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Miguel Torga, “Confiança”, Antologia Poética 

 

 



__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ iv 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Ao chegar ao fim desta etapa, gostaria muito de começar por agradecer a todos 

quantos me acompanharam: professores, colegas, amigos e tantas outras pessoas 

que comigo se cruzaram e que, de forma mais ou menos directa, me foram 

proporcionando experiências que contribuíram para enriquecer o meu olhar sobre 

a vinha e me ajudaram a crescer como pessoa. 

 

Ao Prof. Doutor António Mexia, que, ao aceitar a orientação deste trabalho, me 

acompanhou com enorme cuidado, abrindo-me caminhos científicos, como sempre 

fez, desde a licenciatura, corrigindo-me de forma encorajadora e fazendo-me 

acreditar que conseguiria chegar a bom termo. 

  

Ao Prof. Doutor Rogério de Castro, que me fez despertar para o estudo da 

Viticultura, área a que tem dedicado a sua vida, pelo entusiasmo que colocou na 

transmissão dos seus conhecimentos e pela sua co-orientação neste trabalho. 

 

Ao Prof. Doutor Pedro Amaro, a quem, mesmo não estando formalmente ligado a 

este trabalho, fico a dever a sua génese. A influência que procurei no seu exemplo 

extravasa em muito o impacto dos seus vastos conhecimentos na área da Protecção 

Integrada, para constituir para mim uma referência ética e humana. 

 

Ao Eng. Amândio Cruz, pelas suas sugestões sempre pertinentes, pela generosidade 

com que me disponibilizou diversos materiais de trabalho, pela leitura e crítica da 

versão final da tese e pela sua amizade. 

 

À Verusca e ao Francesco, alunos da Università Degli Studi Della Tuscia e 

estagiários no ISA, pelo companheirismo e pela ajuda preciosa nas medições da 

estrutura do coberto. 

 



__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ v 

À equipa que assegura os trabalhos de viticultura e, em particular, ao Sr. Fernando 

Ribeiro, que, conscientes de que um bom vinho se obtém na vinha, lhe dedicam o 

seu cuidado. 

 

Ao Sr. António Marçal, responsável pelas actividades na adega, que me iniciou nas 

diferentes tarefas necessárias à elaboração do vinho.  

 

Ao Sr. Agostinho, a quem reconheço um notável sentido de dever, porque, estando 

já reformado, continua a recolher e a organizar meticulosamente os dados da 

Estação Meteorológica do ISA, tornando-os acessíveis a todos. 

 

À Luísa, colega e amiga que esteve sempre presente, de forma abnegada e 

perseverante, partilhando comigo discussões teóricas, reformulação de pontos de 

vista, opções práticas e metodológicas, ajudando-me a ultrapassar as dificuldades e 

alegrando-se com as minhas conquistas. 

 

À Silvana, minha amiga desde sempre, pelo entusiasmo com que me incentivou a 

prosseguir, apoiando-me em diversas tarefas de forma persistente e ajudando-me a 

rever a redacção deste trabalho. 

 

À Adriana, pela companhia e pela atenção permanentes, sempre pontuadas por 

pormenores singelos, que tanto me confortam e ajudam a seguir em frente. 

 

Ao João Tó, pela presença discreta, mas constante, com que me faz sentir que fará, 

a cada momento, tudo o que for necessário.  

 

Aos meus sobrinhos, Ana Salomé e João Pedro, não só pela forma responsável com 

que assumiram a tarefa de introduzir alguns dados em folhas de cálculo, mas, 

sobretudo, por toda a alegria e carinho com que, distraindo-me do trabalho, me 

lembram sempre do que é essencial. 

 

Finalmente, à minha irmã Dina, que é tudo para mim!! 



__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ vi 

 

RESUMO 

 

 

O objectivo deste trabalho consiste na análise da influência do sistema de condução 

da vinha nos prejuízos resultantes de traça-da-uva (Lobesia botrana Denis & Schiff.) e 

de podridão-cinzenta (Botrytis cinerea Pers.), de modo a esclarecer o efeito da 

estrutura da vegetação no comportamento dos principais inimigos da vinha. 

 

O ensaio foi realizado em 2002, no Instituto Superior de Agronomia, em castas de 

videira (Vitis vinifera L.) - ‘Trincadeira’ e ‘Syrah’-, submetidas aos sistemas de 

condução Lys, Lira e Monoplano Ascendente. 

 

A estrutura do coberto foi caracterizada, ao fecho dos cachos, pelo cálculo da área 

foliar, das dimensões da sebe e do número de camadas de folhas. 

 

A intensidade de ataque das pragas e doenças foi avaliada por amostragem semanal 

de folhas e cachos. Nas doenças, calculou-se a incidência e a severidade; na traça-

da-uva, determinou-se a curva de voo e a percentagem de cachos atacados. 

 

Foram registadas três gerações anuais na traça-da-uva. A casta ‘Syrah’ foi a mais 

atacada pela traça-da-uva, tendo também evidenciado maior incidência e severidade 

de podridão-cinzenta. O Lys revelou maior área foliar, sendo o mais atacado pela 

traça-da-uva. A casta ‘Trincadeira’ em Lira e ‘Syrah’ em Monoplano Ascendente 

apresentaram menor severidade de podridão-cinzenta. 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Lobesia botrana, Botrytis cinerea, Lys, Lira, Monoplano Ascendente. 
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ABSTRACT 

 

 

A study was conducted to assess the influence of different training systems in the 

resulting damages caused by the grape-berry-moth (Lobesia botrana Denis & Schiff.) 

and grey-mold (Botrytis cinerea Pers.), as a way to determine the effect of canopy 

structure in the behaviour of the major vineyard enemies. 

 

Field experiments were performed during the 2002 growing season, in an 

experimental vineyard at Instituto Superior de Agronomia, in Vitis vinifera L. 

varieties: ‘Syrah’ and ‘Trincadeira’, using three different training systems – Lys, Lyre 

and Vertical Shoot Positioned. 

 

Canopy structure was determined by leaf area index, canopy dimension and density 

assessed at compact bunches. Damage intensity was evaluated by weekly sampling 

of leafs and bunches of grapes. Incidence and severity were determined for diseases, 

whereas for grape-berry-moth was determined its life cycle and percentage of 

attacked bunches of grapes.  

 

In the mentioned growing season three generations of grape-berry-moth were 

observed, with preference by ‘Syrah’ grapes. This variety had an higher incidence 

and severity of grey-mold on grapes. 

 

Lys training system showed an higher leaf area and the highest attack by Lobesia 

botrana. The training system Lyre in ‘Trincadeira’ and Vertical Shoot Positioned in 

‘Syrah’ presented a lower severity of grey-mold. 

 

 

 

Key-words: Lobsia botrana, Botrytis cinerea, Lys, Lyre, Vertical Shoot Positioned. 
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Quadro 18 – N.º e percentagem de cachos atacados com e sem traça-da-uva e com e sem 
podridão-cinzenta, em ‘Trincadeira’, à vindima (18/09/02) na vinha do Almotivo, 
em 2002. 
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Quadro 19 – N.º e percentagem de cachos atacados com e sem traça-da-uva e com e sem 
podridão-cinzenta, em ‘Syrah’, à vindima (18/09/02) na vinha do Almotivo, em 
2002. 
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Quadro 20 – Rendimento das castas ‘Syrah’ e ‘Trincadeira’ nos sistemas Lys, Lira e 
Monoplano Ascendente, na vinha do Almotivo, em 2002. 
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1INTRODUÇÃO 

 

 

Com vista a adequar o sistema de condução da vinha à melhor qualidade do seu 

produto, têm vindo a ser realizados diversos estudos que avaliam vários parâmetros 

ecofisiológicos da videira. Através deles procuram-se descobrir os factores que 

melhor favorecem o microclima da planta, nomeadamente a geometria de 

plantação, o sistema de poda, ou as intervenções em verde, potenciando a 

quantidade e privilegiando a qualidade da uva. Entre estes trabalhos destacam-se os 

realizados pelo Grupo Europeu de Estudo de Sistemas de Condução da Videira 

(GESCO), de que Portugal faz parte, tendo como coordenador português Rogério 

de Castro. Este grupo pluridisciplinar de especialistas realiza regularmente jornadas 

de trabalho, cujas actas são valiosos documentos de compilação e divulgação em 

diferentes domínios específicos da vitivinicultura. 

 

Noutra perspectiva, mas perseguindo o mesmo objectivo de uma produção de 

qualidade, também são vastíssimos os trabalhos realizados no âmbito da protecção 

fitossanitária. Neste contexto, caracterizam-se os principais inimigos da cultura, 

assim como se definem a melhor oportunidade e as técnicas de combate mais 

eficazes. Nesta área destacam-se os resultados do Projecto PAMAF 6077 – 

Protecção Integrada da Vinha na Região Norte (Amaro, 2001), trabalho que 

pretende contribuir para o fomento e prática da qualidade da protecção integrada 

da vinha, proporcionando informação actualizada sobre os conceitos de produção 

integrada e de protecção integrada e os vários métodos de protecção disponíveis.  

 

Partindo da visão de ecossistema da vinha defendida pela produção integrada, 

optámos por equacionar estas duas abordagens complementares, o estudo dos 

sistemas de condução e a perspectiva da protecção integrada, com o objectivo de 

recolher o contributo de cada uma delas e assim obter uma compreensão mais lata 

do funcionamento do ecossistema, no sentido de melhor auxiliar o viticultor a 

manipular os processos de produção em seu proveito. 
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Dada a impossibilidade de abordar o problema de forma exaustiva, neste trabalho 

pretende-se pôr em evidência quer os dados que caracterizam a estrutura do 

coberto, por serem factores decisivos para as características específicas de cada 

microclima da videira, quer os resultados fitossanitários, através da identificação dos 

prejuízos provocados pela praga com maior importância na vinha, a traça-da-uva 

(Lobesia botrana Denis & Schiff.), e por uma das doenças mais graves que lhe está 

associada, a podridão-cinzenta (Botrytis cinerea Pers.). 

 

São muitos os sistemas de condução que têm sido criados, no sentido de adaptar a 

vinha a diversos condicionalismos; os que servem de base a este estudo são o 

Monoplano Ascendente, o Lira e o Lys. 

 

O Monoplano Ascendente é um sistema tradicional associado a elevadas densidades, 

com qualidade suficiente. Contudo, após a mecanização da vinha houve a 

necessidade de aumentar o espaçamento entre as cepas, deixando de ser regular a 

qualidade da sua produção (Cruz et al., 2004).  

 

Já o Lira, sistema criado por Alain Carbonneau, é conduzido em dois planos 

ascendentes a 45º, como forma de aumentar a densidade de sarmentos, sem deixar 

de manter o microclima adequado. 

 

O Lys, criado por Rogério de Castro, é um sistema desenvolvido em três planos, 

um ascendente e dois laterais retombantes, que permite o melhor controlo do 

vigor. Actualmente tem vindo a ser estudado, ajustando-se melhor à Região 

Demarcada dos Vinhos Verdes, onde se assemelha ao sistema de enforcado, sendo, 

todavia, ao contrário deste, mecanizável e pouco consumidor em mão-de-obra 

(Carvalho et al., 1997; Castro et al., 1995). 

 

Por outro lado, entre as castas, são objecto de estudo a casta ‘Trincadeira’ e a casta 

‘Syrah’, ambas de reconhecido valor vitivinícola. A primeira, comum a vários 

encepamentos de diferentes regiões vitivinícolas portuguesas é particularmente 



________________________________________________________________ Introdução ________ 

______________________________________________________________________________ 3 

sensível à doença que queremos estudar; a segunda é uma casta universal, originária 

de encepamentos franceses e tem vindo a ser progressivamente introduzida no 

nosso país. 

 

Desta forma, o trabalho proposto nesta Dissertação de Mestrado poderá ter um 

papel supletivo no conhecimento do ecossistema da vinha, uma vez que permite 

discutir a evolução dos prejuízos resultantes da interacção da traça-da-uva e da 

podridão-cinzenta, nos três sistemas de condução - Lys, Lira e Monoplano 

Ascendente -, em duas castas tintas - ‘Trincadeira’ e ‘Syrah’, durante o período 

vegetativo. 

 

 



_________________________________________ Da luta integrada à produção integrada _________ 

______________________________________________________________________________ 4 

 

2 DA LUTA INTEGRADA À PRODUÇÃO INTEGRADA 

 

 

Durante os anos 40 a 60, após a descoberta das características insecticidas do DDT, 

em 1939, por Müller (Fernandes, 2001), e de outros pesticidas orgânicos de síntese, 

verificou-se um aumento exagerado e irracional do uso de pesticidas, que, associado 

à escassez de conhecimentos de natureza toxicológica e ecotoxicológica, conduziu a 

morticínios em diversos organismos, incluindo o Homem, provocados pelos efeitos 

secundários dos pesticidas e da poluição, situação designada, por Silva Fernandes, de 

catástrofe ecológica (Amaro, 2002a). 

 

A crescente preocupação com estes acontecimentos levou, em 1956, à criação da 

Organização Internacional de Luta Biológica (OILB) e, em 1959, entomologistas 

americanos propõe o novo conceito de Integrated Control, a luta integrada. A luta 

integrada pretendia não só conciliar e integrar a luta biológica com a luta química, 

como evidenciar o sucesso da primeira, já praticada em 1880, na Califórnia e, em 

1896, em Portugal, no combate da icéria com a joaninha vedália (Amaro, 2002a). 

 
Também o livro Silent Spring, de R. Carson, publicado em 1962 nos EUA, evidenciou 

a gravidade da situação e não só se tornou num best-seller como também provocou 

fortes protestos da opinião pública, que pressionaram, por sua vez, as entidades 

responsáveis pela homologação dos pesticidas a exigir, progressivamente, maior 

número de estudos de natureza toxicológica e ecotoxicológica (Amaro, 2002b). 

 

Durante os anos 60 a 70, a luta integrada foi posta em prática nas pomóideas e 

noutras culturas, primeiro na Suíça, mais tarde em França e nos EUA.  

 

No fim da década de 70, por influência da Secção Regional Oeste Paleártica da 

Organização Internacional de Luta Biológica e Protecção Integrada (OILB/SROP), a 

denominação de luta integrada foi substituída por protecção integrada (Amaro & 

Baggiolini, 1982). Para além dos já considerados inimigos das culturas, como as 
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pragas de insectos e de ácaros, o conceito de protecção integrada foi estendido ao 

combate de outros inimigos, como as doenças e as infestantes (Bajwa & Kogan, 

2001).  

 

O conceito inicial de protecção integrada apresentado por Stern et al., em 1959, 

tem vindo a sofrer várias alterações. Inicialmente, aqueles investigadores definiram-

na como sendo a protecção contra as pragas que combinava e integrava a luta 

biológica e a luta química, sendo a luta química usada quando necessário e de modo 

a perturbar o menos possível a luta biológica. A protecção integrada podia, ainda, 

usar a limitação natural e a luta biológica através da manipulação de agentes 

bióticos. 

 

Hoje em dia, a protecção integrada pretende ser uma tecnologia eficaz na protecção 

das plantas, que recorre, de uma forma harmoniosa, a todos os meios de luta 

disponíveis, como a luta cultural, luta mecânica e luta física, para além da luta 

química e biológica, consideradas inicialmente. Privilegia a limitação natural e a 

protecção dos auxiliares, restringindo a luta química ao recurso de pesticidas 

selectivos, menos persistentes, com menores efeitos secundários e com segurança 

em relação ao Homem, respeitando, sempre, as exigências toxicológicas, ecológicas 

e, evidentemente, as de carácter económico (Amaro, 2002a). 

 

No fim da década de 80, intensificaram-se os debates sobre questões sociais, 

económicas e ambientais. Segundo Oliveira Baptista (2002) a noção de 

sustentabilidade foi posta em evidência com a publicação de O Nosso Futuro Comum, 

onde foram denunciadas a necessidade e a urgência em conciliar actividades sociais 

e económicas com o ambiente. Nesta obra, considerou-se o desenvolvimento 

sustentável como o único caminho que poderia permitir a satisfação das 

necessidades das gerações actuais sem comprometer a capacidade das gerações 

futuras virem a satisfazer as suas. É convicção daquele autor que só a convergência 

de acções bem orientadas e delimitadas pode levar à generalização da 

sustentabilidade e nesse sentido a protecção integrada é um contributo importante. 
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O conceito de protecção integrada é, então, a partir da década de 90, 

frequentemente englobado na produção integrada, sendo esta uma alternativa de 

agricultura sustentável (Amaro, 2002b). 

 

A produção integrada é definida pela OILB/SROP, em 1992, como “um sistema 

agrícola de produção de alimentos de alta qualidade e de outros produtos, que 

utiliza os recursos naturais e mecanismos de regulação natural em substituição de 

factores de produção prejudiciais ao ambiente e de modo a assegurar, a longo 

prazo, uma agricultura viável” (Titi et al., 1993). Aquela organização considera, ainda, 

que a produção integrada se baseia na regulação do ecossistema, na importância do 

bem- estar dos animais e na preservação dos recursos naturais, sendo mais que uma 

combinação da protecção integrada com outros elementos, como as fertilizações e 

práticas agronómicas. 

 

Amaro (2002b) explica, pois, como a protecção integrada não pode ser vista 

isoladamente da produção integrada, uma vez que o combate de um inimigo numa 

cultura vai para além da utilização de um dado pesticida. O progressivo aumento do 

conhecimento das múltiplas interacções que ocorrem no ecossistema obriga o 

viticultor, logo na decisão de plantação da vinha, por exemplo, a ponderar as 

medidas indirectas a adoptar para obter plantas sãs e, só quando indispensável, 

recorrer, com maior cuidado e ponderação, a meios directos de luta. 

 

Em 1999, a OILB/SROP ao considerar a protecção integrada no âmbito da 

agricultura sustentável, ou seja, da produção integrada, reforça a importância do 

combate preventivo dos inimigos das culturas. Aquela organização define ainda três 

grupos de orientações para a produção integrada. Um primeiro grupo, com 

orientações essencialmente de produção, que não tem reflexos na área da 

protecção integrada, como por exemplo o fomento adequado do teor de matéria 

orgânica do solo ou as regas realizadas de acordo com as necessidades das plantas. 

O segundo grupo visa simultaneamente a produção, mas tem reflexos na protecção 

integrada, sendo aqui consideradas as medidas indirectas de luta. O último grupo de 

orientações tem como objectivo, exclusivamente, a protecção integrada, através 
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dos meios directos de luta (Amaro, 2002a), que também passaremos a desenvolver 

mais adiante, para o caso que nos propusemos estudar. 
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3 MEDIDAS INDIRECTAS E MEIOS DIRECTOS DE LUTA  

 

  

Lozzia (2001), Coordenador do Grupo de Trabalho de Protecção Integrada em 

Viticultura da OILB/SROP, refere ser positivo a mudança de mentalidade e um dos 

aspectos mais interessantes da protecção integrada deixarmos de considerar a vinha 

isoladamente, para passarmos a abranger a biocenose e o ecossistema vinha, 

defendendo que a produção integrada implica o estudo e o aperfeiçoamento dos 

conhecimentos sobre os sistemas produtivos. 

 

Assim, numa perspectiva de produção integrada, é ponto assente a ideia de que para 

instalar e manter uma vinha de elevada qualidade é necessário socorrermo-nos de 

todas as estratégias de protecção, quer sejam medidas indirectas (culturais, 

genéticas, legislativas), quer meios directos (biológicos, biotécnicos, químicos) que 

menos afectem o ambiente e permitam a eliminação, ou pelo menos a redução da 

acção dos principais inimigos da cultura. No entanto, tem sido difícil a 

implementação de algumas medidas porque, por vezes, existe um desfasamento 

entre a época da execução da técnica e a visibilidade do agente causal, ou até, 

desconhecimento de algumas interacções que dificulta o estabelecimento de 

causa/efeito (Pereira, 2003). 

 

Como dissemos anteriormente, a OILB/SROP definiu três grandes conjuntos de 

orientações em produção integrada. Um grupo com o objectivo essencialmente de 

produção. Outro grupo que envolve os meios directos de luta, sendo 

exclusivamente da área da protecção integrada. E ainda, outro conjunto de 

estratégias, que, para além de visarem a produção, simultaneamente tem carácter 

indirecto na área da protecção integrada e, por isso, é designado por medidas 

indirectas (Amaro, 2002a).  

 

Os meios directos de luta devem ser aplicados apenas quando realmente 

necessário, ou seja, após realizada a estimativa do risco e se verifique a 
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probabilidade de ocorrência de prejuízo. Dito de outra maneira, só devemos utilizar 

a luta química, a luta biotécnica ou biológica, quando se atingir os níveis económicos 

de ataque, no caso das pragas, ou se previr ultrapassar os níveis de tolerância, no 

caso das doenças (Pereira, 2003). 

 

Porque estamos numa estratégia de protecção integrada, a luta química deverá ser 

escolhida como última alternativa, com substâncias activas homologadas em 

protecção integrada, menos tóxicas para o Homem, organismos auxiliares e 

ambiente e com recurso ao menor número de tratamentos possível, privilegiando 

os meios de luta biológica e cultural (Pereira, 2003). 

 

Para instalar e manter uma vinha de alta qualidade deverão, pois, ser implementadas, 

primeiramente, medidas indirectas de protecção, que eliminem ou reduzam os 

inimigos da videira, ajudem a manter a produção e evitem muitos gastos posteriores 

em meios directos de luta. Posteriormente, dever-se-á acompanhar a cultura, 

realizando a estimativa do risco, utilizando o nível económico de ataque/nível de 

tolerância e, se necessário, definir os meios directos de protecção a utilizar 

(Pereira, 2003). 

 

Ora, com as medidas indirectas pretende-se não só alcançar condições para 

optimizar a produção, mas também proporcionar aos inimigos das culturas as 

condições mais desfavoráveis ao seu desenvolvimento. Dever-se-á, pois, tirar o 

máximo partido destas medidas indirectas de forma a conseguir reduzir ao mínimo 

o recurso aos meios directos de luta. Estas medidas são sempre preventivas, ao 

contrário dos meios directos que podem ser utilizados de modo curativo ou 

preventivo. 

 

As técnicas que envolvem quer o uso óptimo dos recursos naturais, quer as práticas 

culturais sem impacto negativo no ecossistema agrário ou, ainda, a protecção e 

aumento dos auxiliares podem todas ser consideradas como medidas indirectas de 

luta (Amaro, 2002a). 
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O uso óptimo dos recursos naturais poderá passar pela utilização de variedades 

resistentes ou tolerantes a doenças ou pragas; pela escolha do óptimo sistema de 

condução, a poda e intervenções em verde para favorecer o arejamento e a boa 

penetração da luz na vinha; e ainda, pela manutenção de áreas de compensação 

ecológica para fomentar a biodiversidade. Enquadram-se nas práticas culturais sem 

impacto negativo no ecossistema agrário a utilização não excessiva de adubos e de 

mobilizações do solo, a prática do enrelvamento para evitar a erosão do solo, 

enriquecer a biodiversidade e reduzir o uso de herbicidas. Por último, para a 

protecção e aumento dos auxiliares, pode proceder-se, por exemplo, à introdução 

de ácaros fitoseídeos (Amaro, 2002a). 

 

Por outro lado, Bernard & Bugaret (2002) entendem que as medidas indirectas na 

vinha devem incluir acções na videira, para favorecer a sua autodefesa (cultivares 

menos susceptíveis, plantas sãs, fertilizações adequadas e trabalhos no solo para 

melhorar o desenvolvimento do sistema radicular); acções no ambiente da videira, 

para dificultar a infecção (bacelo de acordo com o tipo de solo, exposição da 

parcela, desparra, desponta e esladroamento e condução adequada da vegetação do 

solo) e acções no agente infeccioso, fora do seu período de nocividade (redução do 

potencial do inóculo, eliminação dos locais de hibernação do inoculo e/ou de 

plantas hospedeiras e/ou de vectores do inóculo). 

 

Bernard & Bugaret (2002) estabelecem ainda três categorias para as medidas 

indirectas no combate às doenças da vinha. Assim, na categoria A, reúnem as 

técnicas fundamentais, que devem ser recomendadas, por serem de eficácia 

comprovada; na categoria B, as técnicas boas, mas que não são fundamentais, pois 

até podem trazer inconvenientes para outras doenças; na categoria C agrupam as 

medidas indirectas pouco eficazes ou, apesar de eficazes, muito pouco exequíveis. 

 

As medidas indirectas de categoria A, portanto de eficácia comprovada, para todas 

as doenças parasitárias são por exemplo: a escolha e gestão da parcela (historial da 

parcela); a escolha da casta de acordo com a região (resistência/susceptibilidade às 

doenças); o material de instalação da vinha são (bacelos/garfos); evitar o vigor 
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excessivo da videira; a gestão do ambiente da parcela (principalmente para as 

micoses, evitar humidade relativa elevada; orientação N-S sempre que possível) 

(Pereira, 2003). 

 

Mais especificamente, no combate à podridão-cinzenta, as medidas indirectas de 

protecção que podem ser adoptadas encontram-se sintetizadas no Quadro 1. 

 

 

Quadro 1 – Medidas indirectas para a podridão-cinzenta. A - Medidas de eficácia comprovada, B - 
Medidas boas, mas não fundamentais (Pereira, 2003). 

 

Categoria Medida 

 
instalação em local arejado e pouco húmido 
historial da parcela/escolha de castas menos susceptíveis 
forma de condução arejada, esladroamento, desponta, desparra na zona dos cachos 

 
A 

queima (trituração e incorporação) da lenha de poda 

 
condução adequada do coberto vegetal do solo  

B monda dos cachos 
 

 

 

O conhecimento da história fitossanitária da vinha também é importante para as 

pragas e no caso da traça-da-uva tem particular interesse, já que em determinadas 

regiões ela provoca graves prejuízos (Amaro, 2003). 

 

De uma maneira geral, podemos dizer que as medidas indirectas de protecção a 

adoptar contra as pragas da vinha centram-se na luta cultural, na luta mecânica e na 

limitação natural, tendo a primeira um papel preponderante (Amaro, 2003).  

 

As medidas indirectas no âmbito da luta cultural podem passar pela utilização de 

plantas sãs, o recurso a porta-enxertos adequados e drenagem do solo, a plantação 

nas condições edafo-climáticas mais favoráveis e a escolha de locais abrigados e com 

boa exposição, por forma a optimizar a captação de luz e produção de açucares e a 

reduzir os riscos de escaldão nas horas de maior calor. A escolha do sistema de 

condução, a poda e as intervenções em verde a adoptar devem optimizar factores 
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como o arejamento, penetração de luz e exposição ao Sol, de particular importância 

não só em relação a doenças mas também no caso da traça-da-uva, que prefere 

cachos ensombrados e com menos arejamento (Amaro, 2003). 

 

Nesta sequência, saber manipular o coberto da videira torna-se numa ferramenta 

vantajosa, uma vez que ao melhorar o microclima, estamos não só a possibilitar o 

aumento da produtividade e a melhorar a composição das uvas, mas também, a 

melhorar a sanidade da videira e, consequentemente, a qualidade do vinho. 

 

 

3.1 Casta e porta-enxerto 

 

A escolha da casta é uma medida indirecta no combate aos inimigos da vinha, de 

eficácia comprovada, como dissemos anteriormente. No entanto, nem sempre é 

fácil optar por castas menos susceptíveis, por se privilegiar um tipo de produto, 

com determinadas características. 

 

 

 3.1.1‘Syrah’ 

 

A casta ‘Syrah’ é considerada como sendo capaz 

de produzir vinhos de grande qualidade. 

Supõem-se que seja a consequência do 

cruzamento espontâneo entre as castas ‘Dureza’ 

e ‘Mondeuse Blanche’, as duas de origem 

francesa. Para além da França encontra-se 

noutras regiões do mundo, em particular na 

Austrália, onde se adaptou bem e é conhecida 

por ‘Shiraz’ (Farinha, 2007; Albert, s. d.) 

 
A casta ‘Syrah’ é considerada melhoradora da 

qualidade para os vinhos de mesa das vinhas 
Fig. 1 – Cacho de ‘Syrah’ ao pintor 

(Original do autor). 
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mediterrâneas, é uma das castas de prestígio internacional estendida pelo mundo 

vitícola. O abrolhamento é tardio. Trata-se de uma casta sensível à clorose, mal 

adaptada aos solos com teores elevados de calcário activo. A casta ‘Syrah’ é 

também muito susceptível à podridão-cinzenta e aos ataques de ácaros, sobretudo 

no final de maturação. Relativamente aos vinhos que produz, estes apresentam 

coloração intensa, com bom grau alcoólico, muito aromáticos, finos e complexos, 

sendo favorecidos pelo envelhecimento. 

 

 

3.1.2 ‘Trincadeira’ 

 

A casta ‘Trincadeira’ é uma das mais prestigiadas do património vitícola português e 

por isso faz parte dos vinhedos de várias regiões, tendo maior relevância no 

Alentejo. Tem como único sinónimo admitido ‘Tinta Amarela’, possui contudo 

outros nomes, pelos quais é 

conhecida em diversas terras de 

Portugal. Assim, no Alentejo e 

Ribatejo é ‘Trincadeira Preta’, no 

Douro e Trás-os-Montes é ‘Tinta 

Amarela’, em Torres Vedras e 

Alenquer é ‘Mortágua’, em Arruda e 

Bucelas é ‘Preto Martinho’, em 

Setúbal é ‘Espadeiro’ ou ‘Murteira’, 

no Algarve é ‘Crato Preto’ e em 

Aveiras de Cima é conhecida por 

‘Castiço’ (Carvalho, s. d.). 

 

A casta ‘Trincadeira’ possui características que a tornam culturalmente difícil, pois é 

vigorosa e apresenta produção irregular ao longo dos anos. Contudo, tem bom 

rendimento. A poda tem de ser cuidada, já que cargas deficientes poderão levar a 

excesso de vigor, com consequente agravamento dos problemas fitossanitários e 

retardamento da maturação. Por outro lado, cargas excessivas poderão conduzir a 

Fig. 2 – Cacho de ‘Trincadeira’ ao pintor (Original 
do autor). 
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massas vínicas abundantes mas de inferior qualidade. Trata-se duma casta sensível às 

doenças criptogâmicas, em especial ao oídio e à podridão-cinzenta e podridão-ácida. 

Os cachos chegam a apodrecer no início da maturação e a pingar o suco dos bagos 

para o chão. Tem a sua expressão qualitativa máxima em regiões de certa aridez, 

com solos pobres, ligeiro deficit hídrico a partir do vingamento e clima seco e 

quente ao longo da maturação. Na vertente enológica a casta ‘Trincadeira’ produz 

vinhos naturalmente graduados, ricos em substancias fenólicas, com boa acidez, 

grande intensidade e bem equilibrados (Carvalho, s. d.). 

 

 

3.1.3 140 Ruggeri (140 Ru) 

 

O porta-enxerto 140 Ru teve origem no cruzamento entre Berlandieri Résséguier 

n.º 2 com Rupestris du Lot. 

 

Este porta-enxerto é muito vigoroso, por isso a sua utilização não é recomendada 

em solos muito férteis ou em castas com tendência ao desavinho (Mottard et al., 

1963). A resposta ao enraizamento é fraca; no entanto, em enxertos prontos 

apresenta bons resultados. Relativamente à resistência ao calcário activo é de 17 a 

20%, apresenta boa resistência à secura, adaptando-se bem em solos calcários e 

secos, pelo contrário não deverá ser usado em solos muito húmidos (Mottard et al., 

1963). Segundo Boubals (1989) este porta-enxerto é resistente ao nemátode 

Meloidogyne arenaria e tem resistência suficiente a Meloidogyne incognita. O 140 Ru 

apresenta muitas vezes galhas nas folhas devido à filoxera. 

 

 

3.2 Sistema de condução 

 

Castro et al. (1987) consideram que na investigação sobre sistemas de condução 

têm de ser considerados em simultâneo vários factores, mas como os seres vivos 

são sistemas altamente homeostáticos, torna-se difícil o esclarecimento de 

determinado fenómeno. Contudo, tentam-se comparar e estudar eventuais 
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interacções para responder a questões fundamentais em viticultura, como sejam a 

irregularidade dos anos, a quantidade e a qualidade das vindimas. 

 

Ao sistema de condução da vinha associamos, muitas vezes, a ideia da forma de 

condução, ou seja, a forma e direcção do tronco e braços e também a posição dos 

lançamentos. Contudo, o conceito de sistema de condução, segundo Carbonneau 

(1980) é mais lato e engloba vários componentes que podem ser reunidos em dois 

grupos. Num, a densidade, disposição da plantação e orientação das linhas, e 

noutro, o sistema de poda, carga à poda, altura do tronco, orientação espacial dos 

sarmentos, número e arquitectura dos planos de vegetação e intervenções em 

verde (Lopes, 1994).  

 

Segundo Castro (1984) o modelo ideal para permitir o máximo aproveitamento da 

energia disponível será o que permite máxima densidade com o mínimo de 

competição, sendo que o afastamento inter-cepas deverá aproximar-se quanto 

possível da equidistância, de forma a manter as plantas independentes.  

 

Para Castro et al. (2006) a relação entre a altura total da sebe e a largura da 

entrelinha é extremamente importante. Na prática consideram como satisfatório 

entrelinhas até 2,5 m, para que seja possível manter aquela relação a um nível 

interessante No caso do Monoplano Ascendente ou Retombante a largura da 

entrelinha superior a 2,5 m implica perdas significativas de capacidade de captação 

de energia, mas já nas sebes dividas ou pluriespaciais, como a Lira e o Lys, é possível 

manter optimizada a relação sem que nenhum dos planos de vegetação atinja altura 

exagerada. 

 

Os melhores sistemas de condução para Smart & Robinson (1991) serão os que 

possibilitam maior superfície foliar exposta, pela menor densidade do coberto; os 

que facilitam a mecanização das operações culturais, como a poda, desfolha, 

desponta e vindima; melhoram o rendimento e a qualidade; e aumentam a eficiência 

dos tratamentos fitossanitários, fazendo diminuir em particular a intensidade de 

podridão-cinzenta.  
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Ora, é na noção mais lata de sistema de condução que o viticultor dispõe de uma 

ferramenta para manipular o microclima do coberto, que normalmente é efectuada 

no sentido da redução do ensombramento e do aumento da circulação do ar na 

zona dos cachos (Lopes, 1994), uma vez que cobertos vegetais densos criam um 

microclima ensombrado que afecta a composição do bago, sendo desfavorável à 

qualidade do vinho (Smart, 1985).  

 

Smart et al. (1987) identificaram o ensombramento do coberto com o número de 

camadas de folhas, estabelecendo uma relação linear entre este parâmetro e a 

produção e uma suposta relação com a qualidade do vinho que desce drasticamente 

quando o número de camadas de folhas passa de 0,5 para 2,0 (Mota, 2005). 

 

Um importante parâmetro estrutural e que está também ligado à qualidade é a 

superfície foliar exposta (Carbonneau & Riou, 1995). Este estima a fotossíntese do 

coberto, uma vez que considera simultaneamente a quantidade de energia 

interceptada pelas folhas e o grau de distribuição dessa energia (Ollat, 1989). 

 

A forma de condução, por ser um dos factores que interfere mais directamente no 

rendimento, qualidade e custos de produção, merece por isso a maior importância. 

Há formas de condução que privilegiam maiores rendimentos, por possuírem zonas 

sobrepostas de produção; outras há, que produzem melhor qualidade, por terem 

uvas sãs, mais ricas em açúcares e aromas; e outras ainda, que possibilitam menores 

custos de produção, por permitirem a mecanização (Mota, 2005). 

 

Segundo Champagnol (1984) para escolher a melhor forma de condução deveremos 

ter em consideração três tipos de critérios: biológicos, climáticos e sócio-

económicos. Por exemplo, a fertilidade das castas condiciona o tipo de poda 

associada à forma de condução, pelo que as castas muito férteis de poda curta, 

podem ser conduzidas livremente, ao passo que as castas pouco férteis exigem uma 

poda longa e necessitam de arame para suportar a vegetação. Noutra vertente, os 

condicionalismos de ordem climática, levam à protecção da cultura adoptando 

formas de condução baixa ou alta, conforme a necessidade de atenuar a adversidade 



_____________________________________ Medidas indirectas e meios directos de luta __________ 

______________________________________________________________________________ 17

do clima. Por último, o aumento da mecanização da vinha, levou à escolha de 

formas de condução que permitem a concentração das zonas produtivas com 

melhor acesso do operador e das máquinas (Mota, 2005). 

 

Garrido & Castro (1997) consideram que as formas de condução a privilegiar são as 

que podem proporcionar uma boa captação de luz, o que se consegue com o 

desenvolvimento de uma superfície foliar exposta, aliada a uma boa exposição dos 

cachos, criando para tal sebes pouco espessas e com buracos no interior da 

vegetação, sendo as formas com a repartição da vegetação ascendente e 

retombante as que actualmente respondem aqueles objectivos. 

 

As formas de condução de porte ascendente, quando comparados com os de porte 

retombante, favorecem mais o vigor vegetativo em detrimento do rendimento 

(Bertamini et al., 1993). De igual modo, num coberto monoplano vertical não é 

aconselhável ter mais de duas camadas de folhas de cada lado, uma vez que as folhas 

interiores podem comportar-se como parasitas (Fernandez et al., 1997). 

 

Por outro lado, também a divisão da sebe em dois planos reduz a proporção de 

folhas interiores, maximiza a área foliar exposta, reduz a densidade do coberto 

através de um maior espaçamento dos sarmentos, para além de aumentar a 

radiação fotossinteticamente activa recebida nas folhas basais (Lopes, 1994). 

 

A divisão da sebe em dois, como na Lira, ou em três planos, como no Lys, tem por 

objectivo melhorar a exposição ao Sol e o arejamento da vegetação e cachos, 

também a superfície foliar é frequentemente desenvolvida (Girard, 2001). 

 

Smart (1985) considera que devido à forma em V, a forma de condução em Lira é a 

que pode suportar maior vegetação sem um excessivo ensombramento. 

 

Garrido et al. (1996), relativamente aos aspectos sanitários, num ensaio 

comparativo entre o sistema percursor do Lys, o Car-Lys, e o Cordão simples 

retombante, realizado na casta ‘Pedernã’, na Região Demarcada dos Vinhos Verdes, 
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demonstraram que os ataques importantes de Botrytis cinerea afectaram sobretudo o 

Cordão. Estes autores admitem que estes resultados se justificam pela divisão da 

vegetação e da consequente menor densidade de sarmentos numa parte do sistema 

Car-Lys. 

 

Carbonneau & Cargnello (2003) procederam à classificação dos diversos sistemas 

de condução existentes. Em primeiro lugar, definiram, através de uma série de 

elementos caracterizadores, a arquitectura da planta ou forma base e, em segundo 

lugar, com outros elementos, especificaram o sistema de condução.  

 

Assim, seguindo aqueles autores, apresentamos no Quadro 2 uma caracterização 

dos sistemas em estudo, Lys, Lira e Monoplano Ascendente, indicando a alternativa 

para cada item caracterizador do sistema de condução. Ao Lys corresponde a 

forma base n.º32, à lira a n.º 35 e ao Monoplano Ascendente a n.º 22. 

 

 

3.2.1 Lys 

 

A forma base Lys é constituída por um plano vertical ascendente e dois planos 

retombantes (Fig. 3). Trata-se de uma condução tridimensional, para vinhas de 

baixas densidades, na óptica das produções, da qualidade e da redução dos custos 

de produção, na medida em que está adaptada à mecanização (Cruz et al., 2004) 

 

O sistema foi apresentado por Castro et al. (1995), como consequência de alguns 

anos de investigação, tendo como precursor o Cordão Ascendente e Retombante 

(CAR), e pretende melhorar o microclima ao nível dos cachos, com benefícios 

sanitários e de maturação. 

 

Este modelo possui dois níveis de produção distintos e suficientemente separados 

um do outro por um espaço livre de vegetação a que se designa de janela, sendo 

conseguida pelo facto da vegetação do nível superior ser completamente 

ascendente e a do nível inferior completamente retombante. Esta abertura na 
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vegetação permite um melhor arejamento e melhor penetração da radiação no 

coberto. 

 

Quadro 2 - Caracterização dos sistemas de condução Lys, Lira e Mono - Monoplano Ascendente, 
segundo a metodologia de Carbonneau & Cargnello (2003). 1-6: Elementos descritivos 
principais das formas de base. 11-16: Elementos descritivos complementares dos 
sistemas de condução (Adaptado de Moragas, 2004). 

 

Forma de Base Denominação 
Descritores 

(1-6: Principais/11-16: Complementares) 

   
 Ordem (1) 1. Disposição e relação entre cepas 
Lys Alinhada 1.3 Unida em linhas.  
Lira Alinhada 1.3 
Mono Alinhada 1.3 
 Família (1+2) 2. Poda 

Lys Cultivada em fila 
2.3. Precisa. Estrutura permanente organizada em um volume de acordo a um modo 
cultural determinado. 

Lira Cultivada em fila 2.3 
Mono Cultivada em fila 2.3 
   3. Forma Global da Vegetação 

Lys 
3.1 Arquitectura natural na parte retombante, 3.2 Arquitectura contida em volume 
verticalmente 

Lira 3.4 Arquitectura aberta no topo 
Mono 

 

3.2 Arquitectura contida em volume verticalmente 
 Género (3+4) 4. Porte 
Lys Em fila desdobrado 4.4 Ascendente e retombante 
Lira Em fila aberto 4.2 Ascendente 
Mono Em fila ascendente 4.2 
  5. Divisão da vegetação 
Lys  5.4 Vegetação dividida e separada 
Lira  5.2 Vegetação dividida lateralmente claramente 
Mono  5.1 Vegetação inteira 
 Forma de base (5+6) 6. Direcção da vegetação em relação ao solo 
Lys Lys (nº 32) 6.6 Vegetação vertical ou inclinada e dilatada 
Lira Lira (nº 35) 6.6 
Mono Mon. Asc. (nº 22) 6.5 Vegetação vertical 
  11. Suporte geral da planta adulta 
Lys  11.7 Armação colectivo sustentando as estruturas permanentes e não permanentes. 
Lira  11.7 
Mono  11.7 
  12. Continuidade da vegetação na linha 

Lys  
12.1 Continuo. Continuidade das estruturas permanentes e não permanentes. 
12.2 Ornado. Descontinuidade das estruturas permanentes e continuidade quase total 
das estruturas não permanentes. 

Lira  12.1, 12.2 
Mono  12.1, 12.2 
  13. Tronco (poda de formação) 
Lys  13.2 Tronco simples vertical 
Lira  13.2 
Mono  13.2 
  14. Braços / Cordão (poda de formação) 

Lys  
14.4 Braços horizontais sobrepostos no eixo da linha. Braço inferior com espáduas 
permanentes para orientar as estruturas não permanentes. 

Lira  14.8 Braços horizontais excentrados e paralelos em relação ao eixo da linha 
Mono  14.3 Braços horizontais no eixo da linha 
  15. Poda de produção (Inverno) 

Lys  
15.4.5. Cordão cazenave. Poda a uma vara longa de 4-5 olhos associada a um talão de 
espera de 1-2 olhos, associados em pares e repartidas ao longo do braço. 

Lira  15.4.5. 
Mono  15.4.5. 

  16. Operações em verde 

Lys  

16.1.1 Orientação da vegetação. 
16.1.2. Penteia da parte retombante 
16.1.3. Desponta superior e lateral moderada da vegetação 
16.1.4. Esladroamento selectivo 

Lira  16.1.1., 16.1.3., 16.1.4. 
Mono  16.1.1., 16.1.3., 16.1.4. 

  16.1.1., 16.1.3., 16.1.4. 
  SISTEMA DE CONDUÇÃO (apresenta-se a modalidade em estudo) 

Lys  Lys-braços mesmo sentido (nº 32 / 2) 
Lira   Lira aberta-cordão (nº 35 / 3) 

Mono  
Monoplano Ascendente-cordão (nº 22 / 6) 
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Fig. 3 – Aspecto geral da vinha conduzida segundo o sistema de 
condução Lys (Original do autor). 

 

 

Mota (2005) refere diversas potencialidades do Lys, indicando ganhos de 

rendimento, provenientes, entre outras razões, da divisão da sebe beneficiar a 

fecundação e respectivo microclima dos cachos; pela melhor exposição dos 

sarmentos, particularmente os da sebe retombante, beneficiar a indução floral; e 

pelos menores ataques de agentes fitopatogénicos e pragas, também diminuírem 

quebras de produção. Ao nível da qualidade das uvas, as vantagens referidas, pela 

mesma autora, são das uvas serem sanitariamente melhores, particularmente no 

que se refere à incidência de podridão dos cachos; maior área foliar exposta, 

especialmente na zona retombante, optimizando a relação folha-fruto; e boas 

maturações, devido à incidência da luz sobre os cachos. 

 

O modelo base do Lys pode ser adaptado à viticultura em terraços ou em socalcos, 

(Lys 2/3) suprimindo um dos planos retombantes e fazendo com que o outro siga a 

pendente do talude. Esta adaptação à encosta, tem a vantagem da sebe retombante 

encobrir o talude, protegendo-o e controlando as infestantes de difícil combate no 

mesmo, para além da extraordinária superfície foliar exposta. 
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O inconveniente mais relevante deste sistema é a orientação da cortina retombante 

durante a fase de intenso crescimento (até à floração), em que é difícil a separação 

da vegetação ascendente da retombante de modo a manter a “janela” entre os dois 

braços (Castro et al., 2005). Este trabalho é não só difícil como moroso de realizar 

manualmente. Nesta sequência, é de realçar a importância e respectivos encargos, 

que têm as intervenções em verde, nomeadamente a orientação de pâmpanos e as 

despontas, neste sistema (Mota, 2005). 

 

Carbonneau & Cargnello (2003) consideram o Lys um dos principais sistemas de 

condução, caracterizando as suas potencialidades de produção de “robusto” quanto 

à qualidade/rendimento; de “eficaz” quanto à qualidade/custo e de “produtivo” 

quanto ao rendimento/custo (Mota, 2005). 

 

 

3.2.2 Lira 

 

A forma base tipo Lira é composta por dois planos de vegetação ascendentes, 

inclinados em sentidos opostos, que asseguram ao longo do dia uma captação de 

radiação directa muito mais regular que os planos verticais (Fig. 4) (Carbonneau & 

Loth, 1985). 

 

Esta forma surge como alternativa às formas de plano único vertical, em resultado 

da mecanização da vinha ter conduzido a vinhas largas, que produziam igual 

quantidade que as tradicionais (mais estreitas e com maior densidade), mas com 

menor qualidade. A abertura completa da vegetação possibilita às vinhas largas neste 

sistema de condução a regularidade da produção e melhora o potencial qualitativo 

do vinho. Em consequência dos bons resultados obtidos em diversos estudos, o Lira 

é um dos sistemas de condução mais utilizados nos ensaios do Grupo Europeu de 

Sistemas de Condução (GESCO) de que Portugal faz parte. 

 

As vinhas em Lira têm várias vantagens relativamente às vinhas estreitas tradicionais. 

Possibilitam a melhoria da intercepção e distribuição da radiação solar, contribuindo 
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para uma melhor regulação da fotossíntese; nos cachos, por estarem 

suficientemente separados da folhagem mas abrigados de fortes exposições solares, 

o desenvolvimento de doenças, como podridão-cinzenta poderá ser dificultado; 

também, ao nível do armazenamento das reservas, a poda de formação permite um 

maior volume da estrutura permanente, o que poderá permitir a regulação 

fisiológica em função das irregularidades do clima; do ponto de vista vitícola, as 

particularidades fisiológicas da Lira conduzem à melhoria do estado de maturação 

da uva, do equilíbrio, da riqueza e da cor dos vinhos, e acentuam a tipicidade da 

casta, sobretudo nos caracteres aromáticos frutados; quanto aos custos de 

produção, estes são menores, apesar dos custos mais elevados na instalação, os de 

manutenção são mais baixos (Carbonneau, 1991). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 – Aspecto geral da vinha conduzida segundo o sistema de 
condução Lira (Original do autor). 

 

 

 

Castro et al. (1991) referem que o Lira permite bons resultados, sobretudo nas 

castas vigorosas, uma vez que possibilita a divisão da vegetação e consequente 

controlo do vigor e do microclima da sebe.  
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3.2.3. Monoplano Ascendente 

 

A forma base tipo Monoplano Ascendente é formada por um plano de vegetação 

orientado verticalmente (Fig. 5), sendo provavelmente a forma mais habitual em 

vinhas aramadas, uma vez que possui grande operacionalidade e é facilmente 

mecanizável. Estudos referem que o Monoplano Ascendente se adapta bem à 

vindima mecânica, à pré-poda, ao esladroamento e à orientação mecânica do 

coberto (Dokoozlian et al., 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 – Aspecto geral da vinha conduzida segundo o sistema de 
condução Monoplano Ascendente (Original do autor). 

 

 

Smart & Robinson (1991) mencionam como vantagem o Monoplano Ascendente 

possuir a zona frutífera bem separa da zona vegetativa, o que facilita a mecanização, 

a desfolha e a aplicação de produtos fitossanitários. Como desvantagem, referem 

não se adaptar a castas muito vigorosas, pois facilmente provocam ensombramento. 

Estes autores propõem, ainda, como valor óptimo de Superfície Foliar Exposta (SFE) 

21000 m2 /ha, abaixo do qual estar-se-ia a subestimar o potencial produtivo da 

planta e acima poderíamos verificar problemas de ensombramento. 
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4 A IMPORTÂNCIA DA TRAÇA-DA-UVA E DA PODRIDÃO-CINZENTA 

 

 

Uma forma de avaliar a importância relativa dos inimigos da vinha poderá ser 

através do conhecimento do número de tratamentos fitossanitários efectuados para 

o seu combate. Assim, consideradas 194 vinhas no território português, das várias 

regiões vitícolas, entre 1994 e 1999, verificou-se que foi o oídio a doença mais 

importante, já que lhe corresponderam 42,5% dos tratamentos, depois o míldio 

com 36,4% e a podridão-cinzenta com 6,5%. Relativamente às pragas, foi contra a 

traça-da-uva que se realizaram mais tratamentos, correspondendo-lhe 6,5%, à 

cigarrinha-verde 1,0%, à cochonilha-algodão 0,3%, à áltica 0,3%, aos caracóis 0,3% e 

aos ácaros 0,1% (Amaro, 2003). 

 

No entanto, se considerarmos os inimigos que todos os anos apresentam um risco 

para a vinha, obrigando a fazer tratamentos para evitar ou atenuar os prejuízos daí 

resultantes, podemos eleger cinco inimigos-chave da vinha. São eles o oídio, o 

míldio, a podridão-cinzenta, a traça-da-uva e as infestantes (Amaro & Couto, 2001). 

 

Por outro lado, o maior número de tratamentos aconselhados pelos Serviços de 

Avisos do Oeste, na campanha de 2001, foi contra o míldio a par da podridão-

cinzenta, com quatro tratamentos. O oídio teve os três tratamentos fixos 

preconizados pelo método “standard”. No caso da traça-da-uva foi recomendado a 

realização da estimativa do risco, intervindo só quando se atingisse o nível 

económico de ataque. 

 

De um modo ou de outro, a traça-da-uva é sem dúvida a praga mais importante, 

podendo provocar prejuízos na produção da videira, sendo normalmente graves 

quando associados ao ataque da podridão-cinzenta. São estes os dois inimigos que 

nos propomos caracterizar seguidamente. 
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4.1 Traça-da-uva 

 

Existem várias espécies de lepidópteros que causam estragos na videira e que são 

conhecidas vulgarmente por traças. A eudémis, Lobesia botrana, a cochilis, Eupoecilia 

ambiguella, a piral, Sparganothis pilleriana e a traça-da-laranja, Cryptoblabes gnidiella 

estão presentes em algumas regiões vitícolas de Portugal (Aguiar, 2002); no entanto, 

a primeira é a única considerada praga-chave (Amaro et al., 2001a).  

 

E. ambiguella, conhecida desde há séculos como praga da vinha, foi detectada pela 1ª 

vez em Portugal em 1884, num concelho do Distrito do Porto (Moraes, 1900). 

Apresenta grandes semelhanças com L. botrana, quer morfologicamente, quer ao 

nível do ciclo biológico, preferências e estragos (Coscolla, 1998a); no entanto, tem 

vindo a diminuir a sua importância económica nos últimos 50 anos (Amaro et al., 

2001a). 

 

Os sintomas mais visíveis de S. pilleriana aparecem nas folhas, sendo os estragos 

mais importantes nas folhas jovens antes da floração. Normalmente, não causa 

prejuízos (Cabezudo, 1998). 

 

Aguiar (2002) refere C. gnidiella como sendo a única traça presente nas vinhas da 

Madeira. 

 

Assim, ao longo deste trabalho, a traça-da-uva que consideramos é L. botrana, que 

se alimenta dos bagos, causando prejuízos directos e indirectos devido ao ataque de 

podridão-cinzenta e que exige normalmente a realização de tratamentos todos os 

anos. 

 

Ribeiro (1995) refere que esta praga também pode ser conhecida por traça-da-uva, 

traça-dos-cachos ou eudemis, e é enquadrada, do ponto de vista sistemático, da 

seguinte forma: Lobesia botrana Denis & Schiffermüller (Tortricidae, Lepidoptera). 
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L. botrana distribui-se pela Europa, Ásia (Palestina, Irão, Japão) e África (Marrocos, 

Argélia, Líbia, Egipto, Etiópia), estando por isso, a nível mundial, presente na maior 

parte das áreas de produção de vinha (Ribeiro, 1995). 

 

Coscollá (1998b) considera que a gravidade desta praga está muito ligada às 

condições climáticas e por isso é variável de região para região e de ano para ano. 

Em Portugal, podemos considerar a traça-da-uva presente em todas as regiões 

vitícolas; no entanto, na Região do Alentejo ela não é considerada a praga mais 

frequente, podendo contudo, em certas vinhas, provocar prejuízos (Madeira et al., 

1988, 1992). Também para Cruz (1992) os prejuízos no Dão não são significativos. 

 

 

4.1.1 Morfologia e biologia  

 

A breve descrição que apresentamos seguidamente sobre a morfologia e biologia da 

praga baseia-se, sobretudo, em Coscollá (1998b), Aguiar (2002) e Ribeiro (1995). 

 

Os adultos de L. botrana são borboletas que medem 6 mm de comprimento e cerca 

de 11-13mm de envergadura. As asas anteriores apresentam manchas castanhas 

acinzentadas alternadas com zonas mais claras que terminam numa franja 

acastanhada. As asas posteriores são acinzentadas. O dimorfismo sexual não é 

muito acentuado, no entanto, os machos são ligeiramente mais pequenos que as 

fêmeas. 

 

Com o aumento da temperatura, na Primavera, emergem os adultos, de uma forma 

escalonada, prolongando-se durante várias semanas. Antes mesmo da vinha abrolhar 

saem os primeiros adultos, que são, em geral, machos, mas no fim do voo 

predominam as fêmeas. O voo é crepuscular, permanecendo inactivos durante o 

dia, escondidos nas folhas e cachos. Os adultos da 1ª geração, provindo de lagartas 

que se alimentaram dos bagos maduros no Verão anterior, são os que têm maior 

potencial biótico (Torres-Vila et al., 1992). Após o acasalamento, as fêmeas colocam 

os ovos isoladamente sobre os bagos; a 1ª geração prefere os botões florais e, mais 
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raramente, o raquis ou as folhas. Os bagos verdes ou maduros exercem uma 

atracção sobre as fêmeas, por terem a superfície lisa e seca; daí a não se 

observarem posturas quando chove ou quando existe muito pó, sobretudo de 

enxofre. Também têm tendência a depositar os ovos em zonas mais sombreadas 

dos cachos para os proteger da dessecação. Cada fêmea põe entre 50 a 80 ovos 

durante cerca de 6 dias, morrendo pouco depois. Segundo Balachowsky (1966) já se 

observaram, em alguns casos, posturas máximas de 110 ovos. Um adulto de L. 

botrana tem uma longevidade de cerca de 10 dias. 

 

Os ovos, que se podem encontrar sobretudo sobre os bagos e mais raramente nos 

pedúnculos, sarmentos ou folhas, medem 1mm, têm forma lenticular, são brancos 

amarelados, translúcidos e brilhantes, lembrando pequeníssimas gotas de cera. A 

eclosão dos ovos dá-se, segundo as condições atmosféricas, normalmente em 3-5 

dias, nas condições óptimas e em 10-11 dias quando as condições são menos 

favoráveis. 

 

Após a eclosão, a larva pode medir desde 1mm, passar por 5 instares, e no seu 

estádio de desenvolvimento máximo ter 1cm. Desde a eclosão até à primeira muda 

a lagarta de traça-da-uva é esbranquiçada com cabeça castanha, mas a partir do 

2ºinstar sofre alterações na cor, podendo ser castanha clara, bege, verde azeitona, 

verde água, cinzenta e lilás. A cabeça e o protorax são castanhos-escuros. 

 

A lagarta de traça-da-uva tem movimentos vivos e ágeis, quando incomodada deixa-

se cair, ficando presa por um fio de seda. A larva da 1ª geração une várias flores por 

fios sedosos, constituindo um ninho ou glomérulo, ficando protegidas no interior. A 

duração da fase larvar varia entre 20 e 30 dias. O desenvolvimento das lagartas é 

mais rápido quando os frutos estão no pintor, uma vez que os bagos têm maior 

valor nutritivo (Savopoulou-Soultani et al., 1997). No final do desenvolvimento, a 

larva tece um casulo, vulgarmente nas folhas e cachos, mais raramente no ritidoma 

ou tutores. 
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Dentro do casulo branco de brilho sedoso encontra-se a pupa, que é castanha-

escura e que mede cerca de 5 – 6 mm de comprimento. A pupa do macho 

distingue-se da da fêmea, por aquela ter mais um segmento abdominal. Ao fim de 5 

a 10 dias nascem os novos adultos, que repetem o ciclo, tendo normalmente 3 

gerações por ano. As pupas da terceira geração passam o Inverno escondidas 

principalmente no ritidoma e também nas fendas dos tutores, nos cachos que ficam 

após a vindima, nas folhas mortas e no solo, dando origem, na Primavera seguinte, 

aos adultos da 1ª geração. 

 

Apesar do número de gerações anuais variar conforme as regiões e as condições 

climáticas, podemos dizer que em Portugal a traça-da-uva apresenta, normalmente, 

três gerações anuais, apesar de, em verões prolongados com elevadas temperaturas, 

se poder iniciar a 4ª geração.  

 

Os factores climáticos são fundamentais na evolução da praga, por isso tornam-se 

elementos determinantes da gravidade da mesma. As exigências climáticas da traça-

da-uva, em temperatura e humidade relativa, podem ser reunidas em 

ecoclimatogramas, como o de Stell-Waag, que realça a preferência de L. Botrana 

pelas altas temperaturas, entre 20º e 30ºC, e humidade relativa entre os 40 e 70%, 

zona de valores que registam actividade e postura máximas. Também a duração do 

período de incubação dos ovos é função da temperatura; no entanto, a acção 

limitadora sobre os mesmos exerce-se, sobretudo, com humidade relativa baixa, 

que, juntamente com as altas temperaturas, provocam a dessecação dos ovos e, em 

consequência, importantes taxas de mortalidade (Coscollá, 1998b). 

 

O fotoperíodo, a que estão submetidos determinados estados do insecto, é outro 

factor abiótico a considerar, uma vez que influencia a entrada em diapausa das pupas 

de determinada geração. Geofrion (1970) verificou que os ovos e larvas jovens 

eram bastante sensíveis ao fotoperíodo, mas que ao longo do desenvolvimento essa 

sensibilidade se perdia. Desta forma, as pupas provenientes de ovos submetidos ao 

período crítico, estabelecido por Komarova (1954) em 15h 45m, entram em 

diapausa (Coscollá, 1998b). 
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Podemos, pois, constatar que a temperatura em combinação com o fotoperíodo 

determinam o n.º de gerações anuais da traça-da-uva, enquanto que a acção da 

temperatura com a humidade relativa influenciam a maior ou menor gravidade da 

praga (Coscollá, 1998b). 

 

Relativamente aos factores bióticos Coscollá (1998b) refere que a acção natural 

destes sobre as populações de L. Botrana parece ser muito reduzida, excepto na fase 

de pupa hibernante, onde podem causar reduções importantes na população. No 

entanto, este efeito pode ser minimizado se no ano seguinte, especialmente durante 

a fase adulta e ovo, as condições climáticas forem óptimas, podendo o alto potencial 

biótico do insecto levar a níveis populacionais bastante elevados.  

 

 

4.1.2 Sintomatologia  

 

A presença de ninhos é o primeiro indício de ataque de tra ça-da-uva. As larvas da 

1ª geração destroem botões florais e pequenos bagos recém formados, que reúnem 

com fios de seda, formando assim os ninhos, onde se escondem (Coscollá, 1998b). 

 

A 2ª e 3ª geração de traça-da-uva são detectáveis pelos orifícios que se encontram 

nos bagos em resultado das perfurações que as lagartas fazem para entrarem e se 

alimentarem da polpa (Fig. 6). Os bagos atacados dissecam ou apodrecem, 

conforme as condições ambientais que se fizerem sentir (Ribeiro, 1995). Também 

se podem observar os ovos sobre os bagos e ainda mais facilmente as lagartas quer 

no exterior, quer no interior destes (Amaro et al., 2001a).  

 

 

4.1.3 Estragos e prejuízos 

 

Os estudos efectuados demonstraram que os ataques da 1ª geração, salvo algumas 

excepções, não se traduzem em redução da quantidade, nem da qualidade na 

vindima, mesmo que sejam relativamente severos (Coscollá, 1998b). 
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A formação de ninhos e a perfuração dos bagos pelas lagartas impedem a 

frutificação e desenvolvimento dos bagos; no entanto, experiências efectuadas 

indicam que existe grande capacidade de compensação por parte da planta, sendo 

esta variável de casta para casta (Gabel, 1989; Torres-Villa et al., 1992; Zangheri et 

al., 1987) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 – Cacho atacado por traça-da-uva e podridão-
cinzenta (Original do autor). 

 

 

As larvas da 2ª e 3ª geração produzem sempre reduções na vindima e sobretudo na 

qualidade nas uvas de mesa, uma vez que penetram nos bagos e se alimentam deles 

(Coscollá, 1998b). 

 

Alguns autores referem, ainda, haver uma relação entre os cachos atacados pela 2ª 

e 3ª geração e as reduções em peso à colheita. Dalla Montá (1989) menciona 

reduções de 17,4% provocadas pelas larvas da 2ª geração e 82,6% pelas da 3ª, sendo 

claramente os ataques da 3ª geração os mais perigosos. Estudos efectuados por 

Coscollá (1994), durante vários anos, em vinhas de Valencia, revelam que os 

prejuízos podem atingir 40% da colheita, na ausência de tratamentos para a traça-

da-uva. 

Para além dos prejuízos associados ao ataque de traça-da-uva, em determinas 

regiões, estes podem ser gravemente aumentados pelo desenvolvimento de diversas 
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podridões do cacho, como podridão-cinzenta e podridão-acética, uma vez que as 

feridas provocadas pela traça-da-uva facilitam a entrada dos agentes patogénicos 

(Amaro et al., 2001a). 

 

Corroborando com esta ideia, também Fermaud (1991) considera que os estragos 

directos provocados pela traça-da-uva são pouco importantes em comparação com 

os estragos indirectos, que facilitam quer a penetração dos agentes patogénicos de 

podridão-cinzenta, quer de outros de caracter secundário, como os dos géneros 

Aspergillus e Penicillium  

 

 

4.1.4 Estimativa do risco 

 

Uma das componentes da protecção integrada é a estimativa do risco do inimigo da 

cultura. Com ela pretende-se fazer a análise da influência de determinados factores 

na nocividade do organismo e consequente previsão dos prejuízos directos e 

indirectos. Nesta fase determinam-se os períodos de risco, a intensidade de ataque 

do inimigo e esclarecem-se os factores de nocividade. 

 

Através da monitorização dos adultos de traça-da-uva, com recurso a armadilha 

sexual colocada na vinha, ao nível dos cachos, antes do abrolhamento, é possível 

determinar o período de risco da praga, identificar o inicio do ataque e desenhar a 

curva de voo, que nos descreve a evolução da população de adultos até à vindima 

(Amaro et al., 2001a). 

 

No entanto, vários estudos apontam para a impossibilidade de prever os ataques a 

partir das capturas nas armadilhas, uma vez que não existe relação entre o número 

de capturas e a intensidade de ataque ao nível dos cachos. Todavia, é possível fazer 

uma previsão negativa, ou seja, em Portugal, caso não haja nenhuma captura na 

armadilha não será necessário efectuar tratamento (Ribeiro, 1995). 

Para determinar a intensidade de ataque da praga efectuam-se diversas observações 

visuais, normalmente com periodicidade semanal. Assim, para avaliar a intensidade 
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de ataque da 1ª geração da traça-da-uva, em cada uma de 100 cepas escolhidas ao 

acaso, observa-se uma das inflorescências maiores, do interior da vegetação, 

determinando-se o número de ninhos e o número de lagartas vivas e calcula-se a 

percentagem de cachos atacados. Para as 2ª e 3ª geração, a observação visual incide 

também em 100 cachos, dos maiores do interior da vegetação, e determina-se o 

número de ovos e de perfurações nos bagos e a percentagem de cachos atacados 

(Amaro et al., 2001a). 

 

Como factor de nocividade principal é a ocorrência de ataques de podridão-

cinzenta, que pode ser favorecida pelas perfurações da traça-da-uva. A história dos 

ataques da praga, relacionados com os factores climáticos, nomeadamente a 

temperatura, humidade relativa, existência de zonas ensombradas ou expostas ao 

Sol, são também importantes factores de nocividade (Amaro et al., 2001a). 

 

Os métodos de estimativa do risco para a traça-da-uva preconizados por Amaro 

(2001) nos diferentes cursos de protecção integrada e adoptados oficialmente 

(DGPC, 2005) são a monitorização dos adultos com armadilhas sexuais e a 

observação visual. Contudo, existem ainda modelos epidemiológicos, já colocados 

em prática em certas regiões, como o baseado na soma das temperaturas e no 

efeito do fotoperíodo, que permite determinar, para cada geração, a evolução do 

voo, o escalonamento da postura e a evolução das larvas e pupas (Ribeiro, 1995). 

 

 

4.1.5 Nível económico de ataque 

 

O nível económico de ataque é o componente da protecção integrada que serve de 

suporte à decisão da intervenção fitossanitária, ou seja, corresponde à intensidade 

de ataque do inimigo da cultura a que se devem aplicar medidas limitativas ou de 

combate para impedir que a cultura sofra o risco de prejuízos superiores ao custo 

das medidas de luta a adoptar acrescido dos efeitos indesejáveis que estes possam 

provocar (Amaro, 2001). 
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Os valores adoptados oficialmente (DGPC, 2005) para os níveis económicos de 

ataque da traça-da-uva são: 

- 1ª geração – 100-200 ninhos em 100 cachos (Ribatejo: 200-300 ninhos) 

- 2ª geração – 1-10% cachos atacados (Oeste: 5-15%, Ribatejo: 5-20%) 

- 3ª geração – 1-10% cachos atacados. 

 

 

4.1.6 Selecção dos meios de protecção 

 

Tal como dissemos anteriormente, numa perspectiva de protecção integrada é 

fundamental privilegiar as medidas indirectas e que pretendem fomentar condições 

desfavoráveis ao desenvolvimento dos inimigos da vinha, neste caso a traça-da-uva. 

 

A luta cultural desempenha um papel fundamental, através de adequada selecção de 

castas, evitando as que possuem cachos apertados; escolhendo sistemas de 

condução e podas ou intervenções em verde, que favoreçam a luminosidade e o 

arejamento, já que a traça-da-uva tem preferência por cachos ensombrados (Amaro 

et al., 2001a). 

 

Os pesticidas autorizados no combate à traça-da-uva em protecção integrada estão 

indicados nos quadros 3 e 4. Um, Bacillus thuringiensis, é usado como tratamento 

biológico e enquadra-se no âmbito da luta biológica. Fazendo parte da luta 

biotécnica são os inibidores do crescimento dos insectos (flufenoxurão e lufenurão) 

e os reguladores de crescimento (fenoxicarbe e tebufenozida). Está também 

disponível o acetato de (E7, Z9)-dodec-7,9-dien-1-ilo, utilizado no método da 

confusão sexual. Os restantes pesticidas enquadram-se na luta química. 

 

Deve tomar-se em conta não só a redução ao mínimo das intervenções no 

ecossistema agrário, mas também o fomento da limitação natural, recorrendo-se à 

luta química só quando não houver alternativa.  
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Quadro 3 – Classificação toxicológica dos insecticidas para combate da traça-da-uva em protecção 
integrada, frases de risco e intervalos de segurança (Adaptado de Costa et al., 2006; 
DGPC, 2005 e DGPC, 2007). 

 

Substância activa Família química 
Intervalo de 
segurança 
(dias) 

Classificação 
Toxicológica 
do produto 
formulado 

Frase de risco 

     

Bacillus thuringiensis bactéria 0 Is/Xn/Xi R36, R43, R65 

fenoxicarbe carbamato (RCI) 14 Is - 

flufenoxurão benzoilureia (RCI) 56 Xi R41 

fosalona organofosforado 21 Xn - 

indoxacarbe oxadiazina 3 a 10 Xn R22 

lufenurão benzoilureia (RCI) 14 C R34, R41, R43, R65, R67 

tebufenozida diacil hidrazina (RCI) 14 Is - 

     

- Dados não disponíveis; C – corrosiva; Is – isenta de classificação; Xi – irritante; Xn – nociva.  
R22 – Nocivo por ingestão; R34 – Provoca queimaduras; R36 – Irritante para olhos; R41 – Rico de 
lesões oculares graves; R43 – Pode causar sensibilização em contacto com a pele; R65 – Nocivo: 
pode causar danos nos pulmões se ingerido; R67 – Pode provocar sonolência e vertigens, por 
inalação dos vapores. 
 

 
Quadro 4 – Classificação ecotoxicológica dos insecticidas para combate da traça-da-uva em 

protecção integrada. Perigo para ambiente, abelhas, organismos aquáticos, aves e 
principais auxiliares (Adaptado de DGPC, 2005 e DGPC, 2007). 

 

Substância 
activa 

 Toxidade 

 
ambiente abelhas 

org. 
aqu. 

aves cocc. sirf. crisop. antoc. himen. fitoseíd. 

           

Bacillus 

thuringiensis 
- - - - 1 1 1 1 1 1 

fenoxicarbe N 4 4 - 1 - 2 2 1 1 

flufenoxurão N 4 - - 2 - 1 2 1 1 

fosalona N - 4 - 2 2 1 2 2 3 

indoxacarbe N - 4 - 2 1 1 2 2 1 

lufenurão N - 4 - - - - 1 - 1 

tebufenozida - - 4 - 1 1 1 1 1 1 

           

- Dados não disponíveis; N – Perigoso para o ambiente; 1- neutro a pouco tóxico; 2 – medianamente 
tóxico; 3 – tóxico a muito tóxico; 4 perigoso a muito perigoso. 
org. aqu. – organismos aquáticos; cocc. – coccinelídeos; sirf. – sirfídeos; crisop. – crisopídeos; antoc. 
– antocorídeos; himen. – himenópteros; fitoseíd. – fitoseídeos. 
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4.1.7 Tomada de decisão 

 

 

Após proceder à análise da informação, resultante da estimativa do risco e dos 

níveis económicos de ataque, houver evidência da indispensabilidade de intervenção, 

deve-se, então, recorrer ao meio de protecção mais adequado (Amaro, 2001). 

 

A tomada de decisão deve basear-se no conhecimento científico, técnico e na 

adopção de elevados padrões de segurança para o Homem, tanto como utilizador 

de pesticidas, quer como consumidor de produtos agrícolas, para além da exigência 

da defesa do ambiente (Amaro, 2005a). 

 

Através da criteriosa selecção dos pesticidas deve assegurar-se o uso dos que têm 

menor toxidade para o homem e a melhor eficácia global (com a mais reduzida 

toxidade para os animais domésticos, abelhas, auxiliares, organismos aquáticos, aves 

e fauna selvagem e o menor risco de resistência dos inimigos da vinha aos 

pesticidas) (Amaro, 2005b). 

 

Nesta sequência reunimos nos quadros 3 e 4 para uma melhor avaliação do risco, a 

classificação toxicológica, ecotoxicológica e ambiental; intervalos de segurança e 

frases de risco dos pesticidas autorizados em protecção integrada para o combate 

da traça-da-uva. 

 

Normalmente, não se fazem tratamentos à 1ª geração da traça-da-uva. E na 2ª e 3ª 

gerações, tratam-se as vinhas com elevado risco de podridão-cinzenta, numa 

estratégia preventiva, condicionando a oportunidade dos tratamentos pelas 

características dos produtos a utilizar. Assim, os ovicidas, como fenoxicarbe, 

flufenoxurão e lufenurão, serão usados antes da eclosão dos ovos. Já os larvicidas 

devem ser aplicados imediatamente antes da eclosão das lagartas (Bacillus 

thuringiensis) ou após (tebufenozida). Atingido o fim do período de persistência dos 

pesticidas, se houver mais de 10% de perfurações, ou existir elevado risco de 
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podridão-cinzenta, dever-se-á realizar um tratamento curativo com fosalona 

(Amaro et al., 2001a). 

 

 

4.2 Podridão-cinzenta 

 

4.2.1 Biologia e epidemiologia 

 

Como dissemos anteriormente, os fungos são os principais problemas 

fitossanitários na vinha e entre eles encontra-se a podridão-cinzenta, muitas vezes 

associada à traça-da-uva. Este fungo é também designado por podridão-dos-cachos, 

ou simplesmente Botrytis, que é capaz de afectar quer a quantidade quer a qualidade 

da produção. O agente causal é, de acordo com Tomaz & Costa (1983), um fungo 

cujo teleomorfo é Botryotinia fuckeliana (de Bary.) Whetz sub. Sclerotinia fuckeliana 

de Bary e o anamorfo Botrytis cinerea Pers. Ex. Fr.  

 

O fungo é descrito como bastante polífago, atacando mais de 200 espécies. No 

entanto, trabalhos efectuados na região de Champagne, região vitícola francesa 

onde se fazem mais tratamentos contra a podridão-cinzenta, levantam a hipótese 

dessa polifagia poder ser um artefacto laboratorial e que na natureza as populações 

possam ser relativamente especializadas. Também se tem admitido que o fungo se 

reproduz largamente por via assexuada e que é idêntico em qualquer hospedeiro, 

região geográfica ou ano. No entanto, análises moleculares têm revelado que existe 

uma diversidade genética e que a reprodução sexuada terá um papel não 

negligenciável na evolução das populações, apesar de ser difícil a observação das 

apotecas na vinha (Giraud et al., 1998). Leroux et al. (2002) defendem que existem 

dois grupos de populações separadas por uma barreira genética, que impede a troca 

de genes entre elas. Propõem que ao Grupo I corresponda uma espécie particular 

B. pseudocinerea. Defendem, ainda, que existem biótopos mais bem adaptados à 

vinha que outros e consideram ser necessário mais estudos de carácter 

complementar para que se possa redefinir as espécies do género Botrytis e para que 

se confirmem as especificidades em relação às plantas hospedeiras. 
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Foi Ravaz quem primeiro descreveu, em 1894, o parasitismo do fungo sobre folhas 

de videira (Bernard & Bugaret, 1989). No entanto, uma das suas características é 

possuir um comportamento parasita tão importante como o de saprófita, sendo 

capaz de colonizar detritos vegetais diversos em decomposição, desenvolver-se 

vigorosamente a partir dessa base nutritiva e contaminar os órgãos sãos (Dubos, 

1985). Assim, existe sempre no ambiente a presença de esporos ou micélio, quer 

sobre o material vegetal vivo quer morto, capaz de causar prejuízos se as condições 

climáticas e fisiológicas do hospedeiro forem propícias (Silva, 1980).  

 

O fungo hiberna durante o Inverno como escleroto sobre os sarmentos, sendo bem 

visíveis as manchas necrosadas, e também como micélio nas fendas do ritidoma e, 

em menor quantidade, nas gemas. Os esclerotos são mais abundantes nas 

extremidades dos sarmentos que na base. Na Primavera, em condições de 

humidade e temperatura favoráveis, a partir dos esclerotos e micélio dá-se a 

formação de conidióforos. Estes produzem nas suas extremidades uma grande 

quantidade de conídios que são arrastados pelo vento e chuva, indo contaminar os 

órgãos verdes da cepa, se se encontrarem molhados. Os conídios conseguem 

manter o seu poder germinativo cerca de 30 dias (Pérez, 1998). 

 

O número de conídios no ar é baixo desde o abrolhamento até ao pintor, sendo 

nesta altura e na maturação que é atingido o máximo, para diminuir a partir da 

vindima (Pérez, 1998). 

 

Os conídios têm capacidade para penetrar directamente nos tecidos vegetais; no 

entanto, esta acção é facilitada extraordinariamente se existirem feridas na planta. 

Mas se não houver feridas provocadas pela queda das caliptras, os jovens bagos são 

resistentes à penetração dos tubos germinativos, pois possuem substâncias que 

inibem a germinação dos conídios (Pérez, 1998). No pintor dá-se a diminuição de 

compostos naturais anti-fungos e a actividade enzimática de Botrytis recomeça, dá-se 

a destruição celular, acompanhada de necrose e o aparecimento de podridão-

cinzenta (Doumergue, 2000). É durante a maturação que os cachos apresentam a 
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máxima susceptibilidade, uma vez que, a concentração de açúcares nos bagos é a 

base nutritiva para o desenvolvimento do fungo. Os resíduos florais constituem 

também um bom substrato para a instalação do fungo (Pérez, 1998). 

 

Os conídios germinam, formando no interior do órgão atacado o micélio que, 

depois de destruir os tecidos parasitados, sai para o exterior produzindo 

conidióforos com conídios, que inicialmente são brancos, mas ao fim de alguns dias 

adquirem a cor típica acinzentada, que caracteriza a doença. Estes conídios 

produzem novas contaminações ao longo da fase vegetativa da videira até ao 

Outono, período que dá origem aos órgãos de resistência (Pérez, 1998). 

 

Na natureza a reprodução sexuada é observada dificilmente, mas em determinadas 

condições, os esclerotos dão origem às apotecas, com os ascos que, quando 

maduros, libertam os ascósporos (Giraud et al., 1998). 

 

Os factores climáticos têm uma influência muito importante no desenvolvimento do 

fungo. Para que se dê a germinação dos conídios é necessário humidade e 

temperatura próxima dos 18ºC, se bem que possam germinar com temperaturas 

compreendidas entre os 0º e 40ºC. Doumergue (2000) refere que o micélio 

aprecia, particularmente, 15 horas em presença de água e 15ºC. As feridas 

favorecem a entrada do fungo, tais como as produzidas pelo ataque de traça-da-uva, 

oídio, granizo (Pérez, 1998) ou as microferidas produzidas pela queda das caliptras 

(Doumergue, 2000). Também as castas com cachos mais compactos e de epiderme 

mais fina são mais sensíveis ao fungo, assim como vinhas onde se fertiliza em 

excesso com azoto (Pérez, 1998), ou que estão implantadas em solos magros, com 

um regime hídrico irregular (Doumergue, 2000). 

 

 

4.2.2 Sintomatologia 

 

A podridão-cinzenta pode afectar todos os órgãos verdes da videira. Nas folhas, os 

sintomas manifestam-se frequentemente na borda do limbo evidenciando grandes 
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manchas acastanhadas (Fig. 7). Se houver humidade no ar aparece sobre as manchas 

um polvilho acinzentado (Pérez, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 – Sintomas de podridão-cinzenta na folha (Original do autor). 

 

 

Nos ramos, os primeiros sintomas manifestam-se pela presença de manchas de cor 

achocolatada, que se cobrem com uma penugem acinzentada, se o ambiente estiver 

húmido. No fim do período vegetativo, nos sarmentos, observam-se manchas 

necrosadas sobre um fundo esbranquiçado, em especial, nas extremidades e em 

ramos mal atempados (Pérez, 1998). 

 

Durante a floração, sobretudo quando da libertação das caliptras, os sintomas 

também se traduzem por manchas achocolatadas sobre as inflorescências. Do 

pintor à colheita os bagos apresentam cor castanha violácea, aspecto característico 

de podre, sobre a sua superfície desenvolve-se um bolor cinzento (Pérez, 1998). 

 

 

4.2.3 Estragos e prejuízos 

 

Como dissemos anteriormente, a podridão-cinzenta pode afectar todos os órgãos 

verdes da videira, mas é quando ataca os cachos que acaba por produzir prejuízos, 

já que nas folhas não tem importância económica (Pérez, 1998). 
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Os ataques fortes podem ocasionar a destruição de alguns ramos jovens, com a 

consequente diminuição da colheita e posteriormente de algumas gemas da base 

dos sarmentos, que não abrolham no ano seguinte (Pérez, 1998). 

 

Durante a floração ou após pintor os ataques podem provocar uma importante 

diminuição da colheita, mas, para além disso, ainda podem diminuir a qualidade dos 

futuros vinhos (Pérez, 1998). 

 

Os ataques na vinha de podridão-cinzenta têm consequências nefastas durante a 

vinificação, pois provoca a degradação dos açúcares e a formação de ácido 

glucónico, que é responsável pela redução de leveza do vinho. Dá-se a degradação 

da película, com destruição da matéria corante, obtendo-se o acastanhamento dos 

vinhos tintos e a redução das substâncias aromáticas. A podridão provoca, 

sobretudo, a diminuição do ácido tartárico, com consequente diminuição da 

estabilidade do vinho (Doumergue, 2000). 

 

O envelhecimento do vinho pode ser comprometido pela redução dos aromas, 

presença de odores desagradáveis e destruição de antocianas e taninos pela acção 

da lacase (Doumergue, 2000). 

 

Dentro do bago o micélio do fungo desenvolve-se, consumindo grandes quantidades 

de ácidos orgânicos, matérias azotadas e açúcares. Esta redução de açúcar nem 

sempre é disfarçada pelo efeito de concentração que ocorre pela evaporação da 

água que os bagos sofrem à medida que a podridão se desenvolve. A invasão dos 

cachos pelo fungo, num primeiro momento, provoca a degradação da pectina das 

paredes celulares, conduzindo à morte as células da película e ao seu rebentamento. 

As antocianas da película são destruídas, o que faz diminuir a cor nos vinhos tintos. 

Bastam pequenos ataques de podridão-cinzenta para que numerosas substâncias 

aromáticas desapareçam e haja a eliminação dos aromas específicos da casta, 

aspecto particularmente importante nas castas brancas, destinadas à elaboração de 

vinhos secos. Observamos, rapidamente, o aparecimento de odores e gostos 

desagradáveis nos vinhos, provenientes de alterações de metabolismos naturais em 
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consequência da presença do fungo. No entanto, os estragos mais espectaculares 

resultantes da presença de podridão nas uvas à vindima são os fenómenos de 

oxidação (Grassin, 1987). 

 

Diversos estudos demonstraram a presença de duas enzimas responsáveis pela 

oxidação do vinho: a tirosinase, em uvas sãs, e a lacase, em uvas com Botrytis. A 

lacase produzida pelo fungo, permite-lhe eliminar, por oxidação, os fenóis tóxicos. 

A solubilidade desta enzima explica por que existe no mosto, não sendo destruída 

pela fermentação. No vinho, em presença de oxigénio, ela consegue degradar 

irreversivelmente os polifenóis (antocianas e taninos) responsáveis pela cor dos 

vinhos – a casse. Em condições habituais a sulfitação destrói a tirosinase mas a 

lacase pode-se manter durante vários meses (Grassin, 1987). 

 

 

4.2.4 Estimativa do risco 

 

Na estimativa do risco de podridão-cinzenta é importante detectar os períodos de 

risco em cada vinha e acompanhar a evolução da intensidade de ataque nas folhas e 

cachos, tomando em consideração os factores de nocividade (Costa et al., 2001). 

 

Os períodos de risco estão condicionados pelo estado fenológico da videira, 

pluviosidade e humidade relativa. Por isso, os modelos de previsão dos ataques de 

podridão-cinzenta e consequente aconselhamento de tratamento têm estes factores 

em consideração. O método dos 15-15 consiste em realizar tratamentos desde o 

início da floração até 21 dias antes da vindima, sempre que se verifique um período 

de humectação igual ou superior a 15 horas, com temperatura superior a 15ºC. O 

método “standard” preconiza a realização de tratamentos preventivos em quatro 

estados fenológicos: fim da floração e início da alimpa (I-J); antes do fecho dos 

cachos (<L); no início do pintor (M) e 3 a 4 semanas antes da vindima (Costa et al., 

2001). 
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Para proceder à avaliação da intensidade de ataque de podridão-cinzenta, classifica-

se o nível de ataque semanal em 4 classes: ausência, presença incipiente, ataque 

médio e ataque intensivo (Costa et al., 2001). 

 

Relativamente aos factores de nocividade da doença, destacam-se a humidade 

relativa (>90%) e a chuva, sendo os ataques favorecidos pela temperatura entre os 

15 e 25ºC e a radiação solar não directa. Outros factores a ter em conta são as 

castas, em particular as que têm cachos muito compactos, películas dos bagos mais 

fáceis de penetrar, resíduos florais agarrados aos bagos; o sistema de condução e a 

ausência de intervenções em verde, que dificultam o arejamento e a entrada de luz 

na zona dos cachos; os solos com deficiente drenagem; o excessivo vigor; a 

existência de feridas, em particular as aberturas nos bagos provenientes de oídio e 

traça-da-uva; a acção secundária dos fungicidas utilizados para combater o míldio e 

oídio (Costa et al., 2001). 

 

 

4.2.5 Selecção dos meios de protecção 

 

As medidas culturais que reduzem o risco dos ataques de podridão-cinzenta devem 

ser privilegiadas. Nesta sequência, na plantação deve-se utilizar material vegetativo 

são e certificado; as castas a evitar serão as que possuem cachos compactos e bagos 

susceptíveis; a exposição desfavorável será a Norte; devem-se preterir os sistemas 

de condução que dificultem o arejamento. Através da poda e das intervenções em 

verde, como a desparra, a despampa e a desponta melhorar o arejamento. Na poda 

remover as varas com necroses e não proceder à trituração da madeira com 

incorporação no solo, mas sim efectuar queima imediata. Adoptar medidas que 

reduzam o vigor. Combater eficazmente o oídio e a traça-da-uva, de forma a evitar 

feridas nos bagos. No último tratamento contra o míldio é de preferir fungicidas 

cúpricos, não só pela eficácia para a podridão-cinzenta, mas também para outras 

podridões e por favorecer o atempamento (Costa et al., 2001). 
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Quanto à luta química, encontram-se nos quadros 5 e 6 os fungicidas homologados 

e aconselhados em protecção integrada para combate de podridão-cinzenta. Os 

serviços oficiais recomendam tratamentos segundo o método “standard”. Para 

reduzir os riscos de resistência deve proceder-se ao uso mais restrito e racional 

dos fungicidas e à alternância de substâncias activas com diferentes modos de acção, 

restringindo a uma só aplicação os fungicidas da mesma família (Costa et al., 2001). 

 

 

4.2.6 Tomada de decisão 

 

Na estratégia de combate de podridão-cinzenta a adopção de medidas preventivas 

de âmbito cultural tem especial relevância.  

 

 

Quadro 5 – Classificação toxicológica dos fungicidas para combate da podridão-cinzenta em 
protecção integrada, frases de risco e intervalos de segurança (Adaptado de Costa et al., 
2006; DGPC, 2005 e DGPC, 2007). 

 

Substância activa Família química 
Intervalo de 
segurança 
(dias) 

Classificação 
Toxicológica 
do produto 
formulado 

Frase de risco 

     

Ciprodinil + 

fludioxinil 

anilinopirimidina + 

cianopirrole 
14 Is - 

fenehexamida carboxamida 14 a 21 Is - 

iprodiona dicarboximida 21 Xn R40  

mepanipirime anilinopirimidina 21 Xn R40 

pirimetanil anilinopirimidina 21 Is - 

procimidona dicarboximida 21 Xi R38, R43 

tolifluanida sulfamida 21 Xn R36, R37, R43, R48 

vinclozolina dicarboximida 21 T R40, R43 

     

- Dados não disponíveis; Is – isenta de classificação; Xi – irritante; Xn – nociva; T – tóxica.  
R36 – Irritante para os olhos; R37 – Irritante para as vias respiratórias; R38 – Irritante para a pele; 
R40 – Possibilidade de efeitos cancerígenos; R43 – Pode causar sensibilização em contacto com a 
pele; R48 – Risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada. 
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Quadro 6 – Classificação ecotoxicológica dos fungicidas para combate de podridão-cinzenta em 
protecção integrada. Perigo para ambiente, abelhas, organismos aquáticos, aves e 
principais auxiliares (Adaptado de DGPC, 2005 e DGPC, 2007). 

 

Substância 
activa 

 Toxidade 

 
ambiente abelhas 

org. 
aqu. 

aves cocc. sirf. crisop. antoc. himen. fitoseíd. 

           

ciprodinil + 

fludioxinil 
N - 4 - - - - - - 1 

fenehexamida N - 4 - - - - - - 1 

iprodiona N - 4 - 1 - 1 1 1 1 

mepanipirime N - 4 - - - - - - 1 

pirimetanil - - 4 - 1 - - - 1 1 

procimidona N - 4 - 1 1 1 1 1 1 

tolifluanida N - 4 - - - - 2 - 2 

vinclozolina - - 4 - 1 1 1 1 1 1 

           

- Dados não disponíveis; N – Perigoso para o ambiente; 1- neutro a pouco tóxico; 2 – medianamente 
tóxico; 3 – tóxico a muito tóxico; 4 perigoso a muito perigoso. 
org. aqu. – organismos aquáticos; cocc. – coccinelídeos; sirf. – sirfídeos; crisop. – crisopídeos; antoc. 
– antocorídeos; himen. – himenópteros; fitoseíd. – fitoseídeos. 
 

 

 

Quanto aos tratamentos aconselhados pelo método “standard”, o primeiro (I-J) é 

essencial em vinhas onde a doença constitua normalmente problema; o segundo 

(<L), justifica-se apenas se houver muito inóculo na vinha e o tempo decorrer 

húmido e chuvoso; o terceiro (M) e quarto (3-4 semanas antes da vindima), são 

importantes em vinhas muito atreitas à doença (Costa et al., 2001). 

 

 

4.3 Relação traça-da-uva / podridão-cinzenta 

 

Diversos autores referem existir uma clara associação entre o fungo Botrytis cinerea, 

agente causal da podridão-cinzenta e a traça-da-uva, sendo que esta tem influência 

na severidade de ataque de podridão-cinzenta. Por outro lado, a presença de 
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micélio de Botrytis cinerea torna o alimento mais nutritivo para as lagartas de L. 

botrana, permitindo que o seu desenvolvimento seja mais rápido (Mondy, 1998; 

Mondy & Corio-Coset, 2000). 

 

Ribeiro (1995) refere que a percentagem de grau de ataque de podridão-cinzenta 

nos cachos com traça-da-uva é sempre elevada a muito elevada e nos cachos sem 

traça-da-uva, o nível de infecção pela podridão-cinzenta é sempre fraco.  

 

Também, trabalhos de Aguiar (2002) na mesma região, Região Demarcada dos 

Vinhos Verdes, põem em evidência que as lagartas da 3ª geração da traça-da-uva 

contribuem para a severidade do ataque de podridão-cinzenta na colheita. 

Relativamente à relação traça-da-uva/podridão-cinzenta da 2ª geração, esta é 

significativa, ou seja, os cachos que têm lagartas têm tendencialmente mais 

podridão. Contudo, parece não haver qualquer evidência de relação entre os 

ataques da 1ª geração de traça-da-uva e os ataques de podridão-cinzenta.  
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5 MATERIAL E MÉTODOS 

  

 

O presente estudo decorreu durante o ciclo vegetativo de 2002 e seguidamente 

iremos descrever as características do ensaio, assim como os diferentes registos 

efectuados. 

 

 

5.1 Caracterização da parcela 

 

O trabalho de campo foi efectuado numa vinha em Lisboa, no Instituto Superior de 

Agronomia, cuja característica essencial é ser suporte a trabalhos científicos, por ter 

um carácter experimental. A parcela, denominada Almotivo, tem quatro castas 

tintas, enxertadas em 1998, sobre 140 Ru, das quais consideramos duas para este 

estudo, ‘Trincadeira’ e ‘Syrah’, que estão submetidas a três sistemas de condução: 

Lys, Lira e Monoplano Ascendente. 

 

O solo onde a vinha se encontra instalada, de acordo com a Classificação dos Solos 

de Portugal, pertence à família dos barros castanho-avermelhados, não calcários de 

basaltos (Cb), com textura média. Apresenta baixo teor em matéria orgânica. A 

expansibilidade é elevada, assim como a capacidade de campo (Azevedo, 2002). A 

análise de terras efectuada em Março de 2001 indica serem altos ou muito altos os 

teores em nutrientes no solo. No Anexo 1 apresentamos as características físico-

químicas da análise de terra efectuada e respectivos valores. 

 

O clima da Tapada da Ajuda, segundo a classificação de Thornthwaite, é 

considerado mesotérmico, com nula ou pequena eficácia térmica no Verão, sub-

húmido seco com superavit moderado de água no Inverno e défice moderado no 

Verão (B’2 a C2s) (Reis & Gonçalves, 1981). 
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As características principais da parcela da vinha estudada encontram-se descritas no 

Quadro 7.  

 

 

Quadro 7 – Características principais da parcela de vinha estudada. 

Características  

  

Local: Vinha do Almotivo – ISA, Lisboa (Lat.: 38º42’N, Long.: 9º11’W 

e Alt.: 60m 

Casta:  ‘Syrah’ e ‘Trincadeira’  

Porta-enxerto: 140 Ru 

Sistema de condução: Lys, Lira e Monoplano Ascendente  

Compasso: 2,5 x 1,2 (Monoplano Ascendente) e 3 x 1 (Lira e Lys) 

Altura do tronco: 0,6 m (Lira e Monoplano Ascendente),  

1,2 m braço superior e 0,9 m braço inferior (Lys) 

Área ocupada por casta: 0,25 ha 

Densidade: 3333 plantas / ha 

Carga média: 105 000 olhos / ha 

Ano de enxertia: 1998 

Exposição: Sul 

Orientação: Norte - Sul 

Declive: 3 – 4 % 

Solo: Barro castanho-avermelhado não calcário de basalto, com 
textura média 

Clima: Mesotérmico, com nula ou pequena eficácia térmica no Verão, 
sub-húmido seco com superavit moderado de água no Inverno 
e défice moderado no Verão 

  

 

 

5.1.1 Material vegetal 

 

Como se disse anteriormente, foram estudadas duas castas tintas de uva para vinho, 

uma de origem portuguesa e outra francesa, respectivamente, ‘Trincadeira’ e 

‘Syrah’. As videiras estão enxertadas sobre 140Ru. 
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O estado nutricional das videiras também foi avaliado através de uma análise foliar, 

efectuada em Junho de 2002, pelo Laboratório Químico Agrícola Rebelo da Silva 

(Anexo 2). A casta ‘Syrah’ apresentou valores normais para o potássio, cálcio, 

manganês, zinco, cobre e boro e teores altos de azoto, fósforo e magnésio. A casta 

‘Trincadeira’ nos sistemas Lys e Lira apresentou nas folhas baixo teor de potássio e 

no Monoplano Ascendente valores normais. Também com teor baixo encontrou-se 

o manganês. Nesta casta o azoto, cálcio, zinco, cobre e boro apresentaram valores 

considerados normais, enquanto que de fósforo e magnésio os teores foram altos. 

 

 

5.1.2 Sistemas de condução 

 

As duas castas estão submetidas a três sistemas de condução: Lys, Lira e Monoplano 

Ascendente (Fig. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8 - Representação esquemática dos sistemas de condução: Lys, Lira e Monoplano Ascendente 
(Adaptado de Moragas, 2004). 

 

Lys Lira 

Monoplano Ascendente 
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As videiras do sistema Lys foram plantadas num compasso 3m x 1m, sendo a 

densidade de plantação 3333 plantas/ha. A altura de formação do braço superior é 

1,2m e do braço inferior 0,9m. A condução da vegetação do braço superior forma 

um monoplano vertical ascendente e do braço inferior um biplano retombante (Fig. 

9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 9 – Ilustração do sistema de condução Lys, durante a fase vegetativa (a, b, c) e à poda (d), na 

vinha do Almotivo (Original do autor). 
 

 

O sistema Lira tem um compasso de plantação 3m x 1m, com 3333 plantas/ha. A 

altura do tronco é 0,6m. A condução é um biplano oblíquo ascendente (Fig. 10). 

 

As videiras em Monoplano Ascendente distam na linha 1,2m e na entre-linha 2,5m. 

A densidade de plantação é de 3333 plantas/ha. A altura do tronco é 0,6m. A 

condução forma um monoplano vertical ascendente, que designamos 

abreviadamente por Mono (Fig. 11). 

a b 

c d 
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Fig. 10 - Ilustração do sistema de condução Lira, durante a fase vegetativa (a, b) e à poda (c), na 

vinha do Almotivo (Original do autor). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11 - Ilustração do sistema de condução Monoplano Ascendente, durante a fase vegetativa (a, b, 
c) e à poda (d), na vinha do Almotivo (Original do autor). 

a 

b 

c 

a b 

c d 
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5.1.3 Operações culturais 

 

As operações culturais, em particular a tomada de decisão dos tratamentos e a 

escolha dos pesticidas, foram da responsabilidade da Secção de Horticultura, 

Fruticultura e Viticultura do ISA. Encontra-se no Quadro 8 o resumo dessas 

operações culturais e no Quadro 9 apresentam-se os tratamentos fitossanitários 

efectuados para combater os vários inimigos. 

 
Quadro 8 – Operações culturais efectuadas na vinha do Almotivo, em 2002. 

 
Data Operação 

   

2001  Estrumação 

2002 27 - Fev. Adubação : foskamónio 7-14-14 

 13 a 20 - Abr. Mobilização na entrelinha com enxada mecânica 

 3 a 6 – Mai. Orientação da vegetação (‘Syrah’) 

 9 a 10 - Mai Mobilização na entrelinha 

 13 a 17 – Mai. Orientação da vegetação (‘Trincadeira’) 

 22 a 24 – Mai. Orientação da vegetação e esladroamento (‘Syrah’) 

 27 a 31 – Mai. Orientação da vegetação e esladroamento (‘Trincadeira’) 

 3 a 4 – Jun. Desponta  

 6 a 11 – Jun. Desponta (ou desfolha) 

 19 a 20 Jun. Orientação da vegetação e desponta 

 18 e 19 Set. Vindima 

2003 4 a 13 Fev. Poda 

 

Quadro 9 – Tratamentos fitossanitários efectuados para combater os vários inimigos na 
vinha do Almotivo, em 2002. 

Data Oídio Míldio Infestantes 

    

9 - Abril enxofre molhável (80%) 40% cobre (hidróxido de 
cobre) 

 

18 - Abril   glifosato 360g/l (sal de 
isopropilamónio) * 

7 - Maio enxofre molhável (80%) 64% mancozebe + 6% 
ofurace 

 

24 - Maio quinoxifena (22,6%) 40% oxicloreto de cobre + 
6% dimetomorfe  

 

7 - Junho nuarimol (9%) 64% mancozebe + 6% 
ofurace 

 

20 - Junho enxofre pó (95%)   

4 - Julho nuarimol (9%)   

* - Aplicação na linha 
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5.2 Delineamento experimental 

 

Como já anteriormente tivemos oportunidade de referir, o estudo incidiu sobre 

três sistemas de condução: Lys, Lira e Monoplano Ascendente, nas duas castas: 

‘Syrah’ e ‘Trincadeira’, constituindo, desta forma, 6 modalidades (3 sistemas de 

condução x 2 castas). No Anexo 3 podemos encontrar o esquema do delineamento 

do ensaio. 

 

Em cada modalidade da casta ‘Trincadeira’ procedemos, a partir de 9 de Março e 

até à vindima, às várias avaliações, que se encontram descritas nos pontos seguintes; 

enquanto que nas modalidades com a casta ‘Syrah’ o estudo teve inicio a 26 de Abril 

e terminou, também, à vindima. Uma vez que naquele período procedemos apenas à 

determinação do estado fenológico, julgamos não ter perdido informações 

relevantes.  

 

As observações foram casualizadas nas quatro linhas interiores de cada modalidade, 

para minimizar o efeito de bordadura. O número de videiras analisadas por linha em 

cada modalidade constitui as repetições, sendo variável com o tipo de avaliação. 

 

As observações na parte ascendente e retombante da videira na modalidade Lys, 

foram, ainda, consideradas em separado, sendo apresentados esses dados sempre 

que se justifique. 

 

 

5.3 Métodos de avaliação 

 

5.3.1 Estados fenológicos 

 

O estado fenológico da vinha foi determinado, semanalmente, pelo método de 

observação visual, tomando como referência a escala de Baggiolini, divulgada em 

1952 (Baillod & Baggiolini, 1993) (Anexo 4). Quando se considerou haver alguma 
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heterogeneidade, em que era difícil a definição de um só estado, procedeu-se à 

atribuição de duas letras.  

 

 

5.3.2 Estrutura do coberto 

  

A estrutura do coberto da vinha do Almotivo tem sido caracterizada e divulgada em 

vários trabalhos pela Secção de Horticultura, Fruticultura e Viticultura do ISA. 

Assim, procedemos, à semelhança de anos anteriores, a várias medições, como a 

área foliar, dimensão do coberto e, ainda, número de camadas de folhas, que se 

descrevem seguidamente. 

 

 

5.3.2.1 Área foliar 

 

A área foliar foi estimada, segundo a metodologia proposta por Lopes & Pinto 

(2000), que relaciona o comprimento das duas nervuras laterais superiores com a 

área foliar de uma folha. 

 

Foi efectuada uma determinação de 16 a 20 de Junho, entre o bago de ervilha e o 

fecho dos cachos. 

 

A amostra consistiu na casualização de 6 videiras de cada sistema de condução em 

cada uma das castas. Em cada videira elegeu-se um sarmento frutífero de vigor 

médio, sobre o qual se fizeram os seguintes registos: comprimento do sarmento, 

número de folhas principais, exceptuando folhas jovens com nervura principal 

inferior a 3 cm e a primeira folha mal desenvolvida da base do sarmento principal; 

comprimento das nervuras secundárias da folha maior e menor. Nas netas com 

mais de três folhas contou-se o número de folhas e o comprimento das nervuras 

laterais da folha maior e menor. 
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No sistema Lys foram considerados dois 

sarmentos, um na parte ascedente e o outro 

na retombante. 

 

Na determinação da área foliar de uma folha 

(AF folha) foi usado o comprimento das 

nervuras secundárias (L2) (Fig. 12) segundo o 

modelo Lopes & Pinto (2000): 

 

AF folha = 0,5016 x L2 1,9364 , com r2=0,953*** 

 

 

 

 

No cálculo da área foliar de um sarmento principal (AF principal) foram 

considerados o seu comprimento (Comp), número de folhas (NF) e superfície foliar 

das folhas maior (AFma) e menor (AFme) segundo a equação (Lopes & Pinto, 2000): 

 

AF principal = -1511,44 + 1,50 x Comp + 111,00 x NF + 7,06 x AFma + 4,56 x AFme , com r2= 0,95*** 

 

Para determinar a área foliar secundária (AF secundária), ou seja, das netas, foi 

necessário conhecer o número de folhas (NFs), a área foliar das folhas maior 

(AFma) e menor (AFme) e relacionar da seguinte forma (Lopes & Pinto (2000): 

 

AF secundária = - 195,01 + 51,31 x NFs + 2,36 x AFma + 1,21 x AFme , com r2= 0,971*** 

 

A área foliar total de um sarmento resulta da soma da área foliar principal com a 

secundária. Para calcular a área foliar total de uma cepa multiplicámos o valor 

anterior pelo número médio de sarmentos de uma videira. 

 

 

Fig. 12 – Esquema da face superior 
de uma folha de videira (L2e - 
nervura secundária esquerda; 
L2d - nervura secundária 
direita) (Adaptado de 
Azevedo, 2002). 
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5.3.2.2 Dimensão do coberto 

 

 
Foram efectuadas várias medições: a altura da sebe - desde a zona inferior da 

folhagem até ao topo da sebe e a largura média da sebe - na zona dos cachos, na 

zona do segundo arame e no topo da vegetação. 

  

O procedimento foi idêntico em todos os sistemas e no plano ascendente da forma 

de condução Lys, mas o plano retombante, por ter sofrido uma desponta severa, 

apresentava os sarmentos paralelos ao solo. Assim, em vez da altura, medimos o 

comprimento destes, e a largura média da sebe. 

 

As observações, de 23 a 27 de Junho, ao fecho dos cachos, foram realizadas em 10 

locais por linha, nas 4 linhas interiores, perfazendo um total de 40 medições por 

modalidade (casta x sistema de condução). 

 

A superfície foliar exposta (SFE) foi calculada pelo método proposto por Smart & 

Robinson (1991) e pressupõe a sebe contínua e regular, como um paralelepípedo 

iluminado nas faces laterais e na face superior. Estimámos o perímetro exposto, 

com base na altura e largura do coberto e, considerando a distância na entrelinha, 

determinámos, por hectare, a superfície foliar exposta para os diferentes sistemas 

de condução (Fig. 13). 

 

 

Assim: 

SFE Monoplano Ascendente = (2 x altura da sebe + largura média da sebe) x 10000 / 2,5 

SFE Lira = [(2 x altura da sebe + largura média da sebe) x 2] x 10000 / 3 

SFE LYS = [(2 x altura da sebe ascendente + largura média da sebe ascendente) + (altura média 

da sebe retombante + largura média da sebe retombante) x 2] x 10000 / 3 
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Fig. 13 - Representação esquemática da superfície foliar exposta (SFE) nos sistemas de 
condução: Lys, Lira e Mono - Monoplano Ascendente, na vinha do Almotivo, 
em 2002 (Adaptado de Cruz et al., 2003). 

 

 

5.3.2.3 Número de camadas de folhas 

 

O número de camadas de folhas foi determinado, segundo o proposto por Smart & 

Robinson (1991), entre 21 e 24 de Junho, ao fecho dos cachos. Fizeram-se 20 

determinações em cada linha, nas 4 linhas interiores, perfazendo 80 observações 

por modalidade (casta x sistema de condução), em cada nível. 

 

Com a ajuda de uma vareta, procedeu-se à perfuração da sebe em dois níveis, ao 

nível dos cachos e ao nível vegetativo, registando-se, sequencialmente, os contactos 

com as partes da videira de um lado ao outro da sebe. Considerou-se F para folha, 

C para cacho e O para quando numa inserção não se verificou qualquer tipo de 

contacto. 

 

O número de camada de folhas (NCF) foi, então, considerado o número médio de 

contactos com folhas em cada inserção.  

 

Lys   Lira Mono 
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O número de folhas interiores, expresso em percentagem, foi calculado através da 

razão entre o número de folhas interiores e o número total de contactos da vareta 

com folhas. 

 

O número de cachos expostos foi calculado através da razão entre o número de 

cachos expostos e o número total de contactos com cachos, expresso em 

percentagem. 

 

 

5.3.3 Intensidade de ataque das doenças e pragas 

 

O nosso trabalho centra-se na traça-da-uva e na podridão-cinzenta e por isso 

durante o ciclo vegetativo fomos monitorizando a sua intensidade de ataque. 

Procedemos também à avaliação dos ataques de míldio e de oídio por se tratarem 

de duas doenças que apresentam todos os anos elevado risco para a vinha. 

 

Na avaliação da intensidade de ataque de míldio procedemos de maneira diferente 

que na de oídio ou na de podridão-cinzenta, uma vez que um ataque de míldio não 

tem a influência no desenvolvimento de podridão-cinzenta, como tem o de oídio. 

No caso do míldio fizemos uma avaliação por classes, enquanto que no oídio, ou até 

na podridão-cinzenta, quisemos quantificar mais em pormenor a intensidade de 

ataque para podermos determinar a incidência e severidade das doenças. 

 

As observações foram realizadas desde o primeiro dia em que iniciámos o ensaio, 9 

de Março, em ‘Trincadeira’, e 26 de Abril, em ‘Syrah’, até à vindima. 

 

 

5.3.3.1 Míldio 

 

A avaliação da intensidade de ataque de míldio foi realizada, semanalmente, num 

percurso ao longo da vinha, através da classificação proposta por Schmid e adoptada 

nos Cursos ISA de Protecção Integrada da Vinha (Amaro et al., 1997), em quatro 
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classes: 0 – ausência de ataque; 1 – incipiente (presença de escassos sintomas); 2 – 

médio (sintomas frequentes); 3 – intenso (ataque generalizado). 

 

 

5.3.3.2 Oídio e podridão-cinzenta 

 

A intensidade de ataque de oídio e de podridão-cinzenta foi, semanalmente, 

determinada nas linhas interiores de cada modalidade, sendo que as linhas 2 e 4 

eram observadas do lado Oeste e as 3 e 5 do lado Este. Em cada linha observaram-

se, ao acaso, 10 cepas, das cerca de 40. Em cada cepa, foi considerado um dos 

cachos maiores e a folha oposta ao cacho, sendo classificados de acordo com a 

intensidade de ataque.  

 

Por cada modalidade procedeu-se ao cálculo, para folhas e cachos, da incidência 

(número de folhas ou de cachos atacados) e da severidade (soma da percentagem 

de área foliar destruída ou soma da porção de cacho destruído). 

 

 

5.3.3.3 Traça da uva 

 

O período de risco de traça-da-uva foi determinado através da captura de machos, 

semanalmente, na armadilha sexual, colocada no centro da parcela em estudo, ao 

nível dos cachos (Fig. 14). 

 
A intensidade de ataque de traça-da-uva foi avaliada nos mesmos cachos, em que se 

procedeu à observação da intensidade de ataque de oídio e de podridão-cinzenta, 

constituindo 40 cachos por modalidade. 

 

Na 1ª geração de traça-da-uva, contou-se o número de cachos atacados, de ninhos, 

de ovos e de lagartas vivas.  
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Nas 2ª e 3ª gerações, considerou-se o número de cachos atacados, de ovos, de 

perfurações e de lagartas vivas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A metodologia normalmente utilizada tem por base a observação de 100 cepas, e 

não 40, para mais fácil comparação de resultados; os valores obtidos foram 

expressos em percentagem. 

 

 

5.3.4 Evolução da maturação e qualidade do mosto 

 

A evolução da maturação foi acompanhada através de amostragens semanais de 

bagos e análise do respectivo mosto, entre 19 de Agosto e 16 de Setembro. Em 

cada modalidade foram colhidas duas amostras de 100 bagos, posicionados de forma 

diferente no cacho e pertencentes a cachos quer do interior, quer do exterior do 

coberto vegetal. 

 

Cada amostra foi pesada e esmagada, tendo sido feita a determinação dos 

parâmetros normalmente considerados como o pH, acidez total e teor alcoólico 

Fig. 14 – Armadilha sexual, tipo Delta, para captura de 
machos da traça-da-uva (Original do autor). 
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provável, no Laboratório Ferreira Lapa da Secção de Ciência e Tecnologia de 

Alimentos do ISA, segundo as metodologias da OIV (1990). 

 

 

5.3.5 Caracterização da vindima 

 

A data de vindima foi decidida com base na evolução da maturação, tendo sido 

efectuada a 18 e 19 de Setembro. 

 

As videiras do ensaio foram vindimadas separadamente em função da casta e do 

sistema de condução. O transporte das uvas até à adega experimental do ISA foi 

feito, no menor tempo útil possível, em caixas de plástico, com capacidade 

aproximada de 20kg. Para cada modalidade (casta x sistema de condução) fez-se 

uma microvinificação, onde foram empregues cerca de 40 kg de uvas. 

 

 

5.4 Análise estatística dos dados 

 

O tratamento estatístico dos dados foi efectuado através do programa SPSS, versão 

11.5, utilizando uma ANOVA tipo I, e a comparação de médias através do teste de 

Tukey, a um nível de significância de p=0,05. 
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Fig. 15 – Precipitação média mensal (mm) e temperatura média mensal do ar (ºC) 
do ano 2002 e média de 30 anos (1971-2000), registadas na estação 
meteorológica da Tapada da Ajuda. 

 

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

6.1 Condições meteorológicas 

 

Em 2002, verificámos que a temperatura média teve uma evolução ao longo do ano 

de acordo com a média dos últimos 30 anos, apresentando-se valores ligeiramente 

mais altos apenas no Inverno e início da Primavera. Os primeiros oito meses foram 

secos, já que a precipitação foi menor que a média de referência (1971-2000), 

exceptuando Março, em que choveu cerca do dobro. Pelo contrário, os últimos 

quatro meses do ano foram chuvosos, pois, como podemos verificar na Fig. 15, a 

precipitação foi maior que a média dos últimos 30 anos. 
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Mais em pormenor, na Fig. 16, podemos observar a evolução da precipitação, da 

humidade relativa e da temperatura média do ar que se fizeram sentir durante a 

campanha de 2002, factores que influenciaram o desenvolvimento não só da cultura 

como das doenças e pragas. 

 

 
Fig. 16 – Precipitação (mm), humidade relativa (%) e temperatura média do ar (ºC) no ano 2002, 

registadas na estação meteorológica da Tapada da Ajuda. 
 

 

6.2 Evolução dos estados fenológicos 

 

Na casta ‘Trincadeira’, acompanhada desde Março, pudemos observar a saída das 

folhas a 23 deste mês. Como a casta ‘Syrah’ só foi incluída neste estudo mais tarde, 

os seus estados fenológicos foram registados apenas a partir de 26 de Abril. Nesta 

semana observámos já as flores separadas (Anexo 4 e Quadro 10). 

 

De uma maneira geral, o desenvolvimento dos estados fenológicos era antecipado, 

cerca de uma semana, em ‘Syrah’ em relação à ‘Trincadeira’. Assim, o início da 

floração ocorreu a 11 de Maio na casta ‘Syrah’ e uma semana mais tarde na casta 

‘Trincadeira’. A alimpa foi a 18 de Maio em ‘Syrah’, enquanto que na casta 

‘Trincadeira’ foi difícil a observação directa desse estado. O início dos cachos 

fechados foi registado a 22 de Junho em ‘Syrah’ e a 30 de Junho em ‘Trincadeira’. O 
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pintor teve início a 15 de Julho na casta ‘Syrah’ e uma semana mais tarde na casta 

‘Trincadeira’. A vindima foi realizada a 18 de Setembro (Quadro 10). 

 

Quadro 10 - Evolução dos estados fenológicos na vinha do 
Almotivo, em 2002. 

 

Estado fenológico 
 

Data 
‘Syrah’ ‘Trincadeira’  

Escala de Baggiolini 

     
23-3 - D  D - Saída das folhas 
30-3 - F  E - 2 a 3 folhas livres 
6-4 - F  F - Cachos visíveis 
13-4 - F/G  G - Cachos separados 
20-4 - G  H - Flores separadas 
26-4 H H  I - Floração 
4-5 H H  J - Alimpa 
11-5 I H  K - Bago de ervilha 
18-5 I/J H/I  L - Cacho fechado 
25-5 J/K I  M - Pintor 
1-6 K J/K   
9-6 K K   
15-6 K K   
22-6 L K   
30-6 L L   
8-7 L L   
15-7 L/M L   
22-7 M L/M   
30-7 M M   
5-8     
13-8     
20-8     
25-8     
1-9     
10-9     
17-9     
18-9 vindima vindima   

     

  

 

6.3 Caracterização da estrutura do coberto 

 
6.3.1 Área foliar 

 
As medições para estimar a área foliar foram efectuadas entre 16 e 20 de Junho, ao 

fecho dos cachos, nas castas ‘Syrah’ e ‘Trincadeira’ nos diferentes sistemas de 

condução estudados e encontram-se os resultados no Quadro 11 e Fig. 17. 
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Entre as castas ‘Syrah’ e ‘Trincadeira’ a área foliar total estimada por cepa não 

apresentou valores significativamente diferentes (Quadro 11). 

 

 

Quadro 11 – Efeito da casta (‘Syrah’, ‘Trincadeira’) na área foliar total, na vinha do 
Almotivo, em 2002 (Sig - nível de significância; ns – não significativo a um nível 0,05 
pelo teste F; * - significativo ao nível de 0,05. Em cada coluna os valores com a 
mesma letra não diferem a um nível de significância de 0,05). 

 

 

 

 

 

 

A área foliar total foi menor no Monoplano Ascendente, sendo seguida pelos 

sistemas Lira e Lys. Contudo, só o Lys apresentou área foliar superior e 

significativamente diferente dos outros dois sistemas (Fig. 17). 
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Fig. 17 – Área foliar total por videira, nos sistema de condução Lys, Lira e Mono – Monoplano 
Ascendente, nas castas ‘Syrah’ e ‘Trincadeira’, ao fecho dos cachos, entre 16 e 20 de Junho 
de 2002, na vinha do Almotivo. Médias com letras diferentes são significativamente 
diferentes (Tukey) p< 0,05, correspondendo as barras verticais ao erro padrão.  

 

 

Variável Casta Lys Lira Mono 

‘Syrah’ 13,5  a 8,3  a 6,2  a 

‘Trincadeira’ 15,9  a 8,3  a 6,5  a 
Área foliar 
(m2/cepa) 

Sig. ns ns ns 

a 

b 

b 

a' 

b' 

b' 
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A área foliar total calculada foi, respectivamente, em ‘Trincadeira’ e ‘Syrah’, 15,9 e 

13,5 m2/videira no sistema Lys; 8,3 m2/videira no Lira e 6,5 e 6,2 m2/videira no 

Monoplano Ascendente. 

 

Ensaio realizado por Cruz et al. (2003), na mesma parcela com a casta ‘Syrah’ no 

ano anterior e no mesmo período, indica valores de área foliar bastante diferentes. 

Aqueles autores determinaram áreas foliares superiores no sistema Lira, seguindo-

se o Monoplano Ascendente e Lys, na ordem dos 6,5 m2/videira, nos primeiros e 

6m2/videira, no último. Ainda no mesmo trabalho os valores máximos de área foliar 

estimados foram aproximadamente 8 m2/videira.   

 

Esta discrepância de valores poderá estar relacionada com a diferente carga nos 

dois anos. Em 2001 o nº de olhos/ha foi cerca de 65000, no Lys e Lira e 48500, no 

Monoplano Ascendente, enquanto que em 2002 foi de 105000 olhos/ha em todos. 

A corroborar com esta ideia são os resultados obtidos por Reynolds et al. (1994) 

que indicam que a área foliar das videiras aumenta com a carga como consequência 

de um aumento da densidade de sarmentos em videiras com maior número de 

olhos deixados à poda, o que por sua vez, resulta numa maior área foliar por 

sarmento principal e por videira. 

 

Já no trabalho realizado por Farinha (2007), no ano 2005, na casta ‘Syrah’ os valores 

obtidos foram muito mais baixos, sendo o máximo 4 m2/videira, no Lys. Apesar da 

carga ser ligeiramente inferior e por isso seria de esperar valores mais próximos, o 

autor refere que o grande stress hídrico a que foram submetidas as cepas levou ao 

menor desenvolvimento da área foliar, nomeadamente, na contribuição das netas 

para a área foliar total. 

 
A percentagem que a área foliar principal e a área foliar secundária representam na 

área foliar total encontra-se na Fig. 18. 

 

Constatamos que a área foliar principal contribui mais para a área total que a área 

foliar das netas. Contudo, é na casta ‘Trincadeira’ que as netas têm maior 
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contributo para a área foliar total, com cerca de 40%. Já na casta ‘Syrah’ a área foliar 

secundária contribui no máximo com 30% da área foliar total, tendo este valor sido 

registado no sistema Lira. 
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Fig. 18 – Comparação da área foliar principal e da área foliar das netas por videira, ao fecho dos 

cachos, entre 16 e 20 de Junho de 2002, na vinha do Almotivo. Percentagens dos valores 
médios por sistema de condução nas castas ‘Syrah’ e ‘Trincadeira’ (sistema de condução: 
Lys, Lira, Mono – Monoplano Ascendente). 

 

 

Em qualquer uma das castas verificamos que, entre os sistemas de condução, é no 

Lira que o valor percentual da área foliar das netas é superior. 

 

Registamos que o Lys tem tendência a que a área foliar principal contribua mais para 

a área foliar total que a das netas, na casta ‘Syrah’ contribui com cerca de 90% e na 

casta ‘Trincadeira’ com cerca de 60%. 

 

Também Moragas (2004) e Farinha (2007), relativamente à casta ‘Syrah’, referem 

que o Lys tem tendência a produzir maior área foliar a partir da área foliar principal 

relativamente a outros sistemas. 

 

 

 



____________________________________________________ Resultados e Discussão __________ 

______________________________________________________________________________ 67

6.3.2 Dimensão do coberto 

 

A determinação das dimensões do coberto foi realizada entre 23 e 27 de Junho, ao 

fecho dos cachos. 

 

Apresentamos no Quadro 12 e Fig. 24, para as castas ‘Syrah’ e ‘Trincadeira’, a 

largura da sebe nas cortinas ascendente e retombante do sistema Lys, no Lira e 

Monoplano Ascendente. 

 
Do ponto de vista da validação estatística entre as castas ‘Syrah’ e ‘Trincadeira’, 

podemos dizer que só existem diferenças significativas na largura média da sebe da 

parte retombante do Lys e no Monoplano Ascendente. Pelo contrário, não há 

diferenças significativas nas duas castas, relativamente à largura da sebe no sistema 

Lira e na cortina ascendente do Lys (Quadro 12). 

 

 

Quadro 12 – Efeito da casta (‘Syrah’, ‘Trincadeira’) na largura média da sebe, na 
vinha do Almotivo, em 2002 (Sig - nível de significância; ns – não 
significativo a um nível 0,05 pelo teste F; * - significativo ao nível de 
0,05. Em cada coluna os valores com a mesma letra não diferem a um 
nível de significância de 0,05). 

 

Variável Casta Lys - asc Lys - ret Lira Mono 

‘Syrah’ 38,4  a 53,1 a 34,0  a 40,1  a 

‘Trincadeira’ 38,2  a 62,9  b 35,8  a 34,6  b 
Largura média da 

sebe (cm) 
Sig. ns * ns * 

 

 

Nas duas castas a cortina retombante do Lys foi a que apresentou maior largura da 

sebe (Fig. 19). Este facto poderá ser explicado por ter sido realizado anteriormente 

a orientação da vegetação, deixando a zona retombante do Lys livre, enquanto que 

nos outros sistemas os sarmentos ficaram colocados entre os arames, 

proporcionado a diminuição da largura da sebe. 

 

Na casta ‘Syrah’ é significativa a diferença entre a largura média da sebe no 

Monoplano Ascendente e no Lira. O sistema com a sebe mais estreita foi o Lira, 
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com 34 cm, o Monoplano Ascendente apresentou uma largura média de 40 cm. 

Ensaios realizados por Azevedo (2002) e Farinha (2007) na mesma parcela 

indicavam também esta tendência da sebe do Monoplano Ascendente ser mais larga 

que a da Lira. 
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Fig. 19 – Largura média da sebe por sistema de condução, nas castas ‘Syrah’ e ‘Trincadeira’, ao 
fecho dos cachos, entre 23 e 27 de Junho de 2002, na vinha do Almotivo. Lys-asc – sebe 
ascendente do Lys, Lys-ret – sebe retombante do Lys, Lira e Mono – Monoplano 
Ascendente, Médias com letras diferentes são significativamente diferentes (Tukey) p< 0,05, 
correspondendo as barras verticais ao erro padrão.  

 

 

Na casta ‘Trincadeira’ o sistema com menor largura da sebe foi o Monoplano 

Ascendente, com 35 cm, enquanto que o Lira teve 36 cm, não sendo esta diferença 

significativa. 

 

No Quadro 13 e Fig. 20 apresentamos para as castas ‘Syrah’ e ‘Trincadeira’ a altura 

média da sebe na parte ascendente e retombante do sistema Lys, no Lira e 

Monoplano Ascendente. 

 

Não existem diferenças significativas entre as castas ‘Syrah’ e ‘Trincadeira’ 

relativamente à altura média da sebe, exceptuando no sistema Monoplano 

Ascendente (Quadro 13). 

b 
ab 

c 
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a' a' 
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Quadro 13 – Efeito da casta (‘Syrah’, ‘Trincadeira’) na altura média da sebe, na 
vinha do Almotivo, em 2002 (Sig - nível de significância; ns – não 
significativo a um nível 0,05 pelo teste F; * - significativo ao nível de 
0,05. Em cada coluna os valores com a mesma letra não diferem a um 
nível de significância de 0,05). 

 

Variável Casta Lys - asc Lys - ret Lira Mono 

‘Syrah’ 108,6  a 73,4 a 121,3  a 129,7  a 

‘Trincadeira’ 103,6  a 69,4 a 122,2  a 115,7  b 
Altura média da 

sebe (cm) 
Sig. ns ns ns * 

 

 

Nas duas castas o Lys foi a forma de condução que apresentou a altura da sebe mais 

pequena (Fig. 20). Uma desponta exagerada efectuada anteriormente terá encurtado 

especialmente o comprimento dos sarmentos no Lys retombante. A altura da parte 

ascendente do Lys foi menor que a altura da sebe nos sistemas Lira e Monoplano 

Ascendente. Este aspecto será compreendido se considerarmos que o braço 

superior do Lys estava mais elevado (1,20 m) que o tronco nos outros sistemas (0,6 

m) e ao ter sido efectuada uma desponta, com o operador ao nível do solo, terá 

acabado por encurtar de uma forma mais pronunciada a altura da sebe no Lys 

ascendente que nos restantes sistemas. 

 

Na casta ‘Syrah’ verificamos que o Monoplano Ascendente apresentou maior altura 

(130 cm) que o Lira (121 cm), não sendo esta diferença significativa. A 

superioridade do Monoplano Ascendente em relação ao Lys foi também encontrada 

por Azevedo (2002) e Farinha (2007), respectivamente em 2001 e 2005, nesta 

parcela. No entanto, no caso da casta ‘Trincadeira’ a relação inverte-se, sendo o 

sistema Lira a apresentar maior altura (122 cm) em relação ao Monoplano 

Ascendente (116 cm), sem contudo estas diferenças serem significativas. 

 

A partir das dimensões da sebe foi-nos possível calcular a superfície foliar exposta 

nos diferentes sistemas (Quadro 14 e Fig. 21). Segundo Carbonneau (1995) esta 

medida é o parâmetro arquitectural mais simples e pertinente em relação com a 

qualidade. 
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Fig. 20 – Altura média da sebe por sistema de condução, nas castas ‘Syrah’ e ‘Trincadeira’, ao fecho 
dos cachos, entre 23 e 27 de Junho de 2002, na vinha do Almotivo. Lys-asc – sebe 
ascendente do Lys, Lys-ret – sebe retombante do Lys, Lira e Mono – Monoplano 
Ascendente, Médias com letras diferentes são significativamente diferentes (Tukey) p< 0,05, 
correspondendo as barras verticais ao erro padrão.  

 

 

Entre as castas ‘Syrah’ e ‘Trincadeira’ há diferenças significativas na superfície foliar 

exposta no Monoplano Ascendente, não sendo estatisticamente relevante no caso 

do Lys e Lira (Quadro 14). 

 

 

Quadro 14 – Efeito da casta (‘Syrah’, ‘Trincadeira’) na superfície foliar exposta, na 
vinha do Almotivo, em 2002 (Sig - nível de significância; ns – não 
significativo a um nível 0,05 pelo teste F; * - significativo ao nível de 
0,05. Em cada coluna os valores com a mesma letra não diferem a um 
nível de significância de 0,05). 

 
Variável Casta Lys Lira Mono 

‘Syrah’ 16953  a 18434  a 11980  a 

‘Trincadeira’ 16991  a 18686  a 10633  b SFE (m2/ha) 

Sig. ns ns * 
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Nas duas castas o sistema que apresenta maior superfície foliar exposta é o Lira, 

seguido do Lys e por último o Monoplano Ascendente (Fig. 21). Estes resultados 

vêm ao encontro do esperado, já que a divisão da sebe em vários planos faz 

aumentar o perímetro do coberto vegetal.  

 

A mais valia da divisão do coberto prende-se precisamente com este aspecto, ou 

seja, sem aumentar a densidade de sarmentos conseguir níveis de exposição mais 

elevados e assim obter maior número de folhas potencialmente mais activas 

fotossinteticamente. O que foi alcançado no Lira com dois planos oblíquos e no Lys 

com a sebe dividida num plano ascendente e dois retombantes. 
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Fig. 21 – Superfície foliar exposta (SFE) por sistema de condução: Lys, Lira e Mono – Monoplano 

Ascendente, nas castas ‘Syrah’ e ‘Trincadeira’, ao fecho dos cachos, entre 23 e 27 de Junho 
de 2002, na vinha do Almotivo. Médias com letras diferentes são significativamente 
diferentes (Tukey) p< 0,05, correspondendo as barras verticais ao erro padrão.  

 

 

Seria de esperar que o sistema Lys tivesse valores de SFE superiores ao do Lira, já 

que possui a vegetação dividida em três planos. Esta situação pode, mais uma vez, 

encontrar justificação na desponta efectuada, que terá feito diminuir a área vegetal e 

consequentemente o perímetro vegetal exposto. 
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A densidade do coberto pode ser dada pela relação entre a área foliar total e a 

superfície foliar exposta (Fig. 22). 

 

Em ‘Trincadeira’ e ‘Syrah’ o Lys obteve a relação AF/SFE mais elevada, com 3,1 e 

2,7, respectivamente. Podendo revelar uma tendência para demasiadas folhas 

interiores e ensombramento, para o que terá contribuído a elevada largura da sebe 

retombante. O Lira foi o sistema com a relação AF/SFE mais baixa e igual nas duas 

castas.  
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Fig. 22 – Razão entre a área foliar total e a superfície foliar exposta (AF/SFE) por sistema de 

condução: Lys, Lira e Mono – Monoplano Ascendente, nas castas ‘Syrah’ e ‘Trincadeira’, ao 
fecho dos cachos, entre 23 e 27 de Junho de 2002, na vinha do Almotivo.  

 

 

Estes resultados no Lys afastam-se do proposto por Smart & Robinson (1991), que 

indicam para um coberto ideal uma relação AF/SFE inferior a 1,5. No entanto, o 

valor proposto está especialmente indicado para as regiões vitícolas de maior 

latitude. A relação ideal, segundo estes autores, encontra-se no sistema Lira, em 

qualquer uma das castas. 

 

Resultados idênticos aos da casta ‘Syrah’ foram obtidos em 2004 por Moragas 

(2004) na mesma parcela, excepção ao Lys, onde registou valores mais baixos que 

nós. Contudo, Farinha (2007), na mesma parcela e para a mesma casta, em 2005, 
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calculou valores mais altos de AF/SFE, excepção no Lira, cuja relação teve o mesmo 

valor. 

 

Estas diferenças obtidas poderão ser resultado de um conjunto de factores, tais 

como as condições climáticas, as operações culturais, ou até a data em que estas 

são realizadas, que podem variar de ano para ano, e que consequentemente 

influenciar a relação AF/SFE. 

 

 

6.3.3 Número de camadas de folhas 

 

Segundo Smart (1985) o número de camadas de folhas (NCF) da sebe é um dos 

indicadores mais importantes para conhecermos a densidade e o ensombramento 

do coberto. Nesta sequência, no nosso ensaio procedemos à sua determinação, 

tendo sido realizada entre 21 e 24 de Junho, ao fecho dos cachos. 

 

No trabalho, optámos por não apresentar os dados relativos ao NCF no Lys 

retombante, já que a pouca vegetação e a posição das folhas, quase na horizontal, 

teria uma representação diferente, impedindo a comparação entre os sistemas de 

condução. 

 

Nesta sequência, apresentamos na Fig. 23, para as castas ‘Syrah’ e ‘Trincadeira’, o 

resultado do número de camadas de folhas ao nível vegetativo da sebe na parte 

ascendente do sistema Lys, na Lira e Monoplano Ascendente. 

 

Podemos observar que a casta ‘Trincadeira’ tem tendência para apresentar maior 

NCF ao nível vegetativo que a casta ‘Syrah’.  

 

Tanto na casta ‘Syrah’ como em ‘Trincadeira’ o Lira é o sistema com menor NCF, 

ao nível vegetativo, que associado a valores baixos da AF/SFE e conjugado com a 

superioridade da SFE, leva-nos a considerar que este sistema tem não só mais folhas 
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potencialmente activas fotossinteticamente, como também o seu coberto é mais 

arejado.  
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Fig. 23 – Número de camadas de folhas ao nível vegetativo, por sistema de condução: Lys, Lira e 
Mono – Monoplano Ascendente, nas castas ‘Syrah’ e ‘Trincadeira’, ao fecho dos cachos, 
entre 21 e 24 de Junho de 2002, na vinha do Almotivo.  

 

 

Ao compararmos a forma de condução Lys nas duas castas, verificamos que a 

tendência para a maior área foliar em ‘Trincadeira’ e idêntica SFE vai implicar uma 

relação AF/SFE superior, que conjugado com o maior NCF faz do Lys na casta 

‘Trincadeira’ ser o mais denso e ensombrado em relação ao Lys na casta ‘Syrah’. 

 

O número de camadas de folhas ao nível dos cachos, assim como a percentagem de 

folhas interiores e de cachos expostos encontra-se evidenciado na Fig. 24. 

 

Na casta ‘Syrah’ observamos que o NCF ao nível vegetativo é semelhante ao NCF 

ao nível dos cachos, exceptuando no Monoplano Ascendente em que o NCF ao 

nível dos cachos é inferior, talvez explicado por ter havido uma desfolha e esta 

possa ter sido mais intensa que nas outras formas de condução. 

 

Já na casta ‘Trincadeira’ o NCF ao nível vegetativo é superior que ao nível dos 

cachos, facto que poderá encontrar justificação por esta casta possuir maior área 
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foliar proveniente das netas, o que terá contribuído para o adensamento da 

vegetação ao nível vegetativo. 

 

Moragas (2004) num ensaio realizado na casta ‘Syrah’, em 2004, calculou valores de 

NCF ao nível vegetativo (3,5 a 4,5), à meia maturação, mais elevados que os 

determinados por nós (2,8 a 3,2). Por outro lado, Diogo (2005) na casta 

‘Trincadeira’, em 2005, obteve valores inferiores (2 a 3) aos nossos (3,2 a 3,9). No 

entanto, os valores de NCF encontrados neste trabalho situam-se entre os 

referenciados por Smart et al. (1987), que consideram ser 3 o valor ideal e por 

Hunter & Roux (2000) que propõem 4, como valor de referência.  
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Fig. 24 – Número de camadas de folhas ao nível dos cachos, percentagem de folhas interiores ao 
nível dos cachos e percentagem de cachos expostos, por sistema de condução: Lys, Lira e 
Mono – Monoplano Ascendente, nas castas ‘Syrah’ e ‘Trincadeira’, ao fecho dos cachos, 
entre 21 e 24 de Junho de 2002, na vinha do Almotivo.  

 

 

Quanto à percentagem de folhas interiores, neste ensaio foram superiores ao 

indicado por Smart & Robinson (1991) que referem que o valor óptimo será de 

20%, para regiões de clima fresco. Ora, na casta ‘Syrah’ os valores encontrados 

estiveram ente 23 e 34% e na casta ‘Trincadeira’ entre 25 e 29%, percentagens 

superiores, mas que poderão ser adequadas, uma vez tratar-se de uma zona mais 

quente. 

 

‘Syrah’ ‘Trincadeira’ 
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Relativamente à exposição dos cachos os valores encontrados são semelhantes aos 

obtidos por Farinha (2007), sendo a casta ‘Trincadeira’ a que apresenta maior 

percentagem de cachos expostos e de entre os sistemas de condução é o Lys que 

exibe maior percentagem de cachos expostos. 

 

 

6.4 Intensidade de ataque 

 

6.4.1 Míldio 

 

O risco de ataque das doenças é condicionado por diversos factores, 

nomeadamente, pelas condições meteorológicas, como a temperatura e a 

precipitação, mas também por alguns estados fenológicos da videira mais 

susceptíveis. 

 

Os estados fenológicos que normalmente são considerados como sendo mais 

susceptíveis ao míldio são às 7-8 folhas (F, G), da pré-floração (H, I) à alimpa (J) e o 

pintor (M). Os oósporos do pseudofungo (Hawksworth et al., 1995) germinam, 

geralmente, de meados de Fevereiro a Maio, a partir de temperaturas de 10-13ºC e 

com o solo molhado por chuvas persistentes durante vários dias (Amaro et al., 

2001b). 

 

Considerado o período compreendido entre o abrolhamento e a vindima em 

particular, verificámos que a pouca precipitação ocorrida foi sobretudo até à 

formação dos cachos visíveis, recomeçando uma semana antes da vindima (Fig. 16, 

Quadro 10). Durante a pré-floração e floração também choveu ocasionalmente, 

tendo a temperatura oscilado entre os 13ºC e 20ºC, proporcionando o 

desenvolvimento dos focos primários de míldio, que observámos a partir de 4 de 

Maio (Quadro 15). 

 

Verificámos ataques incipientes de míldio, quer nas folhas, quer nos cachos, tendo 

sido detectadas as primeiras infecções, nas folhas, a 4 de Maio, quando das flores 
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separadas. Os tratamentos realizados na época mais susceptível (desde a pré-

floração ao pintor) terão sido determinantes para não terem sido observados mais 

sintomas. 

 

Relativamente à decisão de se efectuar o primeiro tratamento contra o míldio, 

quando dos cachos visíveis, a 9 de Abril, supomos que terá sido determinada pela 

ocorrência de precipitação nos dias anteriores (Quadro 9). No entanto, a escolha 

sobre um cúprico talvez tivesse sido de evitar, de forma a não se correrem riscos 

de fitotoxidade, podendo optar-se, em alternativa, por um sistémico, como o 

fosetil-Al, de acção essencialmente preventiva e com maior persistência. 

 

Quadro 15 – Intensidade de ataque de míldio na vinha do 
Almotivo, em 2002 (o – ausência; 1 – incipiente; 2 – 
médio; 3 – intenso; f – ataque nas folhas; c – ataque 
nos cachos; s – seco). 

 

‘Syrah’ ‘Trincadeira’ 
Data 

Lys Lira Mono Lys Lira Mono 
       

4-5 1fs     1fs 
11-5   1cs  1f 1f 
18-5 1fs      
25-5  1c 1c 1f   
1-6 1f      
9-6       
15-6       
22-6       
30-6       
8-7       
15-7       
22-7       
30-7       
5-8       
13-8    1f   
       

 

O segundo tratamento, a 7 de Maio, foi realizado após termos observado sintomas 

nas folhas. A escolha recaiu sobre uma mistura de um fungicida de contacto 

(mancozebe) com outro sistémico, como o ofurace, com capacidade de 

interromper o desenvolvimento do fungo até 2-3 dias e com elevada persistência, 

numa altura em que se verifica um rápido crescimento da vinha.  
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Após 17 dias do 2º tratamento e mantendo-se os sintomas de míldio, foi efectuado 

outro, com um cúprico em mistura com dimetomorfe, um anti-esporulante, com 

acção curativa de 2-3 dias e elevada acção preventiva. Parece-nos, no entanto, que a 

mistura com um cúprico poderia ter sido mais vantajosa se aplicada no tratamento 

seguinte, mais perto do pintor, por ser eficaz contra podridões e favorecer o 

atempamento. 

 

As misturas de substâncias activas com diferentes modos de acção prendem-se com 

a recomendação dos especialistas, no sentido de prevenir os riscos de resistência. 

No entanto, talvez se devesse ter evitado o grupo dos ditiocarbamatos, que 

poderão ter favorecido os ataques de podridão-cinzenta. Por outro lado, utilizados 

no 1º tratamento, poderiam, na verdade, ter tido uma acção benéfica contra as 

doenças do lenho, nomeadamente a escoriose (Amaro et al., 2001b). 

 

 

6.4.2 Oídio 

 

A temperatura é o factor mais importante para o desenvolvimento de oídio, com 

crescimento rápido a partir dos 15ºC, o que ocorreu em Maio, sendo as 

temperaturas entre os 25º e 28ºC as que mais favorecem o seu desenvolvimento, 

juntamente com a elevada humidade relativa. Talvez, por isso mesmo, tenhamos 

observado os primeiros sintomas no início de Junho sobre os cachos, ao bago de 

ervilha (K). Estas observações vêm confirmar como os estados fenológicos 

compreendidos desde a pré-floração (H, I) ao fecho dos cachos (L) são 

particularmente susceptíveis à doença. 

 

Apenas observámos sintomas de oídio nos cachos (Fig. 25). A casta que primeiro 

revelou os sintomas foi a casta ‘Syrah’, a 1 de Junho, quando os cachos 

apresentavam bago de ervilha e uma semana mais tarde na casta ‘Trincadeira’.  

 

Foram realizados dois tratamentos antes da floração, com enxofre molhável 

(Quadros 9 e 10). O terceiro foi efectuado com quinoxifena, passados dois dias de 
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ter ocorrido alguma precipitação. Neste momento, a casta ‘Syrah’ encontrava-se no 

bago de chumbo e a casta ‘Trincadeira’ na floração. Deste modo, a temperatura, a 

humidade relativa e o estado fenológico reuniam três condições favoráveis ao 

desenvolvimento de oídio. Este tratamento, realizado a 24 de Maio, certamente 

com o intuito de inibir a germinação dos conídios, não conseguiu evitar o 

aparecimento dos sintomas, uma semana depois. Por isso, quanto a nós, o 4º 

tratamento, com o nuarimol, foi efectuado com uma semana de atraso. Este IBE, 

apesar de estar referenciado oficialmente por ter uma persistência no máximo de 

14 dias, não foi capaz de proteger as videiras contra o oídio, talvez por ter uma 

acção penetrante e não sistémica, o que terá exposto os novos tecidos formados, 

levando ao aparecimento de ataques com alguma severidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 25 – Oídio no cacho observado no sistema de condução Lys na 
casta ‘Syrah’, a 15 Junho e a 23 de Julho de 2002, na vinha do 
Almotivo (Original do autor). 

 
 

O tratamento efectuado com enxofre em pó, a 20 de Junho, ao fecho dos cachos, 

conseguiu diminuir a incidência de oídio. Em particular, no sistema Lys, terá também 

contribuído para a forte diminuição da incidência a orientação da vegetação, 

realizada a 19 e 20 de Junho, que terá facilitado o arejamento e a exposição dos 

cachos à luz. 
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O último tratamento foi realizado a 4 de Julho, ainda ao fecho dos cachos, com 

nuarimol. No entanto, a temperatura e a humidade relativa elevadas, juntamente 

com a presença de inóculo, terão favorecido o desenvolvimento do fungo, com o 

consequente aumento da incidência e severidade. 

 

Na Fig. 25 observamos o rachamento dos bagos como resultado de infecções de 

oídio ocorridas antes destes atingirem o tamanho definitivo. Pearson & Goheen 

(1996) explicam que se dá a morte das células epidérmicas, com consequente 

paragem do crescimento, seguidamente como a polpa continua a desenvolver-se o 

bago fende devido à pressão interna. Os bagos assim rachados desidratam e são 

frequentemente infectados pela podridão-cinzenta. 

 

Até aqui discutimos a oportunidade dos tratamentos realizados no combate do 

oídio. Em seguida, passaremos a analisar a susceptibilidade das duas castas e as 

ocorrências nos três sistema de condução. 

 

Verificámos que a casta ‘Trincadeira’ é a que regista quer maior incidência quer 

maior severidade de oídio (Fig. 26 e 27). No entanto, perto da colheita, só a casta 

‘Syrah’ apresenta os sintomas.  

 

A maior susceptibilidade da casta ‘Trincadeira’ ao oídio pode estar relacionada não 

com o coberto, já que esta casta apresentou maior percentagem de cachos 

expostos (Fig. 24), mas com as características da película do bago, que provoca até 

o rachamento deste.  

 

Devido à maior área foliar total desenvolvida no sistema Lys, que terá 

proporcionado condições de mais ensombramento, teremos registado nesta forma 

de condução maior incidência e severidade de oídio. A incidência máxima foi 

detectada a 8 de Julho em ‘Trincadeira’, quando quase metade dos cachos (42,5%) 

observados no sistema Lys apresentava sintomas de oídio. A maior severidade da 

doença foi atingida a 22 de Julho, com 11,3% de cachos destruídos. 
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Fig. 26 – Incidência de oídio, em percentagem, registada nos cachos, na vinha do Almotivo, em 2002 
(sistema de condução: Lys, Lira – Lira, Mono – Monoplano Ascendente). 
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Fig. 27 – Severidade de oídio, em percentagem, registada nos cachos, na vinha do Almotivo, em 

2002 (sistema de condução: Lys, Lira, Mono – Monoplano Ascendente). 
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Pelo contrário, foi no sistema Monoplano Ascendente que houve menor incidência 

e severidade de oídio. Em especial, podemos dizer que na casta ‘Syrah’, neste 

sistema de condução, nem detectámos qualquer sintoma de oídio.  

 

 

6.2.3 Podridão-cinzenta 

 

A fase mais sensível à podridão-cinzenta pode ser considerada a da floração até 3 

semanas antes da vindima, desde que se verifiquem determinadas condições 

meteorológicas, como elevada humidade relativa (> 90%), chuva, temperaturas 

entre 15-25ºC e radiação solar não directa (Bulit & Dubos, 1996; Costa et al., 2001) 

 

A precipitação e a temperatura que se fizeram sentir em Maio terão, pois, 

favorecido o ataque de podridão-cinzenta, cujos primeiros focos detectámos, nas 

folhas, a 11 e 25 de Maio, respectivamente em ‘Trincadeira’ e em ‘Syrah’. A 

precipitação ocorrida perto da vindima terá, ainda, potenciado o intenso ataque que 

registámos do fungo (Fig. 28 a 31). 

 

Os primeiros ataques de podridão-cinzenta que observámos foram na casta 

‘Trincadeira’, a 11 de Maio, nas folhas do sistema Monoplano Ascendente e nos 

cachos do Lira. Contudo, foi na casta ‘Syrah’ que registámos maior incidência e 

severidade da doença. Também foi, sobretudo, nos cachos, e não nas folhas, que a 

doença teve maior importância. 

 

Nas folhas de ‘Trincadeira’ e ‘Syrah’ foi a partir de 6 de Julho e até à penúltima 

semana de Agosto que observámos mais sintomas de podridão-cinzenta, com maior 

incidência e severidade no sistema Lys. Perto da vindima não foram registados 

ataques desta doença. 

 

Nas folhas da casta ‘Syrah’ constatámos a maior incidência da doença nos dias 5 e 

13 de Agosto, em qualquer sistema de condução. A incidência revelou ataque 

generalizado de podridão-cinzenta, nas folhas do Lys, uma vez que foram atingidas 
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em 73%. A severidade foi maior no Lys, com 7%, a 5 de Agosto. No entanto, no 

Monoplano Ascendente, a máxima incidência registada foi 50%, com severidade de 

3,4%, a 13 de Agosto. 
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Fig. 28 – Incidência de podridão-cinzenta, em percentagem, registada nas folhas, na vinha do 

Almotivo, em 2002 (casta: S – ‘Syrah’, T – ‘Trincadeira’; sistema de condução: Lys, Lira, 
Mono – Monoplano Ascendente). 
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Fig. 29 – Severidade de podridão-cinzenta, em percentagem, registada nas folhas, na vinha do 

Almotivo, em 2002 (casta: S – ‘Syrah’, T – ‘Trincadeira’; sistema de condução: Lys, Lira, 
Mono – Monoplano Ascendente). 
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Nas folhas de ‘Trincadeira’ também foi no mesmo período que registámos maior 

incidência de podridão-cinzenta, como já dissemos anteriormente, com o máximo 

de 45% no Lys, seguida de apenas 18% na Lira, a que lhes corresponde a severidade 

máxima de 5,6% e 1,1%. 

 

Registámos maior incidência e severidade de podridão-cinzenta nos cachos de 

‘Trincadeira’ e ‘Syrah’ a partir da última semana de Agosto até à vindima, com 

tendência crescente, sendo os ataques superiores nos cachos na casta ‘Syrah’ (Fig. 

30 a 32). 

 

Os valores elevados de azoto observados na análise foliar (Anexo2) na casta ‘Syrah’, 

em todos os sistemas de condução, pode ter levado à maior susceptibilidade 

verificada nos cachos à podridão-cinzenta. 

 

Infelizmente não nos foi possível realizar a avaliação da intensidade de ataque de 

podridão-cinzenta na casta ‘Trincadeira’ na semana antes da vindima (10 de 

Setembro).  

 

Finalmente, no dia da vindima, quase metade dos cachos no Monoplano Ascendente 

da casta ‘Trincadeira’ mostravam sintomas de podridão-cinzenta, atingindo-se o 

máximo de incidência da doença - 45%, Contudo, no sistema de condução em Lira 

o máximo atingido foi ainda em Agosto, a 21, com 30%. No caso do Lys, o máximo 

de incidência registado foi a 25 de Agosto, com 35% de cachos atacados.  

 

No entanto, para qualquer sistema de condução da casta ‘Trincadeira’, a severidade 

máxima, nos cachos, foi à vindima, sendo o Lys o sistema que revelou valores mais 

altos, com 13,4%, seguido do Monoplano Ascendente, com 11,1%, e finalmente a 

Lira, com 9,1%. 

 

Na casta ‘Syrah’, à vindima, os valores de incidência e severidade nos cachos de 

podridão-cinzenta dispararam: 90% dos cachos no sistema de condução Lys estavam 
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atacados pela doença; a Lira apresentava 85% de incidência; o Monoplano 

Ascendente, o sistema com menos incidência, manifestava 82,5% dos seus cachos 

com podridão-cinzenta. 
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Fig. 30 – Incidência de podridão-cinzenta, em percentagem, registada nos cachos, na vinha do 

Almotivo, em 2002 (casta: S – ‘Syrah’, T – ‘Trincadeira’; sistema de condução: Lys, Lira, 
Mono – Monoplano Ascendente). 
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Fig. 31 – Severidade de podridão-cinzenta, em percentagem, registada nos cachos, na vinha do 

Almotivo, em 2002 (casta: S – ‘Syrah’, T – ‘Trincadeira’; sistema de condução: Lys, Lira, 
Mono – Monoplano Ascendente). 
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Fig. 32 – Podridão-cinzenta observada no cacho, no sistema de 
condução Lys da casta ‘Syrah’, a 18 de Setembro de 
2002, na vinha do Almotivo (Original do autor). 

 

 

Na severidade, tal como na incidência, o sistema de condução que se mostrou mais 

sensível à doença foi o Lys, em que o ataque no cacho atingiu os 39,5% de 

podridão-cinzenta. A Lira apresentou severidade nos cachos de 24,2% e o 

Monoplano Ascendente 10,6%. 

 

Também Castiço et al. (2000), num ensaio na Bairrada com a casta ‘Baga’ e no 

sistema Lys, obtiveram resultados semelhantes, ao constatarem que a incidência e a 

severidade de podridão-cinzenta teve tendência a aumentar ao longo da campanha 

até à vindima, observando à colheita 86% de incidência e 50% de severidade. 

 

Alguns autores (Cruz et al., 1995) sugerem que os mais elevados níveis de podridão 

estão correlacionados com a maior espessura da sebe. Neste ensaio não 

conseguimos evidenciar que a maior incidência e severidade de podridão-cinzenta 

esteja relacionada com o maior número de camadas de folhas. No entanto, 

verificamos que à maior largura média da sebe ou à maior relação AF/SFE 
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corresponde à maior susceptibilidade do Lys à doença, o que poderá ser explicativo 

da influência que a estrutura do coberto tem no desenvolvimento desta doença.  

 

A avaliação da intensidade de ataque de podridão-cinzenta na vinha trouxe-nos 

várias dificuldades. Uma, a de identificar a doença, e outra, consequente desta, a de 

quantificar a sua incidência e severidade. 

 

Enquanto que no início do desenvolvimento da podridão-cinzenta as observações 

não nos levantavam dúvidas, à medida que se aproximava a vindima passámos a ter 

dificuldades na identificação da doença, por se misturarem outros sintomas.  

 

Na realidade, observámos bagos podres, por vezes com bolor acinzentado à 

superfície, que considerámos ser podridão-cinzenta. Outras observações 

identificavam bagos de coloração mais acastanhada, com tendência a esvaziarem-se 

e a provocar um odor a vinagre, nem sempre acompanhado de mosca-do-vinagre, 

que considerámos ser podridão-ácida. A estas dificuldades acresce que no mesmo 

cacho pudemos constatar as duas sintomatologias, o que nos dificultava o 

estabelecimento rigoroso dos limites de destruição do cacho por uma ou outra 

doença. No entanto, tentámos fazer sempre esta separação e atribuir valores de 

intensidade de ataque para cada uma delas. 

 

A Fig.33 evidencia, perto da vindima, o aumento da severidade nos cachos de 

podridão-ácida em relação à podridão-cinzenta, com particular relevância na casta 

‘Trincadeira’, sendo a Lira o sistema de condução mais sensível. Ao contrário do 

que sucedeu com a podridão-cinzenta, a podridão-ácida desenvolveu-se mais nos 

cachos de ‘Trincadeira’ que nos de ‘Syrah’. Nesta última casta o único sistema de 

condução em que registámos podridão-ácida foi no Lys. 

 

Apesar de verificarmos o aumento progressivo do ataque de podridão, não foram 

efectuados tratamentos fitossanitários na vinha no sentido de travar a doença. 
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Fig. 33 – Contributo de podridão-cinzenta (PC) e de podridão-ácida (PA) para a severidade, em 

percentagem, nos cachos das castas ‘Trincadeira’ e ‘Syrah’, na vinha do Almotivo, em 2002 
(Lys, Lira, Mono – Monoplano Ascendente). 

 

 

6.4.4 Traça-da-uva 

 

Os períodos de risco de traça-da-uva foram avaliados, acompanhando a evolução da 

população dos adultos, com recurso a uma armadilha sexual colocada na vinha para 

captura dos machos. 

 

A bibliografia indica não ser fixo o nº de gerações de traça-da-uva, variando 

conforme a região e as condições atmosféricas. Em Portugal, o mais comum é 

registarem-se 3 gerações, ou, mais raramente, 4 gerações anuais. Através da Fig. 34, 

podemos observar 1 máximo absoluto e 2 máximos relativos, entre Junho e Agosto. 

Contudo, como se tratam de valores baixos, na ordem das duas dezenas, 

consideramos estar perante a mesma geração. Também, verificámos que após a 

vindima há um aumento de capturas de machos, mas, pela mesma razão, julgamos 

tratar-se ainda da geração anterior. Assim, parece-nos que esta curva de voo 

desenha 3 gerações de traça-da-uva.  

 

Em meados de Março, registámos o aumento da temperatura e mesmo antes da 

saída das folhas iniciou-se a emergência dos adultos, de uma forma escalonada, 

desenhando-se a 1ª geração mais longa que as seguintes. A precipitação ocorrida no 

início de Abril poderá ter condicionado o voo dos adultos durante as duas semanas 
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em que não capturámos nenhum insecto na armadilha. Assinalámos, então, o início 

da 1ª geração a 16 de Março, com o máximo de 10 machos capturados a 23 de 

Março. A 2ª surgiu a 1 de Junho com pico de 23 e outro de 26 adultos, a 9 e a 30 de 

Junho, respectivamente. Na 3ª geração, que teve o início a 30 de Julho, registámos o 

maior número de capturas a 5 de Agosto, com 158 indivíduos. 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

9-
M
ar

23
-M

ar

6-
A
br

20
-A
br

4-
M
ai

18
-M

ai

1-
Ju
n

15
-J
un

30
-J
un

15
-J
ul

30
-J
ul

13
-A
go

25
-A
go

10
-S
et

(nº) 

 
Fig. 34 – Curva de voo de adultos de traça-da-uva, na vinha do Almotivo, em 2002. 

 

 

Na 1ª geração de traça-da-uva, o máximo número de ninhos registado, 21% de 

ninhos, no Lys da casta ‘Syrah’, esteve longe de atingir o nível económico de ataque 

de 100-200 ninhos (Júlio, 2001) adoptado oficialmente (Quadros 16 e 17). 

 

Na casta ‘Trincadeira’, o sistema onde observámos maior nº de ninhos foi no Lira, 

com 16%. Pelo contrário, no Lys não foram detectados nenhuns e no Monoplano 

Ascendente apenas encontrámos 3%. A 2ª geração terá provocado poucos 

prejuízos, uma vez que, apenas encontrámos 3 ovos em 100 cachos, no sistema Lira, 

levando-nos a considerar 3% de cachos atacados; no Lys 13%, para o que contribuiu 

as perfurações que detectámos e no Monoplano Ascendente 3% de cachos 

atacados. Na 3ª geração, verificámos o aumento do n.º de perfurações e o n.º de 

lagartas vivas, nos três sistemas. Contudo, o Lys, com 79% de cachos atacados, 
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revelou ser o preferido pela traça, seguido do Lira, com 63%. O sistema Monoplano 

Ascendente apenas teve um ataque de 15% dos seus cachos atacados (Fig. 35). 

 

 

Quadro 16 – Intensidade de ataque de traça-da-uva, em percentagem, em 
‘Trincadeira’, na vinha do Almotivo, em 2002 (o – n.º de ovos; n –
n.º de ninhos; p –  n.º perfurações; lv – n.º de lagartas vivas; ca – n.º 
de cachos atacados; Lys, Lira, Mono – Monoplano Ascendente). 

 
‘Trincadeira’ 

Lys Lira Mono 
Data 

o n p lv ca o n p lv ca o n p lv ca 

                
4-5                
11-5       3   3      
18-5       10  5 5      
25-5       3   3  3   3 
1-6                
9-6                
15-6                
22-6      3    3      
30-6                
8-7                
15-7   10  3           
22-7   53 5 10        8  3 
30-7   5  3           
5-8   10  3 3  35  10      

13-8   10  3           

21-8 3  33 3 10 3    3      

25-8   25 5 5 3  3  5 5    5 

1-9   38 5 10        8 8 5 

10-9                

18-9    60 45    58 45   10 3 5 

                

 
 

À vindima não tivemos oportunidade de avaliar, conforme gostaríamos, a 

intensidade de ataque de traça-da-uva através de um método destrutivo, como o 

realizado por diversos autores, que nos teria dado uma ideia mais rigorosa do 

ataque desta praga. Além disto, na semana que antecedeu a vindima (a 10 de 

Setembro) não nos foi possível proceder às observações na casta ‘Trincadeira’. Na 

última observação, no dia da vindima, não efectuámos as contagens de perfurações, 

porque os cachos apresentavam elevada podridão, sendo-nos já impossível 

identificar as perfurações. Reconhecemos que estes factos tenham vindo a 

empobrecer a análise da evolução de traça-da-uva. 
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Quanto à casta ‘Syrah’, esta revelou ser a mais atacada pela traça-da-uva, 

relativamente à casta ‘Trincadeira’, mesmo se retirarmos os dados de 10 de 

Setembro, de forma a termos os valores comparáveis (Fig. 36). 

 

Na casta ‘Syrah’, a 1ª geração da praga preferiu o Lys, com 21% de cachos atacados; 

o Lira teve 18%; o Monoplano Ascendente foi onde houve menos ninhos de traça-

da-uva, 14%.  

 

 

Quadro 17 – Intensidade de ataque de traça-da-uva, em percentagem, em ‘Syrah’, na 
vinha do Almotivo, em 2002 (o – n.º de ovos; n –n.º de ninhos; p –  n.º 
perfurações; lv – n.º de lagartas vivas; ca – n.º de cachos atacados; Lys, 
Lira, Mono – Monoplano Ascendente). 

 
‘Syrah’ 

Lys Lira Mono 
Data 

o n p lv ca o n p lv ca o n p lv ca 

                
4-5            3   3 
11-5  8   8  3   3  5   5 
18-5  13  3 13  5   5  3   3 
25-5       10   10  3   3 
1-6                
9-6                
15-6                
22-6 3    3           
30-6                
8-7                
15-7   25 3 8           
22-7   18  8 3    3      
30-7   38 5 10   5  3   33  8 
5-8   33 3 10   13  3      

13-8        5  3      

21-8   20 3 8           

25-8 3  33  13 3   3 5   23 8 10 

1-9   108 15 28   73 10 18   33  8 

10-9   173 23 50   70 5 20   75 5 18 

18-9    28 25   100 15 33   190 25 33 

                

 

 

Na 2ª geração houve diminuição dos cachos atacados pela traça-da-uva. O Lys teve 

19%, pelo que terá contribuído o nº de perfurações, 43; no Lira registámos 3% de 

cachos atacados e no Monoplano Ascendente nenhum. A 3ª geração da traça-da-uva 

terá sido a responsável pelos prejuízos à vindima, já que registámos um grande 

aumento das perfurações e lagartas vivas nos três sistemas de condução. Ao longo 
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da 3ª geração, no Lys observámos um total 144 cachos atacados; no Lira, 85 e no 

Monoplano Ascendente 77. 

 

A evolução dos cachos atacados, indica que, de uma forma geral, o sistema Lys foi, 

nas duas castas, o mais atacado pela traça-da-uva, sendo o mais desfavorável ao seu 

desenvolvimento o Monoplano Ascendente.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 35 – Lagarta de traça-da-uva observada no Lys da casta 

‘Trincadeira’, a 1 de Setembro de 2002, na vinha do 
Almotivo (Original do autor). 

 

 

Também Raposo et al. (2001), ao longo dos ciclos vegetativos de 1998 e 1999, na 

região da Bairrada e na casta ‘Baga’, constataram a superioridade do sistema Lys 

relativamente ao sistema tradicional de arames pareados quanto ao número de 

cachos atacados pela traça-da-uva. 

 

Esta preferência pelo Lys poderá ser explicada pelo comportamento da fêmea, que 

quando fertilizada tem maior atracção por zonas com grande volume de cachos 

(Aguiar, 2002). 
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O ataque de traça-da-uva nos cachos destas duas castas terá porventura justificado, 

pelo menos um tratamento. Dever-se-ia ter tido em conta a curva de voo dos 

adultos e proceder, com oportunidade, à aplicação de insecticida, inibidor do 

crescimento, ou regulador de crescimento, ou até a um tratamento biológico. Em 

alternativa, já que isto não foi levado em consideração e uma vez atingido o nível 

económico de ataque à 3ª geração, 1-10% de cachos atacados (Júlio, 2001), teria 

sido conveniente uma aplicação com o único insecticida clássico disponível, em 

protecção integrada, a fosalona. 
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Fig. 36 – Cachos atacados de traça-da-uva nas 3 gerações da praga, nas castas ‘Trincadeira’ e Syrah’, 

na vinha do Almotivo, em 2002. (ca – cachos atacados, Mono – Monoplano Ascendente, ∑ 

ca – total do n.º de cachos atacados nos três sistemas de condução). 

 

 

6.4.5 Interacção traça-da-uva / podridão-cinzenta 

 

Durante a campanha de 2002, semanalmente, registámos os ataques de traça-da-uva 

e de podridão-cinzenta e verificámos que o aumento de cachos atacados pela praga, 

sobretudo da 3ª geração foi acompanhado pelo aumento de podridão. Contudo, 

‘Trincadeira’ ‘Syrah’ 
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quisemos esclarecer melhor esta relação e elaborámos os Quadros 18 e 19, com 

base na observação de cachos com e sem traça-da-uva e com e sem podridão-

cinzenta. 

 

 

Quadro 18 – N.º e percentagem de cachos atacados com e sem traça-da-uva e com e sem 
podridão-cinzenta, em ‘Trincadeira’, à vindima (18/09/02) na vinha do Almotivo, em 
2002. 

 
 N.º de cachos (% de cachos) 

 Lys Lira Mono 

 
Com podridão + Com traça 

5 (12,5%) 3 (7,5%) 1 (2,5%) 

 
Com podridão + Sem traça 

6 (15%) 8 (20%) 16 (40%) 

 
Sem podridão + Com traça 

13 (32,5%) 15 (37,5%) 1 (2,5%) 

 
Sem podridão + Sem traça 

16 (40%) 14 (35%) 22 (55%) 

    
 

 

Quadro 19 – N.º e percentagem de cachos atacados com e sem traça-da-uva e com e sem 
podridão-cinzenta, em ‘Syrah’, à vindima (18/09/02) na vinha do Almotivo, em 2002. 

 
 N.º de cachos (% de cachos) 

 Lys Lira Mono 

 
Com podridão + Com traça 

9 (22,5%) 12 (30%) 10 (25%) 

 
Com podridão + Sem traça 

27 (67,5%) 22 (55%) 23 (57,5%) 

 
Sem podridão + Com traça 

2 (5%) 1 (2,5%) 1 (2,5%) 

 
Sem podridão + Sem traça 

2 (5%) 5 (12,5%) 6 (15%) 

    
 

 

Assim, registámos maior número de cachos sem podridão-cinzenta e sem traça-da-

uva, no caso da casta ‘Trincadeira’. Os cachos com podridão-cinzenta não tiveram, 

aparentemente, ataques da praga. Uma vez que, o interior do cacho não foi 

observado, ficamos em dúvida se de facto teriam sido atacados pela traça-da-uva. 
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Também, na casta ‘Syrah’, onde verificámos mais ataques de podridão-cinzenta, a 

maior percentagem de cachos com podridão não tinham tido, aparentemente, a 

presença de traça-da-uva. Nesta sequência, parece-nos correcto afirmar que não 

existiu uma relação forte entre os ataques da praga e da doença. Talvez, neste caso, 

o oídio tenha tido um papel mais relevante no desenvolvimento da podridão-

cinzenta. 

 

Pelo contrário, Castiço et al. (2001) verificaram, num ensaio na região da Bairrada, 

que na semana que precedeu a vindima, ao acréscimo do ataque de traça-da-uva 

correspondeu aumento acentuado da severidade de podridão-cinzenta, conseguindo 

estabelecer uma relação, com bom ajuste da curva de regressão, entre as 

perfurações da praga e a severidade da doença. 

 

Trabalhos desenvolvidos por Aguiar (2002) indicam haver uma forte associação 

entre os ataques de podridão-cinzenta e a presença de traça-da-uva nos cachos. No 

entanto, esta autora também encontrou algumas excepções. 

 

 

6.5 Evolução da maturação e qualidade do mosto 

 

Para acompanhar a maturação das uvas foram feitas amostragens de bagos na 

parcela, caracterizando o peso médio do bago, o pH, a acidez total (g ác. tartárico/l 

mosto) e o teor alcoólico provável (TAP, em % v/v.). Da Fig. 37 à Fig. 40 podemos 

observar a evolução desses diferentes parâmetros desde 19 de Agosto até ao dia da 

vindima. 

 

Consideramos que a evolução da maturação decorreu normalmente, uma vez que 

os valores da acidez total foram diminuindo à medida que os níveis de pH e de TAP 

foram aumentando. 

 

 A casta ‘Trincadeira’, relativamente à casta ‘Syrah’, foi a que apresentou bagos mais 

pesados. 
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Verificamos que há uma estabilização na evolução do peso médio dos bagos na casta 

‘Syrah’, em qualquer dos sistemas de condução estudados. Detectámos também 

uma ligeira superioridade no Lys relativamente aos outros sistemas a 2 e 9 de 

Setembro. Contudo, à vindima o peso dos bagos foi semelhante entre os três 

sistemas de condução, 1,6 g (Fig. 37). 

 

Na casta ‘Trincadeira’ verificamos que o peso médio dos bagos foi aumentando ao 

longo da maturação, variando no Lys de 2,1g a 19 de Agosto para 2,6g à vindima e 

no Lira de 2,3g para 2,7g. No caso do Monoplano Ascendente observamos, para 

além do aumento dos bagos durante a maturação, que à vindima se deu uma perda 

no seu peso. 
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Fig. 37 – Peso médio do bago (g) nas castas ‘Syrah’ e ‘Trincadeira’, nos sistemas de condução: Lys, 
Lira e Mono – Monoplano Ascendente, na vinha do Almotivo em 2002. 

 

 

Azevedo (2002) obteve, à vindima, na casta ‘Syrah’ valores semelhantes no peso dos 

bagos em 2001. Pelo contrário, Farinha (2007), em 2005, colheu bagos mais leves. 

‘Syrah’ ‘Trincadeira’ 
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Esta diversidade obtida no peso dos bagos poderá ser explicada pelas diferenças 

entre as condições climáticas nos anos ensaiados, que poderão ter conduzido a 

situações de stress hídrico mais pronunciadas, desfavorecendo o enchimento do 

bago. Uma consequência desta variabilidade do peso do bago é referida por 

Peynaud (1993), quando diz que as diferenças de tamanho de um ano para o outro 

podem ser em relação à vinha de 25 a 30%, o que torna difíceis os prognósticos do 

volume da colheita. 

 

Relativamente ao pH, observamos uma evolução crescente do seu valor nas duas 

castas e nos três sistemas de condução, apresentando o Monoplano Ascendente pH 

mais elevado que o Lira e este que o Lys. Também são ligeiramente mais baixos os 

valores da casta ‘Trincadeira’ em relação aos da casta ‘Syrah’ (Fig. 38). 

 

Os valores obtidos de pH em ‘Syrah’ à vindima (3,5 no Lys, 3,6 no Lira e 3,7 no 

Monoplano Ascendente) foram semelhantes aos encontrados por Azevedo (2002) e 

por Farinha (2007).  
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Fig. 38 – pH dos bagos nas castas ‘Syrah’ e ‘Trincadeira’, nos sistemas de condução: Lys, Lira e 
Mono – Monoplano Ascendente, na vinha do Almotivo em 2002. 

 

‘Syrah’ ‘Trincadeira’ 
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A acidez total diminuiu ao longo da maturação, seguindo uma tendência inversa aos 

níveis de TAP, que aumentaram (Fig. 39). A diminuição progressiva da acidez 

durante maturação é explicada sobretudo pela transformação do ác. málico em 

açúcar (Peynaud, 1993). 
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Fig. 39 – Acidez total dos bagos (g ácido tartárico/l mosto) nas castas ‘Syrah’ e ‘Trincadeira’, nos 

sistemas de condução: Lys, Lira e Mono – Monoplano Ascendente, na vinha do Almotivo em 
2002. 

 

 

A evolução da acidez total foi idêntica nas duas castas e três sistemas de condução, 

embora as curvas do Lys tenham sido superiores ao sistema de condução da Lira e 

estas às do Monoplano Ascendente.  

 

Na casta ‘Syrah’ à vindima o Lys apresentou 5,2 g/l de acidez total, o Lira 4,6 e o 

Monoplano Ascendente 4,5g/l, enquanto que a casta ‘Trincadeira’ obteve valores 

mais elevados de acidez total que a casta ‘Syrah’, a que correspondeu no Lys 5,5 g/l, 

à Lira 5,0 e no Monoplano Ascendente 4,9g/l. 

 

‘Syrah’ ‘Trincadeira’ 
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Relativamente ao teor de álcool provável, este foi mais elevado em ‘Syrah’ que na 

casta ‘Trincadeira’, tendo sido registado à vindima na casta ‘Syrah’ o valor mais 

baixo no Lys, com 12,3%, seguido da Lira, com 12,5% e por último do Monoplano 

Ascendente, com 14,1%. Também em ‘Trincadeira’ o valor mais baixo foi obtido no 

Lys, com 10,4%, seguido do Lira e Monoplano Ascendente, com 11,3% (Fig. 40). 
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Fig. 40 – TAP - Teor alcoólico provável (% vol) dos bagos nas castas ‘Syrah’ e ‘Trincadeira’, nos 
sistemas de condução: Lys, Lira e Mono – Monoplano Ascendente, na vinha do Almotivo em 
2002. 

 

 

Enquanto Azevedo (2002), em 2001, obteve valores de TAP mais baixos na casta 

‘Syrah’, Farinha (2007), em 2005, encontrou TAP mais elevados. 

 

Podemos referir que o baixo teor alcoólico provável na casta ‘Trincadeira’ é 

revelador da má qualidade das uvas. Na casta ‘Syrah’, o sistema Monoplano 

Ascendente foi o que apresentou melhor qualidade, com 14 %(v/v) e 5 g ác.tart/l. 

 

Relativamente ao rendimento, a casta ‘Syrah’ foi a que revelou valores mais 

elevados, quando comparado com a casta ‘Trincadeira’ (Quadro 20). Quanto aos 

sistemas, o Lys em ‘Syrah’ e o Lira em ‘Trincadeira’ foram os que apresentaram 

‘Syrah’ ‘Trincadeira’ 
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maior rendimento. O sistema Monoplano Ascendente foi em qualquer uma das 

castas o que se mostrou menos produtivo, o que poderá ter sido determinante para 

a melhor maturação verificada, ao nível do teor de álcool provável. 

 

 

Quadro 20 – Rendimento das castas ‘Syrah’ e ‘Trincadeira’ nos sistemas 
Lys, Lira e Monoplano Ascendente, na vinha do Almotivo, em 
2002. 

 

 

 

 

 

 

Estes valores no rendimento estão de acordo com o esperado, já que são 

semelhantes aos obtidos na mesma vinha, por Azevedo (2002) e Moragas (2004), 

mostrando que, naquela parcela, o Lys tem tendência a apresentar maior 

rendimento e o Monoplano Ascendente o mais baixo. Farinha (2007), contudo, 

obteve valores bastante inferiores, resultado de um ano com elevado stress hídrico. 

 

Também outros autores referem a superioridade do Lira relativamente ao 

Monoplano Ascendente (Ferrer et al., 2007), quando em ensaios com a casta 

‘Merlot’ o sistema Lira conseguiu uma melhor regulação da água, permitindo obter 

rendimentos por hectare significativamente superiores ao do Monoplano 

Ascendente, sem uma redução da qualidade das uvas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Lys Lira Mono 

‘Syrah’ 19,7 16,6 10,5 
Rendimento (t/ha) 

‘Trincadeira’ 10,3 11,6 8,6 
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7 CONCLUSÕES 
 

 

Ao concluir este trabalho, e no sentido de melhor perceber o comportamento das 

duas castas em estudo e dos três sistemas de condução, tanto ao nível da estrutura 

da vegetação, quanto ao do comportamento da principal praga e doenças da vinha, 

passaremos a apresentar os aspectos que consideramos mais relevantes. Primeiro, 

iremos expor as conclusões relativas às castas e posteriormente salientaremos as 

características relevantes dos sistemas de condução. 

 

Na sequência das observações realizadas, podemos começar por afirmar que a casta 

‘Syrah’ foi a mais precoce, uma vez que o desenvolvimento dos seus estados 

fenológicos se antecipou sempre cerca de uma semana relativamente à casta 

‘Trincadeira’. 

 

Relativamente às características do coberto, a área foliar total (AF) por cepa não 

revelou apresentar diferenças significativas entre as duas castas. Contudo, na casta 

‘Trincadeira’ as netas contribuíram com cerca de 40% para a área foliar total, o que 

terá concorrido para que o número de camadas de folhas ao nível vegetativo tenha 

sido maior que o número de camadas de folhas ao nível dos cachos, 

proporcionando adensamento da vegetação naquele nível. Já no caso da casta 

‘Syrah’ as netas não garantiram mais do que 30% da área foliar total da cepa.  

 

A casta ‘Trincadeira’ registou quer maior incidência quer maior severidade de oídio 

nos cachos. A maior susceptibilidade desta casta ao oídio estará relacionada não 

com o coberto, já que apresentou maior percentagem de cachos expostos, mas 

com as características da película do bago, levando ao rachamento deste. Em 

nenhuma das castas observámos sintomas da doença nas folhas. 

 

No que respeita à principal praga da vinha, a traça-da-uva teve três gerações anuais 

na parcela ensaiada e mostrou preferência pela casta ‘Syrah’, que revelou ser mais 



______________________________________________________________ Conclusões__________ 

______________________________________________________________________________ 102

atacada que a casta ‘Trincadeira’, proporcionado portas de entrada à podridão-

cinzenta. Desta forma, não foi de surpreender que em ‘Syrah’ tivéssemos registado 

maior incidência e severidade da doença, apesar dos primeiros ataques de podridão-

cinzenta terem sido observados em ‘Trincadeira’. De igual forma, foi sobretudo nos 

cachos, e não nas folhas, que a doença teve maior importância. 

 

Também registámos que, à medida que se aproximava a data da vindima, maior foi o 

valor da incidência e severidade nos cachos de podridão-cinzenta, tanto em 

‘Trincadeira’ como em ‘Syrah’. 

 

Perto da vindima, observámos ainda o desenvolvimento de podridão-ácida, com 

particular relevância em ‘Trincadeira’. 

 

A má qualidade das uvas à vindima na casta ‘Trincadeira’ reflectiu-se no baixo teor 

alcoólico provável registado, sendo que a casta ‘Syrah’ foi a que revelou maior 

rendimento. 

 

Relativamente aos sistemas de condução e quanto à caracterização do coberto, o 

Lys foi o que desenvolveu maior área foliar total por cepa (AF) tendo sido a área 

foliar principal a que mais contribuiu para a área total. A parte retombante do Lys 

foi onde registámos a maior largura da sebe. Por outro lado, a cortina ascendente 

foi a menos alta de entre as várias sebes dos sistemas estudados. 

 

O Lys, nas condições ensaiadas, implantado numa encosta suave, com orientação 

N/S, foi a forma de condução com maior rendimento. Contudo, apresentou a 

desvantagem de ser mais atacado pela traça-da-uva e de ser mais susceptível às 

doenças, já que foi nele onde registámos quer maior incidência, quer maior 

severidade de oídio e de podridão-cinzenta. A razão para esta susceptibilidade pode 

estar na maior AF e na maior densidade do coberto encontradas no Lys, que teve 

tendência para apresentar demasiadas folhas interiores e uma vegetação 

ensombrada, sem, contudo, prejudicar a exposição dos cachos, uma vez que foi o 

sistema que apresentou maior percentagem de cachos expostos. 
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O Lira foi o sistema que apresentou a sebe mais estreita. Constatámos, ainda, que 

foi neste sistema que a área foliar secundária mais contribuiu para a área total, com 

cerca de 40% em ‘Trincadeira’ e 30% em ‘Syrah’. 

 

A divisão do coberto em dois planos oblíquos terá sido determinante para que o 

Lira tenha apresentado a maior superfície foliar exposta (SFE) e consequentemente 

a relação entre AF/SFE mais pequena. Graças a estes parâmetros podemos justificar 

que, neste ano em estudo, o Lira tenha conseguido obter não só maior número de 

folhas potencialmente activas, como também apresentar um coberto com maior 

arejamento. 

 

O Monoplano Ascendente foi o sistema que apresentou os valores da SFE mais 

baixos. Este sistema, na casta ‘Syrah’, apresentou o maior número de camadas de 

folhas ao nível vegetativo, tendência mantida ao nível dos cachos. 

 

O Monoplano Ascendente foi o sistema de condução que se mostrou mais 

desfavorável ao ataque de traça-da-uva e menos susceptível ao oídio e à podridão-

cinzenta. Este aspecto, acrescido do menor rendimento obtido, terá influenciado 

beneficamente a qualidade do mosto à vindima. 

 

Face ao exposto, podemos afirmar que os sistemas de condução têm influência não 

só na quantidade e qualidade da produção, como também têm implicações no 

ecossistema da vinha, que se reflectem, em particular, no estado fitossanitário da 

videira. Por isso, é importante progredirmos no sentido de uma visão global. Neste 

trabalho quisemos desenvolver essa abordagem, integrando alguns aspectos 

ecofisiológicos e fitossanitários da videira. Embora estejamos conscientes que 

haveria muito mais para fazer, julgamos que é este o caminho para a 

sustentabilidade, como tal, pensamos que é da maior importância a continuidade 

destes trabalhos. 
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Anexo 1 - Resultado da análise de terra, da vinha do Almotivo, cuja a 
amostra foi colhida em 27/03/2001. 

 

Parâmetros   Resultados Interpretação 

     

Fósforo  P2O5 ppm > 200 muito alto 

Potássio  K2O ppm > 200 muito alto 

Magnésio  Mg ppm > 125 muito alto 

Mat. Org.    1,3 baixo 

pH (H2O)   7,5 neutro 

Nec. Cal CaCO3 t/ha 0  

Ferro Fe ppm 64 alto 

Manganês Mn ppm > 100 muito alto 

Zinco Zn ppm 5,5 alto 

Cobre Cu ppm 10,6 alto 

Boro B ppm 0,44 médio 
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Anexo 2 - Resultado da análise foliar nas castas ‘Syrah’ e ‘Trincadeira’, por sistema de condução: Lys, Lira, Mono – Monoplano Ascendente, na vinha do 
Almotivo, em 2002. 

 

Parâmetros   ‘Syrah’ - Lys ‘Syrah’ - Lira ‘Syrah’ - Mono ‘Trincadeira’ - Lys ‘Trincadeira’ - Lira ‘Trincadeira’ - Mono 

         

Azoto N % 1,30 A 1,26 A 1,30 A 1,21 N 1,19 N 1,12 N 

Fósforo P % 0,47 A 0,44 A 0,49 A 0,57 A 0,50 A 0,47 A 

Potássio K % 2,09 N 2,09 N 2,01 N 1,41 B 1,47 B 1,84 N 

Cálcio Ca % 1,34 N 1,41 N 1,64 N 1,39 N 1,34 N 1,33 N 

Magnésio Mg % 0,83 A 0,87 A 0,79 A 0,88 A 0,72 A 0,70 A 

Ferro Fe ppm 15 B 15 B 16 B 12 B 13 B 15 B 

Manganês Mn ppm 35 N 30 N 33 N 22 B 17 B 31 B 

Zinco Zn ppm 42 N 35 N 37 N 33 N 27 N 28 N 

Cobre Cu ppm 14 N 11 N 13 N 8 N 8 N 9 N 

Boro B ppm 45 N 44 N 36 N 36 N 33 N 35 N 

         

A - alto, N - normal, B – baixo. 

 

 
 



__________________________________________________________________ Anexos ________ 

______________________________________________________________________________ 116

 

 
Anexo 3 – Esquema do ensaio da vinha do Almotivo, Tapada da Ajuda, em 2002. 

 
 

 SISTEMA DE CONDUÇÃO/Nº LINHA 

Monoplano Ascendente Lira Lys 

 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

                   

                   

                   

                   

               

        
 

       

                   

                   

                   

 

                   

                   

                   

                   

                   

      

   
‘T  o  u  r  i  g  a      N  a  c  i  o  n  a  l’ 

   

                   

                   

                   

 
 

 

                   

                   
                   

                   

                   

               

        
 

       

                   

                   

                   

 

                   

                   

                   

                   

                   

      

   
‘C  a  b  e  r  n  e  t      S  a  u  v  i  g  n  o  n’ 

   

                   

                   

                   

 

 

                   

 
 

Legenda 
 

Caminho 
Cepas não 
observadas 

Cepas observadas por sistemas de condução Castas do ensaio 

 
 Lys Lira 

Monoplano 
Ascendente 

‘Syrah’ e 
‘Trincadeira’ 

 

‘T  r  i  n  c  a  d  e  i  r  a’ 

‘S  y  r  a  h’ 
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Anexo 4 – Escala fenológica da vinha, segundo Baggiolini (Adaptado de Novartis, s.d.). 

 
 

 


