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Resumo 

Controlo do rendimento na casta Aragonez 

 

O presente trabalho teve como objectivo estudar o efeito da monda de cachos no vigor e 

rendimento, composição da uva e qualidade do vinho da casta Aragonez numa parcela de vinha 

pertencente à Quinta do Pinto, Merceana. O delineamento experimental consistiu em blocos 

casualizados, com quatro repetições e duas modalidades, designadas M e T, que correspondem, 

respectivamente a uma intensidade de 50 % de monda e testemunha. Foram avaliados 

parâmetros relativos à composição da uva e caracterizadores do coberto vegetal, assim como do 

vigor e relação frutificação/vegetação. A monda induziu um decréscimo de produção de 40% e 

um teor de álcool provável significativamente superior. A análise das uvas não revelou diferenças 

significativas ao nível da evolução da maturação nos restantes parâmetros estudados. A análise 

sensorial preliminar do vinho não indica diferenças entre as modalidades. A monda ao acelerar a 

maturação permite antecipar a data da vindima, protegendo as uvas das chuvas precoces de 

Outono, com consequências benéficas para a qualidade da uva, quer por não permitir a diluição 

dos seus constituintes quer por evitar o desenvolvimento de podridão cinzenta Botrytis cinérea Pers 

Palavra-chave: monda de cachos, rendimento, Aragonez, qualidade, vinho  

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

  Cluster thinning in aragonez  

 

The purpose of the present work was to study the effects of the cluster thinning at veraison in 

the yield, grape composition and wine quality of the Aragonez variety in a trial located at Quinta 

do Pinto vineyard, Merceana. The experimental design consisted in randomizes blocks, with four 

blocks and two treatments, named M and T, which correspond, respectively, to a 50% and 0% 

intensity of the cluster thinning. Vine and fruit measures were performed during ripening and at 

harvest. Under the seasonal conditions experienced the cluster thinning, lead to a 40% decrease 

in the yield as well as higher total soluble solids. The other grapes attributes did not show any 

significant differences at harvest in the remaining tested parameters. The preliminary wine 

sensory analysis indicates that there weren´t detected sensory differences attributes in wine made 

from cluster thinning treatments. The cluster thinning, by accelerating the ripening, allowed 

anticipating the harvest, reducing the grapes from the early rains, with benefic consequences for 

the grape quality as it doesn’t allow the dilution of its components and avoid the development of 

the Botryis cinerea Pers. 

 

Key words: cluster thinning, , yeld, aragonez, wine, quality 
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I Introdução 
As uvas são do ponto de vista económico os frutos mais importantes do mundo. Em 2005, a área 

de vinha no mundo inteiro, estimava-se em 7.488.196 hectares, que se traduziam numa produção 

de 66.901.419 toneladas. Aproximadamente 71% desta produção é usada para produzir vinho 

(Conde et al, 2007). 

A quantidade e qualidade das vindimas determinam a longo termo a sobrevivência de uma 

exploração, pois quanto maior o rendimento, mais garrafas de vinho são produzidas. A chave do 

sucesso não está ligada a rendimentos altos, mas sim a produzir com o maior rendimento e a 

melhor qualidade possível, tendo sempre em atenção os custos de produção. A qualidade do 

vinho depende largamente da vinha e do seu viticultor, pois a maioria dos componentes são 

produzidos pela videira. Compreende-se assim, que o maior objectivo do viticultor é controlar a 

maturação através do tamanho do bago, da coloração, da acidez bem como dos componentes 

responsáveis pelos aromas e sabores. A composição do bago de uva apresenta características 

únicas para produção de vinho das quais destacamos: 

a) Alta concentração de açúcar e nutrientes que, se por um lado proporcionam um meio 

favorável ao crescimento de leveduras, por outro lado após fermentação, originam um teor 

alcoólico que actua como conservante; 

b) Acidez natural que inibe o crescimento de microrganismos indesejáveis; 

c) Por último, em pequena quantidade mas não menos importante, uma presença única de 

aromas e sabores que tornam um determinado vinho tão particular. 

A gestão dos diversos constituintes é a chave para a obtenção de vinhos equilibrados em função 

do tipo que se pretende: fresco e frutado ou pelo contrário vinhos destinados ao envelhecimento. 

De acordo com Robinson, (2006) a prática da monda terá sido iniciada de modo sistemático, pela 

primeira vez no Château Pétrus em 1973 tendo-se estendido a outras vinhas da zona. A melhor 

qualidade dos vinhos de Bordéus levou a que monda se tornasse comum a partir dos anos 

noventa. Quase quarenta anos depois, produzir um vinho de qualidade com um perfil 

homogéneo continua a ser obrigatório, o que leva o homem intervir, mondando sempre que as 

previsões apontam para produções demasiado elevadas e que por esse motivo, possam 

comprometer a maturação adequada. 

O nosso objectivo principal foi estudar o efeito da monda de cachos no vigor, rendimento e 

qualidade, em particular a constituição dos taninos e com as consequentes repercussões na 
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qualidade do vinho da casta ‘Aragonez’, através da monda de cachos de segunda ordem numa 

intensidade de 50% ao pintor. 
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II- Revisão Bibliográfica 
 

2.1 Importância da monda de cachos 
 

Os factores responsáveis pela alteração da constituição das uvas e pela qualidade do vinho podem 

ser mínimos e sujeitas a complexas interacções. O clima, solo, geografia e operações culturais são 

passíveis de interferir como o crescimento da cepa, podendo influenciar a floração, vingamento , 

crescimento vegetativo, e permitindo até uma maior incidência de determinadas doenças. Todas 

estas alterações na fisiologia do bago, irão ter influência na qualidade do vinho produzido 

(Jackson and Lombard, 1993). 

Uma revisão de dados gerados num histórico de 46 anos de vindimas, efectuada por Jones e 

Davis (2000), mostraram o efeito do clima nos vinhos tintos de Bordéus, correlacionando 

diversos parâmetros em diferentes fases do ciclo da videira, (abrolhamento, floração, pintor) e 

concluíram que a correlação entre a produção e a qualidade foi positiva, querendo isto dizer que 

o nível de produção apresentou pouco efeito na composição média das uvas. Também de acordo 

com Smart, (2005), a bibliografia refere que vinhos excelentes são actualmente produzidos a 

partir de cepas com alto rendimento. 

Se por um lado, a noção de qualidade de uma colheita depende do seu conteúdo em açúcares, 

ácidos e da sua composição em matérias corantes e aromáticas a expressão quantitativa desses 

elementos depende principalmente da interacção entre o clima e genótipo, o que torna difícil 

encontrar resultados idênticos em anos ou locais diferentes (Caló, 1996). 

Contudo, segundo Keller et al, (2005) a monda de cachos deve ser considerada como uma 

intervenção de emergência quando o potencial de rendimento é elevado e as condições climáticas 

não são favoráveis ao amadurecimento, devido a temperaturas inferiores ao normal. 

A opção de mondar terá um efeito tanto mais importante quanto maior for o potencial de 

rendimento e quanto menos favoráveis forem as condições climáticas nos dois meses anteriores à 

vindima (temperaturas baixas e precipitação abundante). 

A casta Aragonez caracteriza-se por apresentar rendimentos muito elevados, sendo pois, um 

excelente exemplo para estudar a monda como técnica de correcção de excessos de produção, 

uma vez que, apresenta quebras de qualidade quando o seu rendimento ultrapassa determinados 

níveis, (Queiroz, 2002). 
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A monda ao suprimir alguns cachos, vai diminuir o rendimento, ocasionando uma maior área 

foliar disponível para a fruta remanescente, possibilitando por vezes aumentos da sua qualidade. 

Ao mondarmos, estamos a seleccionar o número de cachos que consideramos adequados à 

capacidade de maturação da videira. 

De acordo com Winkler (1974), analogamente à poda, na monda vamos também retirar partes 

vivas da cepa, permitindo que esta concentre as suas actividades na parte remanescente, 

aumentando a relação folha: fruto, permitindo que os frutos que não foram mondados sejam 

alimentados com uma maior quantidade de fotoassimilados provenientes das folhas. 

De modo a quantificar estes conceitos podemos encontrar alguns índices, como por exemplo, a 

relação entre a área foliar: peso de uva, que avalia a capacidade de amadurecimento da cepa, cujos 

valores ideais devem variar entre 6-15 cm2/g , assim como a relação entre o rendimento : peso da 

lenha da poda, também denominado índice de Ravaz, indicador de equilibro da videira, cujos 

valores ideais, devem situar-se entre 5 a 10 segundo Smart e Robinson (1991). A relação entre o 

rendimento: peso da lenha de poda, é consistente com o relação área foliar : peso de uva, e é mais 

fácil de determinar. Ambos os índices avaliam o rendimento de uva relativamente ao crescimento 

vegetativo da cepa. Bravdo et al (1984) considera que a relação entre o rendimento e o peso da 

poda é uma medida adequada para avaliar a relação entre rendimento e a qualidade do vinho e 

concluiu em estudos efectuados com a casta Carignane que valores superiores a 12 estavam 

negativamente correlacionados com a qualidade do vinho produzido. Também ao estudar o 

efeito de diferentes rendimentos na casta Cabernet Sauvignon, verificou que a redução de 26 para 

12 toneladas por hectare não apresentavam a qualidade diminuída, tendo a relação rendimento : 

peso da lenha de poda variado entre 3 a 6,4. (Bravdo et al 1985). 

Já Archer e Hunter (2004), consideram que as castas brancas necessitam de cerca de 20 folhas por 

sarmento para amadurecerem bem, enquanto as castas tintas cerca de 20 a 26 folhas.  

Mondar ou não mondar? É uma questão controversa face aos inúmeros factores intervenientes, 

intensidade, época da monda, casta, condições meteorológicas, custos de mão-de-obra, no 

entanto existe unanimidade acerca da sua não utilização de modo regular para resolver um 

excesso de produção.  
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2.2 Intensidade e época da monda  
 

A diminuição da produção raramente é proporcional à intensidade de monda aplicada, estando 

dependente das condições do ano, da época e da intensidade de monda. Quanto mais precoce for 

efectuada a monda, maior será o efeito de compensação, por aumento do volume dos bagos, 

devido às fases iniciais do desenvolvimento destes serem caracterizadas por intensa divisão 

celular. Deste modo, a monda de cachos efectuada imediatamente após a floração, origina um 

decréscimo da produção apenas se forem retirados mais do que dois terços dos cachos. A cepa 

reage, aumentando o tamanho do bago, o número de cachos formados e o número de bagos por 

cacho, constatando-se que, para além de um efeito directo no aumento do bago, verifica-se uma 

acção indirecta a nível da fertilidade, que se traduz no ano seguinte por uma maior produção de 

cachos nas cepas mondadas quando comparadas com cepas não mondadas (Bravdo et al 1984). 

Para Palliotti e Cartechni (2000) precisamente antes do pintor, na fase de crescimento lento, 

parece ser uma excelente época de monda, porque é mais fácil equilibrar a relação área foliar : 

fruto, se for muito antes origina um aumento de vigor da cepa, com repercussões ao nível do 

vingamento e da fertilidade no ciclo seguinte. 

O pintor é uma época bastante usual para a monda de cachos, pois, nesta altura o crescimento já 

terminou e os cachos apresentam-se mais visíveis e permitem uma melhor selecção, eliminando-

se cachos mais verdes, ensombrados, com desavinho ou infectados, tendo-se também uma noção 

mais efectiva do rendimento.  

As épocas escolhidas para mondar variam normalmente entre o vingamento e o pintor.  

A intensidade da monda tem também um papel fundamental, sendo que intensidades baixas 

podem apresentar também um efeito nulo sobre a diminuição do rendimento final. Palliotti e 

Cartchini (2000), ao estudarem a intensidade de 20 % precisamente antes do inicio do pintor, não 

encontraram redução significativa no rendimento. Queiroz (2002) estudou o efeito da monda na 

intensidade de 25 % na casta Aragonez no fenológico L (fecho do cacho) e não registou 

alterações significativas nem no teor alcoólico provável nem no rendimento obtido. No entanto 

Ramos (2005), ao estudar nesta mesma casta a monda ao pintor com 33 % de intensidade 

encontrou uma quebra de produção de 35 %, não tendo registado aumento do peso do bago nem 

do cacho.  



Controlo de rendimento na Casta Aragonez 

10 

 

Pita (2006), ao efectuar monda ao pintor na casta Syrah, com uma intensidade de 40 e 60 % 

verificou que a redução de rendimento foi respectivamente de 16 e 52 %. Martins (2007), com a 

mesma casta obteve uma quebra de rendimento 36 % para estudos efectuados com intensidade 

de 50 % em épocas diferentes (bago de ervilha e pintor). Verificou também que a monda em 

época diferente não provocou quaisquer efeitos significativos quer a nível do rendimento (36 % 

em ambos os casos) quer na qualidade das uvas e do vinho, assim como nas relações de 

frutificação \ vegetação. Mais recentemente, estudos efectuados em Queensland com a casta 

Merlot, também com a monda ao bago de ervilha e ao pintor, na mesma intensidade (50%) 

mostraram resultados que não indicaram melhoria da qualidade, tendo-se registado um atraso na 

maturação (Kennedy, 2009).  

Encontramos trabalhos publicados com intensidades de monda desde os 20 a 75%, mas 

verificamos que as intensidades mais usuais são 40 a 50 %. 

2.3 Efeitos da monda na maturação  
 

Segundo Keller et al (2005), as produções muito altas parecem originar deficientes maturações, 

contudo McDonnell et al (2008), ao estudar o efeito de diferentes rendimentos e sobrematuração 

conclui que os vinhos mais apreciados eram provenientes de uma maior maturação, independente 

do rendimento, e que a monda ao perturbar o equilíbrio natural da cepa, pelo aumento do 

crescimento vegetativo, induzia do ponto de vista sensorial um efeito negativo. Não é fácil, no 

entanto, estabelecer uma relação directa entre rendimento e qualidade, uma vez que os dados 

publicados que apontam para a existência de uma relação directa são recolhidos em regiões de 

climas frios (Palliotti e Cartchini, 2000). 

Estudos efectuados em Queensland, Austrália, com a casta Merlot, mostraram, que a monda, 

efectuada ao bago de ervilha e ao pintor aumentou a relação área foliar : peso da uva e reduziu a 

relação peso de uva: peso da lenha de poda, quando comparados com a testemunha. A monda ao 

bago de ervilha nas condições do ensaio, registou um teor alcoólico provável significativamente 

inferior quando comparado com a testemunha e a modalidade mondada ao pintor, o que aponta 

para um atraso na maturação (Kennedy, 2009). 

Trabalhos desenvolvidos em Portugal com a casta Aragonez revelam que, de modo geral, há 

sempre uma maturação mais rápida, traduzida por um nível de teor alcoólico provável superior 

nas modalidades mondadas, (Queiroz, 2002), (Ramos, 2005). 
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Relativamente à acidez total podemos encontrar diversas respostas, Queiroz (2002) refere a 

inexistência de diferenças significativas ou quando encontradas, sem grande interesse 

agronómico; Marques (2003), não encontrou qualquer influência na monda de cachos a nível da 

acidez total. e Ramos (2005), refere uma perda de acidez nas modalidades mondadas com 

repercussões enológicas, originando vinhos com menor frescura e menor capacidade de 

estabilização. 

O pH depende basicamente de três factores: a quantidade total de ácidos existentes, a relação 

entre o ácido málico e tartárico e a quantidade de potássio existente (Conde et al 2007). Ramos, 

(2005) reporta diferenças significativas entre todas as modalidades, com valores bastantes baixos, 

mas verificando-se que uma intensidade maior de monda está associada a um valor de pH 

superior. Marques (2003), num ensaio também com a casta Aragonez regista que este parâmetro 

apenas apresentou diferenças significativas para uma intensidade de monda de 75 %, por outro 

lado Bravdo et al (1984), não observou qualquer efeito da monda no pH, durante o período em 

que estudou o efeito na casta Carignane.  

Controlar apenas o conteúdo em açúcares, acidez total e pH não chega para encontrar uma 

relação rigorosa e clara entre as uvas e a qualidade final do futuro vinho. Os compostos fenólicos 

apresentam grande importância, uma vez que estão directamente ligados à qualidade sensorial dos 

vinhos, dentro destes destacamos pela sua importância as proantocianidinas (taninos) e as 

antocianinas. Relativamente aos taninos destacamos a propriedade, de reagir com as 

glicoproteínas da saliva e com as proteínas das paredes da boca modificando o seu estado e as 

suas propriedades lubrificantes, conferindo a sensação de adstringência ao vinho. Consoante a 

natureza e a sua concentração, a sensação pode ser harmoniosa ou agressiva (final de prova 

amargo) por outro lado apresentam um papel importante no envelhecimento do vinho tinto 

devido à sua grande reactividade. 

Segundo Peynaud e Blouin, (1996) os compostos fenólicos de pesos moleculares baixos 

apresentam-se como moléculas muito pequenas com fraco poder de reacção, sendo portanto a 

sua capacidade de produzir sensação de adstringência mais restrita. Já os taninos com elevado 

grau de polimerização, ao apresentarem um peso molecular elevado, apresentam menor 

afinidade para se ligarem às proteínas. São portanto os taninos de grau de polimerização 

intermédio que apresentam um grau máximo de adstringência. 

As antocianinas são responsáveis pela cor vermelha do vinho e estão localizadas tal como os 

taninos nas células hipodérmicas da película. 
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Os taninos e as antocianinas são os antioxidantes naturais presentes na uva e no vinho em maior 

concentração, sendo que algumas proantociandinas de baixo peso molecular foram identificadas 

como potenciais supressores de radicais livres de oxigénio, com efeitos benéficos para a saúde, 

nomeadamente com um papel importante contra a arteriosclerose (Ricardo da Silva et al,1991). 

A influência da monda na composição fenólica é variada, verificando-se que os diferentes 

constituintes fenólicos apresentam comportamentos diferentes. Estudos efectuados com as castas 

Cabernet Sauvignon e Aragonez registaram diferenças significativas (superiores) entre as 

modalidades mondadas quando comparadas com a testemunha, a nível da fracção polimérica das 

proantocianidinas (Marques, 2003). No entanto com a casta Syrah não foram observadas 

diferenças significativas a este nível em nenhum das três fracções constituintes das 

proantocianidinas (Pita, 2006). 

Pita (2006) e Martins (2007) verificaram aumentos significativos induzidos pela monda 

relativamente às antocianinas totais, índice fenóis totais e intensidade da cor, com a casta Syrah. 

Marques (2003) não registou diferenças significativas com as castas Aragonez e Cabernet 

Sauvignon relativamente a estes parâmetros. 

Chapman (2004), comparou vinhas com diferentes rendimentos, cuja redução foi obtida à custa 

de poda e de monda de cachos. Verificou que no caso do controlo de produção através da 

monda não se registavam diferenças significativas a nível da análise sensorial dos vinhos, entre as 

modalidades estudadas. 

2.4 Tipos de monda  

Existem algumas alternativas ao modo como se pode efectuar a monda: 

a) Monda manual, possibilita a escolha do tipo de cacho, tem a desvantagem de ter um custo 

elevado de mão-de-obra. Dependendo da intensidade que se pretende pode remover-se 

um cacho por sarmento podendo optar-se pelo cacho de ordem um ou de ordem dois, ou 

então remover apenas alguns cachos do sarmento, por exemplo quando existem mais de 

dois cachos ou quando os cachos apresentam dificuldades de maturação (bagos pouco 

corados) (Hellman et al, 2003) 

 

b) Química, através da aplicação de reguladores de crescimento à floração. Magalhães (2008) 

refere o uso de etefão na dose de 360 g/hectare concluindo que a monda química era, nas 

condições estudadas, mais eficaz, mas de mais difícil controlo quando comparada com a 

manual. Szyjewicz e Kliewer (1983) ao aplicarem etefão na dose de 750 ppm verificaram 
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que quando esta era efectuada na altura da floração, o rendimento diminuía, com 

repercussões a nível da composição da uva à vindima, traduzidas por uma diminuição do 

grau Brix e do pH. No entanto, quando a aplicação ocorria cinco semanas após a floração 

não se registava quebra de produção. Esta opção apresenta a grande desvantagem de 

aplicarmos substâncias químicas que podem interferir com a composição da uva. 

 

c) Mecânica, com recurso a máquinas de vindimar, adaptada à intensidade da monda que se 

pretende, assim como localização do cacho. 

O trabalho desenvolvido por Petrie e Clingeleffer (2006), em sistemas de poda mínima, 

apontam para que a monda mecânica apresente um bom potencial como meio de regular 

a produção e simultaneamente aumentar a qualidade, de um modo rápido, com baixos 

custos e com melhor eficácia do que a monda manual. Os estudos efectuados apontam 

para aumentos de antocianinas, fenóis e cor do vinho mais significativos quando 

comparados com a monda manual. 

Mais recentemente Tardaguila et al (2008), estudaram este tipo de monda nas castas 

Aragonez e Grenache , em sistema de condução monoplano ascendente. Regularam a 

máquina de vindimar de modo a que esta tocasse na cepa abaixo da zona de frutificação, 

e verificaram que foram removidos maioritariamente, bagos e fracções de cachos. Com 

este tipo de metodologia removem-se menos cachos completos. A monda para além de 

ter originado uma quebra no rendimento, aumentou de modo significativo o teor de 

álcool provável e a concentração fenólica. Os restantes parâmetros não apresentaram 

diferenças significativas. Os resultados obtidos apontam este tipo de monda como uma 

opção a considerar tendo em conta a rapidez e o custo da operação. 
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III - Material e Métodos 

3.1 Descrição da parcela experimental 
 

O ensaio decorreu na Quinta do Pinto, Merceana, na parcela nº 9, pertencente à região vitícola 

de Lisboa. A casta Aragonez enxertada em SO4, foi plantada no ano 2004, num terreno 

medianamente inclinado exposto a Sul/Poente, com uma altitude de 125 metros. A figura 1, 

corresponde a uma fotografia aérea da Quinta do Pinto, onde a parcela nº 9 se encontra 

assinalada, apresentando as linhas uma orientação Norte-Sul. A vinha não é regada. De acordo 

com informação do Instituto da Vinha e do Vinho (2009), a área da região de produção da 

Indicação Geográfica Lisboa abrange todos os concelhos da faixa Atlântica a norte do estuário 

do Tejo, confinando a norte com a Beira Litoral e a leste com o Ribatejo. O relevo não é muito 

elevado, excepto a Sul, onde aparecem alguns estratos de basalto e de granito. A região assenta, 

na sua quase totalidade, em formações secundárias de argilo-calcários e argilo-arenosos. Por sua 

vez, o clima é temperado, sem grandes amplitudes térmicas, com uma queda pluviométrica anual 

que se situa entre os 600 e os 700 mm.  

 

Figura 1 - Fotografia aérea da parcela de ensaio, Quinta do Pinto, Merceana, 2009. (Fonte: Google Earth) 

 
 

N
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3.2 Caracterização da instalação do ensaio 

 

O quadro 1 descreve a instalação do ensaio caracterizando os vários parâmetros relevantes do 
ponto de vista vitícola 
 

Quadro 1 Caracterização da vinha Quinta do Pinto, Merceana, casta Aragonez 

Compasso de plantação 2,5 x 1,0 m

Videiras por hectare 4000 

Condução Monoplano vertical ascendente

Orientação da vegetação Vertical ascendente com arame fixo a 60 cm do 

solo e 2 pares de arames móveis 

Poda Curta, cordão Royat unilateral com 5 a 6 talões de 

2 olhos/ cepa 

Nº médio olhos por videira 11 

Nº de olhos por hectare 44000 

 

 

Figura 2 - Fotografia da parcela de ensaio, casta Aragonez, Quinta do Pinto, Merceana, 2009 

A figura 2 mostra a instalação do ensaio  
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3.3 Classificação Climática 
 

De acordo com a classificação de Koppen Csa, estamos perante um clima mediterrânico ou 

subtropical seco, caracterizado por um Verão seco e quente, em que o mês mais quente 

apresenta temperatura média superior a 22ºC e os invernos são pouco frios e com concentração 

das chuvas (Feio, 1991). 

3.4 Material Vegetal 

3.4.1 A casta Aragonez  
 

Do ponto de vista morfológico o cacho apresenta-se médio, cilindro-cónico, medianamente 

compacto, pedúnculo de comprimento médio. O bago apresenta-se arredondado, médio e 

negro-azul, película de espessura média, polpa de consistência média. O sarmento é castanho – 

amarelado (Bohm, 2007). 

A casta caracteriza-se por abrolhamento, floração, pintor e maturação em época média, prefere 

solos profundos, bem drenados, com reduzida disponibilidade hídrica. Do ponto de vista 

enológico é uma casta polémica, devido à sua capacidade produtiva, podendo originar vinhos 

bastantes fracos, mas com controlo de rendimento produz alguns dos melhores vinhos da 

Península Ibérica, como por exemplo BarcaVelha 1999, Pêra Manca 2003 onde marca presença 

no lote, ao lado de Touriga Nacional ou Trincadeira, mas é na vizinha Espanha , com a 

denominação de Tempranillo , que a casta brilha sozinha . Os vinhos podem ser caracterizados 

como bem providos de matéria corante, aromaticamente intensos e complexos. Desenvolvem 

inicialmente aromas de ameixas e frutos silvestres, que se tornam mais complexos com a 

evolução. Apresentam elevado potencial de envelhecimento, especialmente em madeira (Bohm, 

2007). 

3.4.2 O porta-enxerto  
 

O porta-enxerto Selection Oppenheim nº 4 (SO4), apresenta vigor moderado a alto, é adequado 

para solos bem drenados, pouco férteis e regiões frescas. Muito usado em França e na 

Alemanha, encontram-se registados alguns problemas de vingamento, assim como necrose nas 

inflorescências (Coombe e Dry, 2005). 
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O quadro 2 descreve as características mais marcantes deste porta-enxerto. 

Quadro 2 - Caracterização do porta-enxerto SO4 quanto à origem, resistência e tolerâncias, Dry e 
Coombe (2005) 

 

Origem V. Berlandieri x V. Riparia 

Vigor Moderado a alto 

Resistência à filoxera Alta 

Tolerância ao calcário activo Moderado 

Resistência à secura Moderada 

 

3.5 Delineamento Experimental 

 

O ensaio foi instalado no ano de 2009.O delineamento experimental utilizado foi blocos 

casualizados, com duas modalidades e quatro repetições. As duas modalidades consistem na 

modalidade mondada (M) com a intensidade de 50 % efectuada ao pintor e modalidade 

Testemunha (T), sem monda. O ensaio é composto por 4 blocos, cada um dos blocos inclui 

2 linhas, o que totaliza um total de 8 linhas de videira. Foram seleccionadas uma média de 10 

videiras úteis, por unidade experimental, num total de 40 videiras por modalidade. 

3.6 Metodologias  

 

 3.6.1 Evolução Fenológica 

Foram registadas as datas relativas aos principais estados fenológicos abrolhamento, floração, 

pintor e maturação. 

3.6.2 Caracterização do coberto vegetal 

3.6.2.1 Área Foliar e Dimensões do coberto vegetal 
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A área foliar foi medida no início de Agosto ao pintor e antes da vindima, segundo metodologias 

propostas por Lopes e Pinto (2005). Os parâmetros medidos para o cálculo da área foliar 

principal foram:  

a) (Comp), comprimento do sarmento principal; 

b) (L2e e L2d), comprimento das nervuras laterais superiores da folha maior; 

c) (L2e e L2d), comprimento das nervuras laterais superiores da folha menor; 

d) (NF), o número de folhas do sarmento principal; 

 

No caso da área foliar secundária os parâmetros medidos foram os mesmos, com a excepção do 

comprimento do sarmento. 

Foram efectuadas determinações ao pintor e à vindima, tendo-se medido 24 sarmentos 

representativos da modalidade. 

3.6.2.2 Número de Camadas de Folhas 
 

A metodologia utilizada foi preconizada por Smart que a utilizou pela primeira vez nos anos 

79/80 em Angle Vale na Austrália, (Smart e Robinson, 1991). Consiste em atravessar a sebe com 

uma vareta metálica na zona da frutificação. O objectivo é imitar o percurso de um raio de sol a 

atravessar o interior do coberto vegetal. Registaram-se sequencialmente o número de folhas 

tocadas pela vareta como (F) e cachos tocados (C), assim como as zonas que não apresentam 

qualquer densidade vegetal, são registadas com a designação de buraco (B). 

As inserções devem ser efectuadas ao acaso e por esse motivo teve-se o cuidado de não olhar 

para a zona antes de efectuar a inserção, por outro lado colocou-se uma guia horizontal na zona 

de frutificação onde foi apoiada a vareta (Smart e Robinson, 1991). 

Foram efectuadas inserções ao pintor e à vindima, tendo-se efectuado 32 determinações por 

modalidade. 

As medições foram efectuadas a 25 de Julho e a 11 de Setembro, respectivamente pintor e 

vindima. Este tipo de registo permitiu calcular, para cada modalidade: 
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a) NCF, número de camadas de folhas (número total de folhas / nº de inserções); 

b) % Fint, percentagem de folhas interiores (número total de folhas interiores / nº total de 

folhas tocadas) x 100; 

c) % Cext, percentagem de cachos exteriores (número total de cachos exteriores / nº total 

de cachos) x 100; 

d) % Buracos, percentagem de buracos do coberto vegetal (número total de buracos / 

número total de inserções) x 100. 

3.6.3 Monda de cachos 

 

A monda de cachos foi efectuada a 24 de Julho a 30 % do pintor com uma intensidade de 50 %, 

tendo sido retirado o cacho superior da cada sarmento. Nos casos em que os sarmentos apenas 

apresentavam um cacho, este não era mondado. 

3.6.4 Avaliação da evolução da Maturação e Qualidade à Vindima 

 

O controlo da evolução da maturação foi efectuado através de colheitas efectuadas com 

periodicidade semanal, entre o final do pintor e a vindima, de acordo com a metodologia 

proposta por Carbonneau (1991), que se pode descrever do seguinte modo: 

• 200 bagos colhidos por unidade experimental mínima ; 

• Colheita aleatória de bagos , fracções de cerca de 5 bagos, cortados de modo a preservar 

a perfeita integridade dos mesmos; 

• Alternar o local da colheita na videira, interior, exterior, parte superior e parte inferior de 

modo a tornar a colheita o mais representativa possível; 

• Incluir ambos os lados da sebe em todas as videiras; 

Os bagos colhidos foram posteriormente levados para o laboratório, onde se procedeu à 

preparação das amostras da seguinte maneira: 

• Foram contados 100 bagos individualmente os quais foi foram pesados numa balança de 

precisão. Após esta determinação os bagos foram colocados juntamente com os 

remanescentes, dentro de um saco de plástico alimentar com fecho hermético. Com o 
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saco fechado, efectuou-se pressão sobre os bagos de modo a extrair o mosto. No final da 

operação verificou-se que não existiam bagos intactos. O mosto resultante desta 

prensagem manual foi utilizado para efectuar as análises dos parâmetros caracterizadores 

da composição do mosto. 

• pH - potenciómetro, método único (OIV, 2009). 

• Teor alcoólico provável (calculado de modo indirecto através da massa volúmica do mosto 

e corrigida a sua temperatura, com recurso a tabela do mustímetro Dujardin-Salleron, que 

pressupôs um rendimento de 16,83 g açúcar/litro para produzir 1% de álcool). Na 

determinação da temperatura foi usado um termómetro graduado.  

• A massa volúmica a 20 ºC foi calculada utilizando um areómetro e uma proveta graduada; 

• A acidez total-titulação acidimétrica, baseia-se na neutralização dos ácidos por uma 

solução alcalina de NaOH 0,1 M utilizando como indicador o azul de bromotimol, cujos 

resultados finais são expressos em g/l de ácido tartárico (OIV, 2009). 

Adicionalmente, e apenas na amostra correspondente à vindima, foram ainda determinados os 

seguintes parâmetros: compostos fenólicos totais; antocianinas totais; intensidade e tonalidade da 

cor e proantocianidinas de acordo com o seu grau de polimerização. 

A preparação destas últimas amostras seguiu a metodologia de Carbonneau e Champagnol 

(1993), conforme se descreve a seguir: 

a) Foram pesados 160 bagos de cada unidade experimental; 

b) Os bagos foram prensados até esgotamento total; 

c) Às películas e grainhas foi adicionado solução tampão NaOH a pH 3.2 no volume de 

(Vm-Pb/8) e (Pb/8) ml de EtOH; 

d) Maceração a 25ºC durante 24 horas; 

e) Centrifugação durante 10 min a 3500 r.p.m; 

A partir de cada destes extractos realizaram-se as seguintes determinações. 
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• Compostos Fenólicos totais (Ribéreau –Gayon , 1968) 

O mosto é diluído na proporção de 1:100 utilizando como solvente a água destilada, esta diluição 

é lida em espectrofotometro no comprimento de onda (λ) 280 nm. 

Os resultados são expressos em índice. 

• Antocianinas totais (Ribéreau –Gayon e Stonestreet, 1965) 

Efectuou-se uma leitura comparativa em espectrofotómetro no comprimento de onda (λ) 520 

nm, da solução descorada pelo bissulfito de sódio contra a solução não descorada. A diferença 

obtida é directamente proporcional ao teor em antocianinas. Os resultados são expressos em mg 

de malvidina – 3 – glucósido por grama de uva. 

• Cor (Intensidade e Tonalidade) (OIV, 2009) 

Intensidade da cor   

Efectuou-se uma leitura da absorvência do líquido resultante do macerado, em 

espectrofotómetro nos comprimentos de onda (λ) 420, 520 e 620 nm utilizando células de 1 

mm, pois os mostos não podem ser diluídos, por não existir uma proporcionalidade entre o 

factor de diluição e absorvência, (Curvelo-Garcia, 1988). A intensidade da cor é dada pelo 

somatório das absorvências obtidas multiplicado por um factor de 10 de modo a reportar a 1 cm 

de leitura óptica. Os resultados são expressos em unidade de absorvência (ua). 

(A 420 +A520+A620) x 10 

Tonalidade da cor 

É dada pela relação das absorvências obtidas anteriormente aos comprimentos de onda λ 

420 e 520 nm. 

A 420 /A520 

Os resultados são expressos em unidade de absorvência (ua). 
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• Proantocianidinas de acordo com o seu grau de polimerização (Sun et al, 1998 

a,b) 

O método usado quantifica o teor total de flavanóis monoméricos (catequinas), 

proantocianidinas oligoméricas e poliméricas. A reacção com a vanilina permite quantificar os 

flavana-3-ois em cada fracção. 

Resumidamente, com o auxílio de um evaporador termostatizado a 30ºC desalcoolizaram-se as 

amostras e o pH foi ajustado para 7 após adição de 20 ml de tampão pH 7. Utilizaram-se 

cartuchos neutros, C18 Sep-pack-superior e um C18 Sep-pack-inferior em série e com a ajuda de 

vácuo. 

O meio foi pré acondicionado com 10 ml de metanol, 2 x 10 ml de água destilada e 10 ml de 

tampão fosfato pH 7. 

De seguida eluiu-se a amostra e os cartuchos foram lavados com 10 ml de tampão 1/8 para 

eliminar os ácidos fenólicos e secos em corrente de azoto. 

De modo a eluir as fracções catequinas e proantocianidinas oligoméricas, passou-se os cartuchos 

com 25 ml de acetato de etilo. 

Para eluir a fracção polimérica fez-se passar 10 ml de metanol. 

Para a separar as catequinas das proantocianidinas oligoméricas, recorreu-se a um evaporador 

termostatizado para 30ºC onde se evaporou a amostra dissolvida em acetato de etilo. 

O resíduo obtido foi dissolvido em 30 ml de solução tampão fosfato e seguidamente eluiu-se a 

amostra nos cartuchos já acondicionados. 

Levou-se à secura com corrente de azoto, eluiu-se com 25 ml de éter dietílico e obteve-se a 

fracção das catequinas. Eluiu-se seguidamente com 10 ml de metanol e separou-se a fracção 

oligomérica. 

Todas as fracções foram evaporadas em rotavapor a 30ºC. 

A quantificação dos flavanóis ocorreu através da reacção com a vanilina: seguidamente 

apresentamos resumidamente o procedimento para a quantificação dos flavanóis nas 3 fracções 

obtidas: 



Controlo de rendimento na Casta Aragonez 

23 

 

a) O resíduo seco obtido foi diluído com metanol de acordo com as fracções, F1 (3 ml), F2 e 

F3 (5 ml para cada uma das fracções); 

b) Em dois tubos de ensaio, colocou-se 1 ml da solução anteriormente preparada e 2,5 ml 

de ácido sulfúrico metanol (25:75 v/v); 

c) No tubo de referência adicionou-se 2,5 ml de metanol. Levou-se ao vortex; 

d) No outro tubo, adicionou-se 2,5 ml de vanilina a 1 % ( p/v) em metanol. Levou-se ao 

vortex; 

e) Determinou-se contra a referência a absorvência a 500 nm; 

f) F1, após 15 minutos a 30ºC, F2 e F3 varrimento de modo a registar a absorvência máxima; 

 

Os resultados são expressos em mg/grama de uva para o extracto através da seguinte fórmula: 

(VRs x Abs x Vext) / (b x Tamostra x M amostra x 1000) 

Em que: 

- VRS = volume em ml em que se diluiu o resíduo seco após separação das 3 fracções; 

- Abs é a absorvência a 500 nm, após 15 minutos a 30 ºC nas catequinas e máxima á temperatura 

ambiente nas fracções oligoméricas e poliméricas; 

- Vext é o volume em ml em que se diluiu a amostra quando se preparou o extracto segundo 

Carbonneau e Champagnol (1993); 

- b declive da curva padrão, que é respectivamente: 

0.0081 fracção das catequinas; 0.0046 fracção das oligomérica; 0.0037 fracção polimérica 

T  amostra é a toma inicial em ml; 

M - amostra é a massa de 160 bagos em gramas; 

As datas das colheitas das amostras encontram-se referidas no quadro 3. A 16 de Setembro 

apenas foi efectuado o controlo de maturação da modalidade testemunha porque já tinha sido 

efectuada a vindima da modalidade mondada. 
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Quadro 3 Colheitas efectuadas para controlo da maturação “ Aragonez “ Quinta do Pinto 2009 

Data Estado fenológico 

18/Agosto/2009 100 % Pintor

26/Agosto/2009 Meia maturação

2/Setembro /2009 Maturação

9/Setembro /2009 Maturação

16/Setembro/2009 Maturação apenas da testemunha 

 

As análises referentes aos parâmetros físico-químicos das uvas (peso de 100 bagos, açúcar, pH, 

acidez total) foram efectuadas no laboratório da Quinta do Pinto. As restantes análises foram 

efectuadas no laboratório de enologia do Instituto Superior de Agronomia (tendo as uvas sido 

congeladas a -18 ºC durante o período entre a colheita e a análise) 

 

3.6.5 Vindima 
 

As vindimas foram realizadas manualmente, sendo vindimadas cerca de 10 videiras por bloco 

num total de 40 videiras por modalidade. Foi registado o número de cachos e o seu peso por 

videira o que permitiu obter o peso médio do cacho. As uvas apresentavam-se em bom estado 

sanitário não se tendo verificado qualquer situação irregular como cachos secos, cachos muito 

pequenos, desavinho ou podridão cinzenta. 

 

3.6.6 Lenha da poda 
 

O número total de sarmentos de cada videira útil foi contabilizado antes da poda A seguir à poda, 

os sarmentos de cada videira foram atados em molhos individuais e pesados com uma balança 

“dinamómetro”. 

3.6.7  Vinificação  
 

Foi efectuada uma microvinificação por modalidade na adega do Instituto Superior de 

Agronomia, tendo-se seleccionado uma amostra de cachos representativa de cada modalidade, 

de modo a encher um microvinificador de 40 L. As uvas foram esmagadas e desengaçadas. A 
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inoculação de leveduras liofilizadas foi efectuada na dose de 15g/hl. As leveduras foram 

previamente suspensas em água morna (37ºC) durante 15 minutos, seguidamente foram diluídas 

em mosto na proporção de 1:10. Após desengaçe as uvas foram sulfitadas na dose de 6 mg/l de 

sulfuroso, utilizando metabissulfito de potássio. 

A fermentação da modalidade mondada decorreu entre 15 e 21 de Setembro. Por seu turno, a 

fermentação da modalidade testemunha decorreu entre 21 e 28 de Setembro. 

Foram efectuadas remontagens duas vezes por dia e os vinhos foram retirados das massas uma 

semana após ter terminado a fermentação. Não foi efectuado qualquer tipo de análise estatística 

aos dados analíticos e sensoriais dos vinhos obtidos pois só efectuamos uma vinificação por 

modalidade. O controlo da fermentação foi efectuado com registo de massa volúmica e da 

temperatura durante o período em que ocorreu a fermentação. Os registos foram efectuados duas 

vezes por dia, de manhã e à tarde. 

 

3.6.8 Análise sensorial do vinho  

 

Dado o pouco tempo disponível após a fermentação ter terminado, foi efectuada no Instituto 

Superior de Agronomia uma prova descritiva com provador experiente com o objectivo de 

comparar os vinhos obtido nas duas modalidades. 

3.6.9 Análise Estatística 
 

A análise estatística dos dados obtidos foi efectuada com o software “SAS” do Centro de Cálculo 

do Instituto Superior de Agronomia. Os dados foram avaliados com uma análise de variância, 

comparando-se as médias através do teste da diferença mínima significativa (LSD). No caso dos 

dados relativos ao número de camadas de folhas estes foram previamente transformados em 

arco-seno da raiz percentagem de modo a respeitar as condições de normalidade. 
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IV Resultados e Discussão 

4.1 Evolução Fenológica 
 

O abrolhamento ocorreu na primeira semana de Abril e a floração ocorreu na segunda quinzena 

de Maio, o pintor iniciou-se no final de Julho e as vindimas foram efectuadas entre 14 e 20 de 

Setembro. Se compararmos os dados meteorológicos ocorridos durante a maturação, com os 

valores normais (1961-1990) constatamos que a temperatura do ar atingiu valores superiores, 

tendo sido mesmo registado, entre 11 e 20 de Agosto valores bastante superiores. Neste mesmo 

período a precipitação foi inferior aos valores normais (1961-1990). 

De acordo com o Instituto de Meteorologia, tendo em conta os valores observados até 

Dezembro, o ano de 2009 deverá classificar-se entre os 10 anos mais quentes desde 1931. 

Conforme se pode observar no quadro 4, a temperatura média sofreu um incremento de 0,9 ºC 

acima do valor médio de 1961-90, e a temperatura máxima média 1,1ºC. Relativamente à 

temperatura mínima os dados até ao mês de Dezembro registavam um crescimento de 0,5 ºC 

quando comparados com a normal de 1961-1990.  

O aumento da temperatura permitiu de um modo geral uma maturação mais precoce em todas 

as castas, o que levou a que as vindimas na Quinta do Pinto tivessem começado a 2 de Setembro 

quando normalmente só começam na segunda quinzena (Pinto, 2009). 

Quadro 4 – Temperatura anual em Portugal Continental em 2009, normais de 1971-2000 e 1961-
1990 

 
Temperatura média 

(ºC) 

Temperatura máxima 

(ºC) 

Temperatura mínima 

(ºC) 

2009 15.9 21.3 10.2 

Normal 1961-1990 15.0 20.2 9.7 

 

A figura 3 apresenta o gráfico da temperatura e da precipitação mensal média recolhida na 

Estação Meteorológica de Runa (2009). Estas temperaturas registadas confirmam os valores 

médios registados no território nacional.  
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No anexo 1 encontram-se as temperaturas médias mensais e a precipitação total mensal relativas 

ao período de 1 de Janeiro até Setembro de 2009. 

 

 

Figura 3– Temperatura média e precipitação mensal de 1 Janeiro a Setembro de 2009 (estação 
meteorológica de Runa) 

 

A figura 4 mostra o estado fenológico G (cachos separados), enquanto que a figura 5 mostra o 

estado fenológico M (pintor). 

 

 

Figura 4 - Estado fenológico G – cachos separados casta Aragonez, Quinta do Pinto, Merceana, 2009 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

jan fev mar abr mai jun jul ago set

m
m
 

ºC

Meses



Controlo de rendimento na Casta Aragonez 

28 

 

 

 

 

Figura 5 - Estado fenológico M pintor casta Aragonez, Quinta do Pinto, Merceana, 2009 

 

4.2 Caracterização das videiras antes da monda 
 

As videiras antes da monda apresentavam-se em igualdade de circunstâncias, constituindo do 

ponto de vista estatístico uma população idêntica conforme se pode observar no quadro 5. A 

média da carga à poda nas duas modalidades foi de 11 olhos por videira, a % de abrolhamento 

foi superior a 90% em qualquer das modalidades, podendo considerar-se estes valores como 

normais para a casta, sendo no entanto superiores aos registados por Ramos (2005) e da mesma 

ordem de grandeza dos observados por Queiroz (2002). O efeito da monda a nível da fertilidade 

apenas poderá ser estudado no próximo ano, uma vez que a fertilidade actual foi definida em 

2008 não podendo ser por esse motivo afectada pela monda que ocorreu um ano depois. A 

densidade dos sarmentos por metro linear não foi muito alterada, pois a contribuição dos 

sarmentos ladrões foi relativamente baixa em ambas as modalidades. O índice de fertilidade foi 

calculado com base no número de cachos provenientes de olhos francos, por olho abrolhado, o 

valor obtido 1,5/1,6 é da mesma ordem do referido para esta casta por Queiroz (2002) e por 

Ramos (2005). 
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Quadro 5 – Caracterização das videiras antes da monda, casta “Aragonez”, Quinta do Pinto, 
Merceana, 2009 

Mod. 
Carga à 

poda 
% Abrolhamento 

Índice de 
fertilidade 

% sarmentos 
ladrões 

T 11,3 96,5 1,5 13.5 
M 10,8 93,0 1,6 9.1 

Sig. ns ns ns ns 
Nota : sig – nível de significância; n.s. -não significativo ao nível de 0,05 pelo teste F 

 

4.3 Estrutura do Coberto Vegetal 

4.3.1 Área foliar e dimensões do coberto 
 

Os dados obtidos relativos à caracterização do coberto vegetal, nomeadamente área foliar e 

dimensões do coberto, conforme se pode observar no quadro 6, não mostram diferenças 

significativas entre as modalidades estudadas. 

Quadro 6 Efeito da monda de cachos na área foliar e suas componentes, casta ‘Aragonez’, Quinta 
do Pinto, Merceana, 2009. 

 
Pintor Vindima 

M T Sig. M T Sig. 

Área foliar total / 
Sarmento (m2) 0,63 0,59 n.s 0,64 0,63 n.s 

Área foliar principal/ 
Sarmento (m2) 

0,38 0,34 n.s 0,38 0,33 n.s 

Área foliar netas/ 
Sarmento (m2) 0,26 0,25 n.s 0,26 0,30 n.s 

Área foliar das netas ( % do 
total) 

39,3 41,2 n.s 40,6 47,6 n.s 

Largura da sebe ( m) 0,6 0,6 n.s 0,6 0,6 n.s 

Altura da sebe (m) 1,6 1,6 n.s 1,6 1,6 n.s 

Nota: Sig- nível de significância; n.s.- não significativo ao nível de 0,05 pelo teste F. 

 De acordo com Archer e Hunter, (2004), no final da maturação a área foliar das netas deve 

corresponder a cerca de 30 % da área foliar. Conforme se pode observar no quadro 6 todas as 
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determinações efectuadas tanto ao pintor como à vindima, apresentam valores superiores, o que 

indicia um ligeiro vigor que pode ser prejudicial por ser uma fonte de sombra. A área foliar total 

por sarmento registada apresenta-se elevada quando comparada com os valores obtidos nesta 

casta por (Ramos, 2005) ou com os valores obtidos por Martins, (2007) com a casta Syrah em 

parcela adjacente a este trabalho, (0,26/0,23) m2/sarmento, indicando um vigor mais elevado. 

Contudo, são da mesma ordem de grandeza dos obtidos por Barajas, et al , (2008) em estudos 

efectuados com a casta Aragonez, na região de Valladolid, com três densidades diferentes de 

plantação .(Valor médio de 0,61 m2/sarmento para uma distância entre cepas de 1,2 metros). 

4.3.2 Número de Camadas de Folhas 
 

Conforme se pode verificar no quadro 7, o número de camadas de folhas (NFC) não apresentou 

diferenças significativas entre as duas modalidades em estudo, relativamente aos resultados 

obtidos ao pintor. Com o avanço da maturação verifica-se que ao reduzir o número de frutos, a 

monda reduziu a senescência das folhas basais, o que originou diferenças significativas entre as 

duas modalidades relativamente aos parâmetros NCF, % de Buracos e % de C ext. As diferenças 

observadas na modalidade mondada, são indicadores de uma maior fonte de sombra na zona de 

frutificação. 

Quadro 7 - Índices caracterizadores da estrutura do coberto, medidos ao nível dos cachos: 
número de camadas de folhas (NCF), porosidade (% Buracos), percentagem de folhas interiores 
(%Fint.) e percentagem de cachos exteriores (%Cext.). Medições realizadas no dia 25 de Julho 
(30 % pintor) e à vindima (11 Set). Casta ‘Aragonez’, Quinta do Pinto, Merceana, 2009.  

P
in

to
r 

Mod. NCF %Buracos % F int. % C ext. 

T 2,2 0,0 22,2 19,4 
M 2,2 0,0 24,8 41,7 

Sig. n.s n.s. n.s. n.s. 

V
in

d
im

a T 1,4 14,9 15,8 66,5 
M 1,9 1,2 21,2 40,2 

Sig. * * n.s. * 

Nota: Sig- nível de significância; n.s.- não significativo ao nível de 0,05 pelo teste F. 

Conforme se pode verificar no quadro 7, na altura da vindima, a modalidade mondada, 

apresentou um NFC significativamente superior ao da testemunha, uma % percentagem de 

buracos e de cachos exteriores, significativamente inferiores. Os valores da modalidade 

testemunha apresentam-se mais perto dos indicadores ideais defendidos por Smart e Robinson 

(1991), respectivamente (1,0-1,5) NFC, (20-40 %) buracos e (50-100 %) de cachos exteriores.  
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4.4 Componentes da Qualidade 

4.4.1 Avaliação da evolução da maturação 
 

A avaliação da evolução da maturação foi realizada através da determinação do teor alcoólico 

provável, da acidez total e do pH em amostras de 200 bagos por modalidade medidas ao longo 

do tempo. O peso médio dos bagos foi determinado em 100 bagos. No anexo 2 encontram-se 

tabelados os resultados obtidos ao longo maturação para todos os parâmetros estudados, assim 

como o resultado do tratamento estatístico. Conforme se pode observar através do gráfico da 

fígura 6 e do anexo 2, a modalidade mondada apresenta um teor alcoólico provável 

significativamente superior à testemunha não mondada, em praticamente todas as datas de 

colheita. Verifica-se em qualquer dos casos que é no período intermédio da maturação que se 

observa um maior incremento. Estes resultados estão em concordância com os obtidos na 

mesma casta por Ramos, (2005). 

 

Figura 6 - Evolução do grau provável em % v/v, cv Aragonês Quinta do Pinto, 2009, as barras verticais 
representam o erro padrão  

O pH e a acidez total apresentaram sempre diferenças não significativas entre as duas 

modalidades estudadas, com excepção da colheita efectuada a 2 de Setembro que apresenta um 

valor significativamente superior na modalidade mondada no caso do pH e inferior na acidez 

total. No entanto, na colheita seguinte já não se registou a qualquer diferença significativa. 

Conforme se pode observar nas figuras 7 e 8, o comportamento observado é o esperado, ou seja 
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o pH aumentou ao longo da maturação enquanto, que a acidez diminuiu. Verifica-se que, em 

ambas as modalidades, o pH registou um aumento mais marcado na fase intermédia e final da 

maturação. Estes resultados estão em concordância com Queiroz (2002), Ramos (2005), Marques 

(2003). 

 

Figura 7 – Evolução do pH, casta, Aragonez, Quinta do Pinto, 2009, as barras verticais representam o 
erro padrão 

 

Figura 8 - Evolução da acidez total (g de ácido tartárico/L) casta Aragonez, Quinta do Pinto, 2009,as 
barras verticais representam o erro padrão 
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A fig 9 representa a evolução do peso médio de 100 bagos ao longo da maturação. Não se 

registaram diferenças significativas entre as duas modalidades, tal como observado noutros 

trabalhos com a casta Aragonez efectuados por Queiroz (2002), Ramos (2005), onde também não 

se verificou o fenómeno de auto-regulação. A explicação para o facto de não se ter verificado 

auto-regulação pode ser devido por um lado à época em que foi efectuada a monda (pintor), que 

se caracteriza pelo crescimento celular já ter terminado e, por outro lado, pelas condições 

meteorológicas verificadas durante o período de maturação de 2009. O peso médio aumentou na 

primeira fase da maturação, seguido de um decréscimo. 

 

 
 

Figura 9 –Evolução do peso de 100 bagos cv Aragonez Quinta do Pinto, 2009, as barras verticais 
representam o erro padrão 
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4.4.2 Análise da qualidade à vindima 
 

Dada a existência de desfasamento de maturação entre as duas modalidades decidiu-se vindimar 

em datas diferentes. Preferimos esta metodologia de modo a dar tempo a que a modalidade 

testemunha conseguisse atingir o mesmo grau de maturação que a modalidade mondada. Esta 

última, como já foi referido anteriormente, apresentava-se mais avançada. Deste modo, na 

modalidade testemunha efectuou-se mais uma amostragem que a modalidade mondada. 

Comparámos a qualidade à vindima analisando as duas últimas colheitas de cada uma das 

modalidades, colheitas que apresentam uma diferença temporal de uma semana. O quadro 8 

caracteriza a composição das uvas nessas datas. 

Quadro 8 – Composição das uvas à vindima, Quinta do Pinto; Merceana, casta. Aragonez, 2009  

Parâmetros Unidades Testemunha Mondada Sig 

Peso médio do bago g 2,6 2,4 ns 
Acidez g/L ác tartárico 5.08 5.33 ns 

Álcool provável % (v/v) 12.7 13.3 * 
pH  3.22 3.48 * 

Intensidade da cor 
u.a 6.98 8.73 ns 

prob F=0.13 

Tonalidade da cor 
u.a 0.642 0.611 ns 

prob F=0.09

Antocianinas totais 

mg de 
malvidina-3-

glucosido/g de 
uva 

0.295 0.392 
ns 

 
 

prob F=0.08 
Índice fenóis totais 

u.a 23.4 28.5 ns 
prob F=0.12

Proantocianidinas mg/g de uva    
Fracção monomérica  0.0016 0.0026 ns 
Fracção oligomérica  0.0413 0.0640 ns 

Fracção polimérica  0.9316 1.4339 ns 
prob F=0.12

Nota: Sig – nível de significância; ns – não significativo ao nível de 0,05 pelo teste F; * - significativo ao 
nível de 0.05, pelo teste F; 

Verifica-se nesta fase, vindima, que alguns resultados apresentam diferenças significativas que, 

não tinham sido observados durante a evolução da maturação. Ao analisarmos os valores de pH 

registados observamos que a modalidade testemunha apresenta um valor significativamente 

inferior à modalidade mondada, no entanto a acidez não acompanhou a tendência o que aponta 

para uma diferente capacidade tampão. Este facto é justificado pelo facto de ter chovido 

precisamente antes da colheita da modalidade testemunha e como já tinha sido vindimada a 
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modalidade mondada, não foi possível estudar o efeito da chuva nesta última. Também Martins 

(2007) ao estudar na Quinta do Pinto o efeito da monda na casta Syrah, refere a ocorrência de 

chuvas fortes na fase final de maturação. Verifica-se pela análise dos dados apresentados que o 

pH da última colheita da modalidade testemunha diminui relativamente aos resultados obtidos na 

colheita anterior desta modalidade. 

O peso médio dos bagos não apresenta diferença significativa entre as modalidades, resultado 

esse concordante com o registado por Ramos (2005) com esta mesma casta. 

A acidez total no final da maturação não apresentou diferenças significativas, estes resultados são 

concordantes com os obtidos por Queiroz (2002) que não regista diferenças na acidez casta na 

Aragonez no ensaio de 1999 bem como com Martins (2007) e Pita (2006). 

O teor alcoólico provável é pois o único parâmetro estudado que mantém o perfil registado 

durante a evolução da maturação, ou seja, continua a apresentar um valor significativamente 

superior na modalidade mondada quando comparado com a testemunha não mondada. 

No que concerne aos componentes antocianinas totais, fenóis totais, intensidade e da cor não se 

observaram diferenças significativas. Estes resultados estão em concordância com os obtidos por 

Marques (2003), também com a casta Aragonez. Também Pita (2006), e Martins (2007), em 

ensaios com a casta Syrah não observaram aumentos significativos dos parâmetros atrás 

referidos, nas modalidades mondadas quando comparadas com a testemunha. 

Na tonalidade da cor não se observaram diferenças significativas entre as modalidades estudadas. 

Esses resultados estão em concordância com os obtidos por Marques (2003), na casta Aragonez. 

No entanto, em ensaios com a casta Syrah, Pita (2006) e Martins (2007) observaram diferenças 

significativamente superiores induzidas pela monda. 

Relativamente às proantocianidinas, também não observaram diferenças significativas. Neste 

caso, os resultados estão em concordância com os obtidos por Pita (2006), que não registou 

diferenças significativas nas fracções estudadas. Todavia, tal como neste ensaio, verificou-se 

também uma tendência para um aumento na fracção polimérica, induzida pela monda a 40 %. De 

facto, verificamos que não só a fracção polimérica das proantocianidinas, mas também outros 

parâmetros, como a intensidade da cor, tonalidade da cor, antocinaninas totais e índice de fenóis 

totais apresentam uma tendência para a significância, conforme indicado no quadro 8, o que pode 

indicar que, caso o ensaio tivesse mais repetições, essas diferenças poderiam tornar-se 

significativos.  
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Será de salientar, que todos valores deste ensaio relativamente às proantocianidinas (fracções 

oligoméricas e poliméricas), são superiores aos registados por (Pinto, 2002) com esta mesma casta 

na região do Douro. 

O facto de a monda proporcionar uma maturação mais rápida, permitirá efectuar a vindima mais 

cedo o que é vantajoso, uma vez que ao anteciparmos temos uma menor probabilidade de chuvas 

e conseguiremos assim evitar o efeito de diluição, que do ponto de vista enológico apresenta-se 

como uma menos valia. Adicionalmente a este efeito, a chuva pode originar um clima propício ao 

desenvolvimento da podridão cinzenta. De facto, Martins (2007), registou ao vindimar nesta 

vinha, uma percentagem significativa de cachos da casta Syrah, atacados com esta doença, devida 

a fortes chuvas  

4.5 Rendimento e seus componentes 
 

O quadro 9 apresenta o número de cachos e peso médio destes antes e depois da monda. O 

número médio de cachos por videira na modalidade mondada antes de se efectuar a monda era 

16,6 e a modalidade testemunha apresentava 18,2. A intensidade teórica da monda aplicada foi 

de 50% tendo sido retirado o cacho de segunda ordem, mas como quando havia apenas um 

cacho por sarmento, este não era mondado, intensidade real foi de 36 %. O peso médio do 

cacho mondado foi de 275,5 g. A figura 10 mostra os cachos mondados.  

Quadro 9 – Número de cachos e seu peso médio na modalidade mondada aquando da monda e à 
vindima. 

 

 

Modalidade mondada Nº Cachos 
Peso médio do cacho 

(g) 

Antes da monda 16,6 275,5 
À vindima  10,6  376,5 
variação ↓ 36% ↑ 37% 
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Figura 10 – Monda de cachos ao pintor casta Aragonez Quinta do Pinto, 2009,  

 

 No quadro 10, analisamos as duas modalidades estudadas testemunha e mondada, na altura das 

vindimas, onde podemos verificar que não se registaram diferenças significativas entre o peso 

médio dos cachos, indicando que não se verificaram fenómenos de compensação tal como 

observado por Ramos (2005). 

Quadro 10 – Efeito da monda de cachos nas componentes do rendimento, casta ‘Aragonez’, 
Quinta do Pinto, Merceana, 2009 

Parâmetros Testemunha Mondada Sig 

Nº Cachos  18,2 10,6 * 
Peso médio cacho (g) 363,1 376,5 ns 
Rendimento (Kg/cepa) 6,6 4,0 * 
Rendimento ( tonelada/ha) 26,4 16,0 * 

Quebra Produção  (%)  39  
Nota: Sig – nível de significância;  ns – não significativo ao nível de 0,05 pelo teste F; * - significativo ao 
nível de 0.05, pelo teste F;  

O número de cachos à vindima, foi como previsível, superior na modalidade testemunha, pois 

esta modalidade não foi alvo de monda. A quebra de produção foi de 39 %. Rendimento igual foi 

obtido por Gouveia (2006) em monda efectuada ao pintor com a casta Aragonez também com a 

intensidade de 50 %. 

Apesar de não se observarem diferenças com significado estatístico, a tendência observada no 

peso médio do cacho da modalidade mondada, aponta para um peso superior relativamente à 

testemunha. Esta tendência pode ser justificada pelo facto de termos mondado os cachos de 
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ordem superior. De acordo com Cargnello et al (1994) e Gay et al (1995) citados por Queiroz 

(2002), na monda o aumento do peso do cacho observado dever-se-á em grande parte à selecção 

inevitável, em favor de cachos melhores ou dos cachos do primeiro nível, geralmente maiores. 

De facto, Wolpert (1983) verificou na casta Vidal Blanc que os cachos de primeira ordem eram 

27 % mais pesados do que os de segunda ordem. Lopes (2009) em estudo paralelo a este, com a 

casta Syrah calculou idêntico aumento.  

 

4.6 Vigor  

 

No quadro 11 encontram-se registados os parâmetros estudados para avaliar a relação frutificação 

- vegetação e vigor. O número de sarmentos foi em média 12,5 para ambas as modalidades, 

situando-se abaixo dos 15 sarmentos por metro linear preconizado por Smart and Robinson, 

(1991). Se compararmos os valores estabelecidos por Smart and Robinson, (1991) para o peso 

médio de um sarmento ideal (20 a 40 g) com os observados no quadro 11, verificamos que o 

peso médio de sarmentos foi bastante elevado. Comparando com outros trabalhos efectuados 

com a mesma casta, também verificamos que continua a ser um valor elevado. Com efeito 

Queiroz (2002) registou um valor médio de 46 g por sarmento e Ramos ( 2005) registou valores 

na ordem 78 g por sarmento. Os valores obtidos neste trabalho são indicadores que as videiras 

apresentam um elevado vigor.  

Conforme se pode observar no quadro 11, não se registaram diferenças significativas entre as 

duas modalidades, nos parâmetros caracterizadores da expressão vegetativa e de vigor, com 

excepção do índice de Ravaz que é definido como o quociente entre o rendimento e o peso da 

lenha da poda e como tal apresenta diferenças significativas entres a modalidade mondada e a 

testemunha, devido à diminuição do rendimento causado pela monda. De acordo com Kliewer e 

Dokoozlian, (2005) no sistema de condução, monoplano ascendente, cepas equilibradas que 

produzam vinhos de qualidade apresentam este índice entre 4 e 10. Outros autores como Bravdo, 

et al (1984) consideram que o ratio poderá ir até 12, sendo que a partir deste valor regista-se um 

decréscimo na qualidade do vinho, devido a maturações deficientes. O valor obtido na 

modalidade mondada, 2,7 é portanto, indicador de desequilíbrio. 
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Quadro 11 – Caracterização do vigor determinado à poda, casta Aragonez, Quinta do Pinto, Merceana, 
2009 

Mod. 
Nº de 

sarmentos 
Peso da 
lenha 

Peso/Sarmento 
(g) 

Índice 
de Ravaz 

Área foliar/ 
Peso de uvas 

cm2/g 
T 12,3 1,7 143,4 4,0 12 
M 12,6 1,6 128,8 2,7 20 

Sig. ns ns ns * ** 
Nota: Sig – nível de significância;  ns – não significativo ao nível de 0,05 pelo teste F; * - significativo ao 
nível de 0.05, pelo teste F; ** não analisado estatisticamente 

 

Relativamente à relação área foliar/peso uva Smart e Robinson, (1991) consideram que a relação 

deve situar-se para um vigor moderado ente 8 a 12 cm2/g, sendo que valores superiores a 20 

apontam para um vigor alto. Tendo em conta este critério e que o valor obtido com a relação 

área foliar : peso de uva, para a modalidade mondada foi 20 cm2/g, podemos considerar que 

houve uma eficiência inferior da folhagem na modalidade mondada. 

4.7 Vinificação  
 

Não foi efectuado qualquer tipo de análise estatística tanto à análise laboratorial como à análise 

sensorial dos vinhos obtidos pois só efectuámos uma vinificação por modalidade. As figuras 11 e 

12 representam o controlo de maturação respectivamente das modalidades monda e testemunha, 

conforme se pode observar a temperatura de fermentação nunca excedeu os 26ºC, tendo estas, 

evoluído de modo semelhante sem qualquer paragem. 
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Figura 11 –Gráfico de controlo de fermentação na modalidade mondada , Aragonez ,2009 Quinta do Pinto 
Merceana 

 
Figura 12 – Gráfico de controlo de fermentação na modalidade testemunha , Aragonez ,2009 Quinta do 
Pinto Merceana 

No quadro 12 apresenta-se os valores obtidos no vinho. Conforme se pode observar apesar das 

diferenças obtidas nas uvas entre as duas modalidades, os vinhos fermentaram até á secura e 

terminaram com um teor alcoólico similar. O teor alcoólico obtido no vinho da modalidade 
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testemunha foi praticamente idêntico ao teor de álcool provável observado na uva na mesma 

modalidade, respectivamente 12,5 e 12,7 (% v/v). Na modalidade mondada verificou-se uma 

pequena diferença, pois o teor de álcool provável de 13,3 observado nas uvas, resultou num 

vinho com 12,8 (% v/v). Esta descida pode ser explicada por uma menor eficiência na produção 

de álcool por parte das leveduras.  

Quadro 12 – Caracterização dos vinhos obtidos após fermentação na adega do Instituto Superior 
de Agronomia, modalidade mondada e modalidade testemunha, casta Aragonez Quinta do Pinto, 
Merceana, 2009 

 Vinho após fermentação 
 Mondada Testemunha 

Data 30-09-2009 07-10-2009 
Massa volúmica ( g/cm3) 0,994 0,995 
Grau alcoólico (%v/v) 12,8 12,5 
Acidez total ( g ác tartárico/L) 6,5 6,5 
Acidez volátil ( g ác acético /L) 0,17 0,19 
pH 3,72 3,73 
Sulfuroso livre ( mg/L) 28 19 
Sulfuroso total ( mg/L) 97 109 
Açucares ( g/L) 1,1 1,2 
Extracto seco (g/l) 33,1 33,3 

 

A acidez total também apresenta valores similares entre as duas modalidades, de notar os 

excelentes valores obtidos tendo em atenção as condições climáticas observadas. O valor de 6,5 

g/l expresso em ácido tartárico é um contributo para a conservação e frescura do vinho, Ramos, 

(2005) registou valores que variaram entre 4,35 e 3,7 g/l nas diferentes modalidades, Marques, 

(2003) refere valores mais próximos dos registados agora, situando-se em valores da ordem de 5,6 

a 5,9 g/l. 

O pH apresenta também valores praticamente iguais entre as modalidades. Os valores obtidos 

no doseamento dos açúcares demonstram que a fermentação foi completa em ambas as 

modalidades.  

O extracto seco sendo um elemento caracterizador da qualidade do vinho, dá-nos uma ideia da 

quantidade da fase sólida existente. Verificamos neste estudo que os valores são similares entre as 

modalidades. Esta ordem de grandeza, também foi encontrada por Ramos (2005), com a mesma 

casta nas modalidades mondadas. 
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4.8 Análise Sensorial 

 

Foi efectuada apenas uma prova descritiva com provadores experientes no Instituto Superior de 

Agronomia sem recorrer a de painel de provadores, isto devido ao facto de o vinho só estar 

terminado em Março / Abril de 2010. Pretendeu-se, assim, apenas verificar se já seria perceptível 

alguma diferenciação em termos sensoriais entre o vinho da modalidade mondada e o vinho da 

modalidade testemunha. No Quadro 13 encontra-se sumarizado o resultado da prova efectuada, 

que não aponta para diferenças assinaláveis entre a modalidade mondada quando comparada com 

a testemunha. Estes resultados parecem confirmar o observado por Chapman (2004) que 

verificou este tipo de comportamento ao estudar a redução de produção através da poda e na 

monda, na casta Cabernet Sauvignon. 

Quadro 13. Análise sensorial efectuada aos vinhos provenientes das duas modalidades 

 Testemunha Mondada 

Côr 
Vermelha granada intensa com laivos 

violáceos 
Vermelha granada mais intensa com 

expressiva tonalidade violácea 

Aroma 
Frutado expressivo com notas de 

frutos vermelhos e silvestres, alguma 
compota de frutos vermelhos 

Frutado menos intenso e expressivo 

Sabor 
Macio, jovem com taninos bem 

presentes, final com alguma 
persistência 

Mais redondo na boca, sem arestas, 
encorpado, com final persistente e 

agradável 
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V Conclusões 
 

Com o conjunto dos resultados obtidos neste ensaio podemos concluir que a monda provocou 

uma sebe mais densa da zona de frutificação, uma vez que as observações efectuadas na altura da 

vindima, mostraram que a modalidade mondada apresentou um número de camada de folhas 

significativamente superior à testemunha e uma % de buracos e de cachos exteriores 

significativamente inferiores, o que poderá ter induzido uma maior sombra.  

A monda induziu um efeito positivo no teor do álcool provável, no entanto os vinhos obtidos 

apresentaram teores alcoólicos similares. Não se registou qualquer efeito significativo a nível da 

evolução da maturação relativamente ao peso médio do bago, acidez total, pH, intensidade e 

tonalidade da cor, proantocianidinas, fenóis totais e antocianinas totais. 

Apesar de não se observarem diferenças significativas entre as modalidades estudas, os resultados 

obtidos a nível das proantocianidinas, nomeadamente fracção oligomérica e polimérica são 

valores bastantes interessantes para a região do ensaio, respectivamente 0,04 a 0,06 mg e 0,9 a 1,4 

mg por grama de uva. 

A redução de rendimento de 26 para 16 toneladas por hectare, avançou a maturação da 

modalidade mondada, mas não aumentou a qualidade do vinho produzido. 

O índice de Ravaz, obtido nas duas modalidades situou-se entre 4,0 e 2,7, respectivamente 

testemunha e modalidade mondada.  

A monda ao acelerar a maturação poderá permitir antecipar a data da vindima, protegendo as 

uvas das chuvas precoces, com consequências benéficas para a qualidade da uva, quer por não 

permitir a diluição dos seus constituintes quer por evitar o desenvolvimento da podridão cinzenta 

Botrytis cinerea Pers. 

Não foram observados efeitos de auto-regulação relacionados com a intensidade da monda, uma 

vez que o peso médio do cacho, o peso médio do bago, a área foliar da cepa e o peso da lenha de 

poda não apresentaram diferenças significativas entre as modalidades estudadas, o que pode ser 

justificado pelas condições climatéricas e pela época avançada em que a monda foi efectuada (30 

% do pintor). 
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A estratégia da monda deve ser definida para cada tipo de casta tendo em atenção o objectivo de 

rendimento esperado e as condições climáticas da época, particularmente importante se estas se 

apresentarem desfavoráveis, com temperaturas inferiores ao normal e precipitação abundante A 

análise não pode esquecer o ponto de vista económico e também por este motivo será 

interessante avaliar a monda mecânica como modo de diminuir os custos e permitir uma vindima 

mais precoce. O valor do mercado das uvas deve ser sempre equacionado, de modo a avaliar se 

os custos da monda (mão de obra e perca de produção) serão compensados pelo acréscimo de 

vendas no produto final, seja ele uvas ou vinho. 

A análise dos resultados, relativos ao ano de 2009, aqui apresentado não deve ser generalizada, 

uma vez que é apenas considerado um ano, ano esse que se caracterizou por períodos com 

temperaturas superiores ao normal durante a maturação. Considera-se por isso ser necessário um 

estudo de vários anos para uma interpretação mais segura. 
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Anexo 1 

Dados meteorológicos obtidos na estação de Runa  

 

Temperaturas medias ºC 
2009 

jan 9,9 
fev 10,8 
mar 14,1 
abr 12,9 
mai 17,3 
jun 19,8 
jul 20,3 
ago 21,2 
set 19,5 

 

 

 
Precipitação total mensal em 

mm 
2009 

jan 121,8 
fev 62,8 
mar 25,0 
abr 33,2 
mai 49,4 
jun 15,4 
jul 1,8 
ago 2,6 
set 5,2 

 

Os valores relativos aos meses de Setembro de 2009 foram 
contabilizados não o mês completo mas até ao dia da última 

vindima (20 de Setembro ) 



Controlo de Rendimento na Casta Aragonez 
Anexo 2 

Evolução da maturação 

acidez total (g de ácido tartárico/L) , pH, grau provável, peso médio de 
100 bagos cv, Aragonês, Quinta do Pinto, 2009  

 

Data da colheita 18-Agos 26 – Agos 2-Set 9-Set 

Modalidade T M T M T M T M 

Acidez 8,4 8,1 6,5 6,8 6,3 6,1 5,5 5,3 

Sig n.s. n.s. * n.s. 

pH 3,22 3,21 3,24 3,23 3,36 3,43 3,43 3,48 

Sig n.s. n.s. * n.s 

Alcool provável  

% v/v 
10,7 11,0 10,6 11,6 12,2 13,1 12,5 13,3 

Sig * * n.s  * 

Peso médio de 100 

bagos 

240,9 246,4 260,8 266,4 255,8 244,6 240,3 239,4 

Sig n.s. n.s. n.s. ns 

 

n.s ( não significativo) * significativo ao nível de 0.05. 
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