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RESUMO 

 

 

O presente trabalho teve como objectivo estudar o efeito da disponibilidade hídrica no 

desenvolvimento vegetativo, produção e qualidade da videira (Vitis vinifera, L.), casta Aragonez. 

Apresentam-se resultados, relativos ao ano de 2007, de um ensaio instalado no Monte das 

Palmeiras. Compararam-se quatro tratamentos de rega: (A) 200 mm de dotação, (B) 150 mm de 

dotação, (C) 50 mm de dotação e (D) 100 mm de dotação (habitualmente usada pelo proprietário da 

exploração). 

Com este trabalho pretendeu-se avaliar a resposta da videira ao défice hídrico proporcionado por 

três dotações de rega, em contraste com a dotação habitualmente usada no Monte das Palmeiras. 

Assim, foram definidos os seguintes objectivos: 

- Caracterizar o estado hídrico do solo; 

- Caracterizar o estado hídrico das plantas; 

- Caracterizar o desenvolvimento vegetativo das videiras; 

- Quantificar os efeitos das diferentes dotações de rega no rendimento e qualidade; 

- Quantificar os efeitos das diferentes dotações de rega no vigor das videiras. 

 

 

Palavras-chave: Vitis vinifera L., Relações hídricas, Défice hídrico, Potencial hídrico foliar de base, 

Desenvolvimento vegetativo, Produção. 

 



 

 

 
 

ABSTRACT 

 

The present study had the main objective of studying the effect of water availability in vine growth, 

berry quality and yield of Aragonez variety (Vitis vinifera, L.). 

This study presents results from an experiment carried out in Monte das Palmeiras (year 2007). A 

comparison between four water requirements was made: (A) 200 dm
3
.m

-2
, (B) 150 dm

3
.m

-2
, (C) 50 

dm
3
.m

-2
 and (D) 100 dm

3
.m

-2
 of water supply (as usually used by the vineyard owner). 

The propose of this work was to evaluate the effects of three irrigation treatments, by comparison with 

the traditional irrigation strategy used in Monte das Palmeiras, on vine response to deficit irrigation. 

The main objectives defined were: 

- Characterize soil water status; 

- Characterize plant water status; 

- Characterize vegetative growth; 

- Quantify the effects of the different irrigation treatments on vine yield and grape quality; 

- Quantify the effects of the different irrigation treatments on vine vigour. 

 

 

Keywords: Vitis vinifera L., Water relations, Water deficit, Pre-dawn water potential, Vine growth, Yield 

  



 

 

 
 

EXTENDED SUMMARY 

 

Water scarcity and seasonal precipitation distribution origin drought periods through vine vegetative 

cycle that conjugated with high air temperatures and high atmospheric demands, makes water one of 

the most limitative viticulture factors in Mediterranean climates. This condition exerts large constraints 

in quality and yield of grapevines (Chaves et al., 2007). 

 

Unlike the majority of other cultures, vines are maintained above their optimal agricultural conditions. 

We admit that several types of ambient constraints can limit vigour and yield, favouring the oenological 

potential of grapes. Among them, vine water status plays, in Mediterranean climates, a capital role in 

vegetative development and grape ripening. Water availability at different growth stages affects the 

intensity and type of response of the vines.  

 

Irrigation as a tool for yield increment or stabilization through the years must also sustain high quality 

of grapes without compromising vine survival. The key to achieve this goal is to provide an appropriate 

balance between vine vegetative and reproductive development and avoid excessive vine vigour. 

It‟s accepted by several authors that deficit irrigation optimizes the source/sink balance avoiding 

excessive vigour and promoting a better cluster microclimate and fruit composition. However several 

factors beside irrigation water availability can affect grapevines. Among them are the production 

targets defined by the producer, the soil characteristics (permeability and storage capacity), climate 

(precipitation, solar radiation, temperature, relative humidity and wind), cultural practices (soil and 

canopy management) and the vines (rootstock, variety, clone, planting density, row orientation, size 

and canopy architecture). 

 

The propose of this work was to evaluate the effects of three irrigation treatments, by comparison with 

the traditional irrigation strategy used in Monte das Palmeiras, on vine response to deficit irrigation. 

 

 

 

Keywords: Vitis vinifera L., Water relations, Water deficit, Pre-dawn water potential, Vine growth, 

Yield 
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VPD – Défice de pressão de vapor 

Σta – Somatório das temperaturas activas 

Ψ – Potencial hídrico foliar 

ΨPD – Potencial hídrico foliar de base 
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1 INTRODUÇÃO 

A escassez e irregularidade da distribuição da precipitação ao longo do ano originam períodos mais 

ou menos longos de seca onde os défices hídricos do solo, conjugados com temperaturas e défices 

de pressão de vapor da atmosfera elevados, tornam a água num dos recursos mais limitativos da 

actividade vitícola nas regiões de clima Mediterrânico. Estas condições exercem um constrangimento 

elevado na produtividade e qualidade das vindimas (Chaves et al., 2007). Com a crescente pressão 

sobre os recursos hídricos, o aumento da procura deste recurso pela actividade vitícola só será 

sustentável com uma melhoria significativa na eficiência do uso da água (Cifre et al., 2005; Chaves e 

Oliveira, 2004; Flexas et al., 2004; Davies et al., 2002). Na procura deste objectivo, observa-se 

actualmente, um interesse crescente nas estratégias de rega que permitam uma melhoria da 

eficiência de uso da água, da produtividade e da qualidade das uvas (Cifre et al., 2005; Davies et al., 

2002). Estando mesmo, segundo alguns autores, a rega da vinha, a tornar-se numa importante 

prática cultural, como garantia da qualidade dos vinhos, ou mesmo da sobrevivência da videira 

(Chaves et al., 2007). 

A introdução da rega, como ferramenta para aumentar, e/ou estabilizar, as flutuações anuais da 

produção, mantendo, contudo, uma elevada qualidade das uvas, sem comprometer a perenidade das 

videiras, revela-se de uma importância extrema. Para o efeito, a rega deve ser controlada de modo a 

optimizar o balanço source / sink, garantir um desenvolvimento vegetativo e reprodutivo apropriado e 

evitar um vigor excessivo (Chaves et al., 2007). 

As duas estratégias de rega com maior relevância, actualmente ao dispor dos viticultores, baseadas 

no conhecimento da resposta fisiológica da videira ao stress hídrico, são a rega deficitária controlada 

(RDI) e o partial root drying (PRD) (Chaves et al., 2007). Na utilização das referidas estratégias, é da 

maior importância dispor de indicadores de stress hídrico das videiras que permitam prever a 

resposta produtiva (quantitativa e qualitativa) ao défice hídrico imposto. 

Neste âmbito, são apresentados, neste trabalho, resultados do ano de 2007, de um ensaio integrado 

no Eixo Prioritário IV – PEDIZA II / Medida 4 / Acção 2.2, projecto nº 2005.64.003787.4 – “Rega 

Deficitária em Vinha. Critérios de Condução da Rega Compatíveis com a Qualidade da Produção”.  

Como este trabalho pretendeu-se avaliar a resposta da videira ao défice hídrico proporcionado por 

três dotações de rega deficitária, em contraste com a dotação habitualmente usada pelo proprietário 

do Monte das Palmeiras. Assim, foram definidos os seguintes objectivos: 

- Caracterizar o estado hídrico do solo; 

- Caracterizar o estado hídrico das plantas; 

- Caracterizar o desenvolvimento vegetativo das videiras; 

- Quantificar os efeitos das diferentes dotações de rega no rendimento e qualidade; 

- Quantificar os efeitos das diferentes dotações de rega no vigor das videiras. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Contrariamente à maioria das culturas, a vinha é geralmente cultivada abaixo das suas condições 

agronómicas óptimas. Admite-se que diferentes tipos de constrangimentos ambientais podem limitar 

o vigor e o rendimento, favorecendo o potencial enológico das uvas. Entre eles, a limitação da 

alimentação em água da videira joga um papel importante no comportamento da vinha e na 

composição dos bagos. É consensual, que o desenvolvimento vegetativo e a maturação dos bagos 

são altamente dependentes das condições hídricas da videira. Com um regime hídrico 

moderadamente limitante a induzir, geralmente, efeitos benéficos sobre a qualidade dos vinhos 

produzidos (Van Leeweun et al., 2003). 

É aceite pela maioria dos autores, que a chave para melhorar a qualidade das uvas para vinho, em 

vinhas regadas, está na gestão de um balanço adequado entre o desenvolvimento vegetativo e 

reprodutivo da videira (Shellie e Glenn, 2008; Chaves et al., 2007). O stress hídrico moderado, 

proporcionado pela rega deficitária, promove a redução da competição dos ápices vegetativos pelos 

fotoassimilados, enquanto promove o deslocamento da partição dos mesmos para os tecidos 

reprodutivos e metabolitos secundários (Matthews e Anderson, 1989; Matthews e Anderson, 1988). A 

rega controlada permite optimizar o balanço source/sink evitando, assim, excessos de vigor e 

promovendo uma melhoria da intercepção da radiação solar na zona dos cachos (Chaves et al., 

2007). Os mesmos autores referem que a quantidade de água fornecida pela rega às videiras pode 

ser reduzida a 50% da Evapotranspiração da cultura (ETc), sem efeitos negativos na produção e 

mesmo com alguns ganhos de qualidade. 

Diversos factores, além da rega “per se”, podem afectar a disponibilidade hídrica da videira. Entre 

eles estão a definição dos objectivos de produção do viticultor, as características do solo 

(permeabilidade e capacidade de armazenamento), o clima (precipitação, radiação solar, 

temperatura, humidade relativa do ar e vento), as práticas culturais (mobilizações, intervenções sobre 

o coberto vegetal) e a própria videira (porta-enxerto, casta, clone, densidade de plantação, orientação 

das linhas, e dimensão e arquitectura da copa). Os viticultores podem controlar, segundo opinião 

suportada por diversos autores, o estado hídrico da planta pela escolha da casta e porta-enxerto, 

bem como pela correcta gestão do coberto vegetal (área foliar) e ainda pela rega (Soar et al., 2006; 

Prichard, 2003; Van Leeuwen et al., 2003). Prichard (2003) acrescenta ainda que o volume de água 

necessário para produzir uvas de qualidade elevada, varia de ano para ano, dependendo da 

dimensão da copa das videiras, do solo, das condições climáticas do Inverno anterior e do ciclo 

vegetativo actual. A este respeito, Coipel et al. (2006) referem que entre outros factores abióticos, o 

solo tem uma influência marcada no comportamento da videira e na composição dos bagos. A sua 

influência é contudo complexa, uma vez que o solo afecta a absorção de água e nutrientes pela 

videira, bem como a temperatura na zona radicular, condicionando assim o potencial de absorção das 

raízes para a água e nutrientes e, deste modo, condicionando o potencial genético da planta.  

A qualidade das uvas e do vinho é assim determinada por diversos factores, incluindo a casta, as 

condições ambientais e os impactos da actividade humana. Os factores naturais dependem do clima, 

características orográficas e hidrográficas da região e dos tipos de solos (Van Leeuwen e Seguin 
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2006). Todos os elementos de um dado „terroir‟ vão produzir um efeito combinado na quantidade e 

qualidade da vindima. À escala da exploração vitícola, o tipo de solo e as práticas culturais, não se 

alteram de ano para ano e, como tal, o clima é o factor determinante da qualidade das uvas (Downey 

et al. 2006). Assim, a variabilidade mesoclimática de uma região vitivinícola assume um papel 

essencial nas características desse mesmo „terroir‟ (Van Leeuwen e Seguin, 2006). A este propósito, 

Downey et al. (2006) referem que, entre as variáveis mesoclimáticas, a temperatura diária tem um 

papel determinante, especialmente na fase de maturação, bem como as temperaturas mínimas 

nocturnas. 

2.1 EFEITOS DA DISPONIBILIDADE HÍDRICA NAS DIFERENTES FASES DO CICLO 

VEGETATIVO. REGA DEFICITÁRIA CONTROLADA 

A RDI é a gestão da rega com o objectivo de induzir défice hídrico, reduzindo ou anulando, o 

fornecimento de água à planta em determinadas fases do seu ciclo (Dry, 2005; Gurovich e Páez, 

2004; Prichard, 2003; Dry et al., 2001). A intensidade deve ser diferenciada em função dos objectivos 

pretendidos (Dry, 2005; Gurovich e Páez, 2004; Prichard, 2003). Pretende-se, daquele modo, 

controlar o desenvolvimento vegetativo (Gurovich e Vergara, 2005; Kriedemann e Goodwin, 2003), 

melhorar a eficiência de uso da água (Kriedemann e Goodwin, 2003), optimizar o tamanho do bago e, 

consequentemente, a qualidade das uvas (Gurovich e Vergara, 2005; Dry et al., 2001). A frequência 

de rega é determinada pela detecção ou predição de um determinado potencial hídrico da planta 

(Kriedemann e Goodwin, 2003).  

A RDI utiliza o stress hídrico da videira para obtenção dos objectivos pré-definidos e, como tal, o 

conhecimento da disponibilidade hídrica do solo é um ponto crítico da aplicação desta técnica, de 

modo a assegurar que não impomos um stress hídrico excessivo sobre a videira (Dry, 2005). 

Os efeitos da RDI são determinados pela oportunidade (estado fenológico em que se induzem 

condições de stress hídrico) e intensidade (níveis de stress hídrico impostos e sua duração) do stress 

hídrico controlado, que permitirão determinar uma estratégia óptima de acordo com os objectivos 

desejados (Gurovich e Vergara, 2005). 

A maioria das regiões inicia o abrolhamento com os solos à capacidade de campo, com elevada 

disponibilidade hídrica para a videira. Sempre que a distribuição das chuvas e o sistema radicular da 

videira permitem o dessecamento das camadas de solo mais profundas, o período entre o 

abrolhamento e a floração, há possibilidade de um melhor controlo do estado hídrico da videira no 

período critico após o vingamento, com o objectivo de controlar o crescimento vegetativo (pâmpanos 

e folhas) e o tamanho dos bagos (Pacheco, 1989). A redução da disponibilidade hídrica entre o 

abrolhamento e a floração pode ser utilizada para reduzir a taxa de crescimento dos pâmpanos e, 

assim, ajudar a controlar o vigor. Em algumas regiões, contudo, a quantidade de precipitação nos 

períodos Invernal e Primaveril associada a solos profundos, ou a presença de toalhas freáticas altas, 

podem dificultar, ou mesmo impossibilitar este efeito. 

Dada a influência da disponibilidade hídrica sobre o desenvolvimento dos pâmpanos, o potencial 

hídrico foliar de base (ΨPD) deve ser mantido tão elevado quanto possível durante a fase de 

desenvolvimento da copa, do abrolhamento ao vingamento dos bagos. Uma vez estabelecido o 
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copado, os valores do Ψ devem ser aqueles que cessam a taxa de crescimento dos pâmpanos (-

0,48, -1,12 e -1,18 MPa antes do nascer do dia, ao meio da manhã e a meio do dia, respectivamente) 

(Baeza et al., 2007). 

Ojeda et al. (2002) referem reduções no tamanho e peso do bago, à vindima, proporcionais ao nível 

de stress hídrico induzido entre o abrolhamento e a alimpa, de uma magnitude maior que a 

provocada por tratamentos de RDI, semelhantes, no período pós-pintor - vindima. 

 

Na maioria das situações e dos anos, a água armazenada no solo é suficiente para a videira não ser 

sujeita a stress hídrico no período floração - vingamento. É um período muito sensível ao stress 

hídrico, porque é quando ocorre a polinização e o vingamento dos frutos. Qualquer stress pode 

diminuir significativamente o rendimento, devido a uma menor percentagem de vingamento e, 

possivelmente, a um menor número de cachos (Ferreyra et al., 2002; Hardie e Martin, 1990). Além 

disso, a redução do tamanho do bago à vindima pode ser muito significativa (Becker e Zimmermann, 

1984). É um período de transição importante entre o crescimento dos pâmpanos e o crescimento dos 

bagos. A rega poderá ser retida durante a floração de modo a iniciar o dessecamento do solo, 

necessário no período de RDI, contudo é importante que o stress hídrico seja atrasado até ao período 

pós-vingamento dos bagos (Gurovich e Vergara, 2005). 

 

O período entre os estados fenológicos alimpa e pintor é a época, recomendada por diversos autores, 

para estabelecer condições de stress hídrico nas videiras, com o objectivo de produzir uvas com 

elevado potencial enológico. O stress hídrico antes do pintor reduz o crescimento vegetativo e o 

tamanho do bago (Gurovich e Vergara, 2005; Ferreyra et al., 2002; Hardie e Martín, 1990; Matthews e 

Anderson, 1988; Matthews et al., 1987), permitindo uma maior transmissão da radiação solar através 

do copado (Shellie, 2006) e aumentando a relação película/polpa do bago (Ferreyra et al., 2002; 

Hardie e Martín, 1990). Existe alguma controvérsia acerca do efeito das condições de stress hídrico 

induzido entre a alimpa e o pintor, no que diz respeito à divisão celular do pericarpo. Segundo 

Gurovich e Vergara (2005), Coombe e McCarthy (2000), Hardie e Martín (1990) e Matthews et al. 

(1987), o tamanho do bago diminui, de forma irreversível, devido ao menor número de células 

formadas. Contudo, Ojeda et al. (2001) referem que o stress hídrico não diminui o número de células 

em bagos da casta Syrah, devendo-se a diminuição do tamanho do bago exclusivamente à 

diminuição do volume celular do pericarpo. Resultados semelhantes foram obtidos por Gurovich e 

Páez (2004) com a casta Carmenere. Existe inconsistência nos resultados obtidos, pelos mesmos 

autores, com a casta Cabernet sauvignon. 

O efeito do défice hídrico moderado, imposto entre a alimpa e o pintor, não permite a recuperação do 

tamanho potencial do bago à vindima, mesmo quando a disponibilidade hídrica não é limitada após o 

pintor (Gurovich e Vergara, 2005; Gurovich e Páez, 2004; Hardie e Martín, 1990). Ao mesmo tempo, 

aumenta o teor do bago em sólidos solúveis (Gurovich e Vergara, 2005). Deste modo, a níveis 

moderados, o stress hídrico pode controlar eficazmente o crescimento vegetativo (Coombe e 

McCarthy, 2000), com um pequeno decréscimo da produção. Qualquer redução na produção pode 

ser compensada por um aumento no teor em sólidos solúveis e, potencialmente, na qualidade. 
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Poderá também aumentar a acidez titulável e o pH (Gurovich e Vergara, 2005). A exposição solar dos 

cachos, proporcionada pela menor área foliar, aumenta favoravelmente os compostos fenólicos na 

película (Spayd et al., 2002). Contudo, alguns autores têm observado uma maior incidência de 

escaldão nos cachos de videiras sujeitos a RDI, em regiões semiáridas de climas quentes, com 

radiação solar elevada (Shellie e Glenn, 2008; Spayd et al., 2002). Nos cachos directamente expostos 

à radiação solar, verificou-se que a sua temperatura excedia a temperatura ambiente em 13 °C, 

estando a temperatura dos bagos acima dos 35 °C associada com a redução na quantidade de 

antocianinas da película (Spayd et al., 2002). 

 

O stress hídrico moderado após o pintor reduz a produção, pelo decréscimo provocado no tamanho 

do bago, basicamente por desidratação, diminuindo, deste modo, a produtividade (Gurovich e 

Vergara, 2005; Coombe e McCarthy, 2000; Hardie e Martín, 1990; Ojeda et al., 2002) e antecipando a 

data de vindima, uma vez que a desidratação dos bagos determina um incremento na concentração 

de sólidos solúveis (Coombe e McCarthy, 2000; Ferreyra et al., 2002). Contudo, a redução do 

tamanho do bago é muito menor, em comparação com a redução que se obtém com um défice 

hídrico induzido antes do pintor (Coombe e McCarthy, 2000; Hardie e Martín, 1990; Ojeda et al., 

2002). A taxa de crescimento vegetativo diminui, naturalmente, neste período, e o stress hídrico pode 

provocar uma ainda maior diminuição daquela taxa (Gurovich e Vergara, 2005). O défice hídrico, 

nesta fase, estimula o adiantamento da lenhificação dos pâmpanos (Coombe e McCarthy, 2000; 

Ferreyra et al., 2002). Contudo, a humidade do solo deverá permanecer adequada, de modo a 

assegurar que as folhas permaneçam sãs e funcionais, para maximizar o processo de maturação. É 

um balanço delicado de alcançar sem reiniciar o crescimento dos pâmpanos, que provoca um desvio 

de fotoassimilados dos bagos para os ápices em crescimento (Gurovich e Vergara, 2005). Segundo 

Baeza et al. (2007) o Ψ deve ser mantido próximo do zero de crescimento vegetativo (ΨPD = -0,48 

MPa), de modo a não afectar a maturação e o atempamento dos pâmpanos. Também, Deloire et al. 

(2003) referem potenciais hídricos foliares de base moderados, entre -0,4 e -0,6 MPa, no período 

Pintor-Vindima, como indicados para a produção de vinhos de qualidade. 

No que diz respeito ao potencial qualitativo dos mostos e vinhos, as concentrações de compostos 

fenólicos e antocianas nos vinhos podem aumentar consideravelmente com o stress hídrico durante a 

etapa de maturação do bago (Gurovich e Vergara, 2005; Ferreyra et al., 2002; Ojeda et al., 2002), por 

comparação com o efeito de défices hídricos equivalentes, aplicados noutros estados fenológicos. O 

aumento destas concentrações está, claramente, relacionado com a intensidade do défice hídrico. 

Um stress severo após o pintor reduz a acumulação de solutos nos bagos, por diminuição da 

eficiência da translocação de fotoassimilados, devida a cavitação e embolismo parcial dos tecidos 

xilémicos do pedúnculo do bago (Becker e Zimmermann, 1984). Também não é negligenciável a 

redução da taxa de fotossíntese líquida, devida ao encerramento parcial dos estomas associado ao 

aumento da taxa de respiração, consequência do aumento da temperatura interna da videira (Cifre et 

al., 2005). Pelo que, a síntese de polifenóis é significativamente reduzida e a sua concentração nos 

bagos aumenta por desidratação e não como resultado de um incremento devido à sua síntese. 

Ojeda et al. (2002) acrescentam que o aumento da concentração de antocianas se deve ao aumento 
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da relação película/polpa, em tratamentos de défice hídrico imposto antes do pintor e a um aumento 

da síntese destes compostos fenólicos, se o défice ocorre após o pintor. Outro efeito, muito referido 

na literatura, é o incremento da acidez total do mosto (Ferreyra et al., 2002; Ojeda et al., 2002). 

A acumulação de componentes do aroma na polpa e película dos bagos, ocorre relativamente tarde 

no processo de maturação, pelo que estes parâmetros são muito sensíveis ao stress hídrico (Coombe 

e McCarthy, 2000). 

 

Após a vindima o objectivo é assegurar uma disponibilidade hídrica suficiente que promova o 

armazenamento de reservas para a estação seguinte. Contudo, não deve permitir um crescimento 

vegetativo activo até à queda da folha. Existe ainda a possibilidade de o défice hídrico, nesta fase, 

provocar efeitos adversos no crescimento radicular, que terão consequências no ciclo vegetativo 

seguinte (Gurovich e Vergara, 2005). 

2.2 EFEITO DA DISPONIBILIDADE HÍDRICA E DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS NA ACTIVIDADE 

FISIOLÓGICA DA VIDEIRA 

A actividade fisiológica da planta está fortemente dependente das condições ambientais do local onde 

vegeta. Chaves et al. (2007) referem, a este respeito, que as respostas das videiras à rega deficitária 

estão dependentes das condições ambientais durante todo o ciclo vegetativo. Assim, factores como a 

temperatura e humidade relativa do ar, o vento, a precipitação (a capacidade de armazenamento do 

solo) exercem a sua influência sobre a temperatura e o teor em água dos tecidos vegetais (pela sua 

influência nas perdas de água por transpiração) e na disponibilidade de fotoassimilados/energia 

necessários ao desenvolvimento da planta (crescimento e reprodução). Adicionalmente, o défice 

hídrico do solo pode reflectir outras condições climáticas além da precipitação, dado que elevadas 

radiações incidentes e temperatura levam ao aumento da evaporação e, consequentemente, a um 

mais rápido esgotamento da reserva de água do solo (Zsófi et al., 2009). Também o efeito conjugado 

da baixa infiltração e consequente aumento do escoamento superficial da água da chuva podem 

provocar défice hídrico no solo (Pacheco, 1989). As técnicas de gestão do solo (mobilização vs. não 

mobilização, herbicida na entrelinha vs. enrelvamento), os baixos níveis de matéria orgânica no solo e 

a maquinaria utilizada na poda e na vindima em condições de solo húmido ao induzirem acréscimos 

na compacidade do solo, influenciam significativamente o rehumedecimento do solo no período 

Outono-Inverno nas nossas condições climáticas (Pacheco, 1989). O declive e a exposição da vinha 

podem determinar o intervalo de flutuação diário da temperatura e os valores mínimos à noite. Assim, 

o declive, a exposição e o tipo de solo das vinhas podem modificar fortemente o processo de 

maturação, conduzindo a profundas diferenças na composição dos vinhos (Zsófi et al., 2009). 

Sob clima mediterrânico o crescimento vegetativo inicial da videira ocorre, normalmente, num período 

onde a disponibilidade hídrica do solo não é limitante. Contudo, nas etapas posteriores, o clima (Calò 

et al., 2002) e a disponibilidade hídrica do solo desempenham um papel determinante no estado 

hídrico da videira e, consequentemente, no seu equilíbrio vegetativo e reprodutivo (Calò et al., 2002; 

Barroso et al., 2001). 
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Quando sujeita a défice hídrico a videira responde reduzindo a abertura estomática, de modo a limitar 

as perdas de água, criando, deste modo, um melhor balanço entre as necessidades e a extracção de 

água do solo pelas raízes. Contudo, se a duração e severidade do défice hídrico aumentar os 

estomas podem ficar fechados por períodos de tempo mais longos, limitando a fotossíntese e a 

produção de fotoassimilados (Intrigliolo e Castel, 2006; Prichard, 2003). Assim, o papel 

desempenhado pelos estomas, no balanço entre as perdas de água por transpiração e a absorção de 

CO2, está estreitamente relacionado com a sua extrema sensibilidade quer aos factores ambientais 

quer a factores fisiológicos internos. Sendo a depressão da condutância estomática, usualmente 

verificada ao meio-dia solar, uma regulação importante no controlo das perdas de água. A 

intensidade dessa depressão está dependente de factores como a humidade atmosférica, a 

temperatura e o estado hídrico da planta (Chaves et al., 2003). Alguns autores (Intrigliolo et al., 2007; 

Intrigliolo et al., 2005) referem mesmo que, défices de pressão de vapor (VPD) elevados se 

sobrepõem à disponibilidade hídrica do solo no controlo da abertura estomática. Podendo mesmo os 

estomas fechar, em resposta a uma elevada demanda evaporativa da atmosfera ao meio-dia (Correia 

et al., 1995). 

O défice hídrico provoca uma variedade de respostas fisiológicas nas videira que, directa ou 

indirectamente, afectam o rácio de carbono assimilado por unidade de água perdida (Schultz, 2000) 

e, consequentemente, todo o desenvolvimento vegetativo e reprodutivo da videira. Contudo, as 

respostas a determinado stress só podem ser avaliadas tendo em consideração todos os 

ajustamentos que ocorrem em diferentes escalas temporais e a diferentes níveis de organização 

interna da planta, desde os processos bioquímicos até à morfologia da folha e arquitectura do 

copado. Estes ajustamentos e a amplitude da(s) resposta(s) variam com a casta, nomeadamente com 

a sua adaptação à situação ecológica onde vegeta (Sanchez-de-Miguel et al., 2005; Silvestroni et al., 

2005; Schultz, 2000; Winkel e Rambal, 1990), e a rapidez com que o stress se faz sentir (Schultz, 

2000; Flexas et al., 1999). 

Também o porta-enxerto, pela sua interacção com a casta, condiciona as trocas gasosas e as 

propriedades hidráulicas da casta. Enquanto alguns porta-enxertos não conseguem fornecer as 

elevadas demandas de água requeridas pelas copas de grande dimensão outros, aparentemente, 

reduzem a dimensão das copas, como estratégia para evitar o défice hídrico (Sampaio, 2007). 

É aceite pela maioria dos autores que os mecanismos mais frequentes de resposta da vinha ao défice 

hídrico do solo passa por evitar a seca (Cuevas et al., 2006; Shellie e Glenn, 2008), isto é, em 

situações de stress hídrico, a videira tem uma capacidade limitada para restringir as perdas de água 

por transpiração. Sendo o fecho dos estomas o mecanismo primário usado pelas videiras para 

manter a turgescência das células, quando sujeitas a défice hídrico (Shellie e Glenn, 2008). 

Flexas et al., (2004) referem que a recuperação da videira a um défice hídrico poderá depender não 

apenas da severidade do stress, mas também de uma interacção complexa entre a idade da videira 

e/ou da folha, intensidade da radiação solar, número de ciclos de défice hídrico consecutivos e, 

possivelmente, de muitos outros factores. Referindo a este respeito Baeza et al., (2007), que para 

disponibilidades hídricas do solo semelhantes, à medida que as condições ambientais se vão 

afastando do óptimo, ao longo do dia, as condições ambientais aumentam a sua influência no 
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metabolismo fotossintético da folha, relativamente à disponibilidade hídrica do solo. Quando as 

restantes condições estão próximo do óptimo, a disponibilidade hídrica do solo exerce maior 

influência na resposta da folha. Assim, à medida que as condições ambientais se afastam do óptimo 

para a fotossíntese, maior disponibilidade hídrica do solo deve ser assegurada, de modo a que a 

água possa ser facilmente absorvida pelas raízes e a demanda evaporativa da planta possa ser 

satisfeita. Por outras palavras, a gama óptima de disponibilidade hídrica do solo tem de ser 

equacionada como função das condições ambientais. 

O stress hídrico e a posição da folha na copa são factores que podem afectar a resposta estomática 

ao VPD. O mecanismo de resposta dos estomas ao VPD não é bem conhecido e duas hipóteses 

contrastantes têm sido propostas para explicar tal fenómeno. Uma hipótese, defende que a 

condutância estomática (gs) decresce directamente com o aumento do VPD, com o ácido abcísico 

(ABA) nas folhas a, provavelmente, despoletarem a resposta. A outra hipótese, defende que a gs 

decresce à medida que o VPD aumenta, devido ao aumento da transpiração (E), que diminui o 

potencial hídrico foliar (Streck, 2003). Acrescentando Winkel e Rambal (1990), que as vinhas 

orientadas em linhas, a vegetação, por meio dos estomas, joga um papel determinante no controlo do 

fluxo de evaporação. Como os copados são descontínuos e como tal aerodinamicamente rugosos, o 

vento é pouco atenuado. Nestes casos, a transpiração da vegetação está fortemente ligada à 

corrente de ar acima do copado. Porque a taxa de transpiração é então proporcional à condutância 

estomática e ao défice de pressão de vapor de água da atmosfera, as alterações na condutância 

estomática são de extrema importância no controlo do estado hídrico da videira. 

O potencial hídrico foliar base (ΨPD), medido antes do nascer do sol, é um indicador do estado hídrico 

da planta quando o fluxo de água na planta é nulo. Ao mesmo tempo, fornece informação do 

potencial hídrico do solo, uma vez que a ausência de transpiração, associada à absorção de água 

pelas raízes, permite o restabelecimento do equilíbrio entre o potencial de água na planta e o 

potencial de água do solo na zona de maior potencial em exploração pelas raízes (Gruber e Schultz, 

2005; Choné et al., 2001; Lopes et al., 1998; Tardieu e Simonneau, 1998; Pacheco, 1989). Pacheco 

(1989) refere ainda que uma sucessão de ΨPD elevados ao longo do ciclo vegetativo, mais que 

representar uma maior quantidade de água disponível no solo, significa uma elevada capacidade das 

raízes em explorar novos volumes de solo húmido. Com o decorrer do ciclo da videira e, na ausência 

de precipitação ou rega, o restabelecimento do equilíbrio hídrico entre o solo e as raízes ocorre a 

potenciais decrescentes de água no solo sendo, nesta situação, a capacidade de recuperação do 

estado hídrico da videira durante a tarde e noite decrescente (Chaves, 1986). A transferência de água 

da rizosfera para a planta é comandada pelo gradiente de potencial entre as raízes e o solo. Para um 

potencial mínimo nas raízes (ex. 1,5 MPa), este em relação com o potencial hídrico foliar num dado 

momento, quanto maior o potencial de água no solo, maior é o fluxo de entrada de água na planta. 

Há medida que o potencial hídrico na rizosfera decresce, sendo mais ou menos fixo o mínimo nas 

raízes, menor é o fluxo de água transferido do solo para a planta, situação essa que é agravada pela 

queda exponencial da permeabilidade quando o teor em água decresce da CC para a situação de 

MaxDess (Pacheco, 1989). Por outro lado, o potencial hídrico foliar (Ψ) diurno, reflecte a combinação 

de muitos factores, como a demanda local de água da folha (défice pressão vapor (VPD), radiação 
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interceptada pela folha), a disponibilidade hídrica do solo (Choné et al., 2001; Tardieu e Simonneau, 

1998; Pacheco, 1989), a condutividade hidráulica interna da planta e a regulação estomática (Choné 

et al., 2001). Referindo os mesmos autores que o Ψ apresenta variações devidas à fase do ciclo 

vegetativo, relacionadas nomeadamente com a dimensão e orientação do seu coberto vegetal, 

devidas às alterações provocadas pelas condições ambientais (nomeadamente temperatura e 

humidade relativa do ar) diferenciais ao longo do dia, bem como as devidas à disponibilidade hídrica 

do solo. Lopes (1994) refere também que nas plantas regadas o Ψ não afectou o controlo estomático, 

reagindo sobretudo aos factores atmosféricos. Enquanto que, em videiras não regadas, a gs foi 

condicionada pelo estado hídrico da folha e/ou do solo. 

Baeza et al. (2007) referem que as taxas de fotossíntese mais elevadas se registam a valores de 

potencial hídrico foliar de base (ΨPD) mais elevados (aproximadamente -0,20 MPa). Como tal, 

apontam este valor de ΨPD como referência quando se pretendem manter elevadas taxas de 

fotossíntese das videiras. Deloire et al. (2004) classificam esses ΨPD como “ausência de stress 

hídrico” e recomendam e sua manutenção do abrolhamento até ao vingamento. 

Lopes et al. (1998) referem que a taxa de assimilação de CO2 líquida é quase nula quando o ΨPD é 

inferior a -0,5 MPa. Valor referido por Baeza et al. (2007) como inibidor do crescimento dos 

pâmpanos. 

Vários autores referem que o fecho dos estomas, em resposta ao stress hídrico, pode ocorrer mesmo 

antes de qualquer alteração detectável no potencial hídrico foliar (Flexas et al., 2002; Flexas et al., 

1998; Correia et al., 1990). Dry e Loveys (1998) sugerem que as alterações na actividade fisiológica 

da folha estão mais relacionadas com as alterações na disponibilidade hídrica do solo que, com as 

alterações do estado hídrico da folha. Como tal, a gs pode ser um indicador útil do stress hídrico da 

videira (Flexas et al., 2002). A resposta da taxa de fotossíntese (A) ao potencial hídrico foliar (Ψ) não 

deve, por isso, ser o único parâmetro a considerar na adequação da quantidade de água a fornecer à 

videira uma vez que os estados fenológicos, a partição dos fotoassimilados na videira, bem como o 

estilo de vinho pretendido devem, também, ser levadas em conta antes de tomar qualquer decisão 

(Deloire et al., 2005). 

Flexas et al. (2004) referem que, sob stress hídrico moderado, a recuperação da taxa de fotossíntese, 

após rehidratação das videiras, é muito rápida. Tendo Flexas et al. (1999) observado que, a 

recuperação completa da taxa máxima de assimilação de carbono se verificou uma noite após a rega, 

mesmo quando a gs, imediatamente antes da rega, se encontrava abaixo de 0,1 mol H2O m
-2

.s
-1

 e 

havia sinais de sub-regulação metabólica, evidenciada pelo decréscimo na evapotranspiração das 

videiras (ETR). Contudo, em condições naturais de Verão Mediterrânico e sob stress hídrico severo a 

recuperação total da fotossíntese, para valores idênticos aos verificados antes do stress, só se deu 

cerca de 4 dias após a rega (verificando-se uma recuperação de apenas 60% da A, uma noite após a 

rega). A recuperação total da A, gs e ETR foi semelhante (Flexas et al., 2004). 

Flexas et al. (2004) sugerem que o metabolismo fotossintético é substancialmente resistente ao 

stress hídrico até que a gs seja inferior a 0,10-0,15 mol H2O m
-2

.s
-1

. Contudo, estes baixos valores de 

gs são, usualmente, observados em condições naturais em regiões semiáridas, sugerindo que nestas 

as limitações não estomáticas são um componente importante da inibição fotossintética. O limiar de 
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gs, a partir do qual o metabolismo fotossintético é afectado normalmente coincide com a alteração do 

padrão de variação da eficiência intrínseca de uso da água (A/gs) em resposta ao stress hídrico, de 

tal modo que o máximo de A/gs é alcançado, no limite, entre as limitações à difusão de CO2 e as 

limitações metabólicas da fotossíntese (Flexas et al., 2004).  

Os estomas condicionam o arrefecimento da folha através das trocas de calor latente com a 

atmosfera (Chaves et al., 2003) e, consequentemente, em climas com temperaturas extremas muito 

elevadas, como muitas vezes sucede no Verão dos climas mediterrânicos, condicionam a actividade 

fisiológica da folha. 

2.3 EFEITO DA DISPONIBILIDADE HÍDRICA NO DESENVOLVIMENTO VEGETATIVO E 

REPRODUTIVO 

O transporte de água na planta é parte integrante do processo de crescimento por multiplicação 

celular e contribui para grande parte do incremento do volume celular, que caracteriza o crescimento. 

Em condições de défice hídrico intenso o crescimento vegetativo é inibido sendo o crescimento 

radicular favorecido (Hsiao e Xu, 2000). 

O desenvolvimento foliar define a dimensão do copado de uma planta, a sua capacidade de captação 

da energia radiante e a sua capacidade fotossintética e os ganhos de carbono e energia (Hsiao e Xu, 

2000); ao mesmo tempo, condiciona a absorção de água do solo, através da transpiração (Matthews 

et al., 1987). O crescimento radicular define a extensão em que uma planta explora o solo pela água 

e nutrientes. O crescimento destes dois órgãos, contudo, compete pelos fotoassimilados produzidos 

nas folhas e pelos minerais e água absorvidos pelas raízes. Assim, o crescimento radicular e foliar 

estão coordenados e as dimensões de ambos variam dinamicamente, em resposta às condições 

ambientais, de modo a optimizar a utilização dos assimilados e outros recursos (Hsiao e Xu, 2000; 

Pacheco, 1989). Tal facto permite explicar a perda do equilíbrio hídrico nos primeiros estágios de 

desenvolvimento da videira, quando o desenvolvimento vegetativo da parte aérea é muito elevado. A 

transpiração pode exceder a capacidade das raízes restituírem à planta a água perdida pelas folhas, 

provocando um desequilíbrio hídrico da planta, independentemente da disponibilidade hídrica do solo 

(Matthews et al., 1987; Van Zyl e Weber, 1981). À medida que o copado se desenvolve, se as 

propriedades do sistema radicular se mantiverem com condutância hidráulica semelhante forma-se 

um gradiente crescente de potencial hídrico, dado que uma copa de maior dimensão exige maiores 

fluxos de água (Olivo et al., 2009). Acrescentando Pacheco (1989) que na fase inicial do ciclo 

vegetativo da videira são os factores temperatura e concentração de oxigénio que parecem 

apresentar um carácter limitante à actividade do sistema radicular, passando depois a estar 

dependente do desenvolvimento da parte aérea, para na fase de maturação o factor limitante ser a 

disponibilidade hídrica. Assim, a maior ou menor utilização da reserva hídrica do solo disponível para 

a planta não depende apenas da quantidade de água (ou do seu estado energético) mas também de 

outros factores ligados ao metabolismo do sistema radicular, nomeadamente da atmosfera e 

temperatura do solo. 

O crescimento das raízes permite a exploração de água em novos volumes de solo e, 

consequentemente, a melhoria do estado hídrico da planta (Hsiao e Xu, 2000). Assim, os efeitos do 
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défice hídrico na planta são, em parte, minorados por este incremento na absorção de água, mas 

também pela redução do tamanho da copa e da sua taxa de transpiração. Observando-se portanto 

uma interacção entre o desenvolvimento da copa e o crescimento radicular, regulada pela 

disponibilidade hídrica do solo. 

Pacheco (1989) acrescenta que o modelo de dessecação do perfil hídrico do solo por absorção 

radicular está relacionado com o pedoclima. Contando-se entre os factores deste, com influência no 

sistema radicular, o teor em água, a taxa de difusão do oxigénio e a temperatura. Contudo, também 

os factores de crescimento translocados da parte aérea para as raízes influenciam a actividade do 

sistema radicular. 

Períodos de défice hídrico moderado, mesmo que curtos, podem retardar significativamente o 

crescimento dos pâmpanos (Schultz e Matthews, 1988) e a taxa de expansão das folhas, enquanto 

que a fotossíntese das folhas adultas é, geralmente, menos afectada (Baeza et al., 2007). Deste 

modo, quando sujeitas a um dessecamento progressivo do solo a fracção da biomassa repartida para 

as folhas existentes do copado é maior, aumentando o peso seco por unidade de área da folha 

(Koundouras et al., 2008). Também Chaves et al. (2007) observaram que o défice hídrico moderado, 

resultado de estratégias de rega deficitária, reduz a área foliar total das videiras ao pintor, 

comparativamente à situação de conforto hídrico. Referem ainda que as diferenças observadas na 

área foliar total são devidas, essencialmente, às diferenças observadas na área foliar das netas. 

Resultado também referido por Lopes (1994) em que as videiras regadas originam uma maior área 

foliar por sarmento, devido sobretudo ao desenvolvimento das netas. 

O stress hídrico exerce grande influência no desenvolvimento dos pâmpanos (Baeza et al., 2007; Dry, 

2005; Van Leeuwen et al., 2003) sendo, de modo geral, o desenvolvimento vegetativo mais sensível 

ao stress hídrico que o desenvolvimento dos bagos (Dry, 2005; Prichard, 2003). 

Lopes et al. (2001) encontraram correlações significativas entre os parâmetros do desenvolvimento 

vegetativo e o Sψ – Integral de stress hídrico (calculado a partir do potencial hídrico foliar de base, 

pela fórmula proposta por Myers (1988)), encontrando coeficientes de correlação mais elevados na 

área foliar principal ao pintor (correlação negativa) e na percentagem de folhas senescentes ao pintor 

(correlação positiva). Os mesmos autores apresentam correlações significativas (negativas) entre o 

peso de lenha de poda e a intensidade de Sψ, nos períodos por eles analisados (floração-pintor, 

pintor-vindima e floração-vindima). 

A disponibilidade hídrica facultada pela rega origina maiores produções comparativamente a videiras 

não regadas e sujeitas a stress hídrico mais intenso (Baeza et al., 2007; Santos et al., 2005; Barroso 

et al., 2001; Lopes, 1994), devido ao aumento do peso dos cachos, por acréscimo do volume dos 

bagos e não por um maior número de cachos (Santos et al., 2005; Souza, 2004). Por seu lado, o 

défice hídrico moderado pelo recurso a técnicas de RDI reduz o tamanho dos bagos e o peso dos 

cachos (Zsófi et al., 2009; Baeza et al., 2007; Salón et al., 2005; Sivilotti et al., 2005; Roby e 

Matthews, 2004; Van Leeuwen et al., 2003; Kennedy et al., 2002; Ojeda et al., 2002; Possingham, 

2002) resultando, para a maioria dos autores, numa menor produção. Contudo, Baeza et al., (2007) 

não verificaram diferenças no número de bagos por cacho ou no número de cachos nas diferentes 

dotações de rega. Os autores explicam este facto por a diferenciação das flores, nas inflorescências, 
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acontecer próximo do abrolhamento, altura em que todos os tratamentos estão bem supridos com a 

água acumulada no solo durante o período de Inverno. 

2.4 EFEITO DA DISPONIBILIDADE HÍDRICA NA QUALIDADE DOS BAGOS 

A composição do mosto à vindima é sensível ao estado hídrico da videira durante o desenvolvimento 

dos bagos (Prichard, 2003). Sendo o efeito combinado de diversos factores, como a radiação solar 

interceptada e a temperatura, o estado hídrico do solo (Zsófi et al., 2009; Guidoni et al., 2008; 

Downey et al., 2004; Spayd et al., 2002), bem como a relação entre a superfície foliar exposta e a 

produção (Guidoni et al., 2008; Downey et al., 2004; Spayd et al., 2002) responsável pela qualidade 

das uvas. Assim, a elevada qualidade das uvas para a produção de vinho tinto é obtida, quando um 

factor limitante reduz o vigor da videira e o tamanho dos bagos, aumentando o conteúdo em fenóis da 

película (Van Leeuwen e Seguin, 2006; Dry, 2005). O regime hídrico, para a produção de uvas com 

elevado potencial enológico, corresponde à situação de constrangimento hídrico moderado, no 

período entre a alimpa e o pintor (Dry, 2005), quer por o clima ser seco (ET0 elevado e/ou 

precipitação moderada) ou por a capacidade de retenção do solo ser baixa (Van Leeuwen e Seguin, 

2006). 

A limitação da alimentação hídrica da videira induz efeitos negativos na maturação das uvas 

(limitação da fotossíntese) e efeitos positivos (produção de ácido abcísico, limitação da competição 

entre os ápices vegetativos em crescimento e os bagos pelos hidratos de carbono) (Van Leeuwen et 

al., 2003). Défices hídricos moderados, no período entre o vingamento dos bagos e o pintor, podem 

aumentar a taxa de acumulação de açúcar no bago, resultando em vindimas mais precoces 

(Kriedemann e Goodwin, 2003; Van Leeuwen et al., 2003), mais ricas em açúcares redutores, em 

taninos (Kriedemann e Goodwin, 2003; Prichard, 2003; Van Leeuwen et al., 2003) e em antocianas 

(Castellarin et al., 2007a; Dry, 2005; Kriedemann e Goodwin, 2003; Prichard, 2003; Van Leeuwen et 

al., 2003). Facto que, segundo diversos autores, não se explica, unicamente, pela reduzida 

competição pelos açúcares, entre o crescimento dos pâmpanos e a maturação dos frutos, mas 

também pela reduzida dimensão dos bagos, e consequente aumento da relação área de 

película/volume de polpa (Zsófi et al., 2009; Sivilotti et al., 2005; Roby e Matthews, 2004; Van 

Leeuwen et al., 2003; Kennedy et al., 2002, Ojeda et al., 2002). Também Ojeda et al. (2002), referem 

que a rega deficitária reduz o peso da polpa e não afecta o peso da película, pelo que a relação 

película/polpa aumenta. A redução das dimensões do copado, provocada pelo défice hídrico, permite 

uma melhor penetração da radiação solar na zona dos cachos, aumentando os pigmentos coloridos 

da película (Prichard, 2003). Afirmando o autor que o aumento dos pigmentos coloridos e dos 

compostos aromáticos parece ser consistente com a melhoria da exposição dos cachos à radiação 

solar. Também Zsófi et al. (2009) e Downey et al. (2006) acrescem aos efeitos do stress hídrico, os 

efeitos da radiação solar incidente e da temperatura, como potenciais factores de alteração da 

concentração fenólica durante o desenvolvimento dos bagos. A maior exposição dos cachos promove 

também a degradação do ácido málico, resultando em mostos à vindima com menor concentração de 

ácido málico (Prichard, 2003; Van Leeuwen et al., 2003). Castellarin et al. (2007a), Castellarin et al. 

(2007b) e Roby et al. (2004) referem que, o défice hídrico tem um efeito moderado na biossíntese e 
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acumulação das proantocianidinas; não tendo encontrado diferenças nas concentrações médias de 

proantocianidinas, durante a maturação. 

Chaves et al. (2007) referem que a rega não afecta significativamente a acumulação de açúcares. 

Afirmando que, os bagos das videiras sujeitas a stress hídrico moderado (PRD e RDI) actuam como 

um sink preferencial para os fotoassimilados. Possingham (2002) afirma que a RDI pode aumentar o 

teor em sólidos solúveis, a cor e o aroma dos bagos. Roby et al. (2004) e Salón et al. (2005) referem 

que parece haver uma ligação entre as videiras sujeitas a stress hídrico e a maior intensidade de cor 

do mosto e o maior teor em sólidos solúveis (TSS). Contudo, alguns autores observaram resultados 

contrários (Esteban et al., 2002; Esteban et al., 1999) ou pequenas diferenças no TSS (Reynolds et 

al., 2005). Diversos autores referem que o pH não é muito afectado pela rega deficitária (Chaves et 

al., 2007; Reynolds et al., 2005; Sivilotti et al., 2005; Gurovich e Páez, 2004). Os mesmos autores e 

Baeza et al. (2007) referem que também a acidez total não é muito afectado pela rega deficitária. 

Quando são encontradas diferenças na acidez total estas são devidas, em grande parte, à mais lenta 

degradação do ácido málico em condições de rega excessiva da videira, que é influenciada 

indirectamente pelos efeitos do microclima de um coberto com elevado vigor ou devido a um atraso 

na maturação devido a produções mais elevadas (Salón et al., 2005; Esteban et al., 1999). 

Em condições climáticas severas a exposição das uvas, promovida pela menor dimensão do copado 

de videiras expostas a défice hídrico moderado, pode levar a um aumento excessivo da temperatura 

do bago, revertendo a acumulação de pigmentos e provocando uma fraca coloração dos bagos 

(Prichard, 2003). Em situações de stress hídrico severo a fotossíntese é fortemente limitada, podendo 

ocorrer paragens de maturação (Prichard, 2003; Van Leeuwen et al., 2003). Se, também, a produção 

for elevada a acumulação de açúcares é diminuída, resultando num retardamento da data de vindima. 

Sendo os acréscimos finais de açúcar no bago, provavelmente, devidos à desidratação do bago e 

não à produção de açucares. O resultado são uvas com um balanço pobre em solutos e um potencial 

enológico baixo (Prichard, 2003). Contudo, Van Leeuwen et al. (2003) referem que o potencial 

enológico das uvas será menor na situação de ausência de constrangimento hídrico, 

comparativamente à situação de stress hídrico excessivo. 

Lopes et al. (2001) encontraram correlações significativas entre o integral de stress hídrico (Sψ), os 

componentes do rendimento e a composição do bago. O peso do bago e a produção apresentaram 

correlações altamente significativas com o Sψ, em qualquer dos períodos por eles analisado 

(Floração-Pintor; Pintor-Vindima e Floração-Vindima). O conteúdo em açucares e a acidez do mosto 

correlacionaram-se negativamente com Sψ, não sendo contudo significativos os coeficientes de 

correlação. Os autores referem ainda que o pH do mosto apresentou uma correlação positiva e 

significativa com a intensidade do Sψ no período de maturação. A este respeito, Baeza et al. (2007) 

referem que o facto de em alguns ensaios não serem encontradas relações significativas entre o 

conteúdo em sólidos solúveis totais e o SΨ pode dever-se ao atraso, propositado, da vindima até que 

seja alcançado o teor em sólidos solúveis desejado. 
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2.5 EFEITO DA DISPONIBILIDADE HÍDRICA NAS RESERVAS DE CARBONO DA PLANTA 

(VIGOR) 

A gestão da vinha, após a vindima, pode ter influência significativa na acumulação de reservas da 

videira afectando, assim, a produção do ciclo vegetativo seguinte. A este respeito, Smith et al. (2006) 

referem que as reservas de carbohidratos representam um papel essencial no suporte do 

crescimento vegetativo nas primeiras fases do ciclo da videira, até que a área foliar desenvolvida pela 

planta e a sua actividade fotossintética, seja suficiente para suprir as necessidades em carbono da 

videira. As reservas também podem ser usadas em fases mais tardias do ciclo vegetativo, de modo a 

suprirem insuficiências de hidratos de carbono provenientes da fotossíntese. Contudo, a 

reconstituição das reservas pode ser modificada pela carga à poda, pela capacidade fotossintética da 

planta ou por qualquer factor ambiental ou de gestão da cultura que influencie o balanço de carbono 

da videira ou a sua capacidade sazonal de assimilação de carbono (Smith et al., 2006). 

Os mesmos autores observaram um aumento significativo da produção quando alteraram o balanço 

de carbono das videiras (vindimando-as mais cedo e promovendo a manutenção das folhas por mais 

tempo na planta) verificando que a desfolha completa reduziu a produção. Por seu lado, a desfolha 

parcial cujo objectivo seria simular a severidade de uma vindima mecânica na copa produziu efeitos 

mínimos na produção. Os autores atribuíram a variação na produção a diferenças no peso do cacho; 

referindo ainda que as diferenças no peso do cacho são, em larga medida, devidas ao maior número 

de inflorescências, que aumentou com a vindima precoce e diminuiu com a desfolha completa. O 

número de cachos também foi reduzido pela desfolha completa e aumentou com a vindima precoce, 

sugerindo que a alteração no balanço de carbono de um ciclo vegetativo foi suficiente para alterar a 

iniciação floral do ciclo seguinte. Contudo, após dois anos de ensaio, a iniciação floral não se alterou 

significativamente entre tratamentos. Uma explicação possível para as diferenças observadas na 

resposta de frutificação em um ou em dois ciclos de tratamentos pós-colheita deve-se ao facto de os 

efeitos directos dos tratamentos na iniciação floral serem progressivamente alterados pelos seus 

efeitos no crescimento dos pâmpanos e desenvolvimento da copa. A acumulação de reservas das 

plantas também foi alterada no terceiro ano de estudo pelas diferenças de produção induzidas pelos 

tratamentos pós-colheita. Assim, os autores observaram que o tratamento com produção mais 

elevada e colheita mais precoce possuía os níveis de reservas mais baixos à vindima, enquanto que 

o tratamento com a produção mais baixa e desfolha completa possuía o nível de reservas 

acumuladas mais elevado. Estes resultados mostram a relação dinâmica entre a produção e a 

acumulação de reservas na planta, mas também que a complexidade de interacções entre as duas 

(como a iniciação floral) pode durar dois, ou mais, ciclos vegetativos (Smith et al., 2006). 

Resultados obtidos por Smith et al., (2006) sugerem que o período pós vindima tem uma importância 

crescente na acumulação de reservas da planta à medida que os níveis de produção aumentam. 

Se as reservas armazenadas pela videira à queda da folha não influenciarem directamente o 

desenvolvimento vegetativo e reprodutivo do ciclo seguinte, então a manipulação deliberada da 

acumulação de reservas poderá constituir um método alternativo de gestão do vigor e produção da 

videira (Smith et al., 2006). 
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Resultados obtidos por Smith et al., (2006) sugerem que a maturação das uvas tem elevada 

prioridade na redistribuição do carbono assimilado, seguida dos pâmpanos e das raízes. Contudo, na 

ausência de cachos o crescimento das raízes e dos pâmpanos têm, aparentemente, igual prioridade. 

A aparente baixa prioridade do crescimento radicular na partição do carbono assimilado, em vinhas 

com cachos presentes, relativamente ao crescimento dos pâmpanos, poderá estar relacionada com 

as diferenças nos períodos de crescimento activo, com o estabelecimento da maior parte da 

biomassa do coberto vegetal antes do pintor. 

De salientar que para além das diversas técnicas de manipulação do copado com influência no 

balanço de carbono da videira também o défice e o excesso hídrico podem exercer efeitos sobre esse 

balanço. Desfolhas precoces em resultado de stress hídrico forte são vulgares em climas quentes e 

secos, em resultado das restrições hídricas impostas às videiras. Por outro lado, o excesso de 

disponibilidade de água para a planta em determinadas fases do seu ciclo vegetativo condicionam o 

início da maturação, prolongando o período de desenvolvimento vegetativo em detrimento da 

maturação. Verificando-se, deste modo, um condicionamento da produção da videira em termos 

quantitativos e qualitativos. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

Neste capítulo apresentam-se os materiais e métodos utilizados nas medições efectuadas neste 

trabalho. 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PARCELA EXPERIMENTAL 

O presente trabalho baseia-se num ensaio de rega deficitária em vinha instalado no Monte das 

Palmeiras, Pias, concelho de Serpa, distrito de Beja (37º 58‟ latitude Norte, 7º 33‟ longitude Oeste). O 

ensaio ocupa uma área total de 4 ha de uma parcela de vinha da casta Aragonez (Vitis vinifera, L.), 

com 9 anos, enxertadas em SO4. O compasso utilizado é de 2,8 m x 1,0 m, correspondente a uma 

densidade de plantação de 3570 videiras por hectare. 

3.1.1 MATERIAL VEGETAL E SISTEMA DE CONDUÇÃO 

As videiras são conduzidas em monoplano vertical ascendente e podadas em cordão Royat bilateral. 

O tronco tem uma altura de 60 cm. O sistema de armação é composto por um arame de formação a 

60 cm do solo, dois arames de orientação da vegetação colocados a 100 cm, e um arame de suporte 

do topo da sebe a 170 cm do solo. As linhas estão orientadas no sentido Nordeste-Sudoeste. 

3.1.2 CARACTERIZAÇÃO EDAFO-CLIMÁTICA 

A parcela do ensaio inscreve-se num terreno de topografia ondulada, com declives suaves (inferiores 

a 5%). 

São solos profundos (profundidade superior a 1,5 m), de textura argilosa e argilo-limosa, com argilas 

expansíveis até aos 0,8 a 1,0 m de profundidade, ricos em cálcio, mas pobres em carbonato de cálcio 

no solum. As camadas profundas exploradas pelo sistema radicular da videira (até ca. 3 m), 

apresentam textura franco-argilo-limosa e são bastante ricas em carbonato de cálcio secundário. A 

reserva útil de água utilizável pela videira até aos 2,7 m é de, aproximadamente, 220 a 240 mm. 

São solos de elevado potencial produtivo para a cultura da vinha e não apresentam limitações. 

O clima caracteriza-se por Invernos moderados (média de 6 ºC de temperatura mínima e 10,5 ºC de 

temperatura média) e Verões quentes (média das temperaturas máximas de 33 ºC e temperatura 

máxima absoluta frequentemente superior a 40 ºC) e secos (média 8 mm precipitação) de 

temperaturas médias elevadas. A precipitação média anual é de 580 mm, com aproximadamente 

75% da precipitação a ocorrer no período de repouso, ou baixa actividade da videira (meses de 

Outubro a Março). 

3.2 SISTEMAS DE CONDUÇÃO 

3.2.1 VIDEIRA 

A carga definida à poda foi de 12 olhos por videira (42840 olhos/ha), distribuída por seis unidades de 

frutificação podadas a 2 olhos cada. 
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Como práticas de intervenção em verde, foram efectuados supressões de lançamentos, realizada 

manualmente e, por norma, no estado fenológico de cachos visíveis, seguida da orientação da 

vegetação na vertical ascendente (logo que a altura de vegetação permitia a sua orientação no 

interior dos arames) e uma desponta mecânica efectuada ao estado de bago de ervilha e apenas no 

topo da sebe. 

A lenha de poda foi colocada na entrelinha e triturada com recurso a um triturador de vides. Esta 

operação foi efectuada durante o mês de Fevereiro de 2007. 

Os tratamentos fitossanitários foram executados de acordo com o preconizado em toda a exploração. 

Assim, os tratamentos fitossanitários efectuados foram idênticos em toda a área do ensaio. 

3.2.2 SOLO 

A condução da manutenção do solo foi efectuada com recurso a um enrelvamento natural temporário, 

durante o período Outono-Primavera, a cobrir totalmente a entrelinha. A linha foi mantida livre de 

qualquer vegetação no período vegetativo das videiras com recurso a herbicida aplicado no período 

de repouso vegetativo. A suspensão do enrelvamento ocorreu, no ano em estudo, durante o mês de 

Abril e foi efectuada com recurso a uma fresa de facas verticais, realizando uma mobilização 

superficial do solo (aproximadamente 5 cm). 

3.2.3 REGA 

O sistema de rega usado no ensaio é o sistema de gota-a-gota, constituído por gotejadores auto-

compensantes embebidos em tubo de 16 mm de diâmetro e distanciados 1 m. Para cada dotação de 

rega foi colocado um tubo cego ao longo da linha, tendo sido colocado tubo com gotejadores apenas 

na zona correspondente ao tratamento pretendido. A condução da rega é automática, com recurso a 

electroválvulas, e programada de acordo com a data, as dotações e as frequências de rega 

pretendidas. 

O débito dos gotejadores foi monitorizado com recurso a udómetros automáticos, sendo a quantidade 

de água aplicada monitorizada por caudalímetros instalados à cabeça do sistema de rega. 

3.3 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

O delineamento experimental usado consiste num sistema de blocos, com 4 dotações de rega 

(tratamentos): (A) D200 (200 mm), (B) D150 (150 mm), (D) D100 (100 mm), (C) D50 (50 mm), 

correspondentes a, respectivamente, 65%, 50%, 35% e 20% da ET0 no período de rega, e 2 

repetições. 

Dentro de cada bloco os tratamentos foram casualizados. 

Por cada tratamento dispomos de dois blocos correspondendo cada um deles a manchas de solo 

homogéneas mas distintas entre si. A topografia do bloco I é aplanada e o solo apresenta calcário 

activo no solum e subsolo, enquanto o bloco II apresenta topografia com declive inferior a 5% e sem 

calcário activo no solum. 
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Cada tratamento ocupa uma área de 1 ha e compreende 10 cepas úteis, de vigor médio e 

completamente formadas, por bloco. As videiras úteis foram numeradas e sobre elas incidiram todas 

as medições e amostragens efectuadas. 

3.4 VARIÁVEIS EM ESTUDO 

3.4.1 CLIMA: PRECIPITAÇÃO, TEMPERATURA, HUMIDADE RELATIVA E ET0 

As variáveis climáticas foram monitorizadas com recurso a uma estação meteorológica, propriedade 

do COTR, localizada na vizinhança do ensaio. Assim, foram monitorizadas, numa escala horária, a 

temperatura (máxima e mínima), a humidade relativa (máxima e mínima) do ar, a velocidade e 

direcção do vento, a precipitação e a evapotranspiração de referência (ET0). Estes registos 

permitiram determinar as médias horárias e diárias, bem como os extremos diários das variáveis 

temperatura e humidade relativa do ar e da evapotranspiração de referência.  

3.4.2 BALANÇO HÍDRICO DO SOLO, ÁGUA DISPONÍVEL E REGA 

As variáveis balanço hídrico, água disponível e abastecimento de água ao solo pela rega foram 

acompanhados pelo método neutrónico. Tendo para o efeito sido utilizadas sondas de neutrões, 

marca TROXLER, modelo 4300. De modo a permitir o acompanhamento das referidas variáveis 

foram instalados tubos de alumínio de acesso às referidas sondas. Assim, foram instalados, na linha, 

dois tubos por tratamento (A, B, C e D) e por bloco e dois em zona não regada (gotejadores 

suprimidos) de cada bloco, num total de 16 tubos, tendo ainda sido colocado um tubo na zona de 

entrelinha nos blocos I e II, tratamentos A, B e C (num total de seis tubos de acesso à sonda de 

neutrões). 

As medições de água no solo foram efectuadas de 0,2 em 0,2 m, até à profundidade máxima de 

2,7m. A primeira medição foi efectuada à profundidade de 0,2 m. 

A monitorização foi efectuada quinzenalmente até à data de inicio da rega, sendo posteriormente 

efectuada semanalmente. A monitorização da variação do teor de humidade no volume de solo 

potencialmente explorado pelas raízes, permitiu determinar o armazenamento de água no solo e a 

sua evolução. Com base no armazenamento de água útil no solo (Arm), no tempo t1, correspondente 

ao perfil de máximo humedecimento (CC) e tempo t2 correspondente ao perfil de máxima 

dessecação (MaxDess), determinou-se a variação do armazenamento de água útil no solo (Arm), em 

percentagem da reserva de água utilizável (RU) para diferentes momentos, pela equação: 

RU (t) = [(Arm (t) – MaxDess) / (CC - MaxDess)] x 100 (%). 

As dotações de rega por modalidade e os critérios utilizados para definir a oportunidade de rega 

foram os seguintes: 

1. Início da rega através da análise combinada dos seguintes factores 

• Paragem do crescimento da videira; 

• Esgotamento de 50% da RU calculada sobre 2 m de espessura do solo; 

• Potencial hídrico foliar de base (ΨPD) na ordem dos -0,3 a -0,35 MPa. 

2. Frequência de rega baseada na variação da RU e do ΨPD de modo a permitir que: 
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• A % de RU decrescesse progressivamente; 

• A variação negativa do ΨPD fosse também progressiva sem ultrapassar o limite de -0,6 MPa. 

• Aplicar a última rega 2 semanas antes da colheita e ajustar a última dotação de rega ao 

seguinte critério: todas as modalidades poderem dispor de uma percentagem de RU que garantisse 

uma evapotranspiração média diária não inferior a 2 mm/dia. 

A condução da rega teve por base a variação do armazenamento em água no solo, o potencial 

hídrico foliar de base (ΨPD) e as diferentes dotações de rega do ensaio. Assim, a rega iniciou-se 

quando se verificou a conjugação dos factores reserva hídrica do solo a 50% da reserva utilizável e 

ΨPD entre -0,3 e -0,35 MPa, sendo a dotação adaptada a cada modalidade. O inicio da segunda rega 

foi desencadeada pelo ΨPD do tratamento com menor dotação de rega, cujo valor não deveria, em 

função do estado fenológico da planta, apresentar um valor inferior a -0,5 MPa. 

A data de início da rega foi coincidente em todos os tratamentos, sendo contudo adaptada a dotação 

da rega em função do objectivo definido para o tratamento. 

3.4.3 VINHA 

3.4.3.1 COMPONENTES DA PRODUÇÃO: CARGA À PODA, PESO DOS BAGOS, PESO E NÚMERO DE 

CACHOS, RENDIMENTO POR HA 

Os registos dos componentes da produção foram efectuados sobre todas as videiras úteis do ensaio, 

num total de 10 videiras por modalidade de rega. Assim, foi efectuado o registo da carga à poda, 

peso de 100 bagos e do número e peso dos cachos por videira, permitindo a determinação do 

rendimento por hectare referente a cada modalidade em estudo. 

3.4.3.2 ÁREA FOLIAR E VIGOR 

A área foliar foi determinada indirectamente, com base no método proposto por Lopes e Pinto (2005). 

Para o efeito, foram seleccionados de entre as videiras úteis, três pâmpanos médios, produtivos por 

cada modalidade vs repetição vs bloco. 

A área foliar de cada folha (AF) foi estimada a partir de um modelo que relaciona a área foliar da folha 

(cm
2
) com a soma dos comprimentos das nervuras secundárias (L2) (Lopes e Pinto, 2005). 

O modelo utilizado na estimativa da área das folhas foi: 

 AF (cm
2
) = 0,5016 x L2

1,9364
 (Equação 1) 

Com a área da folha maior (AF max) e da folha menor (AF min) do sarmento, o seu comprimento (L), 

respectivo número de folhas (NF), foi determinada a área foliar principal do sarmento (AF p), pelo 

modelo (Lopes e Pinto, 2005): 

 AF p = -1511,44 + 1,5 x L + 111 x NF + 7,06 x (AF max) + 4,56 x (AF min) (Equação 2) 

A área foliar secundária (AF n), por sarmento, foi estimada com base no modelo proposto por Lopes e 

Pinto (2005), que relaciona a área foliar das netas com a área da maior folha das netas (AFn max), 

com a área da menor folha das netas (AFn min) e o número total de folhas netas (NFn) do sarmento. 

O modelo utilizado foi: 

 AF n = -195,01 + 51,31 x NFn + 2,36 x AFn max + 1,21 x AFn min (Equação 3) 
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A área foliar total do sarmento foi obtida somando a respectiva área foliar principal e das netas. Com 

base na área foliar total por sarmento e no número de sarmentos por videira, foi determinada a área 

foliar total por videira. Um procedimento idêntico, para a área foliar principal por sarmento e para a 

área foliar das netas, por sarmento, permitiu determinar a área foliar principal e das netas, por videira. 

Registaram-se assim, a área média das folhas principais e a área média das folhas das netas, bem 

como a área foliar principal, a área foliar das netas e a área foliar total por videira. 

Foram efectuados registos da área foliar à floração, ao bago de ervilha e a meia maturação. 

3.4.3.3 POTENCIAL HÍDRICO FOLIAR DE BASE 

Realizaram-se medições do potencial hídrico foliar de base (ΨPD), de acordo com o método descrito 

por Scholander et al.(1965). Foi utilizada uma câmara de pressão, tipo Scholander, modelo 1000 

(PMS Instrument, Co., Corvallis, OR, USA). Foram efectuadas 3 repetições por modalidade de rega e 

por bloco, em folhas adultas em bom estado físico e sanitário e bem expostas à radiação solar, 

seleccionadas de videiras distintas, num total de 48 medições por data de observação. As medições 

foram efectuadas antes do nascer do sol, periodicamente, entre Junho e Agosto. 

O potencial hídrico foliar de base foi usado para determinar o integral de stress hídrico (SΨ), proposto 

por Myers (1988): 

 

Sψ = | [ Σ (Ψi, i+1 - c) n] | (MPa . dia) (Equação 4) 

 

Onde Ψi, i+1 é a media do potencial hídrico foliar de base no intervalo de tempo i, i+1; c, o valor 

máximo do potencial hídrico foliar de base medido (-0,21 MPa, neste ensaio) e n o número de dias do 

intervalo de tempo entre medições. 

3.4.3.4 EVOLUÇÃO DA MATURAÇÃO: COLHEITA E COMPOSIÇÃO DOS BAGOS 

A evolução da maturação das uvas foi acompanhada por amostragem semanal de bagos e análise do 

respectivo mosto. Foram determinadas a concentração em sólidos solúveis (
o
Brix, por refractometria), 

o pH e acidez total (por titulação com NaOH, segundo método OIV, 1990). 

À vindima procedeu-se a nova amostragem para determinação do teor alcoólico provável do mosto, 

pH, acidez total, índice fenóis totais e antocianas. Os fenóis foram doseados por espectrofotometria, 

através da medição da absorvância a 280 nm (método OIV, 1990). As antocianas foram doseadas 

segundo o método de descoloração pelo bissulfito de sódio (Ribéreau-Gayon e Stonestreet, 1965). 

3.4.3.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS 

Os resultados foram submetidos a uma análise de variância. A significância dos valores de F 

calculados para os factores foi de p<0,05 (*), p<0,01 (**) e p<0,001 (***), considerando-se como 

significativa, muito significativo e altamente significativo, respectivamente. Às respostas cujas médias 

se revelaram significativas na análise de variância, foi efectuada uma comparação de médias com 

base no teste da Diferença Mínima Significativa (DMS), a um nível de significância de 5%. Foram 
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efectuadas correlações entre algumas das variáveis em estudo, determinando-se o coeficiente de 

correlação de Pearson e respectiva significância do teste. 

Os programas utilizados na análise dos dados foram o Microsoft Excel e o programa SAS 9.2. 

 

  



Resultados e discussão 

22 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 CARACTERIZAÇÃO CLIMÁTICA 

4.1.1 TEMPERATURA DO AR 

No ano de 2007 a temperatura média do ar no período de repouso vegetativo da videira foi 

semelhante à temperatura média do período de referência (1971-2000). Durante a fase activa das 

videiras, meses de Abril a Julho, as temperaturas médias do ar foram 0,5 a 1,2 ºC superiores à média 

dos 30 anos de referência. No mês de Agosto a temperatura média do ar foi semelhante à do período 

de referência. 

O período do abrolhamento à floração decorreu em 66 dias, necessitando as videiras de 348,3 ºC 

(ΣTa), para completar esta fase de desenvolvimento. A temperatura mínima absoluta foi, neste 

período, de 2,5 ºC sendo o máximo absoluto de 35,9 ºC. A temperatura média do ar foi 15,2 ºC. 

Registou-se, neste período, a ocorrência de dois dias com temperatura superior a 35 ºC. 

O período da floração ao pintor decorreu em 60 dias. As videiras necessitaram neste período de 

698,9 ºC (ΣTa). A temperatura mínima absoluta neste período foi 8,2 ºC, sendo a máxima absoluta 

39,5 ºC. A temperatura média do ar foi 21,6 ºC. Registaram-se neste período 11 dias com 

temperatura do ar superior a 35ºC. 

O período do pintor à vindima decorreu em 41 dias, sendo o somatório das temperaturas activas 

neste período de 603,9 ºC. A temperatura mínima absoluta, neste período, foi 11,2 ºC, para uma 

máxima absoluta de 44,5 ºC. A média das temperaturas do ar, neste período, foi 24,7 ºC. Registaram-

se 18 dias com a temperatura do ar superior a 35 ºC. 

A média das temperaturas mínimas do ar no mês anterior à vindima (Agosto) foi 15,5 ºC. 

Fig. 1 - Normais dos valores da temperatura mínima e máxima do ar, e da 

precipitação média mensal (Beja, 1971-2000). Temperatura média do ar e 
precipitação mensal (ano 2007). 
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4.1.2 PRECIPITAÇÃO 

Relativamente à precipitação no ano de 2007, verifica-se um decréscimo da altura pluviométrica no 

período vegetativo da videira (Março a Setembro) de 7 mm, comparativamente aos anos de 

referência (1971-2000). Enquanto que no período de repouso vegetativo (meses de Outubro 2006 a 

Março 2007) se observa um acréscimo da quantidade de precipitação ocorrida relativamente ao 

período de referência. Assim, no período 1971-2000, registaram-se 572 mm de precipitação, dos 

quais 371 mm ocorreram no período de repouso vegetativo, enquanto que no ciclo vegetativo de 

2006-2007 se registaram 593 mm de precipitação, dos quais 400 mm ocorreram no período de 

repouso das plantas. 

O decréscimo de precipitação verificado em 2007, entre o Abrolhamento (15 de Março) e a vindima 

(28 de Agosto), relativamente ao período de referência, foi insignificante (diferencial de 6,7 mm), face 

à demanda evaporativa no mesmo período. Assim, comparativamente ao período de referência, 

1971-2000, o acréscimo da quantidade de água disponível para as videiras, até ao início da rega, foi 

exclusivamente resultado do acréscimo de precipitação verificado no período de repouso vegetativo. 

A precipitação ocorrida no período do vingamento dos bagos ao bago de chumbo foi 13,4 mm (para 

uma demanda evaporativa média de 5,25 mm/dia neste período). No período bago de chumbo ao 

fecho do cacho a precipitação acumulada era de 19,5 mm para uma demanda evaporativa média de 

5,22 mm/dia. Como tal verifica-se que a precipitação ocorrida no período compreendido entre o 

vingamento dos bagos e o fecho do cacho foi sempre muito inferior à demanda evaporativa nos 

mesmos períodos. A água armazenada no solo até à floração, com relevância para a precipitação 

ocorrida no período de repouso vegetativo, constituiu a única fonte de alimentação hídrica das plantas 

no período de desenvolvimento dos bagos. Sendo por isso o contributo da precipitação muito 

reduzido ou mesmo nulo no período de desenvolvimento dos bagos. 

Os meses de Setembro e Outubro de 2007 contribuíram com 36,7 e 97,2 mm, respectivamente, para 

o total da precipitação ocorrida no período vegetativo da videira, contributo apenas com efeito no 

período de acumulação de reservas das plantas. 

4.1.3 HUMIDADE RELATIVA DO AR 

A humidade relativa do ar variou, em média, para os registos máximos diários entre os 81,3 % e os 

99% e entre os 23,1% e os 60,4% para os registos diários mínimos. Com o mês de Julho a registar os 

valores de humidade relativa do ar mais baixos, mês em que a amplitude diária foi mais elevada. A 

menor amplitude diária da humidade relativa do ar ocorreu no período de repouso vegetativo. No 

decorrer do ciclo vegetativo, a menor amplitude entre a humidade relativa do ar máxima e mínima 

ocorreu no mês de Abril, onde aquela diferença foi de 52,4%. Em média, a diferença entre o máximo 

e mínimo de humidade relativa do ar foi 55,4% (Fig. 2). 

A evapotranspiração potencial foi, em média, de 3,67 mm.dia
-1

 no período abrolhamento – floração, 

5,7 mm.dia
-1

 no período floração - pintor e 6,01 mm.dia
-1

 no período pintor - vindima. 
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4.2 ÁGUA NO SOLO 

4.2.1 ARMAZENAMENTO NO PERÍODO DE REPOUSO VEGETATIVO (OUTUBRO-MARÇO) 

Atendendo à irregularidade da distribuição da precipitação com, aproximadamente, 73,5% a ocorrer 

no período de repouso/baixa actividade vegetativa da videira, o armazenamento de água no período 

de Inverno assumiu um papel de extrema importância no condicionalismo climático do ensaio. Esta 

água directamente disponibilizada às videiras (água armazenada no solo) afecta a fisiologia da videira 

não apenas nos seus estádios iniciais de desenvolvimento até ao início da rega, mas ao longo de 

todo o ciclo vegetativo. Verificando-se após o início da rega que a planta continua a extrair água do 

solo até aos 2,7 m de profundidade, mesmo para as dotações mais elevadas D200 e D150. 

A “capacidade de campo”, determinada a partir do método das flutuações, e definida como o perfil de 

máximo humedecimento do solo, determinado após um período húmido, não mobilizável pela força 

da gravidade, correspondente aos horizontes pedológicos colonizados pelo sistema radicular em 

actividade (Pacheco, 1989), foi de 713,5 ± 24 mm, para o perfil de 0-200 cm. Com o primeiro metro de 

perfil a contribuir com 52% do total da reserva armazenada. Contudo, deste volume de água apenas 

181,5 ± 8 mm constituem reserva utilizável para as videiras, no perfil de 0-200 cm. Deste total, 57% 

estavam armazenados no primeiro metro de perfil de solo. Este padrão de distribuição da reserva de 

água facilmente utilizável com a profundidade está directamente relacionado com o decréscimo da 

densidade radicular em profundidade e, consequentemente, a menor eficiência na absorção de água. 

O padrão de distribuição radicular da vinha apresentado por Pacheco (2008) vem confirmar o que 

acima foi referido. 

 

Fig. 2 - Evolução da humidade relativa do ar, máxima (HRmax) e mínima (HRmin), e da 

Evapotranspiração de referência (ET0), no ciclo cultural de 2007. 
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4.2.2 EVOLUÇÃO DO PERFIL HÍDRICO AO LONGO DO CICLO VEGETATIVO 

4.2.2.1 PRECIPITAÇÃO 

A precipitação, bem como a rega que de seguida abordaremos, constituem as entradas de água no 

sistema solo. Neste capítulo, vamos apenas avaliar a sua influência ao nível do armazenamento de 

água no solo. O armazenamento de água no solo afecta a quantidade de água disponível para as 

videiras em cada momento e como tal o seu estado hídrico. Admitindo que a distribuição e a 

intensidade das chuvadas permitiram a sua total infiltração, isto é admitindo o escorrimento superficial 

nulo e a drenagem nula ou negligenciável para profundidades superiores a 3 m (hipóteses plausíveis 

para este tipo de solo), da análise da Quadro 1, observa-se que a precipitação adicionou, grosso 

modo, 156 mm ao total da água armazenada no solo, do abrolhamento à vindima. A que 

correspondeu uma contribuição de 95,8 mm no período Abrolhamento – floração, de 48,5 mm no 

período floração – pintor e de 11,6 mm no período pintor – vindima. De salientar que dos 11,6 mm de 

precipitação, ocorridos no período pintor-vindima, 11,3 mm correspondem a uma queda pluviométrica 

ocorrida no dia 25 de Agosto, a 4 dias da vindima. 

 

Quadro 1 - Entradas de água no sistema solo, nas diferentes fases do ciclo vegetativo da videira, para os diferentes 

tratamentos de rega definidos (A=D200, B=D150, C=D50 e D=D100). 

Fases do Ciclo Datas Prec. (mm) Rega (mm) 

   A B C D 

Abrolhamento - Floração 15 Mar a 20 Mai 95,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Floração - Pintor 20 Mai a 19 Jul 48,5 59,7 42,0 12,6 25,1 

Pintor à vindima 19 Jul a 28 Ago 11,6 141,4 108,4 47,2 78,6 

TOTAL  155,9 201,1 150,4 59,8 103,7 

 

4.2.2.2 REGA 

A rega teve início na fase de fecho dos cachos (7 de Julho de 2007), cerca de 17 dias após a data em 

que normalmente deveria ter ocorrido (20 de Junho). Nesta data, a reserva de água utilizável (RU) 

variava entre os 7,8% (tratamento A) e os 26,1 % da reserva útil de água no solo (tratamento C) em 

todo o perfil de solo (0-200 cm). As videiras sujeitas aos tratamentos A (D200) e B (D150) já haviam 

esgotado toda a RU no primeiro metro de perfil de solo, restando-lhes apenas 13% e 23,4%, 

respectivamente, da reserva de água utilizável no segundo metro de perfil de solo. As videiras 

sujeitas aos tratamentos C (D50) e D (D100) dispunham de 15% e 6,6% da RU, no primeiro metro de 

solo, e de 32,5% e 31,6% da RU, no segundo metro de solo, respectivamente. Na primeira rega a 

dotação foi de 5mm para o tratamento C (D50), 9mm para o tratamento D (D100), 19mm para o 

tratamento B (D150) e 28mm para o tratamento A (D200). Observou-se após a rega que a dotação A 

permitiu o reenchimento de 87,5% da RU no primeiro metro de solo, sendo o seu contributo no 

segundo metro do perfil bastante moderada (elevou o valor de RU para 28,8%). A dotação B permitiu 

o reenchimento de metade da RU no primeiro metro de solo, sendo o seu contributo para o 

reenchimento do segundo metro do perfil quase nulo (RU=27,2%). A dotação D permitiu duplicar a 
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RU no primeiro metro de perfil do solo (RU=17,3%), sendo o seu contributo para o segundo metro de 

perfil bastante moderado (RU=41,8%). O contributo da dotação C no primeiro metro de perfil foi 

reduzido (RU=19,3%), não chegando a frente de humedecimento a atingir o segundo metro do perfil, 

que assim reduziu a sua RU para 26,1%, em consequência do consumo de água das videiras. 

Posteriormente foram efectuadas 6 regas cuja dotação nunca foi suficiente para permitir o 

reabastecimento do segundo metro de perfil. Assim, após o início da rega, a alimentação hídrica das 

videiras realizou-se, essencialmente no primeiro metro do perfil. A rega foi suspensa a 22 de Agosto, 

aproximadamente 7 dias antes da vindima. 

4.2.2.3 VARIAÇÃO SAZONAL DA DISPONIBILIDADE HÍDRICA DO SOLO 

Como seria expectável, a RU foi decrescente ao longo do ciclo vegetativo da videira, denotando a 

variação do declive da recta o aumento da procura de água pela planta, em consequência do seu 

desenvolvimento vegetativo (respectiva área foliar e, consequentemente, superfície evaporativa), e as 

condições climatéricas do meio (Fig. 3). A data de 5 de Junho (estado fenológico bago de chumbo) 

marca uma viragem acentuada no declive da recta da RU, em todas as modalidades, e coincide com 

o início da fase de maior consumo da água armazenada na camada 100-200 cm (Fig. 8). Com o início 

da rega, verifica-se não só um aumento da disponibilidade hídrica para as videiras, como também 

uma diminuição do declive das rectas da RU. Esta diminuição do declive das rectas de RU é notória 

no primeiro metro do perfil, onde o contributo da rega foi eficaz (no sentido de contribuir para o 

aumento da disponibilidade de água para a planta) (Fig. 7) e quase imperceptível no segundo metro 

do perfil (Fig. 8), onde apesar de a rega não contribuir para o acréscimo da disponibilidade hídrica 

continuou a haver consumo de água. De salientar que o padrão de dessecação do solo na linha e na 

entrelinha são semelhantes até, e só, ao inicio da rega. Contudo, iniciada a rega, a entrelinha 

continua a ceder água às videiras (Fig. 3) essencialmente através da reserva disponível em 

profundidade, onde o padrão de dessecamento do solo foi idêntico na linha e entrelinha (Fig. 8). 

Após a primeira rega (7 de Julho), observa-se uma separação da disponibilidade hídrica das videiras 

em função da dotação de rega a que foram submetidas (Fig. 3). Com as duas dotações mais 

elevadas A (D200) e B (D150) a apresentarem uma maior disponibilidade hídrica e tendência de 

esgotamento da água no solo semelhante. O tratamento C (D50) apresentou a menor disponibilidade 

hídrica para as videiras e a tendência de esgotamento da água no solo foi semelhante à das videiras 

do tratamento D (D100), cuja disponibilidade hídrica foi, no entanto, intermédia entre C e B. O padrão 

de esgotamento da água no solo no perfil 0-200 cm (Fig. 3) foi semelhante ao padrão de esgotamento 

no perfil 0-100cm (Fig. 7). O que vem evidenciar a influência desta camada de solo na alimentação 

hídrica da planta após o início da rega. 

A 15 de Junho, o tratamento A (D200) já tinha esgotado metade da reserva de água útil disponível no 

perfil 0-200 cm (Fig. 3), enquanto os restantes tratamentos só a 25 de Junho apresentavam uma 

reserva de água no solo igual a 50% da reserva útil disponível. Contudo, em qualquer dos casos, 

verifica-se que os 50% da reserva útil de água foram atingidos aproximadamente 10 a 20 dias antes 

do inicio da rega. 
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4.3 RELAÇÕES HÍDRICAS SOLO-PLANTA 

4.3.1 EVOLUÇÃO DO POTENCIAL HÍDRICO FOLIAR DE BASE 

Até ao início da rega todas os tratamentos apresentavam um potencial hídrico foliar de base (ΨPD) 

semelhante. Contudo, com o início da rega as diferentes dotações de rega diferenciaram o ΨPD dos 

tratamentos de rega. 

O ΨPD variou no período fecho do cacho – pintor, entre os - 0,4 MPa (tratamento D, em 5 de Julho) e 

os - 0,21 MPa (tratamento A, em 13 de Julho). Variando, no período pintor - vindima, entre os -0,53 

MPa (tratamento D, em 7 de Agosto) e os -0,26 MPa (tratamento B, em 14 de Agosto) (Fig. 4). 

Tal como se observou para a RU, também o ΨPD parece diferenciar, em particular no período após o 

pintor, os tratamentos com maior dotação A (D200) e B (D150), com ΨPD mais elevados, dos 

tratamentos com menor dotação C (D50) e D (D100). Contudo, a uma semana da vindima o ΨPD dos 

tratamentos B, C e D, variou entre -0,43 e -0,48 MPa, não diferindo significativamente entre si. Na 

mesma data, o tratamento A apresentava um ΨPD de -0,38 MPa (Fig. 4). 

O tratamento A apresentou no período pintor-vindima um ΨPD sempre superior a -0,40 MPa. 

Enquanto que o tratamento B, apresentou no mesmo período, um ΨPD aproximado a -0,40 (-0,41MPa, 

apresentando mesmo um valor de -0,26 MPa, 26 dias após o pintor). Estes tratamentos apresentaram 

no período pintor – vindima um ΨPD mais elevado que o indicado por Baeza et al. (2007) como 

inibidor do desenvolvimento vegetativo. 

Fig. 3 - Variação da reserva de água utilizável do solo, em %, na camada 0-200 cm, ao 

longo do ciclo vegetativo da videira, para os diferentes tratamentos de rega (A=D200, 
B=D150, C=D50, D=D100 e EL – valor médio da reserva de água utilizável do solo na 
entrelinha dos tratamentos A, B e C). 
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O tratamento C apresentou no período pintor-vindima um ΨPD mínimo -0,50 MPa, recuperando 

ligeiramente (-0,4 MPa) nas últimas regas. Enquanto que o tratamento D apresentou no mesmo 

período um ΨPD a variar entre os -0,39 MPa, 6 dias após o pintor e os -0,53 MPa, 19 dias após o 

pintor. Verifica-se que os valores de ΨPD, no período pintor – vindima, dos tratamentos C e D 

estiveram no intervalo referido por Baeza et al. (2007) e Deloire et al. (2003) como indicados para a 

produção de vinhos de qualidade. 

De notar que, apesar da maior disponibilidade hídrica das videiras sujeitas ao tratamento D, 

comparativamente às sujeitas a C (com aproximadamente metade da dotação de rega), estas últimas 

apresentavam, 19 dias após o pintor, um ΨPD mais favorável que as videiras sujeitas ao tratamento D. 

Mantendo esta tendência até à data de vindima. A contribuir para este facto esteve, provavelmente, 

uma melhor gestão da utilização da água disponível por parte das videiras sujeitas ao tratamento C. 

Como se pode verificar pela Fig. 3, após a primeira rega (7 de Julho) a água disponível, em todo o 

perfil, para as videiras sujeitas ao tratamento C foi sempre menor que a disponível para os restantes 

tratamentos. 

O integral de stress hídrico (SΨ) não diferiu significativamente entre tratamentos de rega, no período 

que mediou entre o fecho do cacho e o pintor (Fig. 5). O que denota uma ausência de diferença na 

intensidade de stress hídrico a que estiveram sujeitas as videiras dos diferentes tratamentos no 

período em questão. Contudo, no período pintor – vindima, SΨ foi significativamente superior nos 

tratamentos C e D, comparativamente aos tratamentos A e B (Fig. 5). A intensidade do stress hídrico 

imposto sobre as videiras C e D foi, aproximadamente, 1,5 a 2 vezes a intensidade imposta sobre A e 

B no período pintor – vindima. A diferença do SΨ entre os períodos considerados deve-se ao facto de 

os valores de potencial hídrico, observados no período pintor – vindima, serem mais baixos e 

principalmente ao facto de este período ter uma dimensão (40 dias) muito superior ao período fecho 

Fig. 4 – Evolução sazonal do potencial hídrico foliar de base (ΨPD) nos diferentes 

tratamentos de rega (A-D200, B-D150, C-D50 e D-D100). Média dos registos efectuados 
por tratamento e respectivo erro padrão. 
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do cacho – pintor, cuja duração foi de 18 dias. Assim, a comparação do SΨ entre períodos deve ser 

efectuada com a devida reserva. 

4.3.2 RELAÇÕES DISPONIBILIDADE HÍDRICA / ΨPD 

 

Da análise do Quadro 2, podemos observar que a reserva de água utilizável do solo (RU) está 

significativamente correlacionada com o potencial hídrico foliar de base, nos diferentes períodos em 

análise. Salienta-se o facto de em todos os períodos analisados, mas com maior evidência no período 

pintor – vindima, o primeiro metro de perfil apresentar uma melhor correlação com o potencial hídrico 

foliar de base, comparativamente ao segundo metro de perfil. Atendendo a que a frente de 

humedecimento do solo, quando foram efectuadas regas, raramente desceu abaixo da camada 0-100 

cm e que o potencial hídrico foliar de base reflecte o potencial de água do solo nos volumes mais 

humedecidos em contacto com as raízes, observa-se um maior contributo desta camada de solo no 

estado hídrico da videira após o inicio da rega. A variabilidade do estado hídrico da planta antes do 

nascer do dia explicada pela RU no perfil 0-100 cm foi superior (e a um nível de significância superior) 

no período pintor - vindima (P-V), relativamente ao período fecho do cacho – pintor (FC-P). Tal facto 

dever-se-á à maior disponibilidade de água no perfil à profundidade de 100 a 200 cm, no período 

fecho do cacho – pintor, comparativamente ao período pintor - vindima, que permitiu que a videira 

Fig. 5 – Integral de stress hídrico, segundo Myers (1988), determinado nos 

períodos Fecho cacho – Pintor (FC-P) e Pintor – Vindima (P-V), para os 4 
tratamentos de rega (A=D200, B=D150, C=D50 e D=D100). Letras diferentes, em 
registos do mesmo período, representam diferenças significativas entre tratamentos, 
segundo o teste F, a um nível p<0,001. 

Quadro 2 - Matriz dos coeficientes de correlação entre o potencial hídrico foliar de base (Ψ), medido em 

diferentes fases do ciclo vegetativo da videira (FC-V – Fecho cacho/vindima; FC-P – Fecho cacho/pintor; PV 
– Pintor/vindima) e a reserva de água utilizável do solo (RU), em %, a diferentes profundidades (0-100; 100-
200 e 0-200 cm).  (níveis de significância: * 0,05; ** 0,01; *** 0,001) 

FC-P P-V FC-V

Ψ (MPa) Ψ (MPa) Ψ (MPa)

RU (0-100 cm) 0,71 ** 0,80 *** 0,64 ***

RU (100-200 cm) 0,51 0,14 0,62 ***

RU (0-200 cm) 0,82 ** 0,63 ** 0,79 ***
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estabelecesse o seu equilíbrio hídrico pelo recurso à água disponível no segundo metro do perfil (Fig. 

8). Com efeito, se observar-mos a variação da reserva de água utilizável na camada 100-200 cm, 

podemos verificar que ao pintor a videira já não dispunha de mais do que 30% da reserva de água 

utilizável àquela profundidade. Não tendo a rega contribuído para aumentar a reserva de água àquela 

profundidade. Assim, após o pintor, e apesar de as videiras continuarem a absorver água na camada 

100-200 cm, o contributo do primeiro metro de solo passou a ter uma maior influência na alimentação 

hídrica das videiras e, consequentemente, no seu estado hídrico (Fig. 7). 

Também o facto de a RU em todo o perfil (0-200 cm) ter um maior peso na explicação da 

variabilidade do potencial hídrico foliar de base no período fecho do cacho – pintor, 

comparativamente ao período pintor – vindima, vem acentuar o que foi dito anteriormente. 

Quando o período analisado é o fecho do cacho – vindima, observa-se que é a RU em todo o perfil 

(0-200 cm) que mais contribui para a explicação da variabilidade do potencial hídrico foliar de base, 

sendo contudo, o nível de significância observado semelhante ao verificado no primeiro e segundo 

metro de solo. 

4.4 DESENVOLVIMENTO VEGETATIVO E VIGOR 

4.4.1 INFLUÊNCIA DO DÉFICE HÍDRICO NO DESENVOLVIMENTO VEGETATIVO E VIGOR 

4.4.1.1 ÁREA FOLIAR 

O desenvolvimento da área foliar das videiras do ensaio apenas esteve sujeito aos condicionalismos 

da rega após a segunda medição de área foliar. Até 7 de Julho, data de início da primeira rega, o 

desenvolvimento vegetativo ocorreu de acordo com as disponibilidades hídricas do solo. Assim, a 

disponibilidade hídrica do solo não parece ter sido limitativa do desenvolvimento vegetativo, aqui 

avaliado pela sua componente área foliar, em todas as modalidades, no período 15/05 a 27/06/2007. 

Nesta data o ΨPD variou entre -0,23 e -0,26 MPa, em todas as modalidades. Valores que segundo 

Baeza et al. (2007) não são limitativos do crescimento vegetativo e que estão próximo do limite 

Fig. 6 – Evolução da área foliar principal e total (m
2
/videira), por modalidade, 

em 15-05-2007 (5 dias antes da floração), 27-06-2007 (38 dias após floração) e 
10-08-2007 (82 dias após floração; 22 dias após pintor). Modalidade A (D200), B 
(D150), C (D50), D (D100). 
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aconselhado por Deloire et al. (2004) até à fase do vingamento dos bagos.  

Da análise da Fig. 6, verifica-se um acréscimo significativo da área foliar total, em todas as dotações 

de rega, no período entre a floração e 38 dias após. Depois deste período verificou-se um decréscimo 

da área foliar total, em todas as dotações de rega, com excepção para D200, onde ocorreu um 

acréscimo. De salientar que os acréscimos verificados na área foliar total, em qualquer dos períodos 

analisados, foram fortemente influenciados pelos acréscimos da área foliar das netas.  

A área foliar principal aumentou ligeiramente entre a floração e 27 de Junho, sofrendo um decréscimo 

no período que mediou entre esta data e 22 dias após o pintor. Tal facto será consequência da 

desponta a que as videiras foram sujeitas na fase de bago de ervilha (12/06/2007) e que terá 

contribuído para que o acréscimo verificado na área foliar total, a 27 de Junho, tenha sido fortemente 

influenciado pelo aumento da área foliar das netas. O corte dos ápices vegetativos dos pâmpanos 

principais, que assim cessaram o seu desenvolvimento, anulou a competição entre estes e os ápices 

vegetativos das netas, facilitando assim o seu desenvolvimento. No período que mediou entre 27/06 e 

10/08/2007, em particular após o pintor (19/07/2007), observa-se que a disponibilidade hídrica e, 

consequentemente, o stress hídrico a que foram expostas as videiras (com excepção para as videiras 

sujeitas ao tratamento A) foi limitativo do desenvolvimento das netas e, consequentemente, da área 

foliar total das videiras. 

 

A área da folha principal não apresentou, 22 dias após o pintor, diferenças significativas entre 

dotações de rega (Quadro 3). A área média das folhas das netas, foi superior nas videiras regadas 

com a maior dotação (D200), diminuindo com a dotação de rega. Assim, 22 dias após o pintor, as 

folhas das netas das videiras D200 e D150 (A e B, respectivamente), apresentavam uma área 

significativamente superior à das D100 e D50. Observa-se, um decréscimo da área média das folhas 

das netas das videiras em resposta à menor alimentação em água e ao maior stress hídrico a que 

são expostas as videiras. A área das folhas principais não terá sido tão afectada pela dotação de rega 

por, à data em que foi realizada a última medição da área foliar (22 dias após o pintor), não haver 

crescimento dos pâmpanos, apresentando-se, provavelmente, as folhas dos sarmentos principais 

totalmente expandidas e, como tal, o seu desenvolvimento não sujeito ao regime hídrico a que as 

videiras foram expostas após o inicio da rega. 

Parâmetro observado A B C D sig.

Área foliar principal (m2/videira) 3,59 3,59 3,22 3,45 n.s.

Área foliar secundária (m2/videira) 4,25 a 2,55 b 2,05 b 2,53 b ***

Área foliar total (m2/videira) 7,85 a 6,14 b 5,27 c 5,98 bc ***

Área foliar/folha principal (cm2/folha) 207,03 206,23 201,62 194,29 n.s.

Área foliar/folha neta (cm2/folha) 91,36 a 85,18 a 74,25 b 75,35 b **

Nº sarmentos por videira 13,87 13,78 13,74 13,93 n.s.

Peso/sarmento (g) 75,14 72,30 71,12 76,92 n.s.

Peso lenha poda (kg/videira) 1,05 1,00 0,98 1,08 n.s.

DOTAÇÃO DE REGA

Quadro 3 - Parâmetros caracterizadores do desenvolvimento vegetativo, 22 dias após o pintor (área foliar), ou à 

poda, dos 4 tratamentos de rega (A-D200, B-D150, C-D50 e D-D100). Números na mesma linha seguidos de 
letras diferentes são significativamente diferentes pelo teste DMS, a um nível de significância de 0,05. (níveis de 
significância: * 0,05; ** 0,01; *** 0,001) 
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A área foliar principal por videira não foi significativamente diferente entre dotações de rega, após o 

pintor. Tal facto, associado à redução da área foliar principal verificada, comparativamente à medição 

anterior, vem sustentar a ideia que nesta data o crescimento dos pâmpanos principais já teria 

cessado. Verificam-se contudo diferenças significativas na área foliar total por videira e na área foliar 

das netas. Com as videiras regadas com D200 a apresentarem uma área foliar total 

significativamente superior às restantes; D150 e D100 não apresentaram diferenças significativas 

entre si e D100 e D50 também não diferiram significativamente na sua área foliar total. 

Os dados sugerem que o aumento da área foliar total da videira foi resultado do aumento da área 

foliar das netas, sendo tanto maior esta influência quanto maior a dotação de rega (e menor o défice 

hídrico a que estão sujeitas). Resultados semelhantes são citados por Chaves et al. (2007). 

 

Contrariamente ao observado por Lopes et al. (2001), os coeficientes de correlação mais elevados 

não foram observados na área foliar principal ao pintor, mas na área média das folhas das netas 

(correlação negativa e significativa com SΨ no período Pintor-Vindima e Fecho do cacho vindima) 

(Quadro 4). A área foliar das netas apresentou um coeficiente de correlação de -0,70 (p=0,055 e 

0,052), com o SΨ nos períodos pintor – vindima e fecho do cacho - vindima. Também a área média 

das folhas dos pâmpanos principais apresentou um coeficiente de correlação de -0,66 (p=0,07) com 

SΨ no período fecho do cacho – vindima. Tais resultados mostram a influência da disponibilidade 

hídrica e do stress imposto no período pintor - vindima na área média das folhas, em particular das 

netas e na área foliar das netas. De salientar que no período fecho do cacho – pintor a correlação 

entre o SΨ e a área foliar e o SΨ e a área média das folhas, netas e principais, não foi significativa, 

sendo os coeficientes determinados baixos. Tal facto, sugere que a influência da intensidade do 

stress hídrico sobre a área das folhas e sobre a área foliar (netas e principais) não terá sido 

significativa. Neste período, o ΨPD variou entre -0,4 (antes do inicio da rega) e -0,2 MPa (após a 

primeira rega), valores que segundo Baeza et al. (2007) se encontram no intervalo não inibidor do 

desenvolvimento vegetativo das videiras. Contudo, neste período, a média das temperaturas 

máximas foi de 34,2 ºC, verificando-se a ocorrência de 8 dias com temperaturas superiores a 35 ºC, 

para uma humidade relativa média do ar de 51% (25,5%≤HR≤83%). Atendendo a que, como referem 

diversos autores, o ΨPD reflecte o estado hídrico do solo na zona mais humedecida explorada pelas 

raízes é provável, como também referem Baeza et al., (2007), que este condicionalismo atmosférico 

FC-P P-V FC-V

SΨ 

(MPa.dia)

SΨ 

(MPa.dia)

SΨ 

(MPa.dia)

AFp (m2
/v ideira) -0,06 -0,53 -0,52

AFn (m2
/v ideira) -0,20 -0,70 -0,70

AFfp (cm
2
/folha) -0,36 -0,62 -0,66

AFfn (cm
2
/folha) -0,25 -0,79 * -0,81 *

Lenha Poda (kg/v ideira) 0,56 0,08 0,18

Quadro 4 - Matriz dos coeficientes de correlação entre o Integral de stress hídrico (SΨ) (determinado 

segundo Myers (1988), nos períodos fecho do cacho - pintor (FC-P), pintor - vindima (P-V) e fecho do cacho 
- vindima (FC-V)), a área foliar principal (AFp), a área foliar das netas (AFn), a área média da folha principal 
(AFfp) e a área média da folha das netas (AFfn), 22 dias após o pintor, medidas em m

2
/videira e cm

2
/folha, 

respectivamente, e o peso de lenha de poda (kg/videira). (níveis de significância: * 0,05; ** 0,01; *** 0,001) 
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tenha exercido uma maior influência no desenvolvimento vegetativo das videiras (aqui analisado na 

sua componente área foliar) que o condicionalismo hídrico a que estiveram expostas. 

4.4.1.2 PESO MÉDIO POR SARMENTO 

Como se pode observar pelo Quadro 3 a disponibilidade hídrica proporcionada pelas diferentes 

dotações de rega não provocou diferenças significativas no peso médio dos sarmentos à poda. 

Contudo, o peso médio por sarmento foi, em todos os tratamentos, superior ao referido na bibliografia 

como ideal (20 a 40 g por sarmento) Smart e Robinson (1991). Denotando um excesso de vigor das 

videiras. 

Atendendo a que uma das operações culturais efectuadas foi a monda de pâmpanos, com o objectivo 

de eliminar lançamentos ladrões, o vigor expresso pelas videiras não se reflectiu num maior número 

de sarmentos à poda, mas no aumento do peso de cada sarmento. 

4.4.1.3 PESO DA LENHA DE PODA 

Como se pode verificar pelo Quadro 3 a inexistência de diferenças significativas entre dotações de 

rega no peso médio dos sarmentos e no número médio de sarmentos por videira, à poda, 

condicionou o peso de lenha de poda dos diferentes tratamentos de rega. Não se observando, deste 

modo, diferenças significativas no peso de lenha de poda entre dotações de rega. O peso de lenha de 

poda por metro linear, neste caso igual ao peso de lenha por videira (Quadro 3), está situado muito 

acima do intervalo considerado por Smart e Robinson (1991), como ideal (0,3 e 0,6 kg/m). 

Acentuando o vigor que este condicionalismo edafo-climático imprimiu nas videiras, 

independentemente da disponibilidade hídrica a que foram sujeitas pelos diferentes tratamentos de 

rega. Assim a água disponível no solo no período de desenvolvimento vegetativo foi, como atrás se 

referiu para a área foliar, suficiente para promover um elevado crescimento vegetativo das videiras. 

Contrariamente ao referido por Lopes et al. (2001) não foram encontrados, neste estudo, coeficientes 

de correlação elevados nem significativos, entre SΨ e o peso de lenha de poda, em qualquer dos 

períodos analisados (Quadro 4). 

4.5 PRODUÇÃO E COMPOSIÇÃO DOS BAGOS 

4.5.1 INFLUÊNCIA DOS TRATAMENTOS DE REGA NOS COMPONENTES DO RENDIMENTO E 

COMPOSIÇÃO DO BAGO 

Uma vez que a primeira rega efectuada no ensaio foi realizada próximo do início do pintor (inicio da 

fase III do crescimento dos bagos), a rega pouco terá limitado a divisão e expansão celular, 

característica das primeiras fases de desenvolvimento do bago. A disponibilidade hídrica do solo (RU 

semelhante em todas as modalidades) e as condições ambientais no período floração – fecho do 

cacho não parecem ter sido diferenciadoras dos componentes do rendimento. Dado que aqueles 

factores foram idênticos para todas as modalidades em estudo. Assim, qualquer diferença observada 

nos componentes do rendimento, será devida à influência da rega na fase de maturação dos bagos, 

onde a influência do défice hídrico se faz sentir ao nível da expansão celular. 
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Da análise do Quadro 5 podemos verificar a inexistência de diferenças significativas no número de 

cachos por videira. Tal facto é consequência de a diferenciação floral ocorrer no ciclo vegetativo 

anterior sem que, supõe-se, tenham ocorrido limitações à sua normal ocorrência. Também a monda 

de sarmentos realizada na correcção da carga veio contribuir para este efeito. Assim, a 

homogeneização do número de pâmpanos por tratamento condicionou o número de cachos por 

videira. 

Apesar de não se observaram diferenças significativas no número de cachos, o peso médio do cacho 

foi afectado significativamente pela dotação de rega (Quadro 5). As videiras expostas ao regime 

hídrico D50 (C) apresentaram cachos significativamente menos pesados que as D200 (A) e D100 (D). 

Salienta-se, contudo, que a variabilidade encontrada no peso dos cachos, dentro de cada modalidade 

em estudo, foi muito elevada, facto que terá certamente contribuído para a menor significância das 

médias comparadas. Os baixos e não significativos coeficientes de correlação encontrados (Quadro 

6) entre o SΨ e o peso médio dos cachos, por videira, sugerem que o stress hídrico a que foram 

sujeitas não seria limitante nos períodos analisados para aquela componente do rendimento, em 

qualquer das modalidades em estudo. 

O peso médio dos bagos foi significativamente afectado pela dotação de rega a que as videiras 

estiveram sujeitas (Quadro 5). Os bagos das videiras sujeitas a D50 (C) apresentaram um peso 

significativamente menor que os restantes tratamentos, com excepção das D200 (A). As videiras 

D200 e D150 (A e B, respectivamente) apresentaram um peso do bago semelhante. Os bagos das 

videiras D100 (D) apresentavam um peso significativamente superior aos restantes tratamentos. O 

SΨ não deverá ter sido limitante do peso médio dos bagos, como se pode verificar pelos baixos 

coeficientes de correlação e ausência de significância entre estes parâmetros, em qualquer dos 

períodos analisados (Quadro 6). 

Quadro 5 - Parâmetros caracterizadores da produção, da eficiência de uso da água de rega (WUE) e do equilibrio 

vegetativo/reprodutivo dos 4 tratamentos de rega (A-D200, B-D150, C-D50 e D-D100). Números na mesma linha, seguidos de 
letras diferentes, são significativamente diferentes pelo teste DMS, a um nível de significância de 0,05. 
(níveis de significância: * 0,05; ** 0,01; *** 0,001) 

Parâmetro observado A B C D sig.

Nºcachos/videira 22,40 23,40 21,83 21,73 n.s.

Peso médio do bago (g) 2,06 bc 2,11 b 1,97 c 2,25 a ***

Peso médio do cacho (g) 383,48 a 366,84 ab 337,26 b 399,9 a *

Produção (kg/videira) 8,47 8,49 7,30 8,68 n.s.

WUE (g uva/ l água) 42,34 d 56,6 c 146,06 a 86,76 b ***

Relações frutificação/vegetação

- Indice Ravaz (Produção/Peso lenha poda) (kg/kg) 8,09 8,49 7,44 8,04 n.s.

- Área foliar/Produção (m2 folha/ kg uva) 0,93 a 0,73 b 0,73 b 0,69 b *

DOTAÇÃO DE REGA
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A produção, avaliada em kg de uvas produzidas por videira, foi inferior nas videiras sujeitas à dotação 

D50 (C), embora de forma não significativa, comparativamente às restantes modalidades, que 

apresentam produções semelhantes entre si. A análise do Quadro 6 sugere uma influência positiva 

embora não significativa (p=0,07) do stress hídrico, no período fecho do cacho – pintor, sobre a 

produção. Tendo, para o efeito, contribuído a ausência de crescimento das videiras (excepção para 

D200), neste período, que terá permitido a translocação preferencial dos fotoassimilados produzidos 

para os bagos e, consequentemente, um maior crescimento dos bagos. Tal facto, poderá também ser 

uma explicação para o facto de os bagos das videiras dos tratamentos B e D apresentarem, à 

vindima, um peso médio superior aos bagos das videiras sujeitas ao tratamento A (D200). Resultados 

diferentes são referidos por Lopes et al. (2001), que encontraram correlações significativas entre Sψ, 

o peso do bago e a produção, em qualquer dos períodos por eles analisado (Floração-Pintor; Pintor-

Vindima e Floração-Vindima). 

A elevada produção obtida em todos os tratamentos em estudo (7,30 kg, 8,47 kg, 8,49 kg e 8,68 kg 

de uva por videira na modalidade D50, D200, D150 e D100 respectivamente) confirma o elevado 

potencial produtivo do condicionalismo edafo-climático do local onde está instalada a vinha do ensaio 

e sugere que as condições em que ocorreu desenvolvimento inicial dos bagos (fase vingamento ao 

fecho do cacho) não terá sido limitante para as plantas em termos hídricos. 

A eficiência de uso da água (WUE), aqui determinada como a quantidade de uvas produzidas por 

valor unitário de água de rega, foi significativamente diferente (p<0,001) entre modalidades (Quadro 

5) e está significativamente relacionada com o SΨ, no período pintor – vindima (Quadro 6). Verifica-

se que a WUE variou em sentido inverso à dotação de água a que foram submetidas as videiras. 

Com as videiras menos regadas (D50) a apresentarem a maior eficiência de uso da água (aqui 

referida como gramas de uva produzida por litros de água) e as mais regadas (D200) a apresentarem 

a menor eficiência. Tal efeito, parece evidenciar uma estratégia de redução da área foliar (e da área 

das folhas), principalmente das netas, das videiras com menor dotação de rega e sujeitas a um maior 

stress hídrico, de modo a reduzir as perdas de água por transpiração permitindo, com uma pequena 

FC-P P-V FC-V

SΨ 

(MPa.dia)

SΨ 

(MPa.dia)

SΨ 

(MPa.dia)

Nº cachos/videira 0,40 -0,43 -0,34

Peso médio do bago (g) 0,16 0,34 0,10

Peso médio cacho (g) 0,50 -0,12 -0,02

Produção (kg/v ideira) 0,67 -0,33 -0,19

WUE (g uv a.l
-1
 água) -0,09 0,87 ** 0,82 *

Prod/Lenha poda             

(kg uv a.kg
-1
 lenha poda) 0,51 -0,63 -0,50

AF/Prod (m
2
 folha/kg uv a) -0,63 -0,58 -0,67

Quadro 6 - Matriz dos coeficientes de correlação entre o Integral de stress hídrico (SΨ), nos períodos fecho do cacho - 

pintor (FC-P), pintor - vindima (P-V) e fecho do cacho - vindima (FC-V)), e os componentes do rendimento (nºcachos, peso 
médio cacho e produção), a eficiência de uso da água de rega, e os parâmetros caracterizadores do equilibrio 
vegetativo/reprodutivo (produção/lenha de poda e área foliar total/produção). (níveis de significância: * 0,05; ** 0,01; *** 
0,001) 
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quebra de produção, uma melhor gestão dos recursos hídricos à sua disposição, sem, com isso, 

colocar em causa a sua perenidade. 

A maturação dos bagos foi avaliada semanalmente, ao longo do mês que antecedeu a vindima. Os 

resultados analíticos referentes ao teor em açúcar, ácido tartárico e pH do mosto da amostra de 

bagos constam do Quadro 10. Podemos observar que a evolução dos açúcares do bago foi, como 

seria de esperar, crescente ao longo do período de maturação analisado. A taxa de acumulação de 

açúcares nos bagos (Quadro 7) foi, em média, mais elevada nas videiras expostas ao tratamento D, 

decrescendo nas restantes, com o regime hídrico a que foram submetidas as videiras. Assim, a 

menor taxa média de acumulação de açúcar foi observada no tratamento C (menor dotação de rega), 

com 1,12 g açúcar.l
-1

 mosto. dia
-1

. Apesar das diferenças verificadas na taxa média de acumulação de 

açúcar dos diferentes tratamentos, à vindima não se verificaram diferenças significativas do teor de 

açúcar dos bagos entre tratamentos (Quadro 8). Sendo, como também é referido por Prichard (2003) 

a concentração de açúcar nos bagos limitada pela elevada produção apresentada pelas videiras do 

ensaio, dado que o stress hídrico a que as videiras estiveram sujeitas no período de maturação se 

encontrou no, ou próximo do, intervalo considerado pela maioria dos autores como moderado e 

indicado para a produção de vinhos de qualidade. 

A acidez total do mosto foi decrescente ao longo do mês que antecedeu a vindima (Quadro 10). 

Observando-se que a acidez total, à primeira amostragem (6 de Agosto), era de 6,2 a 6,3 g ác. 

tartárico.l
-1

 mosto. À vindima não se observaram diferenças significativas entre tratamentos (Quadro 

8), e a acidez total do mosto oscilou entre as 3,3 e as 3,8 g ác. tartárico.l
-1

 mosto. 

A B C D

6 a 13 Agosto (18 - 25 DAP) -0,07 1,28 0,27 1,01

13 a 20 Agosto (25 - 32 DAP) 2,77 1,42 2,03 1,62

20 a 29 Agosto (32 - 41 DAP) 1,95 1,31 1,05 2,73

Média 1,55 1,34 1,12 1,79

DOTAÇÃO DE REGA

Quadro 7 – Taxa de acumulação de açucares nos bagos (g açucar.l
-1
 mosto. dia

-1
). 

Comparação dos 4 tratamentos de rega (A-D200, B-D150, C-D50 e D-D100), em 4 períodos 
18 a 25 dias após pintor (DAP), 25 a 32 DAP e 32 a 41 DAP. Taxa média de acumulação de 
açucares, por modalidade, no mês anterior à vindima. 

 

 

Quadro 8 – Parâmetros caracterizadores da qualidade do mosto à vindima, para os diferentes 

tratamentos de rega. Números na mesma linha, seguidos de letras diferentes, são significativamente 
diferentes pelo teste DMS, a um nível de significância de 0,05. (níveis de significância: * 0,05; ** 0,01; *** 
0,001) 

Parâmetro observado A B C D sig.

Açucares (g.l-1 mosto) 218,1 204,9 201,6 213,4 n.s.

Ac. Total (g ac. Tartárico.l-1 mosto) 3,8 3,4 3,5 3,3 n.s.

pH 3,57 3,58 3,59 3,59 n.s.

Índice fenois totais (IFT) 37,7 36,1 37,7 42,7 n.s.

Antocianas (mg.l-1 mosto) 851,0 790,5 779,0 929,0 n.s.

DOTAÇÃO DE REGA
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O pH do mosto foi crescente, em todos os tratamentos, ao longo do mês que antecedeu a vindima 

(Quadro 10). À vindima não se observaram diferenças significativas do pH do mosto, dos bagos 

provenientes dos diferentes tratamentos (Quadro 8). Também o índice de fenóis totais e as 

antocianas não diferiram, entre tratamentos de rega, à vindima. Resultados semelhantes são 

referidos pela maioria dos autores citados na revisão bibliográfica deste trabalho. 

4.5.2 INFLUÊNCIA DOS TRATAMENTOS DE REGA NO EQUILÍBRIO PRODUÇÃO / VIGOR 

 

A relação área foliar / produção foi significativamente superior em D200, comparativamente às 

restantes dotações de rega que não diferiram significativamente entre si (Quadro 5). Para esta 

relação determinada em D200 contribuiu a sua área foliar total significativamente superior à das 

restantes videiras (Quadro 3), bem como a inexistência de diferenças na produção (Quadro 5), 

comparativamente às mesmas videiras. Contudo as relações área foliar/produção dos diferentes 

tratamentos estão no limite inferior do intervalo 0,6-1,5 m
2
 área foliar por kg de uva, indicado por 

Smart e Robinson (1991), entre outros, como óptimo para a produção de uvas com elevado potencial 

enológico. 

A relação produção / peso de lenha de poda (índice de Ravaz), analisada por videira, não diferiu 

significativamente entre dotações de rega (Quadro 5). Verificou-se que os valores determinados para 

todas as modalidades em estudo se encontram no intervalo referido por Smart e Robinson (2001), 5-

10 kg uva/kg lenha poda, indicador de uma relação frutificação/vegetação óptima para a produção de 

vinhos de qualidade. Contudo, o equilíbrio determinado a partir deste índice mascara a elevada 

produção de uvas e lenha de poda obtida pelas videiras submetidas aos diferentes tratamentos de 

rega neste condicionalismo edafo-climático. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As considerações ora apresentadas devem ser entendidas com a reserva aconselhável a um trabalho 

que reflecte apenas um ciclo vegetativo da videira e com algumas limitações de robustez estatística. 

Pelo que a sua generalização deve ser ponderada. 

 

O condicionalismo edafo-climático do ensaio (elevada precipitação no período de dormência das 

videiras associada à elevada capacidade de armazenamento dos solos) resultou numa elevada 

reserva de água disponível para as videiras (aproximadamente 80% da RU disponível à alimpa). Esta 

disponibilidade hídrica afectou a fisiologia da videira não apenas nos seus estádios iniciais de 

desenvolvimento, mas ao longo de todo o ciclo vegetativo, incluindo o período de rega, cujo inicio foi 

atrasado em cerca de duas semanas relativamente a um ano normal. 

Os efeitos da elevada disponibilidade hídrica foram particularmente evidentes entre a floração e o 

fecho dos cachos, a qual não permitiu o estabelecimento de um stress hídrico que promovesse uma 

limitação no desenvolvimento dos bagos. 

O desenvolvimento da área foliar principal das videiras decorreu de acordo com as disponibilidades 

hídricas do solo, sem diferenças entre tratamentos de rega. O integral de stress hídrico determinado 

no período do fecho dos cachos ao pintor revelou uma ausência de diferenças na intensidade de 

stress a que as videiras das diferentes modalidades estiveram sujeitas. A desponta realizada ao bago 

de ervilha (12 de Junho), ao eliminar os ápices vegetativos terminais, cessou o desenvolvimento dos 

pâmpanos principais e contribuiu para o elevado desenvolvimento das netas. Os dados sugerem que 

o aumento da área foliar total das videiras foi resultado do aumento da área foliar das netas. Contudo, 

após o fecho dos cachos o stress hídrico imposto foi limitante para o desenvolvimento das netas, com 

excepção para as videiras sujeitas ao tratamento A onde a disponibilidade hídrica permitiu o 

acréscimo da área foliar das netas e consequente aumento da área foliar total das videiras. De modo 

geral a elevada disponibilidade hídrica do solo até ao fecho dos cachos permitiu o estabelecimento de 

uma área foliar total elevada (entre 5,27 a 7,85 m
2
/videira). 

Com o inicio da rega verificou-se um aumento significativo do contributo da água disponível no 

primeiro metro do perfil na alimentação hídrica das videiras nos diferentes períodos analisados, mas 

sem anular ou limitar a absorção em profundidade, tanto na linha como na entrelinha. 

No período floração – fecho do cacho a disponibilidade hídrica era semelhante em todos os 

tratamentos. 

Como se pode avaliar pelo elevado número de cachos o potencial produtivo de todas os tratamentos 

era bastante elevado. 

O início da rega veio diferenciar a intensidade de stress hídrico a que foram expostas as videiras, 

sendo a intensidade de stress hídrico após o pintor nos tratamentos C e D 1,5 a 2 vezes superior à 

intensidade de stress hídrico das videiras dos tratamentos A e B. Contudo o stress hídrico não limitou 

o desenvolvimento dos bagos (como sugere a ausência de significância e a baixa correlação entre 

SΨ e o peso médio dos cachos nos diferentes períodos analisados), tendo inclusivamente a rega 

iniciada próximo do início do pintor (fase III do crescimento dos bagos) afectado significativamente o 
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peso médio dos bagos e, consequentemente, o peso médio dos cachos. À vindima o peso médio dos 

bagos e dos cachos do tratamento menos regado (D50) apresentava bagos e cachos 

significativamente menores, sendo a sua produção inferior à das videiras sujeitas aos restantes 

tratamentos sem contudo as diferenças serem estatisticamente significativas. 

Tal facto permite aferir a influência da elevada disponibilidade hídrica do solo nas primeiras fases de 

desenvolvimento dos bagos na produção das videiras do ensaio. Assim, apesar da diferenciação 

imposta pela rega no peso dos bagos e cachos, esta não foi suficiente para diferenciar as produções 

apresentadas pelos diferentes tratamentos à vindima. A elevada produção obtida em todos os 

tratamentos em estudo (7,30 kg, 8,47 kg, 8,49 kg e 8,68 kg de uva por videira nas modalidade D50, 

D200, D150 e D100 respectivamente) confirmam o elevado potencial produtivo do condicionalismo 

edafo-climático do local onde está instalada a vinha do ensaio, no qual a vinha extrai água pelo 

menos até aos 3 metros de profundidade. 

O stress hídrico a que foram sujeitas as videiras dos diferentes tratamentos no período de maturação 

é considerado como moderado pela maioria dos autores citados neste trabalho, pelo que é provável 

que o atraso observado na acumulação de açucares nos bagos tenha ocorrido por efeito de diluição 

dos açucares produzidos na fotossíntese quer devido à repartição pelo elevado número de cachos (e 

bagos), quer ainda ao facto de o acréscimo da dimensão dos bagos se ter realizado principalmente 

devido ao alongamento celular, com consequente entrada de água nos bagos, promovendo a diluição 

dos sólidos solúveis do bago. À vindima verifica-se a inexistência de diferenças significativas no teor 

de açúcar dos bagos entre os tratamentos de rega. A acidez total do mosto reflecte o efeito das 

elevadas temperaturas na degradação dos ácidos orgânicos durante a maturação, apresentando 

todos os tratamentos uma acidez total baixa e estatisticamente idêntica à vindima. 

A elevada área foliar apresentada pelas videiras ao promover um maior ensombramento dos cachos 

terá contribuído para a moderada concentração de antocianas e de compostos fenólicos dos bagos.  

A eficiência de uso da água variou em sentido inverso à dotação de rega, apresentando a maior 

dotação de rega a menor eficiência. Tal efeito sugere uma estratégia de controlo da área foliar, 

nomeadamente das netas, por parte das videiras com menor dotação de rega de modo a reduzir as 

perdas de água por transpiração permitindo com uma pequena quebra de produção uma melhor 

gestão dos recursos hídricos disponíveis sem colocar em causa a sua perenidade. 

O peso de lenha de poda dos diferentes tratamentos de rega não diferiu entre dotações de rega 

resultado de um peso e número médio de sarmentos estatisticamente idêntico por videira.  

O peso de lenha de poda por metro linear e o peso médio por sarmento acentuam o vigor que este 

condicionalismo edafo-climático imprimiu nas videiras, independentemente da disponibilidade hídrica 

a que foram sujeitas pelos diferentes tratamentos de rega. Assim a água disponível no solo no 

período de desenvolvimento vegetativo foi, como atrás se referiu, suficiente para promover um 

elevado crescimento vegetativo das videiras. 

O equilíbrio vegetativo / reprodutivo avaliado pela relação área foliar / produção foi significativamente 

superior em D200, comparativamente às restantes dotações de rega que não diferiram 

significativamente entre si, resultado da sua área foliar total significativamente superior e da 

inexistência de diferenças na produção, comparativamente às restantes videiras do ensaio. As 
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relações área foliar/produção dos diferentes tratamentos estão no intervalo 0,6-1,5 m
2
 área foliar por 

kg de uva, indicado por Smart e Robinson (1991), entre outros, como óptimo para a produção de uvas 

com elevado potencial enológico. Contudo, tal parâmetro deve ser avaliado com as devidas 

precauções, pois resulta do efeito conjugado de uma área foliar elevada e de uma produção 

igualmente elevada sem com isso configurar um elevado potencial enológico das uvas vindimadas, 

como se pode observar pelos parâmetros analíticos do mosto à vindima (concentração em açucares, 

acidez total, pH, antocianas e fenóis totais). Também a relação produção / peso de lenha de poda  

não diferiu significativamente entre dotações de rega, verificando-se que os valores determinados 

para todas as modalidades em estudo se encontram no intervalo referido por Smart e Robinson 

(2001) como indicador de uma relação frutificação/vegetação óptima para a produção de vinhos de 

qualidade. Contudo, também o equilíbrio determinado a partir deste índice mascara a elevada 

produção de uvas e lenha de poda obtida pelas videiras submetidas aos diferentes tratamentos de 

rega neste condicionalismo edafo-climático. 
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ANEXOS 

 

ANEXO I - Variação da reserva de água utilizável do solo, em %, na camada 0-100 cm, ao longo do ciclo vegetativo 

da videira, para os diferentes tratamentos de rega (A=D200, B=D150, C=D50 e D=D100)  

 

  
Fig. 7 – Variação da reserva de água utilizável do solo, em %, na camada 0-100 cm, ao longo do ciclo vegetativo 

da videira, para os diferentes tratamentos de rega (A=D200, B=D150, C=D50, D=D100 e EL – valor médio da 
reserva de água utilizável do solo na entrelinha dos tratamentos A, B e C). 

Fig. 8 - Variação da reserva de água utilizável do solo, em %, na camada 100-200 cm, ao longo do ciclo 

vegetativo da videira, para os diferentes tratamentos de rega (A=D200, B=D150, C=D50, D=D100 e EL – valor 
médio da reserva de água utilizável do solo na entrelinha dos tratamentos A, B e C). 



ANEXOS 

 

ANEXO II - Calendário de rega 

 
 
  

Datas A B C D

7 a 12 jul 28 19 5 9

17 a 20 jul 31 23 8 16

26 e 27 jul 31 23 8 16

1 e 2 de Ago 31 23 8 16

8 e 9 Ago 31 23 8 16

14 e 15 Ago 31 23 8 16

22 Ago 16 16 16 16

Total 201 150 60 104

Quadro 9 – Calendário de rega, por tratamento (A=D200; 

B=D150; C=D50 e D=D100). 



ANEXOS 

 

ANEXO III - Evolução dos parâmetros caracterizadores da maturação: açúcares, acidez total e pH, ao longo do mês 

anterior à vindima, para os diferentes tratamentos de rega (A, B, C e D) 

 

Parâmetro observado / Data A B C D

Açúcares (g.l-1)

6-8-07 181,7 174,1 176,0 170,3

13-8-07 181,2 183,1 177,9 177,4

20-8-07 200,6 193,0 192,1 188,8

29-8-07 218,1 204,9 201,6 213,4

Ac. Total (g ac. Tartárico l-1)

6-8-07 6,2 6,2 6,3 6,3

13-8-07 5,4 5,3 5,1 5,2

20-8-07 4,9 4,8 4,6 4,7

29-8-07 3,8 3,4 3,5 3,3

pH

6-8-07 3,19 3,21 3,24 3,21

13-8-07 3,20 3,20 3,23 3,24

20-8-07 3,31 3,32 3,36 3,32

29-8-07 3,57 3,58 3,59 3,59

DOTAÇÃO DE REGA

Quadro 10 – Evolução dos parâmetros caracterizadores da maturação: açúcares, 

acidez total e pH, ao longo do mês anterior à vindima, para os diferentes tratamentos 
de rega (A, B, C e D). 


