendo a um programa de prensagem com pressões sucessivas até um máximo de 

1,0 bar. Desta forma, o vinho de prensa foi para um depósito destino reservado para 

todas as prensas do ano. 

  

 VI.4.17 Fermentação Maloláctica 
Após a trasfega dos vinhos de sangria dos micros para novo depósito, para a realização 

da fermentação maloláctica, a qual foi acompanhada recorrendo a determinações 

analíticas periódicas do ácido málico presente no vinho e da sua acidez volátil. Assim, 

foi possível certificarmo-nos do efectivo consumo deste ácido e ao mesmo acompanhar 

a evolução a acidez volátil do vinho, como forma de controlar e detectar possíveis 

actividades microbiológicas indesejáveis (bactérias acéticas, bactérias lacticas 

heterofermentativas, etc) que contribuam para a produção de elevadas quantidades de 

ácido acético. Quando se verificou a completa transformação do ácido málico em ácido 

láctico, i.e., terminada a fermentação maloláctica (ocorreu em cerca de 17 dias após o 
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final da fermentação alcoólica), o vinho foi trasfegado para outro depósito e realizou-se 

uma nova sulfitação de forma a eliminar toda a actividade bacteriana e proceder à 

estabilização microbiológia do vinho obtido, corrigindo o SO2 livre para valores na 

ordem dos 45 mg/L. 

 
VI.4.18 Número de Sarmentos e Peso de Lenha de Poda 
A poda de Inverno foi realizada no dia 5/01/2009 tendo-se recolhido os dados de 60 

videiras por cada classe de NDVI/casta. O registo do número de sarmentos foi realizado 

imediatamente antes de se podarem as videiras, ignorando os sarmentos de reduzidas 

dimensões (com menos de 5 nós). A lenha do ano de cada videira foi atada em molhos e 

colocada junto da videira respectiva e procedeu-se à sua pesagem, numa balança de 

dinamómetro. Com os dados obtidos calculou-se o peso médio por sarmento, o nº médio 

de sarmentos por videira, o nº médio de sarmentos por metro linear e o Índice de Ravaz 

(juntamente com a produção). Este índice foi calculado pela Eq.4:  

IR = (Produção de Uva/ Peso de lenha de poda 

 

Para além disso, calculou-se o valor de Puissance (Carbonneau e Cargnello, 2003) 

através da Eq.5: 

Puissance(g) = (Peso de lenha de poda x 0,5)/(Produção x 0,2) 

 

VI.4.19 Análise Laboratorial do Vinho 
Após a fermentação vinária, malolactica e algum tempo de estágio em inox os vinhos 

foram analisados laboratorialmente. As análises foram efectuadas no laboratório da 

empresa Encosta do Sobral e no Laboratório de Enologia do Instituto Superior de 

Agronomia. A partir destas análises foi determinado, por modalidade, o teor alcoólico 

volumétrico (%) (V/V), a acidez volátil em ácido acético (g/dm3), a massa volúmica 

(g/dm3), o pH, a acidez total em ácido tartárico (g/dm3), o SO2 total, SO2 livre, a 

intensidade de cor, a tonalidade pelo, de acordo com as metodologias OIV (2005).   

 

A intensidade e tonalidade da cor foram determinadas pelo método proposto pelo O.I.V. 

(1987) através da medição espectofotométrica da absorvência a 420, 520 e 620 nm. Os 

resultados são expressos em unidades de absorvência (ua): Intensidade=A420+A520+A620 

E Tonalidade= A420/A520 
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Nos vinhos ainda foram determinadas e utilizadas as seguintes metodologias: 

 

- Compostos fenólicos totais: método proposto por Ribérau-Gayon (1968) onde foi 

determinado recorrendo à leitura da absorvência a 280nm, após uma diluição de 1:100 

nos vinhos; 

- Antocianinas Totais: método proposto por Ribérau-Gayon e Stonesstreet (1965) que se 

baseia na diferença entre absorvâncias a 520 nm do tubo não descolorado e do tubo 

descolorado pela adição de bissulfito de sódio. O teor total de antocianas é directamente 

proporcional à diferença da dua absorvâncias. Os resultados são expressos em mg/L; 

- Pigmentos Totais: método proposto por Somers e Evans (1974, 1977), segundo o qual 

a pH inferior a 1, todos os pigmentos se encontram na forma corada. Assim, a amostra é 

acidificada com HCl para depois ser lida a absorvância a 520nm. O resultado é expresso 

em unidades de absorvância (ua): Pigmentos Totais = A520 (na presença HCl); 

- Cor devida à copigmentação: método proposto por Boulton (Guitiérrez, 2003) que se 

baseia num equação onde as variáveis são leituras a 520 nm, sob o efeito do acetaldeido 

para libertar antocianinas combinadas com SO2 e sob a diluição da solução anterior 

com uma solução hidroalcoólica ajustada ao pH do vinho para dissociar os complexos 

antocianinas-copigmento: 

- Pigmentos poliméricos: método proposto por Somers (1971), o qual considera que ao 

pH do vinho o ião bissulfito descora apenas antocianas monoméricas sem descorar os 

pigmentos poliméricos. Esta determinação foi efectuada através da leitura 

espectofotométrica da absrvância a 520nm na presença do ião bissulfito. O resultado é 

expresso em unidades de absorvância (ua): Pigmentos Poliméricos= A520 (na presença 

do ião bissulfito) 

- Poder tanante: método proposto por De Freita e Mateus (2001), o qual considera que o 

poder tanante corresponde à expressão de tanicidade de um vinho, que implica no 

carácter mais adstringente dos vinhos à prova. 

 

VI.4.20 Análise Sensorial do Vinho 
No dia 10/3/2009 os vinhos foram sujeitos a uma prova organoléptica que decorreu 

numa sala de provas, por um painel de doze provadores especializados do Instituto 

Superior de Agronomia (I.S.A). Os vinhos foram servidos à temperatura ambiente. Este 

tipo de provas é de grande utilidade, dado que o vinho é submetido a uma apreciação, 
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controlo de qualidade e tipicidade por pessoas experientes e especializadas, podendo 

assim, verificar-se as diferenças obtidas nos vinhos entre modalidades. Para a prova foi 

utilizada uma ficha recomendada e utilizada pelo laboratório de análise sensorial do 

I.S.A, caracterizando-se por ser uma ficha com escala descontínua estruturada, ou seja, 

contendo atributos hedónicos e descritivos (anexo 1). A escala da pontuação foi: 1- 

Insuficiente; 2- Satisfatório; 3- Bom; 4- Muito bom; 5- Excelente.   

 

VI.4.21 Análise Estatística dos Dados 
A segmentação da vinha e dos respectivos dados foi feita com base nos valores de 

NDVI registados no voo ao Pintor. Em cada classe foram associadas e localizadas com 

GPS as coordenadas das respectivas videiras. Às videiras seleccionadas fez-se 

corresponder os valores recolhidos por variável estudada e valor de NDVI. 

Com base nestas medições procedeu-se ao tratamento estatístico dos dados/amostras 

através da variância espacial das variáveis pela tentativa de ajuste de modelos de 

variabilidade espacial (semivariogramas com a distancia mínima de 0,9 m, ou seja, igual 

ao compasso no caso de algum dado sobreposto ou contínuo) (anexo II e III). No 

entanto não se conseguiu ajustá-los a nenhum modelo, uma vez que, todas as variáveis 

apresentaram o “efeito de pepita”. Dado que o modelo de efeito pepita puro implica 

uma total falta de correlação espacial, o valor dos dados em qualquer local em particular 

não tem qualquer semelhança mesmo com os valores de dados muito próximos.  

 A impossibilidade de ajuste de modelo de variabilidade espacial, como provam os 

semivariogramas (anexo II e III), é justificada pela falta de dados suficientes para obter 

um modelo de dependência espacial, mas evidentemente que há dependência porque 

existem zonas delimitadas nos mapas das vinhas. Desta forma prosseguimos a análise 

estatística com recurso a outros modelos. Nas médias gerais por classe/casta utilizou-se 

uma análise de variância através do tratamento anova de factor único. Enquanto nas 

relações efectuadas entre o NDVI e as diversas variáveis estudadas utilizou-se uma 

análise de regressão. 
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VII RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

VII.1 Mapas de NDVI 
Na Figura 9 e 10 apresentam-se os mapas de NDVI obtidos durante o voo realizado ao 

pintor, nas castas “Touriga Franca” e “Syrah”. Neste mapa estão também assinaladas 

através de pontos negros as videiras que foram objecto de medições. Na parcela da casta 

“Touriga Franca” verifica-se que o NDVI apresenta uma forte variação ao longo da 

parcela (0 - 0.4) destacando-se uma zona central de maior NDVI. Com base neste mapa 

constituíram-se duas classes de NDVI: 0-0,20 (classe de menor vigor) e 0,20-0,40 

NDVI (classe de maior vigor).  

 
Figura 5 – Foto da parcela de “Touriga Franca” (esq.) e respectivo mapa de NDVI 
(dta), Tomar, 2008. Os pontos representam as videiras onde se efectuaram os registos. 
 
 
No mapa da figura 13 está representada a parcela da casta “Syrah” onde o NDVI 

apresenta uma menor variação ao longo da parcela (0 - 0.3) destacando-se uma zona 

central e lateral de maior NDVI. Com base neste mapa constituíram-se duas classes de 

NDVI: 0-0,15 (classe de menor vigor) e 0,15-0,30 NDVI (classe de maior vigor). 

Verifica-se que a segmentação da vinha pelas duas classes de NDVI em ambas a castas 

permitiu separar em dois grupos distintos de videiras que apresentam comportamentos 

distintos.  

Em ambas as parcelas parece-nos que existe um baixo valor geral de NDVI, o que pode 

ser explicado pelo processo de ortorectificação, ou seja, correspondência dos valores de 

NDVI recolhidos pela foto às diferentes situações de relevo encontradas nos mapas de 

cada parcela.  
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Figura 6 – Foto da parcela de Syrah (esq.) e respectivo mapa de NDVI (dta), Tomar, 
2008. Os pontos representam as videiras onde se efectuaram os registos. 
 
 

VII.2 Potencial Hídrico Foliar 
O potencial hídrico foliar foi medido separadamente em cada casta e classe com o 

objectivo de caracterizar o nível de stress hídrico de cada classe. Na Figura 12, pode-se 

observar a evolução do potencial hídrico de base ao longo de uma parte do ciclo 

biológico da videira o qual foi diminuindo entre o período floração-maturação, 

indicando um decréscimo das disponibilidades hídricas do solo, na zona explorada pelas 

raízes ao longo do ciclo. No período de Floração a videiras não apresentaram carências 

hídricas, dado que durante o mês de Maio de 2008 houve uma regular queda de 

precipitação. No período de 4 (Bago de chumbo) a 70 dias (Pintor) após a floração, as 

diferentes classes nas duas castas apresentaram valores de potencial de base inferiores a 

-0,3 MPa indicando condições de stresse moderado (Smart & Coombe, 1983).  

As classes de menor NDVI registaram em ambas as castas um potencial hídrico de base 

significativamente inferior às modalidades das classes com maior valor de NDVI. 

Segundo Carbonneau (2001) valores de potencial de base entre -0,4 e - 0,6 MPa 

indicam condições de stresse hídrico moderado que põe ter um efeito benéfico, ao nível 

da qualidade, visto que conduz a uma redução do crescimento da planta favorecendo a 

acumulação de açúcares e compostos fenólicos nos bagos. 

 A descida mais acentuada ocorreu durante o período compreendido entre os 70 (Pintor) 

e os 105 dias após a floração (Maturação), devido às características normais do Verão 

de climas Mediterrânicos (falta de precipitação e ocorrência de temperaturas altas) que 

se fazem sentir mais em culturas de sequeiro. Os valores de potencial de base medidos 

na fase da maturação indicam condições de stress hídrico severo (Smart & Coombe 

(1983) e Carbonneau (2001)).  
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As diferenças registadas entre modalidades nas três datas estudadas foram sempre 

significativas, apresentado sempre as classes de menor NDVI um valor 

significativamente inferior às modalidades das castas com maior valor de NDVI. 

 
Figura 7 – Evolução do potencial hídrico foliar de base em cada uma das classes de 
NDVI, nas castas “Syrah” e “Touriga Franca”. 
 

VII. 3.Vigor 

  VII. 3.1 Área Foliar 
No quadro 1 apresentam-se valores médios da área foliar, provenientes da medição de 

15 sarmentos representativos por modalidade de cada casta, nas fases fecho do cacho (7 

de Julho) antes da desfolha (nas modalidades de maior NDVI) e a meio da maturação (3 

de Setembro). Tal como se pode observar constatamos que ocorreu um decréscimo da 

área foliar principal ao longo do ciclo, na primeira data verificaram-se diferenças 

significativas nas medições médias em todas a classes e tipo de medições, excepto nos 

índices área foliar total - área foliar exposta. Na segunda data ocorreram também 

diferenças significativas em ambas as castas, mas de forma mais acentuada na casta 

“Touriga Franca” parecendo que as diferenças se tornam mais acentuadas devido ao 

facto de estarmos a trabalhar com classes de maior amplitude de valores de NDVI. Em 

ambas as castas, as classes de maior valor de NDVI registaram significativamente 

valores superiores aos das classes de menor valor, mostrando desde cedo maiores 

valores nos parâmetros da área foliar. À maturação as diferenças não foram tão 

acentuadas, o que pode ser explicado pela desfolha realizada nas classes de NDVI 

superior em ambas as castas. Em 2008 a elevada precipitação ocorrida durante o mês de 

Maio provocou um elevado crescimento vegetativo o que exigiu a execução de uma 

desfolha nas zonas mais vigorosa de algumas parcelas, incluindo nas classes de maior 

valor de NDVI nas castas”Touriga Franca” e “Syrah”.    
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Na desfolha, tal como na desponta, são retiradas folhas que iriam contribuir para a área 

foliar principal, justificando assim a diminuição da área foliar principal das classes de 

NDVI superior na segunda data. Podemos também verificar que a limitação da área 

foliar principal pela desfolha conduziu à manutenção das folhas mais velhas, sugerindo 

que estas permaneceram mais tempo a fotossintetizar, tal como verificaram Petrie et al. 

(2000). A área foliar secundária mostrou-se importante durante a fase da maturação dos 

frutos, uma vez que todas as classes apresentaram uma percentagem elevada. Os baixos 

valores de área foliar registados nas medições à maturação nas classes de menor NDVI 

resultam do facto de nestas modalidades ter ocorrido uma senescência e queda 

acetuanda das folhas como o verificado por Strever (2007).  

 
Quadro 1. Comparação estatística dos parâmetros da área foliar: LAI, área foliar 
principal total por videira (afpr_tot vid), área foliar secundária total por videira 
(afsec_tot vid), área foliar total por videira (aftot videira), área foliar total por hectare 
(aftot/ha) e rácio área foliar total com área foliar exposta (aftot/ afexp) dos dois grupos 
de videiras resultantes da segmentação da vinha pelas duas classes de NDVI em duas 
datas diferentes (Pintor e Maturação) nas castas “Syrah” e “Touriga Franca”, 2008.  

Data 
Casta Syrah Touriga Franca 

Classe NDVI 0-0,15 0,15-0,30 Sig. 0-0,20 0,20-0,40 Sig.

9.07.08 

LAI 1,67 2,38 * 1,26 2,55 ***
AFPr_tot VID (m2) 2,73 3,38 * 2,10 3,23 ** 
AFsec_tot VID (m2) 1,34 2,38 * 1,46 3,04 ***

AFtot VID (m2) 4,07 5,76 ** 3,56 6,27 ***
Aftot/ha (m2) 16.917 24.122 ** 12.234  23.505 ***
AFtot/AFexp 1,28 1,64 n.s. 1,23 1,63 n.s.

3.09.08 

LAI 0,30 0,45 * 0,22 0,52 ***
AFPr_tot VID (m2) 0,47 0,48 n.s. 0,34 0,56 * 
AFsec_tot VID (m2) 0,31 0,56 n.s. 0,32 0,69 * 

AFtot VID (m2) 0,78 1,04 n.s. 0,66 1,25 * 
Aftot/ha (m2) 2.580 4.205 * 2.877 5.161 * 
AFtot/AFexp 0,24 0,34 n.s. 0,31   0,44 n.s.

Nota: *, **, *** - significativo ao nível de 0,05; 0,01; e 0,001 respectivamente pelo teste de 
Student. 
 
De forma a avaliar a possibilidade de utilização do NDVI como indicador das variáveis 

da expressão vegetativa da videira ensaiaram-se nas duas castas regressões entre o 

NDVI obtido ao pintor (variável dependente) com diversas variáveis da área foliar 

medidas ao Pintor e Maturação.  
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Quanto às relações do NDVI com a área foliar total por videira, em ambas as castas na 

primeira data (Fig.13), verifica-se que as relações são lineares e apresentam um elevado 

e significativo coeficiente de determinação no entanto o da “Touriga Franca” é mais 

elevado que o da “Syrah”, indicando uma maior percentagem da variabilidade explicada 

pelo NDVI.  

  
Figura 8 – Relação entre o NDVI e a área foliar total por videira (m2) em videiras da 
casta “Syrah” (A) e “Touriga Franca” (B), Tomar, Julho 2008. (Nota: **, *** - 
significativo ao nível de 0,01; e 0,001 respectivamente). 
 

Relativamente às relações do NDVI com a LAI (Fig. 14), os resultados corroboram com 

Johnson et al. (2003), pois existe um significativo coeficiente de determinação, 

surgindo a casta “Touriga Franca” novamente com valores significativamente 

superiores. 

  
Figura 9 – Relação entre o NDVI e a LAI em videiras da casta “Syrah” (A) e “Touriga 
Franca” (B), Tomar, Julho 2008. (Nota: **, *** - significativo ao nível de 0,01; e 0,001 
respectivamente) 
 

Na tentativa de correlação entre o NDVI e o rácio da área foliar total com a área foliar 

exposta nas videiras dos ensaios (Fig.19), não se conseguiu encontrar uma relação linear 

significativa. Este facto explica-se pela elevada dificuldade que a detecção remota 
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apresenta na recolha de informação das camadas interiores da sebe, focando-se só na 

superfície exterior do coberto (Praat & Irie, 2003). 

 

  
Figura 10 – Relação entre o NDVI e o rácio da área foliar total com a área foliar 
exposta em videiras da casta “Syrah” (A) e “Touriga Franca” (B), Tomar, Julho 2008. 
(Nota: n.s.- não significativo). 
 

VII. 3.2 Número de Camadas de Folhas 

 
Analisando o quadro 2 verifica-se que, apesar de parte dos dados não apresentarem 

diferenças significativas, existem valores médios distintos por classe de NDVI e por 

casta. Na primeira medição os valores do NCF registados em todas as classes situam-se 

muito acima dos propostos por Smart & Robinson (1991), para um ideal (1,5 folhas). 

De salientar que o NCF é significativamente diferente em ambas as castas, mostrando 

valores superiores nas classe de NDVI maior. O valor do NCF apresentado pela casta 

“Touriga Franca” na classe de maior NDVI é exageradamente grande e originado pelo 

elevado número de folhas das netas laterais encontradas na zona dos cachos. Na 

segunda data os valores são ligeiramente inferiores aos recomendados, mas já não 

existem diferenças significativas, dado que nas classes de menor NDVI ocorreu uma 

queda acentuada das folhas, tal como observado por (Strever, 2007), enquanto que não 

classes superiores de NDVI foi realizada uma desfolha para conseguirmos chegar aos 

valores recomendados por Smart & Robinson (1991).  

 

A remoção das folhas através da desfolha provocou uma diminuição do NCF e da % de 

folhas interiores, o que era esperado porque que as folhas retiradas nesta operação, 

foram as da base dos sarmentos que se encontravam ao nível dos cachos. Desta forma, a 

desfolha originou o aumento de todos os restantes parâmetros (% Buracos e % cachos 

expostos) alterando desta maneira o microclima do coberto. A percentagem de cachos 
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exteriores e de buracos aumentaram na segunda medição. As classes de menor NDVI 

mostraram naturalmente, em ambas as castas, resultados dentro dos recomendados por 

Smart & Robinson (1991). Em ambas as castas, após a desfolha as classes de maior 

NDVI apresentam valores inferiores ao intervalo recomendado por Smart & Robinson 

(1991), de 50 a 100%, para a % de cachos exteriores.  

Na % de buracos nunca encontramos diferenças significativas dentro das mesmas castas 

nas duas datas. Na primeira data em todas as medições verificaram-se valores muito 

baixos da % de buracos, mas já na segunda data e após a desfolha e a queda natural das 

folhas atingiu-se o valor do intervalo idealizado pelos mesmos autores, 20 a 40 %. 

Quanto à percentagem de folhas interiores verificamos que na primeira data apenas a 

classe de menor NDVI da casta “Touriga Franca” apresenta um valor mais baixo mas 

ainda longe do recomendado. Na segunda data, devido às razões já anteriormente 

mencionadas, todas as classes exibiram valores dentro dos recomendados por Smart & 

Robinson (1991)., entre 0-20% de folhas interiores. 

 
Quadro 2. Comparação estatística dos parâmetros de caracterização do coberto: nº de 
camadas de folhas (NCF), % buracos, % folhas interiores e % cachos exteriores 
medidos nos dois grupos de videiras resultantes da segmentação da vinha pelas duas 
classes de NDVI em duas datas diferentes (Pintor e Maturação) nas castas “Syrah” e 
“Touriga Franca”, 2008.  

Data 
Casta Syrah Touriga Franca 

Classe NDVI 0-0,15 0,15-0,30 Sig. 0-0,20 0,20-0,40 Sig.

9.07.08 

NCF 3,75 4,22 * 2,79 7,03 ** 
% Buracos 0,92 0,18 n.s. 6,79 2,39 n.s.

% Folhas interiores 43,44 49,80 n.s. 29,41 56,92 * 
% Cachos exteriores 6,18 4,81 n.s. 20,85 7,51 n.s.

3.09.08 

NCF 0,84 1,02 n.s. 1,09 1,34 n.s.
% Buracos 46,90 40,10 n.s. 43,76 34,80 n.s.

% Folhas interiores 15,71 12,88 n.s. 12,88 15,71 n.s.
% Cachos exteriores 63,21 51,67 * 64,35 40,35 ** 

Nota: *, ** - significativo ao nível de 0,05; 0,01; e 0,001 respectivamente pelo teste de Student. 
 

Verificou-se a ausência de correlação entre o nº de camadas de folhas e o NDVI. 

Resultados que estão de acordo com os obtidos por Praat & Irie (2003) que também não 

conseguiram exprimir o NDVI em função do NCF. Este facto está associado à grande 

dificuldade da detecção remota em recolher informação sobre a densidade do coberto 

vegetal, referindo-se sobretudo à superfície exterior do coberto, não conseguindo 

contemplar as camadas interiores da sebe. 
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VII.3.3 Superfície Foliar Exposta 
No quadro 3, estão registadas as médias das superfícies foliares expostas medidas em 

Julho e em Setembro nas diferentes classes e castas existentes neste ensaio. De salientar 

que o decréscimo da SFE da primeira para a segunda data é justificado pela queda 

natural das folhas e desponta nas classes de menor NDVI, enquanto nas classes de 

maior NDVI pela desfolha e desponta. Devemos também realçar as diferenças 

significativas que existem entre cada classe de cada casta. A classe de maior NDVI 

apresenta sempre valores superiores e dentro desta, a da casta “Touriga Franca” ostenta 

os maiores valores. Verifica-se que os valores de superfície foliar exposta encontram-se 

abaixo dos 21000m2/ha idealizados por Smart & Robinson (1991), sugerindo que os 

elevados valores de área foliar apresentados contribuem apenas para o adensamento do 

coberto e não para o aumento da área do coberto fotossinteticamente activa. 

 
Quadro 3. Comparação da Superfície foliar exposta (SFE) medida nos dois grupos de 
videiras resultantes da segmentação da vinha pelas duas classes de NDVI em duas datas 
diferentes (Pintor e Maturação) nas castas “Syrah” e “Touriga Franca”, 2008.  

Data 
Casta Syrah Touriga Franca 

Classe NDVI 0-0,15 0,15-0,30 Sig. 0-0,20 0,20-0,40 Sig. 
11.07.08 SFE (m2/ha) 12962 14.711 *** 10026 13.947 *** 
3.9.08 SFE (m2/ha) 10685 12.288 ** 8669 11.711 *** 

Nota: **, *** - significativo ao nível de 0,01; e 0,001 respectivamente pelo teste de Student. 
 

Através da análise de regressão entre a do NDVI e a superfície foliar exposta 

verificamos uma relação linear com um significativo coeficiente de determinação nas 

duas castas (Figura 16). Estes resultados vão de acordo com os de Brancadoro et al. 

(2006), indicando que a SFE explica uma elevada percentagem da variabilidade do 

NDVI em ambas as castas. 

  
Figura 11 – Relação entre o NDVI e superfície foliar exposta (SFE) em videiras da 
casta “Syrah” (A) e “Touriga Franca” (B), Tomar, Julho 2008. (Nota: * - significativo ao 
nível de 0,05). 
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VII.3.4. Índices Folha/Fruto 
Em geral não se observaram quaisquer diferenças significativas nos valores das relações 

frutificação/vegetação entre as duas classes de NDVI, em qualquer das castas, tendo-se 

observado apenas na medição de Setembro da casta “Touriga Franca”. Houve uma 

diminuição dos valores entre a 1ª e 2ª data, dado ter ocorrido uma maior senescência das 

folhas nas classes de menor NDVI, desfolha nas classes de maior NDVI e desponta em 

ambas. A classe 0-0,15 NDVI da casta Syrah apresentou o maior decréscimo da relação 

‘source/sink’ (área foliar/rendimento), seguida pelas classes de maior NDVI das duas 

castas e por último a classe de menor NDVI da casta “Touriga Franca”. Este facto pode 

estar associado à menor área foliar total da classe 0-0,20 desta casta, sugerindo que 

mesmo com um baixo valor de índice folha/fruto, todas as classes indicam que à medida 

que diminui a relação ‘source/sink’, geralmente, a necessidade em fotoassimilados para 

a maturação dos frutos, potencia a manutenção e o aumento da taxa fotossintética da 

videira (Kriedman et al., 1975, Chaves, 1986; Hunter & Visser, 1990; Barros, 1993). 

Podemos também mencionar que à maturação todas as classes apresentam valores 

inferiores a 0,7 m2/kg valores, que segundo Best (2005) favorecem uma maior 

concentração de açúcares na uva.  

Quanto à relação SFE/ Produção (m2/kg) todas as classes apresentam valores superiores 

aos recomendados por Smart & Robinson (1991) não pondo em risco a maturação, nem 

sendo significativamente diferentes entre classes da mesma casta. Como não ocorreram 

problemas de maturação das uvas, podemos afirmar que os valores obtidos foram 

satisfatórios para garantir uma boa acumulação de açúcares nas uvas, não esquecendo o 

facto de que estes valores recomendados como ideais pelos anteriores autores foram 

obtidos em outro país e com outra casta. 

 
Quadro 4. Comparação estatística dos índices folha/fruto: índices área foliar total 
/produção e Superfície foliar exposta/ produção realizados nos dois grupos de videiras 
resultantes da segmentação da vinha pelas duas classes de NDVI em duas datas 
diferentes (Pintor e Maturação) nas castas “Syrah” e “Touriga Franca”, 2008. 

Data 
Casta Syrah Touriga Franca 

Classe NDVI 0-0,15 0,15-0,30 Sig. 0-0,20 0,20-0,40 Sig.

11.07.08 
AF (m2)/Prod(kg) 4,04 2,90 n.s. 2,25 3,12 * 
SFE (m2)/Prod(kg) 2,22 3,33 n.s. 3,12 2,07 n.s.

3.09.08 
AF (m2)/Prod(kg) 0,22 0,23 n.s. 0,46 0,65 n.s.
SFE (m2)/Prod(kg) 2,74 1,85 n.s. 1,83 1,54 n.s.

Nota: n.s. não significativo e *- significativo ao nível de 0,05pelo teste de Student. 
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Na Figura 12 apresenta-se a análise de regressão entre a razão área foliar/ produção e o 

NDVI. Verifica-se que ambas as relações apresentam um baixo coeficiente de 

determinação que apenas é significativo na casta “Touriga Franca”. 

 
 
Figura 12 – Relação entre o NDVI e o rácio área foliar (m2) com a produção (kg) em 
videiras da casta “Syrah” (A) e “Touriga Franca” (B), Tomar, Julho 2008. (Nota: * - 
significativo ao nível de 0,05). 

 

VII.3.5.Lenha de Poda 
Tal como se pode observar no quadro 5 o nº de sarmentos/m apresenta valores 

ligeiramente superiores aos mencionados por Smart & Robinson (1991), que sugerem 

como valores ideais próximo de 15 sarmentos/m. Simultaneamente verificamos que não 

houve diferenças significativas entre classes de NDVI, mostrando deste modo a 

igualdade de condições nas diferentes modalidades antes da desfolha 

Ao nível da matéria seca encontramos diferentes significativas entre cada classe de 

NDVI nas duas castas, mostrando as oscilações de peso por Sarmento e produção nas 

mesmas. 

Quanto ao peso por sarmento também se registaram diferenças muito significativas 

entre classes nas duas castas, o que indica um vigor heterogéneo por parcela/casta, 

sendo que na casta “Touriga Franca” esta diferença é cerca de três vezes superior. Os 

valores encontrados nas classes de maior NDVI são bastante superiores aos 20-40 g 

idealizados por Smart & Robinson (1991), indicando desta forma o elevado vigor 

apresentado pela parcela. Quanto aos valores das classes de menor NDVI apenas a da 

casta “Touriga Franca” encontra-se dentro dos valores recomendados por Smart & 

Robinson (1991), tendo a casta “Syrah” um valor ligeiramente superior aos mesmos. 

O índice de Ravaz apresenta diferenças significativas entre as várias classes de NDVI e 

castas, sendo as classes de menor NDVI as que apresentaram uma diferença 
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significativamente superior dos valores deste índice. Todos os valores obtidos são 

inferiores aos concebidos por Smart & Robinson (1991) (5 a 10), revelando assim uma 

baixa relação fruto/ vegetação, indicando um desequilíbrio acentuado em todas as 

videiras estudadas. 

 
Quadro 5. Comparação estatística dos dados de lenha de poda, realizados nos dois 
grupos de videiras resultantes da segmentação da vinha pelas duas classes de NDVI nas 
castas “Syrah” e “Touriga Franca”, Janeiro de 2009. 

Casta Syrah Touriga Franca 
Classe NDVI 0-0,15 0,15-0,30 Sig. 0-0,20 0,20-0,40 Sig. 
Puissance (g) 0,69 1,12 *** 0,64 1,36 *** 

Nº de sarmentos/metro linear 16,70 17,30 n.s. 16,99 17,78 n.s. 
Peso/Sarmento (g) 53,28 80,02 *** 36,28 110,15 *** 
Índice de Ravaz 3,36 1,99 *** 3,48 1,92 ** 

Nota: **, *** - significativo ao nível de 0,01; e 0,001 respectivamente pelo teste de Student. 
 
Na tentativa de correlação do NDVI com as variáveis de lenha de poda obtivemos 

novamente uma melhor relação linear na casta “Touriga Franca” com um significativo 

coeficiente de determinação na correlação com o peso por sarmento (Fig.13), resultados 

similares aos obtidos por Arkun (2000).  

 

  
Figura 13 – Relação entre o NDVI e peso por sarmento (g) em videiras da casta 
“Syrah” (A) e “Touriga Franca” (B), Tomar, Janeiro 2009. (Nota: *** - significativo ao 
nível de 0,001). 
 
Quanto à relação entre o NDVI e o índice de Ravaz (Figura 14) os resultados foram 

bastante semelhantes para as duas castas, sendo que obtivemos um baixo mas muito 

significativo coeficiente de determinação. 
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Figura 14 – Relação entre o NDVI e índice de ravaz em videiras da casta “Syrah” (A) e 
“Touriga Franca” (B), Tomar, Janeiro 2009. (Nota: *** - significativo ao nível de 0,001). 
  
Relativamente à correlação NDVI e Puissance (Figura 15) apenas na casta “Touriga 

Franca” se obteve uma relação forte e linear com um significativo coeficiente de 

determinação.  

 
Figura 15 – Relação entre o NDVI e Puissance (g) em videiras da casta “Syrah” (A) e 
“Touriga Franca” (B), Tomar, Janeiro 2009. (Nota: *** - significativo ao nível de 0,001). 
 

VII.4. Rendimento 
No quadro 6 observando os parâmetros carga/videira e % de abrolhamento verificamos 

que não houve diferenças significativas, mostrando deste modo a igualdade de 

condições nas diferentes modalidades classes/castas. O nº de cachos variou 

significativamente entre as classes, mostrando à partida um menor nº dos mesmos nas 

modalidades de NDVI inferior, este factor pode ser importantíssimo para a justificação 

de um menor rendimento das mesmas. 

Ao nível do peso do cacho também houve diferenças significativas entre as 

castas/classes, exibindo novamente as classes de menor NDVI valores inferiores, 

podendo ter origem na possível desidratação dos bagos ou no nº de bagos/cacho ou 
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peso/bago. O rendimento foi significativamente afectado pelas distintas classes/castas, 

corroborando com Strever (2007). As classes de menor NDVI produziram 

sensivelmente metade, quando comparadas com as restantes classes de maior NDVI. 

Factor este que deve ter sido influenciado tanto pelo menor número de cachos, como 

pela desidratação dos bagos devido às características meteorológicas do ano 2008 (seco 

e temperaturas altas durante a maturação) ou pelos factores já anteriormente 

mencionados.  

 

Quadro 6. Comparação estatística dos dados do rendimento e suas componentes, 
realizados nos dois grupos de videiras resultantes da segmentação da vinha pelas duas 
classes de NDVI nas castas “Syrah” e “Touriga Franca”, Setembro de 2009. 

Casta Syrah Touriga Franca 
Classe NDVI 0-0,15 0,15-0,30 Sig. 0-0,20 0,20-0,40    Sig.
Carga à poda 12,9 13,7 n.s. 12,4 13,2 n.s.

% Abrolhamento 94,55 96,45 n.s. 98,18 96,83 n.s.
Nº de cachos 18,98 23,83 *** 14,77 18,40 ***
Peso/cacho 62,75 97,06 *** 101,98 155,21 ***

Produção/videira (kg) 1,24 2,29 *** 1,32 2,69 ***
Nota: *** - significativo ao nível de 0,001 pelo teste de Student. 
 
Quanto às correlações do NDVI com o rendimento (Fig. 21), peso por cacho (Fig. 22) 

apresentamos em ambas castas e correlações uma relação linear com um significativo 

coeficiente de determinação para ambas as castas. Neste caso as duas parcelas e castas 

apresentam uma elevada heterogeneidade de produção tanto por videira, como por 

hectare como por peso de cacho parece favorece positivamente estas correlações, indo 

este resultados em conta com os obtidos por Brancadoro et al. (2006). 

 
Figura 16 – Relação entre o NDVI e o rendimento (kg) em videiras da casta “Syrah” 
(A) e “Touriga Franca” (B), Tomar, Setembro 2008. (Nota: *** - significativo ao nível de 
0,001). 
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Figura 17 – Relação entre o NDVI e o peso/cacho (g) em videiras da casta “Syrah” (A) 
e “Touriga Franca” (B), Tomar, Setembro 2008. (Nota: *** - significativo ao nível de 
0,001). 
 

VII.5. Qualidade 

VII.5.1. Evolução da Maturação 
O acompanhamento da maturação das uvas reveste-se de uma importância crucial para a 

tomada de decisão da data de vindima, já que a colheita das uvas deverá ser efectuada 

quando as mesmas se encontram no adequado estado de maturação, evitando, desta 

forma, vindimar uvas desequilibradas das quais resultam vinhos desequilibrados e de 

inferior qualidade. Ao longo de várias semanas acompanhou-se a evolução da 

maturação da parcela da casta “Syrah” e da casta “Touriga Franca” através da recolha 

semanal de amostras representativas das zonas delimitadas através do mapa de NDVI 

(fotografia aérea) de acordo com as respectivas classes. Foram estabelecidos os 

seguintes critérios orientativos para a marcação da data de vindima: análise sensorial de 

bagos, para avaliação empírica da maturação aromática/fenólica, acidez e açúcares, 

associada aos seguintes parâmetros analíticos: teor alcoólico provável entre 13,5 e 14,5 

% (v/v); acidez total compreendida entre 5 a 6 g/L e pH entre 3,4 e 3,6. Após a recolha 

das amostras das duas zonas (300 a 400 bagos/amostra), os bagos eram pesados, 

esmagados procedendo-se às seguintes análises no mosto: álcool provável, pH e acidez 

total. A Tabela 1. resume as determinações analíticas dos parâmetros fisico-químicos 

orientativos da marcação da data de vindima. Com base nestas determinações e nos 

critérios atrás referidos, decidiu-se a data de vindima manual, a qual foi realizada no dia 

19 de Setembro para a casta “Syrah” e dia 26 de Setembro para a casta “Touriga 

Franca”. O Quadro 7. apresenta a evolução do álcool provável (%V/V). Observa-se que 

na casta “Syrah” o teor alcoólico provável dos bagos aumentou ao longo da maturação, 
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não havendo diferenças significativas entre classes de NDVI. Na casta “Touriga Franca” 

o teor alcoólico provável da última colheita foi significativamente superior nas classes 

de menor NDVI, indicando uma maior acumulação de açúcar nos bagos, tal como 

observado por Strever (2007). Entre as datas 11 de Setembro e 15 de Setembro houve 

um abrandamento da evolução do álcool provável justificado pelos 12 mm chovidos 

durante o dia 9 de Setembro. Por consequência, associando aos processos de fisiologia, 

a água uma vez absorvida pelas raízes favoreceu o restabelecimento hídrico e a 

actividade fotossintética da planta, provocando uma subida repentina do teor de 

açúcares na casta “Touriga Franca”. A acidez total apresentou uma evolução típica, ou 

seja, a partir do pintor foi diminuindo à medida que os açúcares aumentaram, no entanto 

apenas se observaram diferenças significas entre classes de NDVI na última medição da 

casta “Touriga Franca”. Os valores de pH medidos não foram significativamente 

diferentes em nenhuma das classes e datas. Nas análises dos parâmetros fenólicos das 

uvas da casta “Syrah” verifica-se que houve uma evolução natural favorecendo o seu 

incremento. Apenas na última data houve diferenças significativas entre classes nos 

valores das antocianinas totais, tonalidade e intensidade da cor. Houve uma supremacia 

da classe de menor NDVI nos parâmetros qualitativos, excepto na tonalidade devido a 

razões naturais. Estes resultados são semelhantes aos obtidos por Bramley & Hamilton 

(2004) e Cortel et al. (2005). Quanto ao volume dos bagos a modalidade de menor 

NDVI apresentou sempre valores ligeiramente inferiores mas apenas se expressaram de 

forma significativa na última medição. O crescimento repentino do bago teve origem na 

precipitação ocorrida, mas como se pode ver foi compensada nos dias seguintes, 

voltando a valores mais baixos. Em relação aos parâmetros analíticos da parte fenólica 

da casta “Touriga Franca”, ocorreram diferenças significativas acentuadas desde a 

primeira até à última recolha de dados, tendo a classe de menor vigor apresentado 

sempre valores significativamente superiores de antocianinas totais, fenóis totais e 

intensidade da cor e consequentemente menores valores de tonalidade, o que está de 

acordo com os resultados de Bramley & Hamilton (2004) e de Cortel et al. (2005). 

Quanto ao volume dos bagos da “Touriga Franca” sofreram um aumento repentino 

devido aos 12 mm de chuva mas ao longo dos restantes dias foram-se equilibrando 

naturalmente, nunca deixando que a classe de menor vigor fosse significativamente 

inferior. Em geral as classes de menor NDVI apresentam um aumento de qualidade das 

uvas, devendo este, estar associado a um melhor microclima dos cachos, resultante do 

menor vigor e produção apresentado pelas videiras destas classes em ambas as castas.
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Quadro 7 – Controlo de maturação “Syrah” e “Touriga Franca”, Encosta do Sobral, 2008. 

Nota: *, **, *** - significativo ao nível de 0,05; 0,01; e 0,001 respectivamente pelo teste de Student. 

 

 

 

Casta Classe 
NDVI Data 

Álcool. 
Prov. (% 

vol.) 

Acidez 
Total (g ác. 

Tart./l) 
pH Antocianinas 

Totais (mg/l) 
Intensidade 
Cor (u.a.) 

Tonalidade 
(u.a.) 

Fenóis Totais 
(IPT) (u.a.) 

Volume  
(ml) 

Touriga 
Franca 

0-0,20 01-09-2008 10,85 n.s. 6,1 n.s. 3,28 n.s 327 *** 8,80 ** 0,455 ** 22,09 *** 130 *** 
0,20-0,40 01-09-2008 10,95 n.s. 5,9 n.s. 3,30 n.s 256 *** 6,01 ** 0,552 ** 15,34 *** 255 *** 

0-0,20 11-09-2008 12,4 * 4,9 n.s. 3,30 n.s 534 *** 14,02 ** 0,518 * 43,56 *** 185 *** 
0,20-0,40 11-09-2008 11,6 * 4,8 n.s. 3,37 n.s 434 *** 12,76 ** 0,546 * 28,67 *** 270 *** 

0-0,20 15-09-2008 11,7 n.s. 4,8 n.s. 3,44 n.s 721 *** 19,89 ** 0,525 * 71,03 *** 157 *** 
0,20-0,40 15-09-2008 12,1 n.s. 4,5 n.s. 3,4 n.s 597 *** 16,52 *** 0,572 * 47,89 *** 261 *** 

0-0,20 23-09-2008 14,4 *** 5,5 * 3,71 n.s 802 ** 25,52 *** 0,540 * 85,56 *** 130 *** 
0,20-0,40 23-09-2208 13,2 *** 5,0 * 3,76 n.s 724 *** 21,42 ** 0,590 * 74,32 *** 244 *** 

Syrah 

0-0,15 02-09-2008 12,95 n.s. 8,2 n.s. 3,04 n.s 379 n.s. 11,05 n.s. 0,464 * 26,09 n.s. 154 n.s. 
0,15-0,30 02-09-2008 12,7 n.s. 8,6 n.s. 3,05 n.s 369 n.s. 10,22 n.s. 0,426 * 22,81 n.s. 167 n.s. 

0-0,15 11-09-2008 14,0 * 7,0 n.s. 3,14 n.s 510 n.s. 17,92 n.s. 0,440 n.s 57,34 n.s. 175 n.s. 
0,15-0,30 11-09-2008 13,4 * 7,1 n.s. 3,20 n.s 485 n.s. 16,09 n.s. 0,432 n.s 52,67 n.s. 185 n.s. 

0-0,15 17-09-2008 14,4 n.s. 6,9 n.s. 3,22 n.s 831 ** 25,52 ** 0,457 * 77,45 n.s. 125 ** 
0,15-0,30 17-09-2008 14,45 n.s. 6,8 n.s. 3,29 n.s 765 ** 20,70 ** 0,507 * 72,76 n.s. 176 ** 
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VII.5.2 Vindima, Composição do mosto e Fermentação 
 

No final do dia da Encuba, foram retiradas amostras dos mostos das cubas e efectuada a 

análise dos parâmetros físico-químicos indicada no Quadro 8. Tendo por base os valores 

de pH encontrados inicialmente nos mostos, não foram efectuadas correcções dos 

mostos, que constituem um factor importantíssimo de estabilidade microbiológica dos 

vinhos após a fermentação. Para além das diferenças espectáveis pelo controlo de 

maturação, surgiram outras bastante interessantes ao nível do NFA (Azoto disponível 

para as leveduras) em que podemos verificar que as modalidades de menor NDVI 

apresentaram valores bastante inferiores do mesmo, sendo uma informação 

importantíssima para enólogo poder realizar as devidas correcções, não pondo em 

causa, as cinéticas de fermentação. 

 

Quadro 8. – Análise físico-química dos mostos antes da fermentação alcoólica. 

Casta Classe 
NDVI Data 

Massa 
Volúmica 

20ºC 
(g/cm3) 

Temp 
(ºC) pH 

Ref
(% 
v/v)

Álc.prov
(% v/v) 

ATotal 
(g/L Ác. 

Tartárico) 

NFA 
(mg/L) 

SO2 
Livre 

(mg/L)

Syrah 
0-0,15 19-Set 1,1030 26 3,41 14,4 14,5 6,6 154 16 

0,15-0,30 19-Set 1,1010 19,5 3,48 14 14,1 6,1 230 17 
Touriga 
Franca 

0-0,20 26-Set 1,0990 27 3,53 13,8 14 5,1 126 14 
0,20-0,40 26-Set 1,0962 19,5 3,61 13 13,2 5,1 296 16 

  

 Nos quadros 9, 10, 11 e 12 apresentam-se os registos das medições efectuadas durante 

as fermentações das várias classes e castas. 
 

Quadro 9. Evolução da densidade e temperatura do mosto durante a fermentação 
realizada na casta “Syrah”, classe 0-0,15 NDVI 

Dia 19-Set 20-Set 21-Set 22-Set 23-Set 24-Set 25-Set 26-Set 27-Set 

Horas 19 8 17 9 17 8 17 8 17 8 18 8 19 8 20 8 19 

Temperatura (ºC) 22 20 23 21 23 26 28 21 24,5 23,5 26 25 25,5 25 25 24 24 

Massa volúmica 1,1030 1,1030 1,1020 1,0990 1,0750 1,0690 1,0580 1,0390 1,0260 1,0160 1,0050 1,0000 0,9956 0,9928 0,9924 0,9914 0,9914

 

 

Quadro 10. Evolução da densidade e temperatura do mosto durante a fermentação 
realizada na casta “Syrah”, classe 0,15-0,30 NDVI 

Dia 19-Set 20-Set 21-Set 22-Set 23-Set 24-Set 25-Set 26-Set 

Horas 19 8 17 9 17 8 17 8 17 8 18 8 19 8 20 

Temperatura (ºC) 25 18 19,5 17 23 25 28 24 23 20,5 23 23 24,5 23 24 

Massa Volúmica 1,1010 1,1010 1,1990 1,0950 1,0850 1,0740 1,054 1,0380 1,0250 1,0190 1,0060 1,0000 0,9952 0,9922 0,9922
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Quadro 11. Evolução da densidade e temperatura do mosto durante a fermentação 
realizada na casta “Touriga Franca”, classe 0-0,20 NDVI 

Dia 26-Set 27-Set 28-Set 29-Set 30-Set 1-Out 2-Out 3-Out 

Horas 19 8 17 8 17 8 17 8 17 8 17 8 17 8 17 

Temperatura (ºC) 27 21 23 25 26 26 28 29 26,5 23,5 26 25 25,5 22 24 

Massa volúmica 1,0990 1,1000 1,1000 1,0990 1,0850 1,0650 1,0480 1,0310 1,0200 1,0160 1,0050 0,9990 0,9956 0,9938 0,9924

 

Quadro 12. Evolução da densidade e temperatura do mosto durante a fermentação 
realizada na casta “Touriga Franca”, classe 0,20-0,40 NDVI 

Dia 26-Set 27-Set 28-Set 29-Set 30-Set 1-Out 2-Out 

Horas 19 8 17 8 17 8 17 8 17 8 17 8 17 

Temperatura (ºC) 20 17 23 25 28 29 28 20,5 23 23 24,5 23 24 

Massa volúmica 1,0960 1,0950 1,0980 1,0840 1,0740 1,0490 1,0320 1,0190 1,0060 0,9980 0,9959 0,9942 0,9930

 

As fermentações deram-se com cinéticas perfeitamente normais, sem qualquer tipo de 

incidente. 

 

VII.5.3 Análise laboratorial dos vinhos 
Os resultados obtidos na análise laboratorial do vinho, apresentados no quadro 13., não 

foram objecto de um estudo estatístico, uma vez que, não houve repetições, tornando-se 

assim apenas interessantes para comparação entre modalidades, estando ciente de todas 

as variáveis em causa que poderão ter dados origem a erros: volume (800 kg), amostra 

seleccionada não ser representativa da modalidade, remontagens manuais e de 

repetições.  

O grau alcoólico de todos os vinhos foi ligeiramente superior aos valores obtidos no 

último controlo de maturação de cada modalidade, sendo perfeitamente normal por erro 

do operador ou até pelas tabelas de conversão dos açúcares em álcool. 

Mesmo sem análise estatística verificamos uma diferença mais acentuada entre as 

classes na casta “Touriga Franca”. 

Os valores de acidez são bastante semelhantes dentro de cada casta havendo um ligeiro 

aumento nas classes de menor vigor, podendo este estar associado a algum fenómeno de 

desidratação como já foi anteriormente mencionado. 

Os valores de acidez volátil, sulfuroso total e livre estão dentro dos limites legais e 

próprios de um vinho desta idade. 

Ao nível dos valores de pH a casta “Syrah” apresenta valores mais baixos e 

homogéneos sendo importantíssimos para a estabilidade microbiológica e da cor. A 
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casta “Touriga Franca” mostra valores de pH já com alguma amplitude, podendo ter 

origem na diferença da acidez total. 

Quanto aos valores da intensidade e tonalidade da cor, antocianinas (totais e coradas), 

índice de ionização das antocianas e compostos fenólicos totais determinados nos 

vinhos confirmam os valores obtidos no controlo de maturação. De salientar os elevados 

valores obtidos nestes parâmetros em ambas as castas, possivelmente provenientes do 

terroir e da juventude dos vinhos. Estes parâmetros analíticos reforçam as diferenças 

existentes entre as distintas classes de NDVI, notando-se uma supremacia das classes de 

menores valores de NDVI em análises tão importantes quanto estas. 

Em qualquer das castas e classes de NDVI o valor das antocianinas coradas é 

relativamente baixo quando comparado com as antocianinas totais. Este facto pode ser 

explicado pelos elevados valores do pH dos vinhos, o que leva a uma grande quantidade 

de tons azulados que não são determinados nas antocianinas coradas (vermelhas). 

Quanto aos compostos fenólicos totais, soma dos flavonóides e não flavonóides, as 

classes de menor NDVI obtiveram resultados superiores em ambas as castas, 

salientando a elevada diferença obtida na casta “Touriga Franca”.  

Relativamente à cor devido à copigmentação, os valores, em percentagem são muito 

elevados e superiores aos 30-50% sugeridos por Bolton (2001) que menciona que em 

vinhos jovens a copigmentação é responsável pela cor global. Estes resultados são 

semelhantes aos determinados por Amorim (2008). Em geral, mais uma vez as classes 

de menor NDVI apresentam os resultados mais elevados.   

Ao nível dos pigmentos poliméricos, totais e índice de polimerização dos pigmentos 

verificamos novamente que as classes de menor NDVI apresentam valores superiores 

nas duas castas, sendo esta diferença mais acentuada na casta “Touriga Franca”. Os 

baixos valores gerais do índice de polimerização dos pigmentos podem estar associado 

à juventude do vinho e consequentemente à data das análises laboratoriais.  

O poder tanante corresponde à expressão de tanicidade de um vinho, que implica um 

carácter mais adstringente dos vinhos à prova (Amorim, 2008). Peynaud e Blouin 

(1996) afirmam que os compostos fenólicos de pesos moleculares baixos têm moléculas 

muito pequenas com fraco poder de reacção, restringindo a capacidade de produzir 

sensação de adstringência. Ao mesmo tempo, quando o grau de polimerização é 

elevado, ou seja taninos fortemente condensados, estes possuem moléculas muito 

grandes, ao ponto de não se conseguirem conjugar com as proteínas da saliva. Desta 
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forma, os mesmos autores, afirmam que os taninos de grau de polimerização intermédio 

são responsáveis pelo máximo grau de adstringência. 

 

Assim sendo, podemos verificar que as modalidades de menor NDVI apresentam 

melhores valores de poder tanante, indicando desde já que provavelmente possuirão 

uma predominância de taninos com grau de polimerização intermédio. Este caso é bem 

explícito na casta “Syrah”, uma vez que, ao nível dos compostos fenólicos totais não 

houve grande diferença entre castas e no poder tanante o mesmo já não se passou. 

 

Quadro 13. – Influência da segmentação da vindima sobre alguns parâmetros analíticos 
dos vinhos, castas “Syrah” e ‘Touriga Franca’, 2008 

Casta Syrah Touriga Franca 
Classe NDVI 0-0,15 0,15-0,30 0-0,20 0,20-0,40

Grau Alcoólico (%V/V) 14,8 14,4 14,3 13,6 
Acidez Total  (g ác.tartárico/L) 5,3 5,0 5,7 5,1 

Acidez Volátil  (g ác.acético/L) 0,42 0,38 0,39 0,35 
Sulfuroso Total  (mg/L) 53 55 51 58 
Sulfuroso Livre  (mg/L) 38 40 36 38 

pH   3,63 3,66 3,74 3,86 
Intensidade Cor  u.a. 20,01 16,01 17,51 12,65 
Tonalidade Cor  u.a. 0,56 0,60 0,61 0,65 

Compostos Fenólicos 
Totais (IPT) 

u.a. 72,0 70,65 83,51 71,86 
mg/L 1.439 1.413 1.670 1.437 

Cor devido à 
Copigmentação 

mg/L 145,6 130,3 146,1 110,0 
u.a. 7,2 6,4 7,2 5,4 
% 58,4 53,7 57,6 44,6 

Antocianinas Totais mg/L 715 655 712 589 
u.a. 35,73 32,76 35,60 29,47 

Antocianinas Coradas 
mg/L 151 115 118 71 
u.a. 7,54 5,77 5,91 3,55 

Índice de ionização das 
antocianas  21,1 17,6 16,6 12,04 

Pigmentos Poliméricos u.a. 3,64 3,00 3,56 3,09 
Pigmentos totais  u.a. 41,93 38,13 41,94 34,97 

Índice de polimerização 
dos pigmentos   8,7 7,9 8,5 8,8 

Poder Tanante NTU/ml 231 188 333 259 
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VII.5.4.Análise Sensorial  
No quadro 8. apresentam-se os valores da análise sensorial do painel de prova. Os dados 

apresentados são provenientes de doze provadores que foram considerados como 

repetição, tendo efectuado uma análise de variância unifactorial. Verifica-se que apenas 

existem diferenças significativas na casta “Touriga Franca” sobretudo na intensidade e 

equilíbrio do aroma, e em todos os parâmetros do gosto que foram superiores nas 

classes de menor vigor. O resultado mais importante advém da percepção do painel de 

provadores que distinguiu significativamente o vinho da classe de menor NDVI como 

sendo superior ao nível da apreciação global. De um modo geral, na casta “Syrah” só se 

detectou diferenças significativas na intensidade do aroma e na adstringência do gosto, 

sendo superiores na classe de menor NDVI. De resto, esta parece apresentar uma 

tendência para valores iguais ou superiores à modalidade de maior NDVI, apesar de 

estes não serem significativos. 

De salientar a coerência encontrada pelo painel de provadores quanto às diferenças 

encontradas nas análises do poder tanante e “gosto adstringência”. Estes resultados 

indicam a interligação entre os dados analíticos e a prova sensorial, ao mesmo tempo 

que mostram a boa forma dos provadores que só é conseguida com muito treino e ao 

longo de muitos anos.  

Quadro 14. – Influência da segmentação da vindima na análise sensorial efectuada com 
12 provadores, castas “Syrah” e ‘Touriga Franca’, 2008. Usou-se a seguinte escala: 1- 
Insuficiente; 2- Satisfatório; 3- Bom; 4- Muito bom; 5- Excelente. 

Casta Syrah Touriga Franca 
Classe NDVI 0-0,15 0,15-30 Sig. 0-0,20 0,20-0,40 Sig.

Cor 
Vermelho 4,1 4,0 n.s. 4,25 4,0 n.s.
Tonalidade 1,0 1,0 n.s. 1,0 1,0 n.s.

Aroma 

Frutado 3,8 3,3 n.s. 3,4 2,8 n.s.
Floral 2,5 2,5 n.s. 2,2 2,1 n.s.

Intensidade 4,2 3,2 * 3,4 2,9 * 
Persistência 3,6 3,1 n.s. 3,3 2,9 n.s.
Equilíbrio 3,8 3,3 n.s. 3,2 2,7 * 

Gosto 

Corpo 3,5 3,5 n.s. 3,9 2,9 ** 
Amargo 1,0 2,0 n.s. 1,6 2,5 * 

Adstringência 3,3 2,6 * 3,8 2,7 ***
Persistência 3,6 3,4 n.s. 4,0 2,6 ***
Equilíbrio 3,4 3,1 n.s. 3,6 2,5 ***

Apreciação Global 3,8 3,5 n.s. 3,8 2,5 ***
Nota: *, **, *** - significativo ao nível de 0,05; 0,01; e 0,001 respectivamente pelo teste de Student. 
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VIII CONCLUSÕES 
 
Neste trabalho estudaram-se os efeitos da variabilidade espacial de duas parcelas das 

castas “Syrah” e “Touriga Franca” através da utilização da detecção remota, na Região 

do Tejo, Sub-Região de Tomar. 

A segmentação das duas parcelas das castas “Syrah” e “Touriga Franca” pelas duas 

classes de NDVI permitiu detectar diferenças significativas quer nos parâmetros 

caracterizadores do coberto vegetal, índices frutificação/vegetação, no vigor, no 

rendimento e suas componentes quer na composição da uva à vindima e qualidade do 

vinho. 

 

Através da análise das relações do NDVI e diversos parâmetros caracterizadores da 

densidade da sebe, do vigor e do rendimento verificou-se que o NDVI é uma variável 

que explica uma elevada percentagem da variabilidade da área foliar, superfície foliar 

exposta, área foliar/produção, do peso/sarmento, do índice de Ravaz, da puissance, da 

produção. Esta relação entre variáveis permite considerar a hipótese de utilização do 

NDVI como estimador de vigor e de produção da videira. 

 

As diferenças significativas encontradas nas uvas e nos vinhos através da segmentação 

da vindima indicam que a utilização da viticultura de precisão permite a separação 

como forma de separação das uvas consoante os lotes desejados pelo enólogo, sendo 

uma ferramenta fundamental para a melhoria da qualidade final dos vinhos. A 

segmentação da vinha permitiu uma melhor caracterização das diferenças existentes ao 

nível das componentes do coberto, rendimento e qualidade, reforçando a melhoria 

qualitativa que a segmentação da vindima proporciona aos vinhos resultantes. 

 

Os resultados obtidos neste trabalho indicam que a segmentação da vinha é uma técnica 

favorável à qualidade do vinho que deve ser aplicada com regularidade, sobretudo em 

parcelas heterogéneas. De modo a corrigir o elevado vigor da parcela nas zonas das 

classes de NDVI superior, proveniente das características do solo, genéticas da 

casta/porta-enxerto, esta parcela beneficia de um conjunto de técnicas vitícolas com 

vista a diminuir o vigor. Por isso é aconselhável um aumento de carga à poda e a 

instalação de um relvado semeado na entrelinha. 
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Anexo I – Ficha de prova 

 
 
 



Anexo II – Semivariogramas “Syrah” por variável de estudo 
 
 
Área foliar total 
 

 
 
LAI 
 

 
 
Produção por videira 
 

 
 
 
 
 



Peso por cacho 

 
 
Peso por sarmento 

 
 
Índice de Ravaz 

 
 
Puissance 
 

 



Anexo III – Semivariogramas “Touriga Franca” por variável de estudo 
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