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RESUMO 

Num ensaio instalado na Quinta Lourosa, localizada na Região Demarcada dos Vinhos Verdes, 

comparam-se três sistemas de condução na resposta fisiológica e agronómica da videira na casta 

`Loureiro´, durante o ciclo vegetativo 2011. Estudou-se o comportamento de três sistemas de 

condução inovadores na Região dos Vinhos Verdes: Lys, R5C e R5C2. 

O sistema R5C apresentou o maior número de sarmentos partidos na inserção devido ao vento. O 

sistema Lys exibiu melhores níveis de superfície foliar exposta (SFE). A taxa fotossintética, à vindima 

apresentou valores elevados nos três sistemas de condução, também na radiação incidente (PAR) os 

três sistemas apresentaram valores elevados, sempre acima de 1000 µmol
-2

s
-1

. É de realçar a 

adaptabilidade da casta e dos três sistemas à região. 

 O sistema R5C2 foi surpreendente no rendimento, uma vez que se obteve uma produção superior a 45 

t/ha. É de referir que era o sistema com maior carga à poda. Um ponto pertinente será o caso do R5C 

com uma menor carga do que o Lys obteve aproximadamente a mesma produção, 34 t/ha, com um 

acréscimo no teor alcoólico de 2,7 % v/v. 

O Índice de Ravaz é em todos os sistemas muito elevado, devido principalmente à elevada produção.   

 

 

Palavras-chave: Região dos Vinhos Verdes, sistema de condução, ecofisiologia, rendimento, 

qualidade. 
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ALTERNATIVE OF TRAINING SYSTEMS FOR VINHOS VERDES REGION. YELD 

AND QUALITY RELATIONS. 

 

ABSTRACT 

In a private vineyard, located at Vinhos Verdes Region, (Quinta de Lourosa) was installed a 

experiment field, we compare three training systems, on the agronomic and ecophysiological response 

of grapevine, `Loureiro´ variety, was assessed, during the 2011 vegetative cycle. The parameters 

studied in the training system were plant´s architecture: Lys, R5C and R5C2. 

The R5C system was notoriously presented the higher number of broken shoots because of the wind. 

The system Lys exhibited higher levels of leaf surface exposed (LSE). The photosynthetic rate, at the 

harvest was high for all three training systems, also the incident radiation (PAR) all three systems 

showed elevated levels, where up to 1000 mol
-2

s
-1

.The results prove the effectiveness and adaptability 

of the variety and the three training systems for the Vinho Verde Region. 

The R5C2 system was surprising in production, exceeding 45 t/ha, it was noted that was system with 

more charge at pruning. A relevant point of the R5C is the case with a lower charge than the system 

Lys and obtained about the same production 34 t/ha, with an increase in the alcohol content of 2.7% 

v/v. 

The Ravaz´s Index is on all systems very high, due mainly to high production. 

 

Key words: Vinhos Verdes Region, training system, ecophysiology, yield, quality. 
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EXTENDED ABSTRACT 

In a private vineyard, located at Vinhos Verdes Region, (Quinta de Lourosa) was installed a 

experiment field, we compare three training systems, on the agronomic and ecophysiological response 

of grapevine, `Loureiro´ variety, was assessed, during the 2011 vegetative cycle. The parameters 

studied in the training system were plant´s architecture (Lys, R5C and R5C2). 

The Lys training system is essentially characterized by presenting two different levels of production 

and sufficiently separated from each other by a free space. The system is characterized as a three-

dimensional system that is composed of an area up and only two areas exclusively descendents. The 

system is structurally R5C shoulders with a cordon, resulting in two descendents hedges and 

discontinuous, the R5C2 emerges as an adaptation and presents two ridges parallel to each other, each 

of the strands has shoulders just to one side (opposite each other). 

The system R5C presented the highest number of broken shoots, counting 74 shoots in total test, the 

R5C2 seems to have set aside this limiting factor, counted as 15 broken shoots, and 7 in the case of 

Lys. 

Physiologically there were no significant differences between the three training systems. The values of 

photosynthetic rate measured at harvest,  were higher in the three training system. The results just 

confirm the adaptability of three training systems to the region of Vinho Verde. Regarding the 

evolution of the index leaf, there was a normal decrease, since the soil water reserves to go out. At 

harvest, recorded values were beneficial for the proper development of the quality of the grapes, as it 

leads to a decrease in plant growth, favoring the accumulation of sugars and phenolic compounds from 

berries. In terms of NCF there were no significant differences in the three systems. 

With the system Lys we obtained a yield of 34.9 t/ha with an alcohol content of 9.0% v/v. The system 

R5C produced 34.9 t / ha with 11.7% v/v while the R5C2 produced 45.1 t/ha with 9.3% v/v. 

The Ravaz´s Index is on all systems very high, due mainly to high production. 

 

 

Key words: Vinhos Verdes Region, training system, ecophysiology, yield, quality. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 A REGIÃO DEMARCADA DOS VINHOS VERDES 

A região dos Vinhos Verdes coincide praticamente com a região denominada de Entre Douro e Minho. 

Trata-se da maior região vitícola demarcada de Portugal estimando-se em cerca de 21 000 hectares a 

sua área total de vinha, o que corresponde a 15% da área vitícola nacional. 

Questões de ordem cultural, microclimas, tipos de vinho, encepamentos e modos de condução das 

vinhas levaram à divisão da Região Demarcada dos Vinhos Verdes em nove sub-regiões: Amarante, 

Baião, Basto, Cávado, Lima, Monção e Melgaço, Paiva e Sousa (Diário da Republica I série-B nº13 de 

16 de Janeiro de 2001). 

Esta região agrícola caracteriza-se por uma vegetação verdejante e exuberante, onde predomina a 

pequena propriedade, mas onde a vinha está sempre presente a marginar os campos de cultura, 

geralmente ocupados com o milho ou outras forrageiras (Garrido, 1996). 

Para Castro et al., (1994), (cit. por Alberto, 2006) esta é uma região onde sempre existiram sistemas de 

condução com uma parte da vegetação ascendente e outra retombante, procurando desta forma maior 

controlo do vigor, da superfície foliar exposta e do microclima ao nível dos cachos. Predominando 

desde sempre as características “uveiras”, bem como as ramadas e vinhas de enforcado, tem havido 

necessidade de dar resposta ao apelo da competitividade mundial, aliando inovação tecnológica a 

vinhos de qualidade. 

 

Figura 1.1 – Região Demarcada dos Vinhos Verdes (Oliveira, 2000) 

O solo da região é originário de formações graníticas e possui textura franco-arenosa, com um clima 

ameno e húmido de influência atlântica. 
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A tipicidade e originalidade dos Vinhos Verdes são o resultado das características do solo, clima e 

factores socioeconómicos da própria região, o uso de castas autóctones da região, sistemas de 

condução, técnicas de vinificação e um conjunto de outros factores. 

A Região dos Vinhos Verdes ao contrário de todas as outras Regiões vitivinícolas em Portugal, 

dispõem de um encepamento quase exclusivo, baseado num número reduzido de castas com forte 

identidade e qualidade (Duque, et al., 1992). Uma dessas castas é a Loureiro, que se encontra em 

quase toda a Região, apresenta um aroma delicado, muito acentuado o que resulta em vinhos de 

altíssima qualidade (Duque, et al., 1992). 

A região dos Vinhos Verdes, tradicionalmente com vinhas de tronco alto (enforcado, ramadas) 

adoptou séculos mais tarde baixas densidades de plantação e orientações predominantemente 

retombantes aquando da intensificação da cultura da vinha nos anos sessenta conduzida em cruzeta 

(Mota, 2005). 

 
   Figura 1.2 – Evolução da quantidade de litros de           Figura 1.3 – Evolução da exportação de Vinho 

   Vinho Verde exportado de 1991 a 2010.                          Verde em € de 1995 a 2010. 

Nas figuras 1.2 e 1.3 é possível verificar que a exportação de vinho verde apresenta um crescimento 

contínuo desde o ano 2003, segundo o site da CVRVV 

(http://www.vinhoverde.pt/pt/recursos/estatistica/default.asp, consultado a 14/01/2012). Estes 

resultados são alvo de diversos factores, entre os quais na colocação no mercado de vinho de 

excepcional qualidade e único no mundo, este estudo pretende dar mais uma contribuição nesse 

sentido. 

1.2 OBJECTIVOS E ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

O objectivo deste trabalho passa por comparar três sistemas de condução inovadores para a Região dos 

Vinhos Verdes e os seus componentes no rendimento e qualidade. Os sistemas de condução em estudo 

são o Lys, o R5C e o R5C2, a casta em estudo é a “Loureiro” uma das mais importantes na região. 

Instalou-se o ensaio na Região Demarcada dos Vinhos Verdes, na sub-região do Sousa, concelho de 
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Lousada, freguesia de Sousela. A Quinta de Lourosa serviu de palco para este ensaio, propriedade 

familiar com cerca de 27 hectares, e propriedade do Prof. Rogério de Castro e família. 

No capítulo 1 é apresentada a introdução do presente estudo. 

No capítulo 2 é apresentada uma revisão bibliográfica sobre os sistemas de condução em estudo e sua 

descrição, ecofisiologia da videira e microclima da planta. 

No capítulo 3 é apresentado o material e métodos onde são especificadas todas as determinações 

efectuadas, assim como a metodologia do ensaio. 

No capítulo 4 surge a discussão e resultados, onde para a exposição dos resultados referentes aos 

diversos parâmetros estudados, recorreu-se à utilização de gráficos, tendo em vista uma melhor 

visualização dos parâmetros estudados. 

Por último, no capítulo 5 são apresentadas as conclusões do estudo realizado.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 SISTEMAS DE CONDUÇÃO E O MICROCLIMA DO COBERTO VEGETAL 

O termo `sistema de condução´ tem sido vulgarmente empregue como designativo de `forma de 

condução´ da videira (cordão simples, Lys, Lira, R5C, etc.) no sentido lato `sistema de condução´ 

refere-se à vinha por um todo e não apenas à videira (Mota, 2005). Segundo Carbonneau et al (1978), 

o conceito de sistema de condução contempla diversos parâmetros, tais como: a forma de condução, a 

densidade de plantação, a orientação das linhas, a cobertura do solo, o tipo de poda, as intervenções 

em verde, entre outros. Para Winkler (1962) o principal objectivo de um sistema de condução é a 

disposição de cepas como forma de facilitar o cultivo, controlo de pragas, doenças e infestantes e as 

diferentes operações, para que seja economicamente viável capaz de produzir frutos de qualidade 

numa boa quantidade. 

Em 1979 foi criado o G.E.S.C.O. (Grupo de Estudos de Sistemas de Condução da Vinha) uma forma 

de englobar todos os trabalhos desenvolvidos sobre sistemas de condução. O conceito de sistema de 

condução e a sua centralidade na produção de uvas de qualidade tem evoluído ao longo dos anos à 

medida que a fisiologia da videira e a sua interacção com o ambiente tem sido melhor conhecida. Já 

são em grande número as alternativas. Entre essas alternativas poder-se-iam citar entre outras, o Lys 

(origem: Portugal, Prof. Rogério de Castro, o R5C (origem: Itália, G. Cargnello), a Lira (origem: 

França, Prof. A. Carbonneau) e ainda o `Scott-Henry´, o `Geneve Double Cortain´ (GDC) 

desenvolvido pelo Prof. N. Shaulis que é no essencial a Cruzeta dos vinhos verdes.  

Segundo Castro et al. (1995), os novos sistemas de condução devem responder às demandas da 

viticultura moderna, que se baseiam à volta de três eixos: controlo dos rendimentos, melhoria da 

tipicidade e qualidade dos produtos e redução dos custos de produção. 

O sistema de condução da vinha ao definir a forma da cepa, modificando o microclima contíguo da 

mesma, tem uma grande influência sobre o rendimento, a composição do fruto e a mecanização da 

vinha (Kliewer & Smart, 1989; Carbonneau, 1991). 

Quando introduzido para uma nova região vitícola, o sistema de condução deve abranger certas 

particularidades muito importantes, como a região onde vai ser inserido, os genótipos, o contexto 

sócio económico e sobretudo apoiar-se nos princípios universais ligados à fisiologia da videira. O 

sistema de condução provoca variações ao nível das folhas e dos cachos e exerce uma enorme 

influencia sobre os parâmetros fisiológicos, como é o caso da transpiração, fotossíntese, diferenciação 

floral e maturação (Carbonneau, 1987; Lopes & Castro, 1989). 
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A influência do clima sobre a videira faz-se sentir a três níveis distintos: ao nível do macroclima, ao 

nível do mesoclima e ao nível do microclima (clima do coberto vegetal), sendo este um ponto-chave 

devido à sua importância para a compreensão do comportamento fisiológico e agronómico da videira.  

O microclima do coberto vegetal depende basicamente da quantidade e distribuição da área foliar no 

espaço e na sua interacção com o clima envolvente (Smart, 1985). 

O microclima é dos factores mais importantes para a qualidade, uma vez que intervem de forma 

directa no crescimento da planta, fotossíntese, regime hídrico, temperatura das folhas, fertilidade do 

gomo, crescimento e maturação do fruto (Carbonneau, 1980; Smart, 1985; Kliewer & Bledsoe, 1987; 

Carbonneau & Casteran, 1989). 

 

2.2 FACTORES NATURAIS, CULTURAIS E TERROIR 

Diversos índices bioclimáticos foram desenvolvidos baseados principalmente na temperatura, 

insolação e precipitação, tais como Winkler, 1944; Huglin, 1962; Costantinescu, 1971. Todos eles 

visam avaliar a adaptabilidade das diferentes regiões, às necessidades específicas das diferentes 

variedades da videira. 

Para Fregoni (1977), a vinha aparece em solos muito variados em termos de textura, profundidade, 

estrutura e fertilidade, exceptuando os solos muito argilosos e pesados, pouco profundos, fraca 

drenagem, ou muito ricos em sais ou compostos tóxicos. 

O solo tem um papel fundamental no regime hídrico da videira, o regime hídrico e a alimentação 

mineral desempenham papéis principais nos ritmos fenológicos da videira. O solo é um meio 

complexo onde a estrutura física, a composição química, as disponibilidades hídricas e a temperatura 

tem papéis fundamentais (Huglin, 1986). Ainda para Tinlot (1991) a estrutura e composição do solo 

asseguram a alimentação da planta, assim como o clima e o microclima determinam o seu 

desenvolvimento e o declive e a sua exposição influenciam a incidência dos raios solares. 

Ainda a mobilização do solo, o tipo de poda, a carga à poda, intervenções em verde são técnicas 

susceptíveis de correcção a todo o momento, de forma a controlar o vigor, permitir melhor arejamento 

no interior da sebe, melhor exposição solar e assim permitir acréscimos no rendimento e qualidade 

(Mota, 2005). 
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2.3 GEOMETRIA DA PLANTAÇÃO 

Segundo Castro & Cruz (2001), a geometria da plantação da vinha (altura da sebe, afastamento das 

linhas e das cepas na linha e orientação das linhas) é o primeiro factor determinante de uma vinha de 

qualidade. 

 

2.3.1 Orientação das linhas 

A orientação das linhas exerce influência sobre o comportamento fisiológico e vitícola das videiras, 

quer por intermédio do microclima luminoso e térmico da folhagem quer através do microclima 

térmico do solo (Huglin, 1986). 

 

Para as condições de Portugal a orientação ideal das linhas, em termos energéticos, será Norte-Sul ou 

mesmo Noroeste/Sudeste para o monoplano ascendente, e especialmente para os sistemas de condução 

pluriespaciais onde tal orientação assume um papel mais relevante (Castro et al., 2006). 

 

Relativamente à orientação Norte-Sul permite uma boa recepção de luz às primeiras horas da manhã 

(face Este) e ao fim da tarde (face Oeste). Em termos de produtividade fotossintética, essas vantagens 

traduzem-se em taxas mais elevadas, especialmente de manhã, porque o stress hídrico e térmico é 

menos acentuado do que ao meio dia. Em contrapartida, ao meio dia, a superfície foliar exposta aos 

raios solares é menor (predominantemente o topo da sebe está ao Sol), o que faz com que a eficiência 

do uso de água seja maior do que nas videiras com orientação Este-Oeste (Carbonneau et al., 1981; 

Champagnol, 1982). 

 

2.3.2 Compasso, altura da sebe, densidade de plantação 

Segundo Smart (1985), a intercepção da radiação em cobertos verticais depende da interacção entre a 

sua forma, tamanho e orientação, sendo máxima para sebes altas e linhas apertadas, orientadas N-S, 

sendo o aumento da altura do coberto e a diminuição da entrelinha, complementares na promoção da 

intercepção da luz. Quanto mais pequena a distância da entrelinha, maior será a radiação interceptada 

por unidade de área. Contudo em linhas muito apertadas o ensombramento das folhas exteriores da 

base será maior, absorvendo as videiras individualmente menor radiação. O autor preconiza um valor 

H/E de 1:1 (relação da altura da sebe e a distancia da entre-linha) de forma a evitar o ensombramento 

(Smart et al., 1990, Smart & Robinson, 1991).   
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Duforcq et al. (2005), afirmam que o valor máximo de H de 1,5 m, pois valores mais altos induzem 

vigor excessivo incompatível com as exigências da qualidade. 

Em muitas das vinhas do País, as sebes são muito baixas relativamente à entrelinha, o que conduz a 

grandes perdas de energia radiante uma vez que a relação H/E (H - altura da vegetação; E – 

afastamento das linhas) é menor (0,6 a 0,8) (Castro & Cruz, 2001). 

Segundo Carbonneau et al. (1981), consideram que nas regiões temperadas, a altura da vegetação deve 

ser equivalente a 0,6 a 0,8 vezes a distância na entrelinha para o caso de vinhas densas (mais de 5000 

plantas/ha). Com o objectivo de reduzir os riscos de secura e ensombramento entre sebes vizinhas, e 

sempre superior a 1,2 m para o caso de vinhas largas, de modo a compensar a superfície foliar exposta 

perdida pelo menor número de linhas por hectare. 

 

2.4 SISTEMAS DE PODA 

O sistema de poda determina não só a forma das cepas, como também a distribuição espacial e 

comprimento das unidades de frutificação. 

 

Segundo Castro et al. (2004), nos dias de hoje a poda tende a simplificar-se tendo em vista maior 

sistematização da condução e na necessidade de adequação ao apoio mecânico. 

 

A poda tem como um dos objectivos regularizar o crescimento vegetativo e reprodutivo, de forma a 

assegurar a perenidade da planta e de forma a garantir uma produção suficiente de uvas e a sua 

qualidade. Ainda para Champagnol (1984), a poda consiste na supressão total ou parcial de certos 

sarmentos da planta, com vista a deixar um número reduzido de olhos e quantidades variáveis de 

lenho. 

 

Para Lopes (1994), a poda determina a carga por planta, a sua distribuição sobre as unidades de 

frutificação, a estrutura permanente da cepa, como também a estrutura dos tecidos condutores que é 

influenciada pela formação do tronco e braços e pelo volume de reservas. 

Os numerosos sistemas de poda diferem, fundamentalmente, na forma dada ao tronco e eventuais 

braços da videira e no número e dimensão das unidades de frutificação, as quais podem estar podadas 

a talão, vara ou talão e vara, determinando a poda curta (menos de 5 olhos), longa (mais de 5 olhos) ou 

mista, respectivamente (Winkler et al., 1974). Segundo o mesmo autor, as vantagens mais 

reconhecidas da poda longa são, por um lado, a possibilidade de boas produções em castas cujos olhos 

da base são estéreis ou pouco férteis e, por outro, a garantia de produções adequadas em castas com 

cachos muito pequenos. Neste sistema, nem todos os olhos deixados se vão desenvolver, devido ao 

fenómeno de acrotonia que favorece o crescimento dos olhos superiores da vara, os olhos da base 
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serão inibidos (Galet, 2000). Segundo Lopes (1994), o maior rendimento dos sistemas de poda longa 

resulta da maior fertilidade dos olhos do terço médio e superior da vara, inexistentes nos sistemas de 

poda curta. Contudo a casta e as condições ambientais durante o período de diferenciação floral podem 

ter grande importância neste ponto. 

 

Nos sistemas de poda longa as videiras sofrem um grande e rápido envelhecimento quando 

comparadas com as de poda curta, uma vez na necessidade de se efectuar um corte de grande secção 

de forma a suprimir a vara (Champagnol, 1984). Segundo Winkler et al. (1974), nos sistemas de poda 

longa acresce o engenho de as unidades de frutificação terem de ser bem estruturadas, com previsão de 

esperas e com a realização da empa das varas, tornando esta operação dispendiosa que requer mão-de-

obra qualificada. 

 

 

2.4.1 Carga à poda e número de sarmentos 

A carga à poda consiste no número de olhos por unidade de área e tem como principais factores visto 

influenciarem de forma directa o número e o crescimento dos sarmentos, o microclima do coberto, a 

área foliar e o número de cachos (Castro et al., 2004). 

A carga óptima é aquela que permite a exploração da capacidade máxima do potencial vegetativo da 

videira sem ameaçar a sua perenidade (Lopes, 1994; Champagnol, 1984), ou seja tenta-se procurar o 

equilíbrio entre o vigor, a produção e a maturação, como também a manutenção desse potencial ao 

longo da vida da planta (Zhang, 1987). 

Segundo Mota (2006), refere que a atribuição de uma carga demasiado baixa favorece a rebentação de 

ramos ladrões, provenientes de olhos dormentes da madeira velha como a rebentação das netas que se 

encontram nas axilas das folhas e também de rebentações múltiplas correspondentes de aos gomos de 

2ª e 3ª ordem. O excessivo vigor provocado por uma carga demasiado baixa poderá provocar 

desavinho. 

Para Carbonneau (1980), cargas elevadas proporcionam um aumento do número de cachos, com 

repartição da capacidade de produção da planta entre os frutos e os ramos mais vigorosos, logo um 

atempamento insuficiente dos sarmentos, diminuição do vigor e o enfraquecimento da planta devido à 

maior concorrência entre os frutos e ao maior ensombramento. 

 

 

 

 



Revisão bibliográfica 
 

9 
 

2.5 FORMAS DE CONDUÇÃO 

2.5.1 O Lys 

Segundo Carbonneau & Cargnello (2003), os sistemas de condução podem ser pormenorizados 

relativamente a uma série de elementos descritivos, contudo é da combinação desses elementos 

descritivos que resulta a arquitectura da planta e só mais tarde a definição de um sistema de condução 

específico. 

No âmbito de anos de investigação Castro et al., (1995) apresentam a forma de base LYS, que surge 

no âmbito da investigação de sistemas de grande SFE. Tendo como precursor o chamado Rideau 

ascendant et retombant (CAR) ensaiado e criado pelo mesmo autor, e integrada nas vinhas de baixa 

densidade, a forma LYS traduz-se numa vinha larga em volume e com dois andares de produção, isto 

é, duas sebes originadas na mesma cepa, que se distribuem por três planos: um ascendente e dois 

retombantes (Castro et al., 1994; Mota, 2005). 

A. 

 

B. 

 

Figura 2.1 – A. Esquema do sistema LYS e sua referência no “dicionário” dos sistemas de condução da vinha 

(Carbonneau & Cargnello, 2003); B. Forma tridimensional do sistema LYS em corte transversal (Castro et al., 

1995). 
 

O nome LYS está associado à Flor-de-Lis, devido a sua forma tridimensional, com um plano 

ascendente e dois planos retombantes. O andar da parte superior está constituído por um monoplano 

ascendente, normalmente podado em cordão permanente, e com aramação de forma a orientar a 

vegetação, na lógica dos sistemas da mesma forma. O modelo LYS caracteriza-se essencialmente por 

ter dois níveis de produção distintos e separados um do outro por um espaço livre de vegetação, 

designado por `janela´ esta é conseguida pelo facto da vegetação do nível superior ser completamente 

ascendente e a do nível inferior completamente retombante. 

No sistema de condução LYS o crescimento da sebe retombante é livre, não sendo necessária 

aramação. Contudo é um sistema que necessita de alguns cuidados como a (orientação, penteia e 

desponta) que permitem uma correcta orientação da vegetação. 
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O Lys pertence à categoria das formas ascendentes-retombantes, o que difere da forma designada por 

“Scott Henry”pela estrutura aberta do nível inferior e pela separação efectiva dos dois níveis e porque 

na mesma cepa existem as duas orientações da vegetação e sobretudo por na mesma cepa coexistirem 

as duas vertentes: ascendente e descendente (Castro, et al., 1995). 

Mota (2005), descreveu algumas potencialidades do sistema ao nível do rendimento e qualidade das 

uvas, a clara divisão da sebe retombante em duas diferidas é favorável ao microclima dos cachos; a 

uma melhor exposição dos sarmentos; beneficia a indução floral; uvas sanitariamente melhores; maior 

área foliar exposta, em particular nas duas sebes retombantes; boas maturações por incidência do sol 

ao nível dos cachos. 

Segundo Carbonneau & Cargnello (2003), consideram o LYS como um dos principais sistemas de 

condução da vinha, destacando as suas potencialidades de produção quanto à qualidade/rendimento, 

qualidade/custo e rendimento/custo. 

 
Figura 2.2 – Fotografias do sistema de condução “LYS” na floração, maturação e aquando o repouso, Quinta de 

Lourosa, 2011.  
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2.5.2 O R5C 

O sistema de condução R5C “Recherche Nº5 de Conegliano” criado por Cargnello (1983). 

No sistema de condução R5C por cada linha de videiras, correspondem dois planos verticais 

retombantes, paralelos e independentes, afastados aproximadamente 45 cm (Castro, 2011). Sistema de 

dupla espaldeira retombante segundo dois planos verticais, definidos por espáduas laterais 

permanentes no cordão (Mota, 1992). 

Este sistema de condução consiste num cordão unilateral com espáduas alternadas para cada lado. Este 

tipo de sistemas quando associados a poda curta, tem a agravante de comportar muitos riscos de perda 

de sarmentos, por parte da quebra pelo vento, como acontece na casta Loureiro ou noutras castas mais 

sensíveis à escoriose – doença que vem flagelando muitas castas desta e de outras regiões (Castro, 

2011). 

Na figura 2.3 podemos visualizar este sistema em duas fases do ciclo vegetativo (floração e repouso). 

 
Figura 2.3 – Fotografias do sistema de condução “R5C” na floração e no repouso, Quinta de Lourosa, 2011.  
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2.5.3 O R5C2 

O sistema de condução R5C2 trata-se de uma adaptação do R5C. O sistema R5C2 comporta dois 

cordões paralelos e bilaterais independentes, onde cada um dos cordões apresenta espáduas só para um 

dos lados (opostas entre si), onde é criado uma alternância no conjunto dos dois cordões pareados 

(Castro, 2011). Ainda para o mesmo autor este género de sistemas de condução pluriespacial, ao 

contrário dos monoplanos, apresenta uma maior e mais eficiente gestão da sanidade da vinha, 

associado a um menor número de passagem das máquinas por unidade de área de vinha em cada 

operação. 

Este novo sistema de condução foi idealizado pelo professor Rogério de Castro e introduzido em 2008. 

Na figura 2.4 podemos visualizar este sistema em duas fases do ciclo vegetativo (floração e repouso). 

 
Figura 2.4 – Fotografias do sistema de condução “R5C2” na floração e no repouso, Quinta de Lourosa, 2011. 

 

 

 

2.5.4 CARACTERIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONDUÇÃO: LYS, R5C E R5C2 

No quadro 2.1 são apresentadas as caracterizações dos sistemas de condução em estudo segundo a 

metodologia de Carbonneau & Cargnello (2003). 



Revisão bibliográfica 
 

13 
 

Quadro 2.1 - Caracterização do sistema de condução Lys segundo a metodologia de Carbonneau & Cargnello 

(2003). Caracterização dos sistemas de condução R5C e R5C2 (inspiração na metodologia de Carbonneau & 

Cargnello). 1-6: Elementos descritivos principais das formas de base. 11-15: Elementos descritivos 

complementares dos sistemas de condução.  
FORMA DE 

BASE 
DENOMINAÇAO 

DESCRIPTORES 

(1-6: principais/10-16: complementários) 
 Ordem (1) 1. Disposição e relação entre cepas 

Lys Alinhada 1.3 Unida em linhas.  

R5C Alinhada 1.3 

R5C2 Alinhada 1.3 

 Família (1+2) 2. Poda 

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

modo cultural determinado. 

R5C Cultivada em fila 2.3 

R5C2 Cultivada em fila 2.3 
   3. Forma Global da Vegetação 

Lys 

 

3.2 Arquitectura contida em volume verticalmente + 3.1 Arquitectura natural 

na parte retombante 

R5C 3.4 Arquitectura dois planos retombantes 

R5C2 3.3 Arquitectura dois planos retombantes 

  Género (3+4) 4. Porte 

Lys Em fila desdobrado 4.4 Ascendente e retombante 

R5C Em fila retombante 4.2 Retombante 

R5C2 Em fila retombante 4.2 

  5. Divisão da vegetação 
Lys  5.4 Vegetação dividida e separada 

R5C  5.1 Vegetação inteira 

R5C2  5.1  
 Forma de base (5+6) 6. Direcção da vegetação em relação ao solo 

Lys Lys (nº 32) 6.6 Vegetação vertical ou inclinada e dilatada 

R5C  6.5 Vegetação vertical retombante 

R5C2  6.5  
  11. Suporte geral da planta adulta 

Lys  
11.7 Armação colectivo sustentando as estruturas permanentes e não 

permanentes. 

R5C  11.7 

R5C2  11.7 
   12. Continuidade da vegetação na linha 

Lys  

12.1 Continuo. Continuidade das estruturas permanentes e não permanentes. 

12.2 Ornado. Descontinuidade das estruturas permanentes e continuidade 

quase total das estruturas não permanentes. 

R5C  12.1, 12.2 

R5C2  12.1, 12.2 

  13. Tronco (poda de formação) 

Lys  13.2 Tronco simples vertical 

R5C  13.2 

R5C2  13.2 

  14. Braços / Cordão (poda de formação) 

Lys  
14.4 Braços horizontais sobrepostos no eixo da linha. Braço inferior com 

espáduas permanentes para orientar as estruturas não permanentes. 

R5C  14.8 Braço horizontal em relação ao eixo da linha 

R5C2  14.3 Duplo braço horizontal e paralelos no eixo da linha 

  15. Poda de produção (Inverno) 

Lys  

15.4.5. Cordão cazenave. Poda a una vara longa de 4-5 olhos associada a um 

talão de espera de 1-2 olhos, associados em pares e repartidas ao longo do 

braço. 

R5C  15.4.5. 

R5C2  15.4.5. 

  16. Operações em verde 

Lys  

16.1.1 Orientação da vegetação. 

16.1.2 Penteia da parte retombante 
16.1.3 Desponta superior e lateral moderada da vegetação 

16.1.4 Esladroamento selectivo 

R5C  16.1.2., 16.1.4., 16.1.5 Desponta inferior 

R5C2  16.1.2., 16.1.4., 16.1.5 
  SISTEMA DE CONDUÇÃO (apresenta-se a modalidade em estudo) 

Lys  Lys-braços mesmo sentido e sentido oposto (“Lys”) (nº 32 / 2) 

R5C  Biplano retombante 

R5C2  Biplano retombante 
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2.6 INTERVENÇÕES EM VERDE 

Segundo vários autores, (Branas, 1974; Fregoni, 1998), as intervenções em verde incluem todas as 

operações capazes de modificar o número, a massa, a superfície e a posição dos órgãos herbáceos da 

videira. 

Constituem alguns exemplos de intervenções em verde, a orientação da vegetação; a desponta; a 

penteia; o desladroamento; a supressão de lançamentos (ladrões, netas, ramos normais); monda de 

cachos e de inflorescências, a desfolha, a desneta, etc (Castro et al, 2006). 

A orientação da vegetação tem por objectivo a condução da vegetação no sentido que se pretende, 

consoante o sistema de condução utilizado na vinha (Castro & Cruz, 2001). 

São cada vez mais importantes devido às características que imprimem no coberto vegetal as práticas 

de intervir sobre a vegetação ao longo do ciclo anual pois vão facilitar um maior arejamento 

diminuindo a densidade dos sarmentos, facilidade dos tratamentos, maior exposição dos cachos (Mota, 

2005). 

A intervenção em verde efectuada seja ela qual for, tem como objectivo garantir condições de 

equilíbrio entre a parte produtora de fotoassimilados e a parte consumidora desses produtos, desde os 

cachos e sarmentos do ano à parte permanente da cepa onde se irão acumular na forma de reservas 

para o ciclo vegetativo seguinte (Cruz, 1992). 

Bovio et al. (2001), num ensaio que decorreu na região Noroeste de Itália em Piedmont, onde se 

comparam três sistemas de condução (cordão ascendente, cortina retombante e lira) na casta ‘Malvasia 

di Schierano’, afirmam que a estrutura do sistema em cortina retombante, com os lançamentos 

descendentes, provoca elevado ensombramento que vai aumentando ao longo do tempo. 

Na região dos Vinhos Verdes, com as castas ‘Loureiro’ e ‘Pedernã’, Castro et al. (1991a), obtiveram 

maiores rendimentos para igual qualidade, no sistema de condução com vegetação ascendente e 

descendente, quando comparados com os sistemas de vegetação só ascendente ou só retombante. 

Em regiões, como a dos Vinhos Verdes, onde os problemas fitossanitários são graves Castro & Cruz 

(2001), afirmam que a desfolha é uma prática bastante pertinente por reduzir a taxa de Botrytis 

cinerea, sem diminuir a capacidade fotossintética da planta. 

A desponta consiste na supressão da extremidade dos lançamentos (Branas, 1974). Mediante esta 

prática é possível modificar o microclima, o comportamento fisiológico da planta (alterações das 

relações ‘source-sink’), facilitar a circulação de máquinas e melhorar as condições fitossanitárias 

(Tardáguila & Bertamini, 1993). 
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2.6.1 A orientação da vegetação 

A orientação dos sarmentos é de grande importância, uma vez que facilita a passagem das máquinas 

aquando a realização dos tratamentos fitossanitários e amanhos do solo como também evita a ligação 

entre lançamentos de linhas contíguas, tem efeitos directos sobre a fisiologia da videira e qualidade da 

produção (Castro, 1990). 

A videira sendo uma espécie lenhosa os lançamentos crescem tanto mais quanto a sua orientação se 

aproxima da vertical ascendente. Estes lançamentos encontram-se geralmente melhor iluminados, pelo 

que se torna difícil separar o efeito directo da orientação do efeito resultante da iluminação (Castro, 

1990). Em muitos estudos realizados em diversos sistemas de condução, associam a orientação 

retombante da vegetação com a redução da fotossíntese e/ou com o menor vigor dos sarmentos 

(Carbonneau et al., 1978; Castro, 1986; Kliewer et al., 1989). 

 

2.7 LOUREIRO, PORTA-ENXERTOS E REGIÃO DOS VINHOS VERDES 

Duas concepções vitícolas coexistiram ao longo dos séculos: `etrusca´ e `grega´ a primeira mais 

consentânea com a natureza leana da videira, pois integra mais formas de grande expansão vegetativa, 

relativamente à segunda cada vez mais presente em praticamente todas as regiões vitivinícolas do 

globo, é caracterizada como sendo de grande densidade de plantação e de apresentar grande 

artificialismo (Castro & Santos, 1990). A viticultura `etrusca´ situava-se principalmente em zonas 

húmidas e caracterizava-se principalmente pelo grande desenvolvimento da cepa, sendo utilizados 

algumas vezes tutores vivos (Uveiras) como o caso de árvores, quer dispostas em sebes altas, estas 

também com tutores vivos, (Arejão ou Arjoado), todas estas formas de cultura da vinha sobre tutores 

vivos são denominadas por `Enforcado´ (Castro, 2011). Ainda nos dias de hoje, se pode encontrar em 

algumas sub-regiões dos Vinhos Verdes e no norte de Itália. Outro sistema de condução ainda muito 

comum na região são as Ramadas que se dispõem nas bordaduras dos campos, uma forma de 

rentabilizar as terras uma vez que no centro do terreno continuava-se a semear principalmente 

forrageiras, como é o caso do milho. Já no caso da viticultura `grega´ originária nas regiões secas e 

áridas, e é em tudo diferente da anterior, caracteriza-se por um menor desenvolvimento da cepa e a 

vegetação encontra-se mais junto ao solo (Champagnol, 1984; Castro, 1999). 

Segundo Castro (1989), os sistemas de condução alternativos resultantes da inspiração greco-etrusca 

são os propiciadores de maiores ganhos, e cujos resultados da investigação vêm sendo os mais 

interessantes. 

As alterações na forma de exploração da terra por imperativos socioeconómicos levaram à 

intensificação da cultura da vinha, acompanhada da adopção de formas de condução menos exigentes 
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em mão-de-obra e mais mecanizáveis (Mota, 1992). São várias as formas de condução das videiras 

existentes na região, podemos enumerar algumas delas, nomeadamente: Cruzeta, Cordão Simples 

Retombante (CSR), Cordão Sobreposto Retombante (CSOB), Cordão Simples Ascendente 

Retombante (CAR), Cordão Simples Ascendente (CSA), Cordão Duplo Sobreposto Ascendente e 

Retombante (LYS) (Mota & Garrido, 2001). 

Os aspectos económicos e sociais são de um modo geral os factores mais determinantes da 

mecanização (Castro & Santos, 1990).  

Para Castro (2011), a casta Loureiro será a casta branca economicamente mais importante dos Vinhos 

Verdes. Foi o aspecto dourado do cacho que terá dado o nome à casta, quando as uvas se encontram 

em bom estado sanitário e com uma correcta maturação. É uma casta de porte erecto e de vigor médio, 

precoce no abrolhamento e intermédia na maturação, é uma casta fértil e produtiva. É aromaticamente 

a casta de Vinhos Verdes de maior expressão. A casta Loureiro não suporta o stress hídrico nem se dá 

bem em solos pobres, é sensível à escoriose, ao oídio à podridão dos cachos e aos ácaros, contudo é 

pouco sensível ao míldio (Castro, 2011). Ainda para o mesmo autor, a característica genética mais 

negativa será a sua sensibilidade à desnoca, logo a escolha do sistema de condução deverá precaver a 

este problema: Aconselha-se o uso de arames pareados quando a vegetação é ascendente ou no caso de 

vegetação retombante o recurso a unidades de maior carga, flexibilizando a zona de origem dos 

sarmentos. 

O recurso a porta-enxertos deu-se após invasão filoxérica, na segunda metade do século XIX. O porta-

enxerto 1103 P em condições ideais de fertilidade do solo para a produção de vinho verde branco 

(aromático, fresco, frutado) poderá tornar-se inconveniente, por originar excesso de vigor. É, em todo 

o caso, um porta-enxerto recomendável para a generalidade das castas e locais (Castro, 2011). 

A característica deste porta-enxerto (Mota e Garrido, 2001) resulta da transmissão dos caracteres por 

hibridação dos seus progenitores: 

Berlandieri – vigor forte, sistema radicular semiprofundo, muito boa resistência ao calcário e à filoxera 

e boa resistência à seca, 

Rupestris – vigor forte, sistema radicular pouco profundo, muito boa resistência ao calcário e à 

filoxera e boa resistência à seca. 

O 1103-P é um híbrido de Berlandieri com Rupestris e foi obtido por Paulsen no fim do século XIX. 

 

No anexo 5 são apresentadas as principais características do porta-enxerto 1103P.
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1. MATERIAL E MÉTODOS 

O presente estudo decorreu durante o ciclo vegetativo de 2011, são descritos os registos efectuados 

assim como as características do campo de ensaio. 

3. CARACTERIZAÇÃO DA PARCELA DO EXPERIMENTAL  

3.1 Localização e enquadramento geográfico do ensaio 

O ensaio foi instalado na Quinta de Lourosa, situada na freguesia de Sousela, concelho de Lousada, 

distrito do Porto, (Latitude: 41° 17' 37.300" Norte Longitude: 8° 18' 12.034" Oeste, com uma altitude 

média compreendida entre os 100 e os 300 metros, área que corresponde à sub-região de Sousa da 

Região Demarcada dos Vinhos Verdes, no centro da Região (Figura 3.1). 

 

 
Figura 3.1 - Localização da Região dos Vinhos Verdes, do concelho de Lousada e do campo de ensaio 

(Http://maps.google.com). 

 

3.1.1 Caracterização do campo de ensaio 

As modalidades em estudo têm como diferença principal a forma de base ou arquitectura da planta e 

da vinha. São estudadas três alternativas de condução: Lys, R5C e R5C2. Todas as intervenções sobre 

as plantas durante o seu ciclo vegetativo são semelhantes e adequadas às diferentes modalidades. A 

densidade de plantação é em toda a parcela de 2 218 plantas/ha. O quadro 3.1 resume estes dados 

globais da vinha. Nos três sistemas de condução a orientação das linhas é NS, possuem enrelvamento 

http://maps.google.com/
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permanente natural e a vinha é regada por gravidade de acordo com o estado hídrico (desejavelmente 

quando ultrapassa Ψb -0,2 Mpa. A vinha onde decorreu o ensaio foi plantada no ano 2000 com 

enxertos-prontos Roriz/1103P. Mais tarde, (2007) no caso do sistema R5C e em 2008 no caso do Lys e 

do R5C2 foi realizada uma reenxertia da casta branca Loureiro. A vinha do sistema R5C foi portanto 

reenxertada um ano antes dos outros dois sistemas. 

A principal diferença entre as formas de base é a existência de um ou vários planos de vegetação, no 

caso do LYS (um ascendente e dois retombantes) e no caso do R5C e R5C2 (biplano retombante). O 

Lys apresenta uma divisão por três planos: Um ascendente e dois retombantes. O R5C e o R5C2 

apresentam dois planos retombantes. Na figura 3.3 é apresentado o esquema dos três sistemas de 

condução em estudo. 

Os sistemas de armação da modalidade Lys estruturam-se a partir de arames a diferentes alturas 

mantidos através de postes distanciados 5 m entre si. A armação do sistema de condução R5C consiste 

em 3 arames pareados e no sistema R5C2 de 4 arames. O R5C2 apresenta dois braços próximos um do 

outro, (15 cm) e paralelos entre si enquanto o R5C apresenta apenas um único braço, no sistema Lys 

há dois braços sobrepostos, utilizando o superior o segundo arame. 

 

Figura 3.2 - Fotografia aérea da vinha do ensaio, estando a área do mesmo delimitado pelas linhas verdes onde 

cada uma representa um dos sistemas de condução em estudo (Http://maps.google.com). 

 

 

 

 

 

 

 

http://maps.google.com/
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Quadro 3.1 - Resumo de alguns parâmetros gerais em estudo, Quinta de Lourosa, 2011. 

Sistema de Condução LYS R5C2 R5C 

Compasso 

Linha (m) 1,5 1,5 1,5 

Entre-linha 

(m) 
3,0 3,0 3,0 

Densidade de plantação 

(plantas/ha) 
2 218 2 218 2 218 

Altura dos braços (m) 0,90 inf. / 1,20 sup 1,95 1,95 

Carga à poda por videira 

(olhos/cepa) 
39 48 (a) 26 

Carga à poda por hectare 

(olhos/ha) 
86 500 106 460 (a) 57 670 

Nota: (a) Ainda sujeito a correcção e armação, encontra-se em fase de afinação. 

 
Figura 3.3 – Representação esquemática dos três sistemas de condução em estudo. A: Lys, B: R5C, C: R5C2. 
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  Figura 3.4 – Ilustrações dos diferentes sistemas de condução em estudo: A: Lys, B: R5C, C: R5C2. 

  Fotografias tiradas na maturação dia 23/08/2011. 

 

3.1.2 Caracterização edafo-climática 

A região dos Vinhos Verdes considera-se como sendo de elevada humidade atmosférica, pequena 

amplitude térmica e apreciável nebulosidade (Castro, 1984). Segundo o mesmo autor de acordo com a 

classificação de Thornthwaite, trata-se de um clima húmido ou super húmido, mesotérmico com 

pequena ou grande deficiência de água no verão, predominantemente submetido a influência marítima. 

A parcela do ensaio, apresenta solo derivado do granito, com textura franco arenoso apresentando 

algum saibro de grão médio. 

 

3.2 MATERIAL VEGETAL 

Segundo diversos autores (Eiras-Dias, et al., 2011), a casta Loureiro é considerada como uma das mais 

nobres castas brancas da Região dos Vinhos Verdes. Economicamente, é a casta branca mais 

importante. Fértil e produtiva, de maturação intermédia. Apresenta grande variabilidade ao nível 

aromático. É sensível ao vento (desnoca), oídio, escoriose e ácaros. Prefere solos férteis e perde 

qualidade com o stress hídrico. O seu habitat é mais o litoral. Casta de grande intensidade aromática, 

onde sobressaem os aromas terpénicos (florais) e frutados a pêssego e laranja. Admite vários porta-

enxertos, havendo bons resultados com 1103P e 101-14. 
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   Quadro 3.2 - Características da casta LOUREIRO (Adaptado do Catálogo das Castas para vinho cultivadas 

   em Portugal, 2011). 

LOUREIRO 

Cacho Comprimento Médio 

Compacidade Médio 

Comprimento do Pedúnculo Médio 

Forma Cónica 

Número de asas 1-2 asas 

Peso Médio 

Bago Tamanho Médio 

Forma Esférica 

Coloração da Polpa Não corada 

Consistência da Polpa Mole 

Sabores Particulares Ausentes 

Grainhas Bem formadas 

Mosto Teor alcoólico Médio 

Acidez Total Elevada 

 

3.3 DELINEAMENTO EXPERIENTAL 

O tratamento principal é constituído pelo factor sistema de condução, com três níveis: Lys, R5C e 

R5C2. 

Neste ensaio utilizamos o delineamento em blocos casualizados, com três repetições (três blocos) para 

cada um dos sistemas de condução em estudo. Os factores em estudo são os três diferentes sistemas de 

condução. 

Foram escolhidas 3 linhas de cada sistema de condução, rejeitando as linhas de bordadura. As linhas 

estão divididas em “blocos”, consistindo por (3 claros cada bloco). Em cada um dos blocos foram 

seleccionadas 9 cepas num total de 27. Ficamos assim com três blocos por cada modalidade num total 

de 27 cepas marcadas por sistema de condução. 

No anexo 2, podemos observar um esquema do delineamento do ensaio, com as respectivas 

modalidades. 

 

3.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

A análise dos dados foi efectuada através dos programas Excel e Statistica 7.0: os parâmetros 

intrínsecos à estrutura do coberto, comportamento fisiológico e evolução da maturação foram 

submetidos a cálculo de médias e respectivo erro padrão; os restantes resultados foram tratados 

estatisticamente com recurso do teste F para a análise de variância, e expressos como não 

significativos (ns), significativos para p <0,05 (*), p <0,01 (**) e p <0,001 (***). Sempre que a análise 
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revelou diferenças significativas procedeu-se à comparação de médias com base no teste de Tuckey 

HDS. 

 

3.5 INTERVENÇÕES CULTURAIS 

Foram feitas as intervenções culturais de acordo com o que é habitual na Quinta de Lourosa: 

 Tratamentos fitossanitários 

 Controlo da vegetação do solo (infestantes) 

 Penteias 

 Despontas 

Foram realizadas durante todo o ciclo vegetativo de uma forma homogénea e controlada do mesmo 

modo em toda a parcela do ensaio. 

 

3.6  REGISTOS EFECTUADOS 

3.6.1 Fenologia 

A observação e registo dos estados fenológicos, são de uma importância fundamental, pois permite o 

estabelecimento de uma escala de tempo biológico, (Carbonneau, 1981). Este autor considera que 

existem três estados fenológicos obrigatórios a registar, o Abrolhamento, a Floração e o Pintor. 

3.6.2 Abrolhamento e fertilidade 

Os registos de fertilidade foram efectuados através da observação de 27 cepas por modalidade, 81 

cepas no total do ensaio. Esta observação teve como base o número de olhos por vara; número de 

olhos abrolhados; número de inflorescências de origem nos sarmentos normais. 

O índice de abrolhamento global foi calculado da seguinte forma: 

%Abrolhamento =[(nºolhos abrolhados por cepa/carga à poda por cepa)*100] 

A fertilidade da casta foi avaliada nas mesmas videiras contabilizando nos olhos abrolhados, o número 

de inflorescências. Desta forma determinou-se os Índices de Fertilidade Prático (IFpr) e Potencial 

(IFpot), segundo a fórmula: 

IFpr = nº cachos / carga à poda 
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IFpot = nº cachos / nº olhos abrolhados 

3.6.3 Desnoca 

A desnoca, (quebra do sarmento na inserção), foi observada no dia 16 de Maio de 2011, alguns dias 

após forte vento registado na região. Foi contabilizado o número de sarmentos partidos por sistema de 

condução, em todas as videiras marcadas e não marcadas do ensaio perfazendo um total de 81 videiras 

por modalidade. 

 

3.7 ESTRUTURA DO COBERTO  

 

3.7.1 Área foliar 

A área foliar foi estimada seguindo a metodologia proposta por Lopes & Pinto, (2005). Para este efeito 

casualizaram-se 9 videiras por cada sistema de condução, 3 por cada bloco. Em cada videira escolheu-

se um Sarmento normal, frutífero, representativo em termos de vigor, sendo que no sistema Lys um na 

parte ascendente e um na retombante (o que deu 18 sarmentos no total). Efectuaram-se os seguintes 

registos: 

 Número de folhas principais; 

      Comprimento; 

 Comprimento das nervuras secundárias das folhas maior e menor (figura 3.3); 

 Nas netas com um número de folhas igual ou maior a três contabilizou-se: o número e 

folhas e comprimento das nervuras secundárias das folhas maior e menor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 - Representação esquemática da face superior do limbo de uma folha de videira: Nervura secundária 

esquerda (L2e) e direita (L2d) medida para o cálculo da área foliar (Andrade, 2007). 

 

 

O modelo utilizado estima a área foliar total a partir da Área Foliar Principal (lançamento do olho 

principal) e da Área Foliar Secundária (lançamentos dos olhos secundários ou netas).  
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Para a determinação da área foliar de uma folha (AF folha) utilizou-se uma equação que relaciona a 

área da folha com a soma dos comprimentos das suas nervuras secundárias (L2): 

AF folha = 0,5016 x L2
1,9364

     com r
2
 = 0,953*** 

 

A estimativa da área foliar de um sarmento principal (AFpr) foi feita com base no modelo que 

relaciona a área foliar de cada sarmento com o comprimento do lançamento (Comp), o respectivo 

número de folhas (NF), bem como a área foliar das folhas maior (AFmx) e menor (Afmi): 

 

AFpr = -1511,44 + 1,50 x Comp + 111,00 x NF + 7,06 x AFmx + 4,56 x AFmi  com r
2
 = 0,95*** 

 

Para estimar a área foliar secundária (AFsecundária) de um sarmento, utilizou-se um modelo que 

relaciona o número de folhas das netas do sarmento (NF_s) com a área foliar das folhas secundárias 

maior (AFmx_s) e menor (AFmi_s): 

 

AF secundária = -195,01 + 51,31 x NF_s + 2,36 x AFmx_s + 1,21 x AFmi_s com r² = 0,971*** 

 

A área foliar total do sarmento obteve-se somando a área foliar estimada do lançamento principal 

conjuntamente com a das netas. Através da multiplicação do valor médio da área foliar por sarmento 

pelo número médio de sarmentos de uma videira da respectiva carga, obteve-se a área foliar total por 

videira. 

A estimação da área foliar fez-se 2 vezes durante o ciclo vegetativo, a primeira à floração e a segunda 

ao fecho dos cachos. 

3.7.2 Dimensões do coberto vegetal 

A medição das dimensões da sebe tem como principal objectivo, determinar a superfície foliar exposta 

(Smart & Robinson, 1991). As medições foram efectuadas no dia  23-08-2011, em todos os blocos do 

ensaio. 

Realizaram-se 90 medições no total do ensaio, ou seja 30 medições casualizadas por modalidade, (10 

em cada bloco). 

Na modalidade R5C e R5C2 optou-se por registar a altura da sebe, a largura (distancia entre as faces 

da sebe) ao nível dos cachos e ao nível vegetativo. No Lys registou-se a altura total (distância do solo 
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ao topo da sebe), a altura ao solo (distância do coberto vegetal ao solo) e a largura (distância entre as 

faces da sebe) aos níveis dos cachos, vegetativo e de topo. Com base nestes dados calculou-se a 

superfície foliar exposta (SFE). 

Figura 3.6 – Representação esquemática do perímetro exposto dos três sistemas de condução em estudo na                                                                                                                                                                            

Quinta de Lourosa. (a) LYS, (b) R5C, (c) R5C2. 
 

SFE Lys = [(2 x altura da sebe ascendente+ largura média da sebe ascendente) + 2 x (altura média da 

sebe retombante + largura média da sebe retombante)] /10000 x 3 

 

SFE R5C2 = [(2 x altura média da sebe retombante + largura média da sebe retombante)] /10000 x 3 

  

SFE R5C = [(2 x altura média da sebe retombante + largura média da sebe retombante)] /10000 x 3 

 

3.7.3 Número de camadas de folhas (NCF) 

A medição do NCF serve para avaliar a densidade do coberto. Nesta determinação recorreu-se o 

método “Point Quadrat”, proposto por Smart & Robinson (1991), que consiste na inserção horizontal 

de uma vareta fina, que simula um feixe de luz através do coberto, de forma a registar o número de 

contactos com folhas e cachos e sua ordem. Com o uso deste método é possível calcular as 

percentagens de folhas e frutos que estão no interior e exterior da sebe (Smart & Robinson, 1991). 

Estas medições foram feitas em dois níveis da sebe (ao nível dos cachos e ao nível vegetativo), no 

sistema de condução LYS, por parte da sebe (ascendente e retombante), nos sistemas de condução 

R5C e R5C2 na parte da sebe (retombante). Foram realizadas durante a maturação, no dia 23/08/2011, 

num total de 30 repetições por modalidade, 10 por bloco, ao Nível dos Cachos e ao Nível Vegetativo. 
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O número de camadas de folhas equivale à média do número total de folhas interceptadas por cada 

perfuração da sebe. 

 
Figura 3.7 – Esquema representativo da determinação do NCF 

 

3.8 MEDIÇÃO DA ACTIVIDADE FISIOLÓGICA DA VIDEIRA 

Os registos das observações e medições de campo foram efectuados ao longo do ciclo biológico de 

2011. No sistema de condução Lys distinguiu-se, para alguns parâmetros, a parte ascendente da 

retombante. 

 

3.8.1 Potencial hídrico foliar 

O estado hídrico das plantas foi avaliado através de duas medições (dia 23 de Agosto e 13 de 

Setembro) do potencial hídrico foliar (ψf) com uma câmara de pressão (Manofrígido, S.A.) do tipo 

Scholander como descrito por Ojeda, (2001) adaptada às características da folha da videira. Trata-se 

de uma metodologia destrutiva, em que foram colhidas amostras de 6 folhas adultas, 2 por bloco, de 

cada modalidade sendo cada folha de uma videira diferente, sã, da zona mais exposta do coberto e no 

terço médio dos sarmentos. Para evitar a perda de água das folhas estas foram transportadas o mais 

rápido possível até à câmara no interior dum saco de plástico com algodão humedecido no interior. 

Para a estimativa do teor de água no solo na zona radicular, foi usado o potencial hídrico foliar de base 

(ψb), que é medido antes de o nascer do sol. Este foi o indicador escolhido, pois se por um lado, ao 

contrário dos valores de ψf diurnos, não está dependente das alterações do ambiente aéreo, por outro 

as plantas durante a noite, dado anularem a transpiração, ficam em equilíbrio hídrico com o solo na 

zona radicular. 
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Para avaliar a evolução do estado hídrico das plantas ao longo do dia fizeram-se 2 circuitos diurnos de 

ψf, dos quais constam quatro medições: antes de o nascer do sol (Ψf de base) a meio da manha - 10:00 

horas, ao meio dia solar - 14:00 horas (Ψf mínimo) e à tarde - 17:00 horas.  

Foram realizados dois circuitos mas apenas um deles foi bem sucedido e esse foi dia 13-09-2011. O 

outro que estava planeado para dia 23-08-2011 teve que ser cancelado devido às condições do estado 

do tempo que não nos permitiu realizar esse registo tendo sido efectuado apenas o potencial hídrico 

foliar de base (ψb). 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.2 Trocas gasosas ao nível dos estomas 

A medição das trocas gasosas ao nível dos estomas foi utilizada como forma de avaliar a actividade 

fotossintética e a transpiração das folhas. Este método tem importantes vantagens sobre os métodos 

tradicionais, já que, para além de ser um método instantâneo e não destrutivo, permite obter 

informação em tempo real ao nível de cada folha, assim como a separação dos ganhos fotossintéticos 

das perdas por respiração (Lopes & Castro, 1989). 

Para a realização destas medições foi utilizado um sistema portátil (modelo ADC-LCi) constituído por 

várias unidades de que se destacam a câmara foliar, o analisador de gases por infra-vermelhos – IRGA 

(Infra Red Gas Analyser) – Estas medições foram efectuadas tendo por base 6 folhas em cada sistema 

de condução em estudo, 2 por bloco, situadas no terço médio do coberto vegetal, sãs, bem expostas ao 

Sol, em condições atmosféricas estáveis (céu limpo e quente). Estas medições foram realizadas no dia 

13 de Setembro de 2011 às 10:00, 14:00 e às 18:00 horas. O registo dos dados efectuava-se após a 

estabilização das trocas gasosas entre os estomas e o volume de ar contido na câmara. 

 

Os parâmetros medidos ou calculados pelo aparelho foram os seguintes: 

Figura 3.8 - Medição do Potencial Hídrico Foliar 
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 Taxa de assimilação líquida (A) 

 Taxa de transpiração (E) 

 Concentração interna de CO2 (Ci) 

 Temperatura do ar (TA) 

 Temperatura da folha (Tf) 

 Condutância estomática (Gs) 

 Radiação fotossinteticamente activa (PAR).  

 

3.8.3 Distribuição da radiação incidente 

A medição da radiação PAR incidente no interior do coberto vegetal foi feita com um ceptómetro 

(Sunfleck Ceptometer-SF-40 delta-devices LTD), constituído por uma vara metálica de 60 cm 

revestida de células fotossensíveis protegidas e um microprocessador onde são registados os diferentes 

valores. 

O ceptómetro foi inserido longitudinalmente a meio da sebe a duas cotas, situados ao nível dos cachos 

e ao nível da folhagem (vegetativo), alternadamente nas duas faces da sebe (E-O), e mediu-se a 

radiação média recebida em cada nível, realizando-se 10 medições por cada bloco, 30 por modalidade, 

foram realizadas medições a meio da manhã (10:00 horas), ao meio dia solar (14:00 horas) e ao final 

da tarde (18:00 horas). Esta medição foi efectuada no dia 13/09/2011. Antes de cada medição registou-

se a radiação de referência com o sensor completamente exposto à luz. 

 

3.9 EVOLUÇÃO DA MATURAÇÃO 

O controlo da evolução da maturação foi efectuado através de amostragens de bagos. O método 

utilizado consistiu na colheita aleatória de bagos semanalmente, entre o final do pintor e a vindima, de 

acordo com a metodologia proposta por Carbonneau, (1991). As colheitas foram realizadas em 17-08-

2011, 24-08-2011, 31-08-2011, 08-09-2011 e 13-09-2011, este ultimo à vindima. As amostras 

consistiam na colheita de 100 bagos por bloco, perfazendo um total de 3 amostras por sistema de 

condução. As amostras eram colhidas ao final do dia e colocadas em sacos marcados com a sua 

proveniência e colocados numa mala térmica, sendo levados para o laboratório Ferreira Lapa no 

Instituto Superior de Agronomia em Lisboa onde se procedia às respectivas análises. 



Material e Métodos 

 

29 
 

Critérios utilizados na amostragem: 

 100 Bagos colhidos por bloco, perfazendo um total de 3 amostras por sistema de 

condução; 

 Colheita aleatória de bagos, fracções de cerca de 2 bagos; 

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

de modo a tornar a colheita, a mais representativa possível; 

 Incluir ambos os lados da sebe, e parte ascendente e retombante no sistema de 

condução LYS; 

 

 

3.9.1 Análise físico-química do mosto 

Os bagos depois de colhidos e colocados em sacos marcados com a sua proveniência e mais tarde 

numa mala térmica foram levados para o laboratório Ferreira Lapa no Instituto Superior Agronomia 

onde se procedeu à preparação das amostras da seguinte maneira: 

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

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

novamente dentro do saco de plástico alimentar com fecho hermético. Com o saco fechado 

efectuou-se pressão sobre os bagos de modo a extrair o mosto. O mosto resultante desta 

prensagem manual foi utilizado para efectuar as análises dos parâmetros caracterizados da 

composição do mosto. 

 pH – potenciómetro, método único (OIV, 2010) 

 Teor alcoólico provável (calculado de modo directo) através de um refractómetro 

automático. 

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

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

resultados finais expressos em g/l de ácido tartárico (OIV, 2010). 

No anexo 3 é possivel vizualizar os resultados de todas as amostras efectuadas no controlo de 

maturação. 
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  Quadro 3.3 - Métodos utilizados na determinação da análise sumária dos mostos 

 

Determinações Analíticas Métodos Utilizados 

Peso de 100 bagos Balança de precisão 

Teor alcoólico provável Refractómetro 

PH Método Potenciométrico (OIV, 2010) 

Acidez Total (g/L ác. Tart.) Titulação Acidimétrica (NP-2139) 

  
Ácido Tartárico Cromatografia em colunas 

Ácido Málico Cromatografia em colunas 

Azoto Assimilável Titulação Formol (Sorensen, 1907) 

 

Adicionalmente e apenas na amostra correspondente ao mosto homogeneizado, depois da defecação e 

já nas cubas de fermentação, foram ainda determinados os parâmetros: Ácido tartárico, ácido málico e 

azoto assimilável. 

Os métodos utilizados na determinação das análises anteriores, são de acordo com a metodologia em 

uso no Laboratório Ferreira Lapa do Instituto Superior de Agronomia - UTL. 

 

3.10 VINDIMA 

A vindima decorreu no dia 13-09-2011, o dia apresentava-se quente e céu limpo. Foram vindimadas as 

três linhas completas de cada sistema de condução, onde estava inserido o ensaio, compreendendo 

cerca de 243 cepas por sistema, de forma a se conseguir volume suficiente, para na prensa se efectuar 

o seu processo normal.  

Nas 27 videiras marcadas por sistema de condução, foram registados o número de cachos existentes 

assim como o respectivo peso. 

A vindima começou por volta das 8:00 horas da manha e terminou às 9:30. O primeiro sistema de 

condução a ser vindimado foi o R5C, seguidamente o R5C2 e por fim o LYS. 

As uvas foram imediatamente reencaminhadas para a adega onde se procedeu à sua vinificação. 
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Figura 3.9 - Transporte das uvas para a adega 

 

3.10.1 Vinificação 

Tendo por objectivo, estudar os efeitos de três sistemas de condução inovadores na Região dos Vinhos 

Verdes, procedeu-se às respectivas vinificações, as quais foram realizadas na adega da Quinta de 

Lourosa, em Lousada. 

Como já referi anteriormente, por questões logísticas todo o ensaio foi vindimado na mesma manha do 

dia 13-09-2011, sendo as uvas colhidas directamente para caixas com cerca de 18 kg de capacidade 

(fig. 3.9) sendo o sulfuroso adicionado na quantidade de (50 mg/l) aquando o seu processo de 

vinificação começou, durante o esmagamento. 

As fermentações do ensaio foram pelo processo de bica-aberta ou seja sem o contacto do mosto com 

as massas. Depois de desengaçadas e esmagadas foram conduzidas para uma prensa pneumática onde 

se procedeu à sua prensagem. Os mostos foram conduzidos para cubas de decantação com uma 

capacidade de 5000 l de volume (fig. 3.10), permanecendo aí 24 horas a uma temperatura que rondou 

os 6ºC. Durante esse processo foram adicionadas ao mosto enzimas pectolíticas (pectinases) que 

rompem as pectinas, diminuindo a viscosidade do mosto e permitindo uma velocidade de 

sedimentação mais rápida dos elementos sólidos em suspensão. 
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Figura 3.10 - Cubas de decantação das três modalidades (Lys, R5C, R5C2). 

 

No dia seguinte, 14-09-2011 procedeu-se à transfega do mosto já decantado para as cubas onde iria 

fermentar. As cubas de fermentação eram em inox e tinham uma capacidade de 500 l (fig. 3.11), 

optou-se por passar apenas 400 l para que a fermentação ocorresse sem problemas. Foi efectuada uma 

análise ao sulfuroso livre aquando esta passagem, de modo a obtermos uma informação mais precisa e 

assegurarmos que as fermentações arrancavam sem problemas. Esta análise foi efectuada no dia 14-

09-2011. 

Nesse mesmo dia à noite, depois do mosto já se encontrar nas cubas de fermentação, procedeu-se à sua 

inoculação com leveduras seleccionadas “Saccharomyces cerevisiae” (Lalvin, QA23). Foram 

aplicadas 35g/hl de leveduras onde foram seguidas as instruções do fabricante para a preparação das 

mesmas, que consistiu nos seguintes passos:  

1. Rehidratar em 10 vezes o seu peso em água (temperatura entre os 35-40ºC). 

2. Dissolver agitando cuidadosamente e aguardando 20min. 

3. Homogeneizar o inóculo e adicionar ao mosto. A diferença de temperatura entre o mosto a ser 

inoculado e o meio de rehidratação não deverá ultrapassar os 10ºC. 

 

No decorrer das vinificações registou-se a evolução da temperatura e densidade todos os dias às 8:00 e 

às 20:00 horas.  
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Figura 3.11 – Cubas de fermentação das três modalidades, Quinta de Lourosa, 2011. 

 

3.10.2 Caracterização geral dos vinhos 

 
Os vinhos provenientes das micro-vinificações, foram sujeitos a uma análise corrente, que consiste na 

determinação dos seguintes parâmetros: 

Quadro 3.4 - Métodos utilizados na determinação da análise dos vinhos 

Descrição da Análise Unidades Referência do Método 

Massa Volúmica a 20ºC g/cm
3
 Areometria – (NP-2142) 

Teor Alcoólico Volumétrico a 20ºC % vol Ebulimetria – (NP 2143) 

Acidez Total expresso em ácido tartárico g/dm
3
 Titulação acidimétrica – (NP 

2139) 
Acidez Volátil Corrigida expresso em ácido 

acético 

g/dm
3
 Titulação por arrast. De vapor e 

titul. – (NP 2140) 
pH --- Método Potenciométrico (O.I.V., 

2010) 
Anídrico Sulfuroso Livre mg/dm

3
 NP 2220 

Anídrico Sulfuroso Total mg/dm
3
 NP 2220 

Açucares Redutores g/dm
3
 Método de Luff-Schoorl – (NP 

2223) 

 

Pesquisa da Fermentação Malolática 

 

--- 

Cromotografia em papel 

(Ribéreau-Gayon, 1954; 

Michand, 1959; Curvelo-Garcia, 

1988) 

 

As análises químicas no vinho foram realizadas 2 meses após terminar a fermentação alcoólica. 



Material e Métodos 

 

34 
 

Seguidamente referem-se os dois parâmetros determinados para além da análise corrente, e respectivo 

princípio do método: Intensidade da Cor e Polifenois Totais. 

Intensidade da Cor: 

Para a determinação deste parâmetro utilizou-se o método proposto pelo O.I.V. com a referência OIV-

MA-AS2-07A (OIV, 2010), apenas se usou a absorvância a 420 nm da amostra de vinho referente a 

1cm do percurso óptico. Os resultados são expressos em unidades de absorvência (ua). 

Fenóis totais: 

Os fenóis totais foram determinados pelo Índice de Polifenóis Totais (IPT), que advém do produto de 

absorvência a 280 nm pelo factor de diluição da amostra do vinho, tal como proposto por (Ribéreau-, 

1970) com recurso à seguinte expressão: 

Índice de Polifenóis Totais ═ A280 * 100 

 

3.11 ANÁLISE SENSORIAL 

Os três vinhos provenientes do ensaio, foram provados no dia 06-01-2012, sendo a sua prova realizada 

pelo painel de prova do Instituto Superior de Agronomia, por elementos da A.P.J.E. (Associação 

Portuguesa de jovens enófilos) e por alguns estudantes do 2º ano de mestrado de Viticultura e 

Enologia do Instituto Superior de Agronomia num total de 17 elementos. 

As amostras foram codificadas e apresentadas de forma aleatória ao painel de provadores, para 

apreciação e qualificação, segundo uma ficha de prova elaborada para o efeito. A ficha de prova 

utilizada encontra-se no anexo 4. 

Para efeitos de classificação, recorreu-se a uma escala numérica de 1 a 6 para os parâmetros 

quantitativos e qualitativos dos atributos de cor, aroma e gosto e de 0 a 20 para a apreciação global dos 

vinhos. Para uma correcta visualização de todos os parâmetros, na fig. 4.20, optou-se por dividir todos 

os valores da apreciação global por 4.  

 

3.12 AVALIAÇÃO DA EXPRESSÃO VEGETATIVA E DO VIGOR E 

RELAÇÕES FRUTIFICAÇÃO/VEGETAÇÃO 

Com o objectivo de avaliar a expressão vegetativa e o vigor, na altura da poda de Inverno, 

contabilizou-se nas videiras marcadas o número de sarmentos principais e o seu respectivo peso. Para 

isso, foi separada e atada em molhos, registando o seu peso recorrendo a uma balança de dinamómetro 

no dia 04/01/2012. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Neste capítulo apresentam-se os resultados obtidos nos três sistemas de condução em estudo. Para a 

exposição dos resultados referentes aos diversos parâmetros estudados, recorreu-se à utilização de 

gráficos, de forma a garantir uma melhor visualização da forma como os mesmos evoluíram ao longo 

do ciclo. 

Em anexo, encontram-se os quadros resumo, com os valores que serviram de base à construção dos 

gráficos do controlo de maturação (Anexo 3). 

 

4.1 CLIMA E FENOLOGIA 

 

O ano de 2011 em Portugal continental foi atípico, contudo, na região onde decorreu o ensaio 

poderemos dizer que foi um ano normal. Na figura 4.1 podemos visualizar que as temperaturas médias 

foram ligeiramente mais altas que a normal dos últimos 30 anos, principalmente nos meses de Março a 

Junho. Relativamente à precipitação, os meses de Janeiro e Fevereiro foram bastante chuvosos, porém, 

os meses seguintes registou-se pouca precipitação comparando com a média dos últimos 30 anos. 

Os dados recolhidos são de uma estação meteorológica sediada na cidade do Porto, uma vez que nas 

estações mais perto de Lousada, onde está situado o ensaio, os dados eram muito incompletos. 

Lousada situa-se a cerca de 40Km da cidade do Porto e o clima se considera atlântico. 

 

 
Figura 4.1 – Diagrama termopluviométrico referente ao ano 2011 e a média de 30 anos (1971-2000). 

P - precipitação mensal (mm); T - temperatura média do ar mensal (ºC). 

 

 

0

5

10

15

20

25

0

50

100

150

200

250

300

T
e

m
p

e
ra

tu
ra

 (
ºC

) 

P
re

c
ip

it
a

ç
ã

o
 (

m
m

) 

P (mm) 1971-2000  PP (mm) 2011 T (ºC ) 1971-2000  T (ºC) 2011



Resultados e discussão 

 

36 
 

Quadro 4.1 - Registos fenológicos efectuados na casta “Loureiro” ao longo do ciclo vegetativo, Quinta de 

Lourosa, 2011. 

Sistemas de 

Condução Abrolhamento Floração Pintor Vindima 

R5C 14-03-2011 13-05-2011 29-07-2011 13-09-2011 

R5C2 16-03-2011 16-05-2011 9-08-2011 13-09-2011 

LYS 16-03-2011 17-05-2011 11-08-2011 13-09-2011 

 

No quadro 4.1 apresenta-se uma síntese da evolução fenológica segundo a escala de Baggiolini. As 

datas referentes ao abrolhamento são aproximadas uma vez que o estudo se iniciou durante o mês de 

Abril. Segundo Carbonneau (1981), existem três estados fenológicos obrigatórios, o abrolhamento, 

floração e pintor pois vai permitir o estabelecimento de uma escala de tempo biológico.  

 

4.2 DESNOCA 

 

Na figura 4.2 podemos visualizar o número de sarmentos partidos na inserção (desnoca), registado a 

16 de Maio de 2011, após alguns dias de vento forte. O sistema de condução R5C, apresenta destacado 

o maior número de sarmentos partidos, contabilizando 74 no total do ensaio (81 videiras), no sistema 

LYS contabilizou-se 8 sarmentos partidos e no caso do R5C2 15. Segundo Castro (2011), este sistema 

de condução é fortemente susceptível à desnoca, mais ainda quando associado a poda curta. 

Assim, este sistema de condução pode tornar-se limitante para esta casta, uma vez que a Loureiro, 

sendo susceptível à desnoca e à escoriose, poderá provocar forte quebra de rendimento. O sistema 

R5C2 parece ter anulado esta desvantagem, os dois cordões independentes parecem ter dado uma 

maior estrutura e equilíbrio à sebe. 

Figura 4.2 – Número de sarmentos partidos (desnocados), contabilizados no dia 16 de Maio em 81 cepas por 

sistema de condução. Casta “Loureiro”, Quinta de Lourosa, 2011. 
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4.3 ACTIVIDADE FISIOLÓGICA DA VIDEIRA 
 

4.3.1 Evolução do Potencial Hídrico Foliar de base 
  

O potencial hídrico foliar (fb) de base, é um bom indicador das disponibilidades hídricas do solo na 

zona radicular e do estado hídrico da planta (Lebon & Schultz, 1996). 

Na figura 4.3 podemos observar o potencial hídrico foliar de base, em dois períodos, maturação (23 

Agosto) e à vindima (13 de Setembro).  

Na primeira medição em 23 de Agosto, os resultados das três modalidades parecem não apresentar 

diferenças significativas, devido às chuvas que ocorreram nesse período e que inevitavelmente diluiu 

as eventuais diferenças entre os três sistemas de condução.  

No dia 13 de Setembro podemos observar que as diferenças entre os três sistemas de condução, 

apresentam a mesma tendência verificada a 23 de Agosto, em todo o caso para esta casta revelou-se já 

um certo stress hídrico, não obstante terem sido aplicadas duas regas por gravidade. Nesta última 

medição à vindima, o LYS apresenta valores tendencialmente menos negativos de fb, relativamente 

aos outros dois sistemas de condução. Os valores registados no dia 13 de Setembro devem-se à 

diminuição das reservas hídricas do solo (devido à baixa precipitação), aliadas a uma intensa 

evapotranspiração (temperaturas relativamente altas). Este último valor (-0,4 MPa), encontra-se 

próximo do valor considerado óptimo por Carbonneau (2001); Ojeda (2007), para a obtenção de 

vinhos ligeiros e frutados. No caso da casta Loureiro, onde se pretende enaltecer as suas qualidades 

aromáticas, os valores de potencial hídrico foliar de base obtidos, poderão considerar-se ligeiramente 

exagerados, sendo o ideal valores ≈ -0,2 MPa. 

 

 
Figura 4.3 – Evolução do Potencial Hídrico Foliar de Base, na maturação e à vindima. Valores médios por 

sistema de condução, ± erro padrão de 6 folhas expostas por sistema. Casta “Loureiro”, Quinta de Lourosa, 

2011. 
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4.3.2 Evolução do Potencial Hídrico Foliar Diurno 

 

O potencial hídrico foliar diurno é apresentado através de três medições a diferentes horas do dia 13 de 

Setembro (vindima), sendo a primeira às 10 horas, a segunda às 14 horas e a última às 18 horas. 

Pela análise da figura 4.4, podemos concluir que os resultados obtidos em todas as medições são 

similares entre os três sistemas de condução. O resultado mais baixo obtido foi às 18 horas, e não às 

14 horas como seria de esperar. Isto, deve-se possivelmente ao facto de neste dia, as temperaturas 

continuarem muito altas às 18 horas, não tendo a planta recuperado em termos de hidratação, pois a 

transpiração continuou elevada. 

Os valores registados às 18 horas encontram-se próximos dos valores a partir dos quais existe um 

fecho dos estomas, que irá originar limitações na actividade fotossintética (Costa, 2005). 

 

 
Figura 4.4 – Evolução do Potencial Hídrico Foliar durante o dia à vindima (13-09-2011). Valores médios por 

sistema de condução, ± erro padrão de 6 folhas expostas por sistema. Casta “Loureiro”, Quinta de Lourosa, 

2011. 

 

4.3.3 Trocas Gasosas ao Nível dos Estomas 

 

As trocas gasosas foram medidas à vindima (13 de Setembro). Em todas as medições foram escolhidas 

folhas do terço superior de sarmentos frutíferos, as condições climáticas eram as apropriadas, isto é, 

céu descoberto. 

Regra geral, com o aumentar da idade das folhas e com a diminuição do teor de água no solo existe 

um decréscimo das trocas gasosas ao nível dos estomas. 
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Figura 4.5 – Evolução diária (10h-14h-18h) da taxa de assimilação líquida (A) em função do sistema de 

condução e da PAR. Valores médios por sistema de condução, ± erro padrão de 6 folhas expostas por sistema. 

Casta “Loureiro”, Quinta de Lourosa, 2011. 

 

Pela análise da figura 4.5 podemos verificar uma diminuição da taxa fotossintética nos sistemas R5C e 

R5C2, ou seja, o maior valor da taxa fotossintética foi medida no período da manhã, onde nos 

deparamos com um maior potencial hídrico foliar. Seria de esperar que a fotossíntese ao fim do dia (18 

horas) recuperasse em relação às 14 horas, mas isso neste caso não acontece, segundo Correia et,al, 

(1990) esta situação (comum em diferentes espécies vegetais) sugere a existência de um factor de 

stress térmico, podendo estar a redução da condutância estomática da tarde relacionada também com o 

ácido abcísico (ABA), cuja a concentração pode ser aumentada em condições de stress causado por 

falta de água, baixas temperaturas, ataque severo de pragas e doenças, entre outros. Já o sistema Lys é 

mais homogéneo, observando-se um pequeno aumento dos valores da taxa fotossintética no período 

das 14:00 horas. Williams em (1996), refere valores máximos habituais da taxa fotossintética de 8 a 13 

µmol CO2/m
2
.s. que foram os obtidos neste caso. O perfil da fotossíntese segue o mesmo do potencial 

hídrico foliar, onde no período da manhã é máximo, ou seja a essa hora a planta está mais hidratada 

(Schultz & Lebon, 1996). 

Ainda na figura 4.5 verificamos que os valores obtidos para a radiação incidente (PAR), nunca foram 

um factor limitante da actividade fotossintética, visto apresentarem valores sempre acima de 1000 

µmol
-2

s
-1

 e portanto superiores ao ponto de saturação para a luz, que segundo Smart (1985), ronda para 

o caso da videira os 700 µmol
-2

s
-1

. 

Na figura 4.6, encontramos a evolução diária da transpiração e do potencial hídrico foliar. O sistema 

Lys apresenta os valores de transpiração mais elevados, em relação aos outros dois sistemas de 

condução. Como esperado, a taxa de transpiração é máxima às 14 horas mas não segue a tendência do 

potencial hídrico foliar, onde às 18 horas os valores ainda são mais baixos, contudo os valores da 

transpiração apresentam uma ligeira diminuição. 
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Figura 4.6 – Evolução diária (10h-14h-18h) da transpiração (E) e do Potencial Hídrico Foliar em função do 

sistema de condução. Valores médios por sistema de condução, ± erro padrão de 6 folhas expostas por sistema. 

Casta “Loureiro”, Quinta de Lourosa, 2011. 

 

Da análise da figura 4.7, podemos constatar que apesar das elevadas temperaturas que se registaram na 

região, a taxa fotossintética ao longo do dia manteve-se elevada e constante, apesar da temperatura das 

folhas registarem uma média de 40ºC. 

Podemos concluir que a temperatura das folhas não foi um entrave para a actividade fotossintética, em 

média a actividade fotossintética apresentou valores que rondam os 11 µmol
-2

s
-1

, que são valores 

considerados excelentes nesta fase do ciclo. 

Estes resultados servem para comprovar a eficácia e adaptabilidade da casta e dos três sistemas à 

região dos Vinhos Verdes, visto esta ser considerada como a mais fresca do país, e ainda permitir que 

a videira atinja valores bastante elevados em termos de fotossíntese. 

 

 
Figura 4.7 – Evolução diária (10h-14h-18h) da taxa fotossintética (A) e da temperatura da folha (TEMP) em 

função do sistema de condução. Valores médios por sistema, ± erro padrão de 6 folhas expostas por sistema de 

condução. Casta “Loureiro”, Quinta de Lourosa, 2011.  
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4.3.4 Microclima luminoso do coberto 

 

Na figura 4.8 é possível observar a evolução diurna da radiação interceptada ao nível dos cachos e o 

número de camadas de folhas ao mesmo nível. No sistema de condução Lys, na medição da manhã a 

parte retombante recebe mais radiação que a parte ascendente. A radiação solar de manhã vai incidir 

directamente sobre um dos lados da sebe, enquanto, ao meio-dia solar, a radiação incide directamente 

sobre o topo da sebe, ensombrando a zona de frutificação. No que diz respeito a cada uma das sebes, o 

sistema de condução R5C2 é o que recebe maior radiação ao longo do dia atingindo um máximo ao 

meio-dia solar perto dos 900 µmol./m
-2

.s
-1

. 

Concluindo, a modalidade que apresenta maiores valores neste parâmetro é o sistema de condução 

R5C2 visto superar todos os outros sistemas de condução na radiação interceptada ao nível dos cachos. 

 

 
Figura 4.8 – Evolução da radiação PAR incidente e NCF ao nível dos cachos, medida à vindima (13 de 

Setembro) ao longo do dia, ± erro padrão de 30 medições por sistema de condução. Casta “Loureiro”, Quinta de 

Lourosa, 2011. 

Analisando ainda a figura 4.8, podemos concluir que o sistema de condução que apresenta o maior 

número de camadas de folhas (NCF), ao nível dos cachos é o R5C. Para Smart et al.,(1990), o número 

considerado óptimo está estipulado em 1,5 nunca devendo ultrapassar as três camadas de folhas. Em 

Portugal, múltiplos ensaios têm revelado que nestas condições, o valor ideal será superior ao sugerido 

por Smart. De um modo geral estamos na presença de cobertos próximos do ideal. 

Quanto ao nível vegetativo, apresentado na figura 4.9, o sistema de condução que apresenta valores 

tendencialmente mais altos da parte da manha e tarde é o R5C. Ao meio-dia solar, a radiação 

interceptada pelos três sistemas é muito similar. Relativamente ao Lys a parte retombante como tem 

crescimento livre recebe maior radiação tanto de manha como ao meio-dia em comparação com a 

parte ascendente. 
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Figura 4.9 – Evolução da radiação PAR incidente e NCF ao nível vegetativo, medida à vindima (13 de 

Setembro) ao longo do dia, ± erro padrão de 30 medições por sistema de condução. Casta “Loureiro”, Quinta de 

Lourosa, 2011. 

 

4.4 ESTRUTURA DO COBERTO VEGETAL 

4.4.1 Dimensões da sebe e superfície foliar exposta (SFE) 

 
A caracterização das dimensões do coberto vegetal baseou-se nos registos referentes à altura ao solo, 

altura total, altura da vegetação, largura a nível dos cachos, largura a nível vegetativo e largura do topo 

da vegetação. Nos sistemas em que a orientação da sebe é exclusivamente retombante registou-se 

apenas a altura da parte retombante e a largura a nível dos cachos e vegetativo. No quadro 4.2 

mostram-se os valores médios destes parâmetros. 

 

Quadro 4.2 – Parâmetros das dimensões do coberto e superfície foliar exposta (SFE), medidas durante a 

maturação (23 de Agosto). Média de 30 medições por modalidade, casta “Loureiro”, Quinta de Lourosa, 2011. 

ASCENDENTE  

Modalidade 

Comprimento da 

vegetação (cm) 

Largura nível dos 

cachos (cm) 

Largura média da 

sebe (cm) 

SFE (m
2 
/ 

ha) 

LYS 92,8 c 39,9 a 42,2 a 

15757 c RETOMBANTE 

LYS 65,6 d 49,6 b 56,9 b 

R5C 150,7 a 50,2 b 51,2 b 13457 b 

R5C2 136,7 b 41,2 a 41,9 a 11906 a 

Sig. * ** * ** 

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

0,05; ** - significativo ao nível de 0,01; *** significativo ao nível de 0,001; na – não aplicável. Em cada coluna 

os valores seguidos da mesma letra não diferem significativamente ao nível de 0,05 pelo teste Tuckey HDS. 
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Numa breve análise do quadro 4.2 constata-se que existem diferenças significativas entre os três 

sistemas de condução, o que seria de esperar, uma vez que a arquitectura da planta é bastante diferente 

entre o Lys e os outros sistemas em estudo. Um dos motivos da altura da sebe do sistema R5C2 ser 

menor que a do R5C poderá dever-se ao facto do sistema R5C apresentar cerca de menos 45% de 

olhos à poda, o que vai permitir varas com maior vigor. Relativamente às diferenças na largura ao 

nível dos cachos, as diferenças estatísticas obtidas poderão não ter significado agronómico. 

Nas figuras 4.10 e 4.11 apresentam as dimensões do coberto: comprimento médio e largura média. A 

diferença no comprimento entre o R5C e o R5C2 é em média de cerca de 14 cm. Como esperado, no 

sistema Lys, visto ser um sistema de condução composto por duas sebes independentes e com 

diferentes direcções, o comprimento de cada uma delas é mais curto do que o dos outros dois sistemas. 

Contudo os dados relativos ao comprimento da vegetação orientam mais sobre as intervenções 

culturais que sobre a actividade fisiológica da planta, pois são consequência directa da desponta e 

correcções operadas durante o ciclo. 

 

 
Figura 4.10 – Comprimento médio da sebe, medida na maturação (23 de Agosto). Valores médios por sistema, ± 

erro padrão de 30 medições por sistema de condução, casta “Loureiro”, Quinta de Lourosa, 2011. Nota: sig – 

nível de significância; n.s. – não significativo ao nível 0,05 pelo teste F; * - significativo ao nível de 0,05; ** - 

significativo ao nível de 0,01; *** significativo ao nível de 0,001; n.a – não aplicável. Em cada coluna os valores 

seguidos da mesma letra não diferem significativamente ao nível de 0,05 pelo teste de Tuckey HDS. 

 

Relativamente à largura média ao nível dos cachos, é possível verificar que o sistema Lys apresenta o 

maior valor médio em comparação com os outros sistemas de condução, uma das potencialidades do 

sistema Lys ao nível fotossintético poderia ser o dispor de larguras nas sebes retombantes 

significativas, o que permitiria uma grande incidência da radiação em toda a sebe retombante. Os 

resultados da radiação incidente na sebe retombante poderiam alimentar esta hipótese. 

Ambos os valores do comprimento médio da sebe e da largura média leva-nos a reflectir sobre a SFE, 

que no caso do Lys está distribuída entre três planos (um ascendente e dois retombantes) o que pode 

apresentar um efeito fisiológico interessante em comparação com os sistemas R5C e o R5C2.  
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Figura 4.11 – Largura média da sebe, medida na maturação (23 de Agosto). Valores médios por sistema, ± erro 

padrão de 30 medições por sistema de condução, casta “Loureiro”, Quinta de Lourosa, 2011. Nota: sig – nível 

de significância; n.s. – não significativo ao nível 0,05 pelo teste F; * - significativo ao nível de 0,05; ** - 

significativo ao nível de 0,01; *** significativo ao nível de 0,001; n.a – não aplicável. Em cada coluna os valores 

seguidos da mesma letra não diferem significativamente ao nível de 0,05 pelo teste de Tuckey HDS. 

 

A determinação das dimensões do coberto permite calcular a Superfície Foliar Exposta (SFE). Esta 

permite ter uma ideia do potencial fotossintético da planta pois reflecte a quantidade de folhas 

directamente expostas durante o dia à radiação. Carbonneau (1995) refere a importância desta medida, 

e expressa que é actualmente um dos parâmetros arquitectural mais simples e pertinente em relação 

com a qualidade. A SFE é calculada sob uma mesma base, mas com designações ou metodologias 

diferentes. Segundo Carbonneau (1995) refere a SFE como o produto do indicie foliar (Leaf Área 

Índex, LAI) e Smart & Robinson (1991) de “área de superfície (Surface Area, SA)”. 

A Superfície Foliar Exposta (fig. 4.12), apresenta valores muito inferiores aos considerados óptimos 

por (Smart & Robinson, 1991), que refere valores na ordem dos 20 000 m²/ha. O sistema de condução 

que mais próximo se encontra destes valores é o Lys, que apresenta uma média perto dos 16 000 m²/ha 

de SFE, o R5C aproximadamente 14 000 m²/ha enquanto o que apresenta menor SFE com cerca de 12 

000 m²/ha é o R5C2. No entanto, para Smart (2001) valores na ordem dos 21 000 m²/ha estão 

orientados para viticultura de regiões frescas como será o caso da região dos Vinhos Verdes. 

 

 
Figura 4.12 – Superfície Foliar Exposta, medida em plena maturação (23 de Agosto). Valores médios de ± erro padrão 
de 30 medições por sistema de condução. Casta “Loureiro”, Quinta de Lourosa, 2011. Nota: sig – nível de 

significância; n.s. – não significativo ao nível 0,05 pelo teste F; * - significativo ao nível de 0,05; ** - significativo ao 

nível de 0,01; *** significativo ao nível de 0,001; n.a – não aplicável. Em cada coluna os valores seguidos da mesma 
letra não diferem significativamente ao nível de 0,05 pelo teste de Tuckey. 
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4.4.2 Número de camadas de folhas 

   

Número de Camadas de Folhas (NCF), medido através do método Point Quadrat, avalia a densidade 

do coberto vegetal e fornece uma informação bastante importante sobre o seu microclima. 

Apenas ao nível das camadas de folhas se encontraram diferenças significativas, com a parte 

ascendente do sistema Lys, a mostrar uma sebe mais compacta. Tal facto é compreensível, uma vez 

que é uma sebe aramada, enquanto as restantes são livres. 

 

 

Relativamente à percentagem de cachos expostos a parte ascendente do Lys é a que apresenta o valor 

tendencialmente mais elevado, uma vez que a parte ascendente do Lys é aramada, enquanto os outros 

dois sistemas e a parte retombante do Lys são livres e portanto apresentam muitas semelhanças neste 

parâmetro. 

Para Smart & Robinson, (1991) em viticultura de climas frescos, propõem que cerca de 20 a 0% das 

folhas sejam interiores. Relativamente ao número de cachos interiores os resultados são bastante 

aceitáveis e muito semelhantes em todos os sistemas de condução rondando à volta dos 36 a 39%. 

Segundo Smart e Robinson (1991), também para viticultura de climas frescos apontam valores entre 

50-100 % de exposição. 

É de realçar que a exposição do coberto vegetal e dos cachos é outra das medidas parâmetros 

importantes para caracterizar os sistemas de condução. 

 

4.4.3 Área foliar 
 

Através da análise da área foliar, podemos comparar as diferenças entre a área foliar principal e a área 

foliar das netas. A área foliar e o crescimento dos sarmentos são a expressão essencial do vigor, 

representarem a velocidade do crescimento e a sua duração relativamente à capacidade de síntese de 

Quadro 4.3  –   Número de camadas de folhas do coberto, ao nível dos cachos (NCF) e % de Cachos interiores, %  
Cachos expostos e % de Folhas interiores , parâmetros medidos durante a maturação (23 de Agosto). Média de 30  
medições por modalidade, casta “Loureiro”, Quinta de Lourosa, 2011.   

Parte da sebe  -   Nível dos cachos   

  NCF   % Cachos interiores   % Cachos expostos   % Folhas interiores   

LYS   
Ascendente   2, 8  b   50,6   39,4   16,7   

Retombante   1,4  a   54,4   35,6   13,1   

R5C     1,9  a   48,9   34,4   25,6   

R5C2     2,0  a   50 ,0   36,7   17,8   

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

Nota:  sig  –   nível de significância; n.s.  –   não significativo ao nível 0,05 pelo teste F; *  -   significativo ao nível de  
0,05; **   -   significativo ao nível de 0,01; *** significativo ao nível de 0,001;  n.a   –   não aplicável. Em cada coluna  
os valores seguidos da mesma letra não diferem significativamente ao nível de 0,05 pelo teste de Tuckey HDS.   
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substâncias metabólicas (Champagnol, 1984). Para Smart & Robinson, (1991) a quantificação da área 

foliar e a sua distribuição é de extrema importância. 

As medições da área foliar no ensaio decorreram no dia 16 Maio e no dia 30 de Junho. 

No gráfico 4.13 é apresentado o valor percentual da área foliar principal e das netas. Na medição 

realizada a 16 de Maio, a área foliar das netas não foi considerada representativa, por não apresentar 

um número de folhas maior ou igual a três, pelo que não se registou. Relativamente à medição de 30 

de Junho a área foliar das netas atinge cerca de 50% em todos os sistemas de condução. É de referir, 

que na altura deste registo todos os sistemas de condução já haviam sido alvo de desponta. Neste 

parâmetro existe uma grande homogeneidade entre os sistemas de condução, não existindo inclusive 

diferenças significativas entre a parte ascendente e a parte retombante da sebe no sistema de condução 

Lys. Murisier & Zufferey (2011), afirmam que as folhas basais das netas constituem as folhas mais 

activas do coberto vegetal. O maior valor percentual de netas observado é no sistema de condução 

R5C, muito devido ao facto de as varas apresentarem um maior vigor, visto este também apresentar 

um menor número de varas por cepa, mas mais vigorosas. 

 

 
Figura 4.13 – Comparação da evolução da Área Foliar Principal (AF Principal), das Netas (AF Netas). 

Percentagens referentes aos valores médios registados por sistema de condução. Casta “Loureiro”, Quinta de 

Lourosa, 2011. 

 

A figura 4.14 mostra a evolução da área foliar por cepa. Observa-se uma tendência no sistema R5C e 

R5C2 em produzir mais área foliar a partir das netas, o que no caso do Lys, isso não se verifica. 
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Figura 4.14 - Comparação da evolução da Área Foliar Principal (AF Principal), das Netas (AF Netas). Valores 

médios de nove sarmentos, (18 no caso do Lys) ± erro padrão por sistema de condução. Casta “Loureiro”, Quinta 

de Lourosa, 2011. 

 

4.5 COMPORTAMENTO AGRONÓMICO 

 

4.5.1 Abrolhamento e fertilidade 

 

O abrolhamento e a fertilidade são bons indicadores na determinação da carga à poda. No quadro 4.4 

são apresentados os resultados destes parâmetros no ensaio. Em análise o abrolhamento apresenta 

valores considerados baixos o que indica pouca reactividade dos gomos ao início da actividade 

biológica da planta. Valores desta ordem levariam a diminuir a carga em ciclos sucessivos de forma a 

aumentar a percentagem de abrolhamento acima dos 80%, valor considerado satisfatório.  

Comparando os índices de fertilidade, não apresentam diferenças significativas entre os diversos 

sistemas de condução. 
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Quadro 4.4   –   Influencia do sistema de condução e da carga na percentagem de abrolhamento, Índice de  
Fertilidade Potencial (IFpot) e Índice de Fertilidade Prático (IFprat). Valores médios por sistema de condução.  
Casta “Loureiro”, Quinta de Lourosa, 2011.   

  Carga à po da   Nº olhos/ha   % Abrolhamento   IFpot   IFprat   

LYS   39 ,0   b   86 500  b   69,2  b   1,7   1,2   

R5C   25,8  a   57 225   a   67,4  b   1,9   1,3   

R5C2   48,1  c   106 686  c   63,7  a   1,8   1,2   

Sig.   ***   ***   *   n.s.   n.s.   
Nota: Sig. Nível de significância; ns  –   não significativo ao nível de 0,05 p elo teste de F; *  -   significativo ao nível  
de 0,05; **  -   significativo ao nível de 0,01; ***  -   significativo ao nível de 0,001. Em cada coluna os valores  
seguidos da mesma letra não diferem significativamente ao nível de 0,05 pelo teste de Tuckey HDS.   
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4.6 COMPONENTES DA QUALIDADE 

 

4.6.1 Avaliação da evolução da maturação 
 

A avaliação da evolução da maturação, foi realizada através da determinação de diversos parâmetros: 

pesagem, pH, acidez total e o teor alcoólico provável em amostras de 100 bagos. No anexo 3 

encontram-se tabelados os resultados obtidos ao longo do controlo de maturação para todos os 

parâmetros estudados. Na figura 4.15, pode-se observar que entre 17 de Agosto e 8 de Setembro o 

peso dos bagos aumentou nas três modalidades, havendo uma diminuição entre o dia 8 de Setembro e 

dia 13 de Setembro na modalidade R5C. Este decréscimo é sinal dos bagos começarem a entrar em 

estado de sobrematuração estando relacionado com elevadas temperaturas que provocam um aumento 

da taxa de transpiração e de um decréscimo do peso dos bagos por desidratação (Vasconcelos & 

Castagnoli, 2000). Podemos constatar que na modalidade R5C os bagos apresentam maior peso o que 

é explicável pelo facto de apresentar um menor número de cachos por cepa. 

  

 
Figura 4.15 – Efeito do sistema de condução na evolução do peso por 100 bagos. Valores médios por sistema de 

condução, ± erro padrão de três amostras de N=100 bagos por modalidade. Casta “Loureiro”, Quinta de Lourosa, 

2011. 

 

Na figura 4.16, podemos analisar a evolução do pH dos bagos entre o pintor e a vindima. 

Da análise global da figura, conclui-se que há um crescimento deste parâmetro em todas as 

modalidades, crescimento esse, mais acentuado entre dia 17 de Agosto e 31 de Agosto. 

Este aumento do pH deve-se ao facto de com o evoluir da maturação, haver simultaneamente o 

decréscimo do teor de ácidos no bago, através da diluição destes. Os ácidos vão diminuindo com o 

aumento do teor de potássio e outros catiões que causam a sua neutralização, bem como a 

transformação do ácido málico em açúcares. 

Conforme se pode observar nas figuras 4.16 e 4.17, o comportamento observado é o esperado, ou seja 

o pH aumentou ao longo da maturação, enquanto a acidez diminuiu. Verifica-se que as modalidades 
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R5C2 e LYS não apresentam diferenças significativas entre si. Relativamente à modalidade R5C, 

apresenta diferenças em relação às outras duas modalidades. 

 

 
Figura 4.16 – Efeito do sistema de condução na evolução do pH. Valores médios por sistema de condução, ± 

erro padrão de três amostras de N=100 bagos por modalidade. Casta “Loureiro”, Quinta de Lourosa, 2011. 

 

 
Figura 4.17 - Efeito do sistema de condução na evolução da acidez total (g de ácido tartárico/L). Valores médios 

por sistema de condução, ± erro padrão de três amostras de N=100 bagos por modalidade. Casta “Loureiro”, 

Quinta de Lourosa, 2011. 

 

Os resultados obtidos apontam, para que em todas as modalidades do ensaio, o teor alcoólico provável 

evoluiu de forma similar, tendo-se observado um aumento gradual e contínuo. 

Visualizando a figura 4.18, é notório que a modalidade R5C apresenta valores superiores desde o 

inicio da maturação até à vindima em comparação com as outras duas modalidades.  

Uma hipótese que poderá explicar este comportamento é o facto de a modalidade R5C apresentar uma 

menor produção por planta, relativamente às outras duas modalidades o que permitiu uma maior 

evolução. Segundo Mota (2005), num ensaio instalado na EVAG o sistema Lys na mesma casta e com 

uma carga à poda de 83 325 olhos/ha obteve uma percentagem de TAP (%) superior ao que se obteve 

neste ensaio, em cerca de 1,5 (% v/v). 
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Figura 4.18 – Evolução do teor de álcool provável (TAP (% v/v) por sistema de condução. Valores médios por 

sistema de condução, ± erro padrão de três amostras de N=100 bagos por modalidade. Casta “Loureiro”, Quinta 

de Lourosa, 2011. 

 

4.6.2 VINDIMA 

 

4.6.2.1 Análise físico-química do mosto 

 

O dia 13 de Setembro foi o escolhido para a vindima do ensaio e por razões de logística foi também 

decidido vindimar todas as modalidades nesse mesmo dia, independentemente das diferentes 

evoluções da maturação nas respectivas modalidades. 

O quadro 4.5, apresenta os valores obtidos das análises ao mosto de cada modalidade (já depois de 

efectuada a sua decantação). 

A nível de pH e acidez total não se encontram grandes diferenças entre as últimas análises dos bagos e 

posteriormente no mosto. Relativamente ao TAP %v/v encontram-se alguma diferença na modalidade 

R5C visto apresentar uma diferença mais acentuada nesse parâmetro de mais de 1%v/v. 

Foram também efectuadas análises a mais alguns parâmetros: ácido tartárico, ácido málico e azoto 

assimilável. 

Relativamente ao ácido málico verifica-se que é tendencialmente superior nas modalidades R5C2 e 

LYS, devido a que as uvas se encontravam, à data de vindima num estado de maturação inferior 

relativamente a modalidade R5C. Sabe-se que a degradação do ácido málico decorre ao longo do 

período de maturação (Blouin & Guimberteau, 2000). 

Nas análises efectuadas ao ácido tartárico e azoto assimilável não foram encontradas grandes 

diferenças entres as modalidades em estudo. O teor de azoto assimilável do mosto desempenha um 

papel importante na evolução da fermentação. Uma vez, que teores insuficientes de azoto assimilável, 

poderão provocar paragens de fermentação como alterar a composição do aroma nos vinhos e alem 

disso a sua qualidade (Skoutelas et al., 2011). 
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Quadro 4.5 – Composição do mosto nas diferentes modalidades (Lys, R5C e R5C2), casta Loureiro, Quinta de 

Lourosa, 2011. 

Parâmetros Unidades 
Mosto 

R5C R5C2 LYS 

Temperatura TºC 22 22 22 

Massa Volúmica 

a 20ºC 
g/dm3 1086 1070 1067 

pH --- 2,94 2,89 2,87 

Acidez Total g/dm3 8,51 9,83 10,65 

Álcool Provável (% v/v) 11,9 9,5 9,1 

Sulfuroso Livre mg/dm
3
 23 22 26 

Sulfuroso Total mg/dm3 93 80 86 

Ácido Tartárico g/dm3 5,13 4,93 4,83 

Ácido Málico g/dm3 2,29 2,86 3,48 

Azoto 

Assimilável 
mg/dm3 242 238 232 

 

Uma média de 15 anos de estudos efectuados na EVAG, sobre sistemas de condução (Castro, et al, 

2004) constatou-se que o sistema de condução R5C apresentava valores de ácido málico na ordem dos 

(3,65 g/l), acidez total (9,22 g/l) e álcool provável (9,89 % v/v). Relativamente ao sistema Lys: o ácido 

málico (3,5 g/l), acidez total (9,5 g/l) e álcool provável (10 % v/v). Valores inferiores aos registados 

neste ensaio. Segundo Mota (2005), os valores de ácido málico registados num ensaio instalado na 

EVAG no sistema Lys apresentou valores bastante superiores aos registados neste ensaio, (4,15 g/l). 

 

4.6.2.2 Microvinificações 

 

As micro-vinificações foram efectuadas no sentido de verificar como seriam os vinhos oriundos dos 

sistemas de condução em estudo. As três modalidades foram vinificadas de igual modo, assim como 

todos os produtos adicionados. A figura, 4.19 representa o controlo de fermentação, respectivamente 

das modalidades Lys, R5C e R5C2, conforme se pode observar. A temperatura de fermentação nunca 

excedeu os 20ºC, seria preferível uma temperatura mais baixa entre os 15ºC e os 16ºC graus, contudo 

não foi possível, as cubas onde decorreu o ensaio não possuíam sistema de frio, pelo que se adaptou 

um sistema que consistia numa serpentina onde saía água corrente, humedecendo toda a parte exterior 

das cubas permitindo uma temperatura constante em torno dos 19ºC. As fermentações evoluíram de 

modo semelhante sem qualquer paragem. 
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Figura 4.19 – Evolução da massa volúmica (g/cm³) Mv e da temperatura (ºC) Temp nas diferentes modalidades 

(Lys, R5C, R5C2). Casta “Loureiro”, Quinta de Lourosa, 2011. 

 

4.6.3 Características gerais dos vinhos 

 

Analisando o quadro 4.6 podemos observar a influência do sistema de condução nos principais 

parâmetros físico-químicos dos vinhos. 

Um dos primeiros parâmetros que se destacam é o teor alcoólico volumétrico que apresenta diferenças 

significativas entre a modalidade R5C e as modalidades R5C2 e o LYS. De facto o R5C apresenta 

mais de 2,4 % v/v em relação a qualquer um dos outros dois sistemas. Os valores de álcool % v/v para 

a produção de vinho com a denominação de origem Vinho Verde estão compreendidos entre os 8,5 e 

11,5%. Os valores encontrados neste ensaio situam-se no caso do R5C no máximo e as outras 

modalidades na média destes valores.  

Relativamente à acidez total, nas três modalidades apresentam valores considerados normais, visto 

esta ser uma característica implícita dos vinhos da região. 

Os valores de sulfuroso livre e total em todas as modalidades são muito baixos, contudo na data da 

análise os vinhos ainda não tinham sido corrigidos, ou seja, apenas foi empregue sulfuroso aquando a 

sua vinificação. Quanto à intensidade da cor, a modalidade R5C é aquela que apresentava o valor mais 

baixo, “0,072”, enquanto nas outras modalidades esse valor era sensivelmente mais elevado “0,122” 

no R5C2 e “0,164” no sistema Lys. Esse facto, deve-se principalmente ao tempo que essas uvas 

aguardaram para serem vinificadas, sem qualquer protecção. A modalidade R5C2 entrou em processo 

de vinificação por volta das 12:00 horas enquanto a modalidade LYS por volta das 15:00 horas, logo 

essa longa espera com o rompimento da parede celular dos bagos durante a vindima que é 

perfeitamente plausível, poderá ter estado na origem de transformações pré-fermentativas, formação 

de pigmentos acastanhados por oxidação de compostos fenólicos. Essa situação poderia ter sido 

evitada/atenuada se incorporado anídrico sulfuroso “SO2” ou outro agente redutor. 
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Quadro 4.6 – Resultados analíticos dos vinhos das modalidades em estudo (Lys, R5C e R5C2), casta Loureiro, 

Quinta de Lourosa, 2011. 

Parâmetros Unidades 

Vinho 

R5C R5C2 LYS 

Massa Volúmica 

a 20ºC 
g/dm3 0,9924 0,9940 0,9942 

Teor alcoólico 

volumétrico 
(% vol) 11,7 9,3 9,0 

Acidez Total g/dm3 9,15 9,82 10,27 

Acidez volátil 

corrigida 
g/dm3 0,33 0,24 0,31 

pH --- 2,82 2,76 2,73 

Sulfuroso Livre mg/dm3 9 6 3 

Sulfuroso Total mg/dm3 60 32 32 

Açucares g/dm3 2,2 0,7 0,6 

Fermentação 

Malolática 
--- Não Ocorreu Não Ocorreu Não Ocorreu 

Intensidade da 

Cor 
 

(u.a.) 0,072 0,122 0,164 

Índice de 

Polifenois Totais 
 

(u.a) 0,893 0,921 0,970 

Nota: (u.a) - Unidade de absorvância  

 

4.7 COMPONENTES DO RENDIMENTO 

 
Foram avaliados vários parâmetros relacionados com o rendimento, apresentando-se em seguida os 

resultados. No quadro 4.7 encontram-se representados os valores referentes ao número de cachos por 

cepa, produção por cepa, peso médio por cacho e o rendimento. Podemos constatar que o número de 

cachos por cepa é menor na modalidade R5C, enquanto que apresenta os cachos mais pesados, pelo 

que em termos de rendimento (t/ha), não se encontram diferenças entre este sistema e o sistema Lys. 

Estes resultados devem-se provavelmente à menor carga à poda.  

Nas modalidades R5C2 e LYS o peso médio do cacho é menor, possivelmente devido ao seu maior 

número. 

O sistema R5C2 apresenta o maior nível de rendimento, provavelmente devido à sua maior carga à 

poda. 
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Pelos resultados de um ensaio instalado na Estação Vitivinícola Amândio Galhano, onde se 

comparavam diferentes sistemas de condução para a Região dos Vinhos Verdes, entre os quais o CAR 

(pré Lys) e o R5C, o sistema CAR na casta Loureiro com uma carga à poda de 75 000 olhos/ha 

obtiveram-se rendimentos perto das 34 t/ha, decorria o ano de 1995 (Castro et al., 2004). 

Relativamente ao sistema de condução R5C, dados de 10 anos (1988-1998) obtiveram-se rendimentos 

de 14 t/ha, contudo num ensaio do ano de 2001 no mesmo sistema obtiveram-se 21,4 t/ha (Castro et 

al., 2004). 

Os três sistemas de condução obtiveram rendimentos t/ha muito elevados, Mota, (1992,2005) em 

estudos sobre o Lys em formação na casta Loureiro na EVAG obteve rendimentos no 3º ano perto das 

30 t/ha e no 4º ano ultrapassando as 32 t/ha. Ainda segundo o mesmo autor, os limites legais de 

produção média para Vinho Verde branco com denominação DOC são de 11 toneladas/ha. 

 

4.8 ANÁLISE SENSORIAL DOS VINHOS  

 

Da análise do quadro 4.8 podemos perceber as características que levaram o painel de prova a atribuir 

na apreciação global o valor mais elevado à amostra 228 (vinho proveniente do sistema de condução 

R5C) por ser aquela que apresenta uma maior limpidez conjugado com valores mais altos ao nível de 

aromas frutados, floral e intensidade de aroma e também maior intensidade do gosto, corpo e 

persistência. 

Nenhum dos vinhos à prova foi alvo de clarificação nem de nenhum tipo de estabilização exceptuando 

pelo frio do curto inverno. Os vinhos traduzem assim as características do sistema de condução, do 

terroir e do próprio sistema de vinificação. 

 

 

Quadro 4.7   –   Influência do sistema de condução no rendimento e   as suas componentes. Valores médios por  
sistema de condução (Lys, R5C, R5C2), casta “Loureiro”, Quinta de Lourosa, 2011.   

  

  
Nº Cachos/Cepa   P rodução   (Kg /cepa )   

Peso  m édio   do c acho  
(g)   

Rendimento  
(t/ha)   

R5C   31,4   a   1 4 ,9  a   509,4   c   33,3  a   

R5C2   53 ,0   b   20,3   b   38 3,2   b   45,1  b   

LYS   46,5   b   15,7  a   338,0   a   34,9  a   

Sig.   ***   ***   *   ***   

Nota: Sig.  Nível de significância; ns  –   não significativo ao nível de 0,05 pelo teste de F; *  -   significativo ao  
nível de 0,05; **  -   significativo ao nível de 0,01; ***  -   significativo ao  nível de 0,001. Em cada coluna os  
valores seguidos da mesma letra não diferem significativamente ao nível de 0,05 pelo teste de Tuckey   HDS .   
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Quadro 4.8 – Valores médios obtidos na prova sensorial das 3 amostras de vinho verde branco proveniente dos 

três sistemas de condução em estudo (6-01-2012). 

  Amostra (534) Amostra (228) Amostra (687)  

  LYS R5C R5C2 Sig. 

Cor 

Limpidez 3,6 4,5 4,2 n.s. 

Intensidade 3,5 b 2,6 a 2,8 a * 

Aroma 

Frutado 2,7 3,5 3,3 n.s. 

Floral 2,4 3,3 2,8 n.s. 

Vegetal 2,1 2,2 2,2 n.s. 

Equilíbrio 2,8 3,3 3,5 n.s. 

Elegância 2,8 3,2 3,3 n.s. 

Intensidade 3,5 4,0 3,7 n.s. 

Gosto 

Intensidade 3,5 2,6 2,8 n.s. 

Corpo 3,0 3,4 2,9 n.s. 

Acidez 4,4 3,8 4,2 n.s. 

Amargo 2,0 2,1 2,5 n.s. 

Persistência 2,9 3,3 3,2 n.s. 

Apreciação Global 11,8 a 13,5 b 13,2 b * 

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

nível de 0,05; ** - significativo ao nível de 0,01; *** - significativo ao nível de 0,001. Em cada coluna os 

valores seguidos da mesma letra não diferem significativamente ao nível de 0,05 pelo teste de Tuckey HDS. 

 

São apenas dois os parâmetros que apresentam diferenças significativas, contudo é notória uma 

tendência de valores superiores para a amostra de vinho 228 proveniente do sistema de condução R5C. 

Na figura 4.20 evidencia-se a preferência do painel de provadores por esse vinho, uma vez que é 

aquele que na maioria dos parâmetros mais se afasta do centro. 

Alguns provadores ainda escreveram em observações a sua preferência pela amostra 228 (R5C) 

enumerando alguns pontos: Vinho jovem, contudo já perfeitamente capaz de se consumir. 

Relativamente às outras duas amostras 534 e 687 (Lys e R5C2 respectivamente) afirmaram que eram 
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vinhos que tinham muito a ganhar com algum tempo em garrafa, e que a amostra do R5C2 era de facto 

a que apresentava maior equilíbrio. 

 

 
Figura 4.20 – Gráfico com a representação dos vários atributos da análise sensorial dos vinhos provenientes do 

ensaio para os três diferentes sistemas de condução (Lys, R5C e R5C2). 

 

4.9 VIGOR E RELAÇÃO FRUTIFICAÇÃO/VEGETAÇÃO 

No quadro 4.9 apresentam-se os parâmetros relativos ao vigor e as relações frutificação/vegetação para 

as três diferentes modalidades em estudo. 

Quadro 4.9 – Influência do sistema de condução nos parâmetros indicadores do vigor e nas relações 

frutificação/vegetação. Valores médios por sistema de condução. Casta “Loureiro”, Quinta de Lourosa, 201

 
O sistema de condução R5C apresentou um número médio de varas por cepa muito diferente dos 

outros sistemas em estudo. Desta forma conclui-se que a relação source/sink foi preponderante para as 

diferenças encontradas a nível qualitativo entre os três sistemas de condução. De facto, a diferença no 
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  Parâmetros indicadores do vigor   Relações frutificação/vegetação   
Sistema  

de  

condução   

Nº varas  

/ cepa   

Peso lenha  

de poda (kg  

/ cepa)   

Peso /  

vara (g)   
Nº varas  
/ metro   

Peso lenha  
de poda (kg  

/m)   

SFE / Rendimento  
(m ² /kg)   

Índice d e  

Ravaz   

LYS   27,9  b   0,9  a   32,9  a   18,6  b   0,61  a   0,45   19,3  b   

R5C   17,2  a   1,1  ab   64,3  c   11,5  a   0,72   ab   0,40   14,8  a   

R5C2   27,0  b   1,3  b   47,2  b   18,0  c   0,84  b   0,26   17,6  ab   

Sig.   ***   ***   **   ***   ***   n.s.   *   
Nota: Sig.  Nível de significância; ns  –   não significativo  ao nível de 0,05 pelo teste de F; *  -   significativo ao  
nível de 0,05; **  -   significativo ao nível de 0,01; ***  -   significativo ao nível de 0,001. Em cada coluna os  
valores seguidos da mesma letra não diferem significativamente ao nível de 0,05 pelo teste d e Tuckey   HDS .   
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grau alcoólico (% v/v) de 2,7 e 2,4 do Lys e do R5C2 em comparação com o R5C, pode em parte ser 

explicada pelas relações frutificação/vegetação, uma vez que o menor número de varas é compensado 

por um maior peso por vara (vigor). O R5C, com índice de Ravaz de 14,8, é de facto o sistema com 

maior equilíbrio. 

O peso da lenha de poda por videira é um reflexo do vigor e das reservas acumuladas ao longo do 

atempamento, fornecendo uma boa indicação do crescimento vegetativo das videiras durante o ciclo 

vegetativo (Azevedo, 2002). Relativamente ao peso por vara, o sistema de condução Lys apresentou o 

valor mais ténue, (32,9 g) enquanto o R5C o valor mais elevado (64,3 g). Para Smart & Robinson 

(1991) idealizam valores entre 30 e 60 g por vara como valores ideais, os três sistemas de condução 

encontram-se dentro deste limite, apesar de o R5C apresentar varas com um peso ligeiramente 

superior. 

Os mesmos autores consideram como valor ideal para o peso de lenha de poda, valores entre 0,3 e 0,6 

kg/m. Neste parâmetro todos os sistemas se encontram acima do peso considerado ideal. 

A relação entre a SFE e a produção, expressa com um parâmetro simples, a relação fonte-receptor. 

Observa-se que os três sistemas de condução, apresentam um valor muito baixo quando comparado 

com os valores propostos por Murisier e Zufferey (1997) de 1Kg/m
2
 ou por Smart & Robinson (1991) 

valores entre 1 e 1,5 Kg/m
2

.  

Ainda segundo Smart & Robinson (1991), consideram como o intervalo de valores ideais para o Índice 

de Ravaz, valores entre o intervalo 5 e 10, os três sistemas apresentaram valores elevados, mais uma 

vez, muito devido ao rendimento que obtiveram. 
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5. CONCLUSÕES 

A análise dos resultados, relativos ao ciclo vegetativo de 2011, revelou algumas diferenças entre os 

sistemas de condução em estudo, contudo, seria importante acompanhar durante vários anos, para 

dessa forma chegarmos a uma interpretação mais fiável, que nos permitisse obter conclusões mais 

sólidas e fidedignas. 

As condições meteorológicas, que influenciam os estados fenológicos da videira, foram consideradas 

normais, para a região, o inverso do que se passou nas outras regiões vitivinícolas do país. 

A carga à poda foi diferente nos três sistemas de condução, onde o R5C2 apresentou quase o dobro do 

nº de olhos do R5C. Foi de uma forma natural que apresentou o maior nº de cachos por cepa. Contudo 

é de realçar que o sistema R5C com menos 33% de carga à poda que o Lys apresentou quase o mesmo 

rendimento (t/ha). 

Constatou-se que o sistema de condução R5C é o mais propício à desnoca o que não deixa de ser um 

factor limitante, relativamente ao sistema R5C2, uma adaptação do R5C parece ter anulado essa 

condição. 

O potencial hídrico foliar de base seguiu uma evolução normal, isto é, o decréscimo das 

disponibilidades hídricas do solo ao longo da época, os três sistemas à vindima encontravam-se 

próximo do valor -0,4 Mpa, ligeiramente alto para vinhos brancos jovens e frutados. 

A actividade fotossintética foi bastante similar e elevada entre os sistemas de condução em estudo. É 

de frisar a adaptabilidade destes sistemas à região, como a mais fresca do país e apresentar valores 

bastante elevados em termos de fotossíntese. 

Relativamente ao NCF, percentagem de folhas interiores não se verificaram diferenças significativas 

entres os diferentes sistemas de condução. 

A nível das dimensões do coberto, o factor carga influenciou significativamente os parâmetros, largura 

ao nível dos cachos e ao nível vegetativo, quando comparando o R5C e o R5C2. O sistema R5C2 

apresenta o maior número de cachos e por conseguinte maior peso originando que os dois planos 

independentes e retombantes se aproximassem entre si, em comparação com o R5C.  

O Lys foi o sistema que apresentou melhores valores de SFE, enquanto, o R5C2 apresentou valores 

baixos para os considerados óptimos por Smart & Robinson, (1991). 

Em relação aos valores do rendimento, constata-se que o sistema Lys em comparação com os outros 

dois sistemas produziu bagos menos açucarados contudo mais ácidos e o valor mais alto de ácido 

málico, constatou-se diferenças entre sistemas de condução, relativamente aos valores de TAVP % 
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v/v, o Lys foi o que apresentou valores mais ténues enquanto o R5C os valores mais altos, é ainda 

importante frisar que o R5C2 apresentou (45,1 t/ha), o Lys (34,9 t/ha) e o R5C (33,3 t/ha). 

Nas relações entre vegetação e frutificação, foi o sistema Lys que apresentou valores mais elevados de 

SFE relativamente à produção, contudo os três sistemas revelaram valores muito baixos neste 

parâmetro. Na relação produção/lenha de poda, os três sistemas apresentaram desequilíbrios, muito 

devido ao elevado rendimento uma vez que o índice de Ravaz apresentou valores elevadíssimos, 

chegando no caso do sistema Lys a (19,3) quase o dobro do máximo admitido. 

Nos valores relativos à expressão vegetativa e o vigor, o R5C revelou-se o sistema com maior vigor 

(maior peso médio da vara). Os sistemas Lys e R5C2 produziram mais varas por cepa, o que está 

relacionado com a sua maior percentagem de carga à poda. 

Um aspecto fundamental para qualquer condução na região dos Vinhos Verdes passa pela sanidade 

das uvas, o sistema Lys devido à distribuição dos cachos por três zonas, permite um bom microclima o 

que dificulta o desenvolvimento de algumas doenças. O sistema R5C apresentou alguma podridão nos 

cachos à vindima, contudo poderá ser devido à evolução da maturação uma vez que os outros dois 

sistemas estavam ligeiramente atrasados quando comparados com o sistema R5C. 

Neste contexto, dever-se-ia continuar o esforço na caracterização destes sistemas inovadores, e 

especialmente a sistematização da informação de maneira a serem conhecidas pela comunidade 

vitícola em geral todas as suas vantagens e potencialidades. 
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Anexo 1 

Estados fenológicos da videira - Escala de Baggiolini. 

 

Figura Anexo 1 – Estados fenológicos da videira – Escala de Baggiolini.  
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Anexo 2 

Delineamento do ensaio como as respectivas modalidades. 

 

 

Figura Anexo 2 – Esquema do delineamento do campo ensaio 
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ANEXO 3 

Quadros resumo do controlo de maturação, Quinta de Lourosa, 2011. 

                   

Local: Qta. 

Lourosa   

Casta: 

Loureiro Data: 17-08-2011     

                   

Local: Qta. 

Lourosa   

Casta: 

Loureiro Data: 24-08-2011   

 
   

Céu Limpo 

  
 

   
Muito Nublado 

 

 

Peso 

100 

Bagos PH 

Acidez 

Total 

Álcool 

Provável Brix 

 

 

Peso 

100 

Bagos PH 

Acidez 

Total 

Álcool 

Provável Brix 

R5C           

 

R5C           

Bloco 1 128,1 2,84 10,87 9 17 

 

Bloco 1 146,4 2,93 10,5 9,4 17,6 

Bloco 2 137,65 2,81 10,87 9 17 

 

Bloco 2 148,1 2,92 10,65 9,3 17,4 

Bloco 3 141,25 2,78 10,95 9,2 17,2 

 

Bloco 3 157,8 2,96 9,45 10,2 18,8 

      
 

      

R5C2           

 

R5C2           

Bloco 1 121,15 2,68 12,82 7,8 15 

 

Bloco 1 141,1 2,85 11,02 8,9 16,8 

Bloco 2 130,6 2,68 12,6 8,3 15,8 

 

Bloco 2 115,7 2,76 12,75 7,9 15,2 

Bloco 3 138,35 2,65 12,67 7,7 14,8 

 

Bloco 3 138,9 2,74 12 7,9 15,2 

      
 

      

LYS           

 

LYS           

Bloco 1 134,6 2,67 14,7 7 13,8 

 

Bloco 1 163,9 2,8 11,92 7,95 15,3 

Bloco 2 129,9 2,67 14,02 7,3 14,2 

 

Bloco 2 145,1 2,73 12,67 7,7 14,8 

Bloco 3 128,8 2,66 13,13 7,4 14,4 

 

Bloco 3 143,5 2,76 12,9 7,5 14,6 

                                

Local: Qta. 

Lourosa   

Casta: 

Loureiro Data: 31-08-2011     

                   

Local: Qta. 

Lourosa   

Casta: 

Loureiro Data: 08-09-2011   

 
   

Tempo Chuvoso 

  
 

   
Céu Limpo 

 

 

Peso 

100 

Bagos PH 

Acidez 

Total 

Álcool 

Provável Brix 

 

 

Peso 

100 

Bagos PH 

Acidez 

Total 

Álcool 

Provável Brix 

R5C           

 

R5C           

Bloco 1 170,1 2,98 8,51 9,9 18,3 

 

Bloco 1 199,5 2,94 7,95 10,2 18,8 

Bloco 2 163,6 2,99 8,06 10,3 19,1 

 

Bloco 2 181,7 2,92 7,88 10,25 18,9 

Bloco 3 178,3 2,98 8,62 10,6 19,3 

 

Bloco 3 172,4 2,91 7,8 10,65 19,5 

      
 

      

R5C2           

 

R5C2           

Bloco 1 151,7 2,84 9,39 8,8 16,5 

 

Bloco 1 147,6 2,78 9,08 8,8 16,6 

Bloco 2 161,3 2,86 10,1 8,5 16,2 

 

Bloco 2 141 2,78 9,53 8,9 16,8 

Bloco 3 154,3 2,84 9,92 8,5 16,2 

 

Bloco 3 149,3 2,75 9,49 8,7 16,3 

      
 

      

LYS           

 

LYS           

Bloco 1 154,2 2,86 10,61 8,3 15,7 

 

Bloco 1 161,8 2,82 9,83 8,45 16,1 

Bloco 2 152,1 2,82 10,21 8,4 16 

 

Bloco 2 161,4 2,77 9,53 8,45 16,1 

Bloco 3 153,8 2,8 10,5 8,4 16 

 

Bloco 3 152,7 2,76 9,94 8,6 16,3 
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Local: Qta. 

Lourosa   

Casta: 

Loureiro Data: 13-09-2011   

       
 

   
Céu Limpo 

        

 

Peso 

100 

Bagos PH 

Acidez 

Total 

Álcool 

Provável Brix 

       
R5C           

       Bloco 1 192,3 2,94 7,35 10,75 19,7 

       Bloco 2 173,3 2,93 8,4 10,65 19,5 

       
Bloco 3 174,8 2,98 7,65 11,15 20,3 

       

      
       

R5C2           

       Bloco 1 157,8 2,84 9,07 9 17 

       Bloco 2 173,4 2,82 9,45 8,95 16,9 

       
Bloco 3 169,8 2,83 9 9,7 18 

       

      
       

LYS           

       Bloco 1 154 2,84 9,07 9,25 17,3 

       Bloco 2 157,3 2,8 9,3 8,75 16,5 

       
Bloco 3 146,9 2,85 9,15 9,2 17,2 

       Figura Anexo 3 – Quadros resumo do controlo de maturação, de 17-08-2011 a 13-09-2011. 
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Anexo 4 

Ficha de prova elaborada para a análise sensorial dos vinhos provenientes do ensaio. 

Ficha de Prova de Vinhos Brancos 

 

Instituto Superior de Agronomia 

Ficha de Prova – Análise Sensorial de Vinhos 

 

Provador:_________________________________   Data:_____________ 

Classifique os atributos Cor, Aroma e Gosto numa escala de 1 a 6 da seguinte forma: 

Cor: 1 – Sem Cor  2 – Ligeira  3 – Pouco Intensa  4 – Intensa  5 – Bastante Intensa  6 – Muito Intensa 

Aroma: 1 – Sem Aroma  2 – Pouco Perceptível  3 – Pouco Intenso  4 – Intenso  5 – Bastante Intenso  6 – Muito 

Intenso 

Gosto: 1 – Inexistente  2 – Pouco Perceptível  3 – Pouco Intenso  4 – Intenso  5 – Bastante Intenso  6 – Muito 

Intenso 

Apreciação Global : Escala de hedónica de 0 a 20 

 

  Vinhos Brancos 

  Amostra nº  Amostra nº  Amostra nº  

Cor 
Intensidade    

Limpidez    

Aroma 

Intensidade    

Frutado    

Floral    

Vegetal    

Equilíbrio    

Elegância    

Gosto 

Intensidade    

Corpo    

Acidez    

Amargo    

Persistência    

Apreciação Global    

 

Observações:_______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
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   Anexo 5 

Características do porta-enxerto 1103 P: 

1103 P 

Vigor Muito vigoroso 

Resistência à filoxera Suficientemente resistente 

Resistência aos nemátodos Média 

Resistência à seca Boa 

Resistência ao calcário  17 a 19 %; IPC = 30 

Resistência à salinidade  Bastante tolerante 

Sensibilidade à humidade Moderadamente tolerante 

Sensibilidade à acidez Média 

Acção sobre o ciclo vegetativo Retarda um pouco 

IPC (índice de poder clorosante) = (CO3Ca / (Fe)2) x 10000 

 


