
 

 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

 

Comparação da produtividade e qualidade das castas Fernão 

Pires e Trincadeira presentes em vinhas velhas versus vinhas 

novas 

 

 

— Versão Final — 

 

Dissertação de Mestrado em Enologia e Viticultura 

Ana Carolina Antunes Sardinha 

 

 

 

 

Orientadores 

Ana Alexandra Ribeiro Coutinho de Oliveira 

Duarte André Delgado Lopes 

 

 

Vila Real, 2021 



 

 



 

 

 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

 

Comparação da produtividade e qualidade das castas Fernão 

Pires e Trincadeira presentes em vinhas velhas versus vinhas 

novas 

 

 

— Versão Final — 

 

Dissertação de Mestrado em Enologia e Viticultura 

Ana Carolina Antunes Sardinha 

 

 

 

Orientadores 

Ana Alexandra Ribeiro Coutinho de Oliveira 

Duarte André Delgado Lopes 

 

 

Vila Real, 2021 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As doutrinas apresentadas no presente trabalho são 

da exclusiva responsabilidade do autor.  

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esta, bem como todas as minhas demais conquistas аоs meus avós, Olga 

Campanacho e Valentim Caramelo 



 

 

 



i 

 

Agradecimentos 

Em primeiro lugar, agradecer à minha família, que sempre me apoiaram e se dedicaram 

a mim, o que hoje sou a eles o devo, pois sempre me ajudaram em tudo o que precisei e que 

sem eles o mestrado na UTAD não tinha sido possível de levar até ao fim.  

Ao Engenheiro João Torres, da qual tenho um carinho enorme, como de um avô se 

tratasse, pela ajuda que me deu durante todo o trabalho de campo, pelo conhecimento que me 

transmitiu e da qual aprendi imenso, pela paciência em aturar os mais novos, das conversas 

sobre a vinha, dos almoços que partilhamos, da sua preocupação para com as pessoas. Pela 

pessoa e profissional que é, obrigada. 

À Nazaré, ao João, ao Sr. Nuno e ao Sr. Orlando, funcionários da Tapada do Chaves, o 

meu muito obrigada pela disponibilidade em me ajudarem na recolha de dados, facilitando-me 

o meu trabalho ao máximo, são uma equipa polivalente.  

Ao enólogo e amigo, Nuno Gonzalez, pela paciência e disponibilidade à data, para as 

deslocações ao campo de ensaio para a realização das medições, em plena confusão de vindima. 

Sendo 2020 um ano especial, a época de vindima também o foi, à família que se 

construiu, e amigos de profissão, Irina Balsinha, Tânia Tomé, Carlos Soares e Redwan Cassimo 

obrigada pela ajuda no assegurar da continuação das minhas funções na minha ausência por 

motivos da recolha de dados para este trabalho extenso.  

Aos amigos que vêm desde a pré-escola, obrigada especial ao Pedro Lemos, que para 

além de me ajudar durante toda a Licenciatura com textos, também o fez no mestrado e 

continuará a fazer, continuaremos a rir sobre isso, porque somos assim unidos em todos os 

momentos. 

Ao Eng. Duarte Lopes, por me ter aceitado como orientanda e me proporcionar este 

trabalho na Tapada do Chaves.  

Por último, mas não menos importante, um agradecimento muito especial à minha 

orientadora, a professora Ana Alexandra Oliveira, que apesar de longe sempre esteve presente 

em todas as minhas dúvidas e nos contratempos. Sempre acreditou em mim e valorizou-me. 

Um enorme obrigada.  

Obrigada. 



ii 

 



iii 

 

Objetivo 

 

 A qualidade das uvas tende a aumentar com a longevidade de uma videira, ou seja, à 

medida que as videiras avançam na idade, a qualidade em termos de perfil fenólico e aromático, 

torna-se mais marcante, traduzindo-se em vinhos com maior expressão, maior complexidade 

aromática, com maior potencial de guarda e envelhecimento, características estas, muito 

apreciadas pelo consumidor. Face ao exposto é objetivo principal deste trabalho, desenvolvido 

na Tapada do Chaves, Região Demarcada do Alentejo, comparar as castas Fernão Pires e 

Trincadeira presentes em parcelas de vinha nova (cerca de 20 a 40 anos) versus vinha velha 

(com mais de 100 anos) em termos qualitativos e produtivos.  
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Resumo 

 

Em Portugal, a viticultura é singular, tendo condições únicas de Norte a Sul. Uma das 

vantagens é a enorme variedade de castas autóctones, adaptadas e capazes de superar várias 

condicionantes que tem vindo a ser tema de debate ao longo dos últimos anos, as alterações 

climáticas e as suas consequências na viticultura. 

Vários autores têm vindo a defender as castas autóctones como estratégia de combate a 

esta problemática, bem como a preservação das vinhas velhas, uma vez que estas tem 

demonstrado uma melhor adaptação e resistência. 

Este estudo comparativo da produção e qualidade das castas Fernão Pires e Trincadeira 

em vinhas velhas versus vinhas novas, teve como principal objetivo demostrar que a qualidade 

produtiva das vinhas velhas, parcelas com cerca de 100 anos, supera as vinhas novas, 

aproximadamente com 20 a 40 anos, em contrapartida com a diminuição da produtividade. 

A identificação de castas e parcelas com recurso a 30 videiras por casta/parcela, em 

altitudes com diferenças não significativas. 

Ao longo do ciclo vegetativo de 2019/2020, foi possível avaliar o comportamento 

vitícola e enológico, através da determinação de diversos parâmetros, agronómicos: registos de 

fertilidade, bagoinha, desavinho, sensibilidade ao escaldão, vigor e expressão vegetativa. 

Parâmetros enológicos: glucose/frutose, grau brix, álcool provável, pH, ácidos e composição 

fenólica.  

Os resultados obtidos para o comportamento vitícola, revelaram-se que em geral a vinha 

velha, em ambas as castas é a mais resistente ao escaldão e aos acidentes fisiológicos, tem uma 

menor expressão vegetativa, um vigor baixo e uma baixa produtividade também, o que tendo 

em consideração a idade das parcelas são valores aceitáveis.  

À exceção das casta Fernão Pires na vinha velha, as restantes apresentaram Índice de 

Ravaz baixo o que significa que se encontravam em desequilíbrio vegetativo/produtivo 

manifestando sinais de senescência.  

No que diz respeito aos parâmetros enológicos analisados, ambas as castas das parcelas 

de vinhas velhas superam as vinhas novas. A nível da glucose/frutose, grau brix, álcool 

provável, pH e na maioria dos ácidos, as vinhas velhas apresentam melhores resultados. 
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 Nas características cromáticas, antocianinas e índice de polifenóis totais na 

generalidade a Trincadeira vinha nova foi superior à vinha velha, o que pode estar relacionado 

com a assimilação do azoto e potássio que revelou maiores concentrações também nas vinhas 

novas face às vinhas velhas.  

Em conclusão, verificou-se a melhor adaptação das vinhas velhas às alterações 

climatéricas dos dias de hoje em relação às vinhas novas, mas um aumento de qualidade em 

termos de perfil, o que levará a vinhos com maior capacidade de envelhecimento e em crescente 

procura no mercado por parte do consumidor. 

A informação apresentada e compilada neste estudo, vai enfatizar a importância da 

conservação do património vitícola como minimização dos impactos das alterações climáticas 

no panorama nacional, bem como a evidência do aumento da qualidade do perfil enológico dos 

vinhos portugueses, apreciados além-fronteiras.  

 

Palavras-chave: Vitis vinifera, vinhas velhas, produtividade, qualidade 
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Abstract 

 

Viticulture in Portugal has its uniqueness, having unrivalled conditions from north to 

south. One of its advantages relies on the huge variety of native grape varieties, adapted and 

able to overcome various constraints that have been the subject of debate over the last few years, 

climate change and its consequences on viticulture. 

Several authors have advocated the use of native grape varieties as a strategy to combat 

this issue, as well as the preservation of old vines, since these are the ones which have shown 

better adaptation and resistance. 

This comparative study on the production and quality of the Fernão Pires and 

Trincadeira grape varieties in old vs. young vineyards, had as its main objective to demonstrate 

that the production quality of the old vineyards, parcels that are about 100 years old, 

outperforms the young vineyards, approximately 20 to 40 years old, counterpartying with 

decreasing productivity. 

The identification of varieties and plots based on 30 vines per variety/plot, at altitudes 

with non-significant differences. 

Throughout the 2019/2020 vegetative cycle, it had been possible to evaluate the 

viticultural and enological behavior, through determination of several agronomic parameters: 

fertility records, coulure, millerandage, scald sensitivity, vigor and vegetative expression. 

Enological parameters: glucose/fructose, brix degree, probable alcohol, pH, acids and phenolic 

composition. 

The viticultural behavior obtained results, have revealed that generally old vines, in both 

varieties, are the most resistant to scald and physiological accidents, have a lower vegetative 

expression, low vigor and low productivity as well, which, taking into account the age of the 

plots, are acceptable values. 

With the exception of the old vineyard’s Fernão Pires variety, the remaining varieties 

showed low Ravaz Index, indicating they were in vegetative/productive imbalance and showing 

signs of senescence. 
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Regarding the enological parameters analyzed, both varietals from old vineyards 

outperform the young vineyards. In terms of glucose/fructose, brix degree, probable alcohol, 

pH and most acids, the old vines have shown better results. 

In chromatic characteristics, anthocyanins and total polyphenol index in general 

Trincadeira from new vines, was superior to old vines, which may relate to the absorption of 

nitrogen and potassium, which revealed higher concentrations also in new vines, in comparison 

to old vines. 

In conclusion, there has been a better adaptation of the old vines to today's climatic 

changes than the new vines, but a quality increase in terms of profile, which will lead to wines 

with greater aging capacity and in growing demand in the market by the consumer. 

The information presented and compiled in this study, will emphasize the importance 

of viticultural heritage conservation as a minimization of the climate change impacts on the 

national panorama, as well as the evidence of the increase in quality of the enological profile 

of Portuguese wines, appreciated beyond borders. 

 

Keywords: Vitis vinifera, old vines/vineyards, productivity, quality 
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 Revisão Bibliográfica 
 

1.  Caracterização da Região Demarcada do Alentejo 

O Alentejo é uma região centro-sul de Portugal, com a Nomenclatura das Unidades 

Territoriais para Fins Estatísticos (NUTS) II, e com cinco NUTS III, sendo elas, Alentejo 

Litoral, Baixo Alentejo, Lezíria do Tejo, Alto Alentejo e Alentejo Central.  

A NUTS II, integra por completo os distritos de Beja, Évora e Portalegre e parcialmente 

os distritos de Santarém e Setúbal, ocupando assim a maior área em Portugal, com 31 604,9 

km2 (Instituto Nacional de Estatística, 2020), 35,5% do território de Portugal Continental 

(Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As principais produções do Alentejo sempre foram os cereais, a oliveira, o carvalho e o 

gado.  Nas primeiras décadas do século XX, o governo tencionava fazer do Alentejo o “celeiro” 

de Portugal.  

O Alentejo é caracterizado por uma região latifundiária (grandes propriedades), desde 

finais do século XVIII, e permaneceu praticamente intocável até ao seculo XX. O Alentejo é 

Figura 1: Percentagem das unidades territoriais por localização geográfica 

Fonte: PorData – Base dados Portugal contemporâneo 
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secularmente conhecido pela produção cerealífera e na realidade com exceção da produção de 

centeio que é hoje residual, pode-se afirmar que a região é atualmente de longe a mais 

importante produtora de cereais de Portugal (Faísca, 2019) (Figura 2).  

 

 

A partir do século XXI a estrutura agrícola do Alentejo alterou-se. As culturas 

mediterrânicas tornaram-se essenciais, casos do azeite, que já tinha uma relativa importância, e 

do vinho, que se afirmou bastante no último vinténio (Faísca, 2019). 

Antes do presente século, a cultura da vinha e do vinho tinham uma importância 

diminuta, destinava-se principalmente ao consumo local.  A vinificação também era realizada 

em concordância com as tradições herdadas dos Romanos e a fermentação realizava-se em 

grandes ânforas de barro. 

A partir da década de 40 do séc. XX, foi fomentada a criação de Adegas Cooperativas 

com objetivo de fornecer assistência técnica e acompanhamento aos pequenos produtores no 

fabrico do seu próprio vinho. Esta política, teria o apoio da Junta Nacional do Vinho, criada 

durante o Estado Novo e que mais tarde iria dar origem ao atual Instituto da Vinha e do Vinho 

(IVV). Este organismo permitiu ao Alentejo, tal como a todas as regiões do País, ter um corpo 

técnico que garantia assistência à produção vinícola e um correto acompanhamento no fabrico 

dos vinhos (Moura, 2020). 
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Nos anos 50, surge a primeira adega cooperativa da região, com o objetivo de controlar 

a produção, contudo, foi apenas nos anos 80 que a região alentejana se sujeitou à grande 

revolução na produção vitivinícola. Desde o início demonstrado uma grande capacidade de 

organização. Os produtores alentejanos formaram várias associações, revitalizando as 

cooperativas e incentivando os produtores privados. Com esta transformação no paradigma 

alentejano, justificou-se a demarcação oficial da região em 1988.  

Com efeito, e resultando da continuidade da política que se iniciou na década de 40, 

assistiu-se a partir da década de 80 a um aumento significativo da produção de vinho na região 

Demarcada do Alentejo (RDA) (Moura, 2020). 

Em 1977 foi criado o projeto de viticultura do Alentejo (PROVA), criando assim 

condições técnicas para serem implementados estatutos de qualidade no Alentejo. Anos depois 

em 1983, foi criado a ATEVA (Associação Técnica dos Viticultores do Alentejo), de modo a 

promover a cultura da vinha nos diferentes terroirs.  

A Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA) surge então, em 1989, no 

seguimento das primeiras regulamentações de denominações de origem alentejanas, em 1988. 

A área de vinha plantada no Alentejo, em 31 de julho de 2020 era de 25 057 hectares 

(ha), segundo dados do IVV, representando 13,2% do total de área de vinha em Portugal 

Continental. A evolução da área de vinha no Alentejo desde 1989 (11 510 ha) teve um 

crescimento de 117,7%. 

Nos dias de hoje, os vinhos do Alentejo certificados pela CVRA atingem duas categorias 

diferentes; vinho de denominação de origem (DO), e vinho com indicação geográfica protegida 

(IGP). A Denominação de Origem "Alentejo", inclui as seguintes 8 sub-regiões: "Portalegre", 

"Borba", "Redondo", "Reguengos", "Vidigueira", "Évora", "Granja-Amareleja" e "Moura” 

(Instituto da Vinha e do Vinho, 2019). 

 

1.1 Características Geográficas 

Contrariamente às províncias do Centro e Norte do País, de relevo mais acidentado, o 

Alentejo caracteriza-se pela presença da planície, interrompida por elevações, aqui e acolá, e 

por serras geralmente de pequena a média altitude, a orografia, por sua vez é suave pois nos 
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quase 30 000 Km2 alentejanos apenas existem duas elevações com cotas superiores a 600 m – 

a Serra de Ossa (653 m de altitude) e a Serra de S. Mamede (1 025 m de altitude) (Faísca, 2019). 

Mas são precisamente os poucos acidentes orográficos da paisagem alentejana que 

condicionam e individualizam as diferentes sub-regiões, e que proporcionam condições 

singulares para a cultura da vinha em toda a região (Instituto da Vinha e do Vinho, 2019). 

A principal rede hidrográfica do Alentejo é constituída pelos rios Guadiana e o Sado. O 

Guadiana corre para leste e o Sado é proveniente do centro do Alentejo e vai desaguar a Setúbal 

(Magalhães, 2015). 

 

1.2 Características Edafoclimáticas  

O Alentejo, apesar de territorialmente extenso, apresenta uma certa homogeneidade 

climática, que a grosso modo, pode resumir-se de verões quentes a muito quentes e de invernos 

frescos a moderados, com um estio prolongado de 4 a 5 meses e a níveis de precipitação 

irregulares e relativamente reduzidos. De facto, a pluviosidade situa-se entre uma média anual 

de 500 mm, no Baixo Alentejo, e 800 mm, no Alto Alentejo, enquanto nos meses de verão, 

quando as temperaturas facilmente atingem os 40,0ºC, a precipitação é quase nula (Faísca, 

2019).  

A temperatura média anual é de 15,2 – 16,0ºC e os valores relativos às horas de sol 

anuais são muito elevados (aproximadamente 3 000 horas), particularmente nos meses que 

antecedem as vindimas, o que contribui para a perfeita manutenção das uvas e da qualidade dos 

vinhos. 

No que diz respeito ao Alentejo podemos considerar três características climáticas 

verdadeiramente relevantes (Barroso & Pombeiro, 2013): 

− A concentração das precipitações nos meses de Inverno, outubro a março, quando a 

videira não tem consumo de água; 

− A grande irregularidade interanula dessas precipitações, que variam facilmente do 

simples para o dobro, típico do clima mediterrânico; 

− E uma evolução da temperatura media durante a primavera, que tem uma subida 

abrupta a partir de final de maio, mas sobretudo em junho, quando o bago da videira 

se encontra na sua primeira fase de crescimento herbáceo, que funciona como um  
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− acelerador fisiológico da planta, catalisando o processo de extração de água do solo 

e restantes fenómenos a ocorrer nessa altura.  

A temperatura e precipitação contribuem assim para a pobreza do solo, uma vez que a 

pluviosidade irregular e concentrada faz reduzir a taxa de formação do solo e promove um 

período de intensa lavagem e uma lixiviação de nutrientes e de solo por erosão. O extremo calor 

no período do verão, provoca ainda uma elevada evaporação num solo delgado, que por si só, 

já apresenta pouca capacidade de retenção de humidade. Em simultâneo com as atividades 

agrícolas, nos últimos séculos, tem levado a um esgotamento ainda maior de nutrientes no solo. 

Segundo a Carta de Capacidade de Uso de Solos de Portugal, a grande maioria dos solos 

alentejanos não possui aptidão agrícola e mesmo o uso florestal tem limitações moderadas ou 

severas (Faísca, 2019) (Figura 3). 

A variabilidade climática tem vindo a acentuar-se ao longo das duas últimas décadas na 

RDA. Sendo já notórias algumas tendências como o aumento da duração, frequência e 

intensidade de ondas de calor, a redução da precipitação durante o período de crescimento, e o 

aumento da temperatura durante a maturação para além dum aparente aumento da variabilidade 

climática (Coelho et al., 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3: Mapa da Capacidade de Uso de Solo, região NUTS II – Alentejo 

Fonte: Adaptado do Atlas Digital do Ambiente, SNIAmb 
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No que diz respeito ao solo, a característica da RDA é a grande irregularidade entre 

parcelas, o que acentua ainda mais a importância da especificidade de cada uma delas (Barroso 

& Pombeiro, 2013): 

As vinhas localizam-se na sua maioria, em substrato geológico de rochas plutónicas 

(granitos, tonalitos, sienitos e sienitos nefelínicos), sendo, contudo, de salientar a diversidade 

de manchas pedológicas nas quais as vinhas são instaladas (nomeadamente manchas xistosas e 

argilo-calcárias) (Instituto da Vinha e do Vinho, 2019). 

 

1.3 Castas Autorizadas e Recomendadas para a Região 

A RDA é caracterizada pelo uso de muitas castas autóctones, que imprimem um caracter 

regional, castas essas adaptadas à geografia e as condicionantes alentejanas. Nos últimos 

tempos, com a mudança no paradigma de consumo, tem-se vindo a introduzir outras castas, que 

reforçam a liderança vitivinícola do Alentejo. 

As delimitações das 8 sub-regiões, comtemplam um conjunto limitado de castas, com 

características adaptadas às condições edafoclimáticas de cada região. A área de castas tintas 

domina em relação à área de castas brancas.  

Dados de 2018 mostram que o encepamento tinto de castas obrigatórias na elaboração 

de produtos vitivinícolas representando exclusivamente ou em conjunto um mínimo de 75,0% 

do lote final, constituam 72,1% da área de vinha na RDA. No que diz respeito a castas brancas 

obrigatórias, ocupam 16,6% de área (Falcão, 2019) (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Percentagem de castas obrigatórias, tintas e brancas para a RDA 
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Representa 72,1%, de acordo com a Portaria n.º 296/2010, as castas Alfrocheiro, 

Alicante Bouschet, Aragonez, Cabernet Sauvignon, Castelão, Syrah, Touriga Nacional e 

Trincadeira. Constituindo 16,6% fazem parte as castas Antão Vaz, Arinto, Fernão Pires, 

Manteúdo, Perrum, Rabo de Ovelha, Roupeiro, Tamarez e Trincadeira das Pratas.  

As castas recomendadas para a RDA são distribuídas por cada sub-região, havendo 

castas comuns (Quadro 1). 

 
Quadro 1: Castas recomendadas para a RDA, dividido pelas sub-regiões 

Sub- Regiões Tintas Brancas 

Borba 

Alicante Bouschet 

Aragonez 

Castelão 

Syrah 

Trincadeira 

Antão Vaz 

Arinto 

Perrum 

Rabo de Ovelha 

Roupeiro 

Trincadeira das Pratas 

Évora 

Alicante Bouschet 

Aragonez Antão Vaz 

Arinto 

Perrum 

Roupeiro 

Castelão  

Syrah 
 

Tinta Caiada 

Trincadeira 
 

Granja-Amareleja 

Alfrocheiro 

Alicante Bouschet 

Aragonez 

Castelão 

Moreto 

Syrah 

Antão Vaz 

Perrum 

Rabo de Ovelha 

Roupeiro 

Moura 

Alfrocheiro 

Alicante Bouschet Antão Vaz 

Arinto 

Fernão Pires 

Rabo de Ovelha 

Roupeiro 

Aragonez 

Castelão 

Moreto 

Syrah 

Trincadeira 
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Portalegre 

Alicante Bouschet 

Aragonez 

Castelão 

Grand Noir 

Syrah 

Trincadeira 

Arinto 

Fernão Pires 

Malvasia Rei 

Roupeiro 

Trincadeiras das Pratas 

 

Redondo 

Alfrocheiro 

Alicante Bouschet 

Aragonez 

Castelão 

Tinta Caiada 

Syrah 

Trincadeira 

Antão Vaz 

Arinto 

Fernão Pires 

Rabo de Ovelha 

Roupeiro 

Trincadeira das Pratas 

Reguengos 

Alicante Bouschet 

Aragonez 

Castelão 

Tinta Caiada 

Syrah 

Trincadeira 

Antão Vaz 

Arinto 

Perrum 

Rabo de Ovelha 

Roupeiro 

Trincadeira das Pratas 

Vidigueira 

Alfrocheiro 

Alicante Bouschet 

Aragonez 

Castelão 

Grossa 

Moreto 

Syrah 

Trincadeira 

Antão Vaz 

Arinto 

Fernão Pires 

Perrum 

Rabo de Ovelha 

Roupeiro 

 

Os vinhos das sub-regiões, na sua maioria blends, eram marcados pela presença, 

transversal à maioria das zonas vitícolas, de 6 castas tintas: Aragonez, Trincadeira, Castelão, 

Moreto, Alfrocheiro e Alicante Bouschet. Já nos brancos, a diversidade é maior, marcada por 9 

castas: Roupeiro, Manteúdo, Diagalves, Rabo-de-Ovelha, Fernão-Pires, Arinto, Antão Vaz, 

Perrum e Trincadeira das Pratas (onde existia confusão com a casta Tamarez). 
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1.4 Caracterização da Sub-Região de Portalegre  

Na sub-região de Portalegre as vinhas são plantadas nas encostas da Serra de São 

Mamede, sofrendo a influência de um microclima (temperaturas são mais baixas devido à 

altitude).  É o granito da serra, a geologia mais emblemática da sub-região, sendo apresentadas 

algumas manchas de derivados de xisto e quartzitos.  

A serra cria uma barreira natural que fixa a humidade e oferece níveis de precipitação 

superiores aos das outras zonas circundantes, razão pela qual o parque natural é dominado na 

vertente norte de grande altitude pela população de carvalhos e castanheiros e, na sul, entre os 

300 e os 400 metros (m) o montado de azinho e sobreiro (Barros, 2019). 

Dados de 2018 indicam que sub-região de Portalegre, ocupa 2,3% de área de vinha, em 

relação a RDA, tendo um peso de 81,0% para castas tintas e 19,0% para castas brancas.  

A evolução de plantação de vinha, na região vitícola de Portalegre nos últimos anos tem 

sido a mais baixa desde 1969 (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1  Tapada do Chaves 

A Tapada do Chaves, localiza-se no Frangoneiro, nas imediações de Portalegre. No 

coração do alto Alentejo, a propriedade conta com 60 ha de área, 32 dos quais são vinha. As 

castas tintas ocupam a maior parte da área de vinha, com 23 ha. Já as brancas ocupam a minoria, 

com 9 ha, mas com grande expressão nos vinhos produzidos.  
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27,9%

13,4%

5,5%

2010-2019

2000-2009

1990-1999

1970-1989

Até 1969

Portalegre

Figura 5: Área por ano de plantação, na sub-região de Portalegre  

Fonte: Adaptado ATEVA 
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A Tapada do Chaves está fortemente influenciada pela orografia da Serra de São 

Mamede, o que lhe confere um microclima particular, que dá origem à qualidade e tipicidade 

dos vinhos ali produzidos. 

Esta propriedade vitivinícola conta com mais de um século de existência, sendo uma 

exceção no panorama alentejano.  A sua história remonta ao início do século XX, quando no 

Frangoneiro, o senhor Chaves, plantou na sua propriedade, nessa altura ainda de dimensões 

mais diminutas, as primeiras vinhas. Estas vinhas são preservadas até aos dias de hoje, com 

registos dos passados anos de 1901 (vinha velha tinta) e 1903 (vinha velha branca).  

Localizada sobre um maciço de granito e com uma altitude considerável, permite uma 

maturação singular das uvas, lenta e plena. Os aromas dos vinhos tintos e a frescura dos brancos 

é assim uma reflexão dessa maturação.  

Por tais características, levaram a que a marca “Tapada do Chaves” fosse pioneira na 

afirmação do Alentejo enquanto região produtora de vinhos de qualidade.  

 

2.  Evolução das Castas no Alentejo  

O Alentejo tem uma grande aptidão para a produção de vinhos de qualidade, quer pela 

grande variação de clima anual, com um sol forte e altas temperaturas no verão, e um frio seco 

no Inverno, quer pela particularidade dos solos, predominantemente com baixo vigor e 

levemente inclinados, dando aos vinhos da região características únicas (Agrícola, 2017). 

Afirmações como estas replicam-se por diversos enólogos, viticultores, especialistas 

jornalísticos, entre outros. Na origem destas afirmações estão características que se foram 

adaptando a evolução dos tempos.  

O Alentejo como região vitícola não foi sempre assim como o conhecemos hoje, passou 

por uma grande transformação, até aos finais dos anos sessenta, princípio dos anos setenta foi 

o período em que a vinha foi marginalizada na agricultura da região. A manutenção da vinha 

em alguma zonas especificas deveu-se ao facto de predominar em pequenas propriedades, 

menos vocacionadas para a produção de cereais e pecuária, privilegiando assim a conciliação 

olival, vinha e alguma horticultura. A existência de algumas adegas cooperativas ajudou o 

acompanhamento destes pequenos viticultores, facilitando assim a chegada do produto final ao 

mercado. Algumas dessas vinhas ainda hoje existem, e só existem porque as condições naturais 
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de exceção assim fizeram compensar, pois há época os incentivos à produção de cereais eram 

muitos (Barroso, 2011). 

A vinha é uma cultura de muita exigência em mão de obra, nessa época os trabalhos 

eram efetuados manualmente ou com recurso a tração animal. Desde a plantação e enxertia, 

manutenção do solo, tratamentos fitossanitários e vindima (Barroso, 2011). 

No que diz respeito às castas, também o panorama alentejano sofreu algumas mudanças. 

As castas plantadas eram as tradicionais, com algum desvio para outras, cujo objetivo era de 

quanto maior produtividade melhor, sem aprofundar a mais-valia enológica. A nível de castas 

brancas a fuga era, Boal de Alicante, Diagalves, Manteúdo e Rabo de Ovelha nas tintas 

Carignan e o Moreto (Barroso, 2011). 

Nesta época a visão vitícola do Alentejo não era elevada, pelo contrário, uma visão 

conservadora da cultura, sem ambição para o seu desenvolvimento. Foi esta visão que trouxe 

ao Alentejo o lado positivo, resguardando assim a região da banalização e da produção em 

massa (Barroso, 2011). 

Durante os anos setenta e oitenta o facto de não ter havido banalização, fez a região 

encarar a viticultura como uma qualidade para o consumidor. O Alentejo conquistou assim o 

interesse e o respeito do mercado, consequência também da queda dos cereais. A vinha 

começou assim a ser olhada inicialmente como uma alternativa, passando rapidamente a ser a 

agricultura dos grandes agricultores (Barroso, 2011). 

A demarcação da região, em 1985, veio ajudar na consolidação. A nível das castas, 

prevaleceu a plantação de castas tradicionais da região, depois de 1985 ao quadro legal da região 

demarcada, que fixava as castas recomendadas e autorizadas para cada sub-região do Alentejo. 

Como castas tintas, Periquita, Trincadeira, Moreto, Alicante Bouschet e Aragonez, nas brancas, 

Roupeiro, Rabo de Ovelha, Tamarez e Diagalves (Barroso, 2011). 

Quanto à condução das vinhas, esta também sofreu alterações ao longo do tempo. 

Devido à natureza do clima, quente e seco, as formas de condução predominam baixas, 

permitindo assim uma maior eficiência na extração de água (Barroso, 2011). 

Inicialmente antes do Alentejo sofrer todas as alterações anteriormente descritas, a 

inexistência de mecanização, fazia com que a vinha se encontrasse em consociação com o 

olival, em forma de Vaso de tronco baixo, com uma carga associada a 8-10 gomos por videira. 
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Tal forma tem a vantagem de maior eficiência hídrica, uma vez que o baixa altura de tronco 

proporciona um menor gasto de energia por parte da planta, proporciona uma produção unitária 

favorável e vinhos com características de maior grau alcoólico e menor acidez, isto porque o 

coberto vegetal tem melhores condições de arejamento, uma vez que o interior da planta é 

amplo (Figura 6). Esta forma de condução tem ainda a vantagem de como a poda é mista, 

aumentado a longevidade da videira, por haver a diminuição de feridas de poda, diminuindo a 

probabilidade de contaminação de doenças do lenho.   

Tal forma de condução também apresenta desvantagem, a impossibilidade de 

mecanização. Leva a um aumento de mão de obra acrescido em todas as intervenções que sejam 

necessárias realizar, tal aumento, leva a um incremento de despesas associadas a parcelas com 

esta forma de condução. 

 

Figura 6: Videira conduzida em forma de Vaso 

 

Atualmente esta forma de condução caiu em desuso, um pouco por todo o território 

nacional, mas em particular no Alentejo, onde a mecanização foi o ponto de revolução, levando 

assim que as poucas e pequenas áreas existentes com esta forma de condução, dessem lugar a 

formas de condução, mais económicas e mecanizáveis (Barroso, 2011). 

Formas essas que atualmente passam por Cordão Unilateral ou Bilateral, o compasso 

adequa-se a uma maior racionalidade da condução, reduzindo-se para 2,5m na entrelinha para 
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a possibilidade de utilização de tratores especializados. A aramação segue os critérios da 

mecanização e da efetiva condução do bardo, conseguindo fazer-se uma orientação da 

vegetação e uma otimização da luz. Enquanto na forma de condução de Vaso a rega é encarada 

como impossível e é assegurada pela pluviosidade do inverno (Barroso, 2011). 

Mas a forma de Cordão não tem só vantagens, como a poda aplicada é curta, castas cujo 

gomos basais possuam baixa fertilidade, esta forma de condução não é o ideal. Mas não só esta 

desvantagem, também as castas com tendência a um alto vigor, a poda curta induz a um 

adensamento vegetativo. Este método de condução, que por sua vez tem associado uma poda 

curta, leva a uma diminuição da longevidade da videira, uma vez que provoca gradualmente 

uma elevada densidade de feridas de poda, levando à probabilidade de contaminações por 

doenças degenerativas do lenho (Magalhães, 2015). 

Também a instalação da vinha mudou, as vinhas anteriormente a estas mudanças eram 

enxertadas no local com recurso a métodos tradicionais e com a experiência empírica dos 

viticultores, onde na mesma parcela a presença de múltiplas castas era o habitual, havendo por 

vezes até castas brancas e tintas na mesma parcela. A instalação atualmente sofre uma seleção 

clonal e massal para se conseguir vinhas mais homogéneas e conseguindo parcelas monocastas 

(Barroso, 2011). 

Em questões fitossanitárias os critérios mudaram radicalmente. Os tratamentos passaram 

a obedecer a critérios de maior rigor e racionalidade, quer para respeitar as normas existentes, 

quer pelo maior conhecimento e estudos de pragas e doenças adaptadas à região. O uso de 

produtos fitofarmacêuticos está cada vez mais regulamentado na sua utilização. 

A manutenção do solo é a prática que sustenta a boa qualidade e longevidade de qualquer 

cultura, a vinha não é exceção. Antigamente o recurso a lavoura era comum, atualmente o 

Alentejo está diferente, com recurso a mecanismos na linha, como intercepas.  

A cultura da vinha é cada vez mais monitorizada segundo a tecnologia, quer aquando da 

sua instalação quer acompanhamento, questões fitossanitárias, análises e manutenção de solo. 

Tal tecnologia tem um elevado custo de aquisição, mas a longo prazo o retorno do investimento 

torna-se uma mais-valia e um ganho na gestão da qualidade da vinha e consequentemente no 

produto final. 
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No que diz respeito às castas, também o Alentejo se transforma, indo de encontro ao 

que o consumidor pretende. A relação da importância das castas tradicionais é completamente 

alterada. Castas como o Moreto e a Periquita, perderam a importância e dá-se a explosão do 

Aragonez e o renascimento do Alicante Bouschet. Vindas de fora ainda com características 

enológicas a surpreender, o Cabernet Sauvignon, o Syrah e a Touriga Nacional. Nas castas 

brancas o cenário é mais drástico, Rabo de Ovelha, Manteúdo ou Tamarez, atualmente quase 

desconhecidas, pois deram espaço ao Antão Vaz e ao Arinto. O Roupeiro ainda hoje está 

presente, mas cada vez com abertura para castas fora das características do Alentejo, indo de 

encontro as tendências do consumido (Barroso, 2011).  

 

3.  Relação Qualidade/Produtividade da Vitis vinífera  

Como a cultura da vinha é uma cultura perene, a sua produtividade e qualidade está 

dependente não só das disponibilidades hídricas e minerais do solo mas também pelas 

condições oferecidas pelo meio aéreo envolvente (radiação, temperatura, humidade relativa do 

ar e vento), e pelas reservas acumuladas nas suas partes perenes (raiz, tronco e braços), das 

condições de diferenciação das inflorescências no ano anterior, e da estrutura foliar do coberto 

associada à forma de condução e sua manipulação pelo viticultor, no decorrer da fase ativa do 

ciclo vegetativo. (Magalhães, 2015). 

Para Magalhães (2015), o estado hídrico da planta é de extrema relevância, pois 

condiciona todas as suas funções fisiológicas, já que os processos metabólicos, ao nível celular, 

exigem a presença de água, tendo bastante importância no crescimento e na fotossíntese.  

Situações de défice hídrico extremo, leva a fenómenos de cavitação nos vasos xilémicos, 

consequentemente não é possível o transporte de água por parte da planta, levando ao fraco 

vigor, baixa produtividade e difícil manutenção da longevidade da videira. (Magalhães, 2015) 

Uma outra respostas das plantas à deficiência hídrica, é o fecho dos estomas, e com isto, 

a diminuição da difusão de dióxido de carbono (CO2) para o mesofilo foliar, o que causa a 

interrupção da fotossíntese. (Souza et al., 2001) 

A disponibilidade hídrica, está relacionada com as características do solo, o valor 

máximo de quantidade de água que o solo pode ceder, depende do tipo e natureza do solo e do 

seu revestimento vegetal (Raposo, 2014). 
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Segundo Magalhães (2015) para uma disponibilidade hídrica limitada, a redução da 

altura do tronco é favorável, pois leva à criação de um microclima a nível das folhas e cachos, 

onde a condução e convecção do calor e a irradiância refletidas pelo solo, são traduzidas por 

um aumento dos teores de açúcar e redução de acidez, sendo assim espectável mostos de maior 

qualidade. 

O solo induz a originalidade por intermédio da casta ou do encepamento. As 

características do solo, a nível de profundidade, textura, estrutura, bem como as características 

físico-químicas exercem uma influência direta no desenvolvimento do sistema radicular e por 

consequente, na capacidade e na produção da vinha (Reynier, 1986). 

Tais características manifestam-se sobretudo no vigor das videiras e por consequência 

na densidade do coberto vegetal. O vigor também é influenciado por outros fatores. Para 

Magalhães (2015) o solo quere pelas suas características físico-químicas, pela disponibilidade 

hídrica ou pelas intervenções humanas que lhe são efetuadas, leva a que seja alterado o vigor 

das videiras bem como a sua expressão vegetativa e produtividade, refletindo-se assim na 

qualidade das uvas.  

Solos de baixa fertilidade, existe a tendência de as videiras serem menos vigorosas, 

sendo atribuída uma poda curta para controlo do coberto vegetal, segundo Reynier (1986) os 

vinhos obtidos de parcelas com estas características, são vinhos de qualidade e com rendimentos 

moderados. Solos profundos e férteis proporcionam um maior vigor, um atraso dos estados 

fenológicos, uma elevada produção individual, provocando uma maturação tardia e incompleta, 

levando a teores francos de açucares e polifenóis e uma acidez bastante acentuada, Reynier 

(1986) concluiu que neste caso, são obtidos vinhos de qualidade inferior, mas com rendimentos 

elevados. Castas com tendência de produções elevadas, adaptam-se a solos poucos férteis, por 

forma a tornarem-se equilibradas na sua produtividade.  

O coberto vegetal de uma vinha não é homogéneo, sofrendo influências pela radiação, 

temperatura, humidade relativa e pelo vento.  

A taxa fotossintética é influenciada por diversos fatores climáticos e por fatores bióticos 

da planta e da região. Entre os fatores climáticos que interferem na transformação de CO2 em 

açúcar, destaca-se radiação e temperatura. Esses dois fatores podem ser modificados 

drasticamente pelo sistema de condução, contribuindo assim para elevar a capacidade 

fotossintética das videiras (Kliewer et al., 2000). 
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Segundo Carbonneau (1982) a captação de radiação solar é feita de diferentes formas 

em função das características intrínsecas de cada sistema de condução. A penetração da 

radiação no coberto vegetal favorece a iniciação floral, a fertilidade do gomo, a formação do 

cacho e a maturação (as cited in Norberto et al., 2009). 

Gribaudo (1988) refere ainda que influência o desenvolvimento da planta e a síntese de 

açúcar e Smart (1985) que melhora a produção e a qualidade da uva (as cited in Norberto et al., 

2009). 

O desenvolvimento da planta, a síntese de açúcar, e a acumulação de açucares nos bagos 

são influenciados pela penetração de radiação na planta, levando assim a uma diminuição de 

acidez, diminuição de adstringência, por polimerização dos taninos, libertação de aromas e 

intensificação da cor nas castas tintas, melhorando assim a produção e a qualidade. A taxa de 

concentração de açucares não é o único fator de classificação de qualidade do mosto, mas é um 

indicador de outros componentes qualitativos e organoléticos que assim se encontram em 

quantidade e proporção aproximadamente certas (Magalhães, 2015). 

Segundo Smart (1973), a quantidade de energia disponível para a fotossíntese depende 

do "sistema de captação de energia" - distribuição e quantidade de folhas da planta e da sua 

interação com a "fonte de energia" - a radiação solar (as cited in Queiroz, 2002). 

A orientação das linhas, relaciona-se com a interceção da radiação, de forma a ser 

maximizada. Segundo Magalhães (2015) e outros autores (Smart, 1973; Carbonneau, 1980; 

Champagnol, 1984; Baldini & Intrieri, 1987) no hemisfério Norte, a orientação Norte-Sul (N-

S) é mais favorável à penetração da radiação solar do que a orientação Este-Oeste (E-O), sendo 

que em zonas onde a maturação é tardia, a orientação E-O tem maior vantagem.  

Champagnol (1984) concluiu através de um estudo, que vinhas plantadas com a 

orientação N-S captam mais radiação solar, o que induz mais vigor, melhor produção e uma 

graduação alcoólica mais elevada (as cited in Reynier, 1986). 

Um dos elementos mais importantes e que condiciona os fenómenos fisiológicos da 

planta, é a temperatura. Pois a videira necessita de temperaturas acima do zero de vegetativo, 

para que se inicie o crescimento.  
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Em condições de baixa temperatura o crescimento vegetativo da videira é muito 

reduzido e a produção de hidratos de carbono limitada, pelo que o desenvolvimento é quase 

nulo (Magalhães, 2015). 

É a temperatura do ar, o elemento mais simples para a previsão dos estados de 

desenvolvimento.  A duração de cada fase fenológica decresce, conforme a temperatura 

aumenta durante essa mesma fase (Abreu, 2018). 

Temperaturas acima de 35,0ºC levam a que haja uma paragem de crescimento, fator 

favorável no período do pintor à maturação, favorecendo o deposito de fotoassimilados nos 

bagos (Magalhães, 2015). 

A utilização ótica da energia solar tem como objetivo central assegurar a melhor 

qualidade organolética possível dentro de níveis de produção satisfatórios (Castro, 1989). 

A escolha de um sistema de condução fisiologicamente correto e de uma densidade de 

plantação apropriada tendo em conta as distâncias na linha e na entrelinha capazes de aumentar 

o "investimento" sem ultrapassar os limites fisiológicos de equilíbrio, deve permitir obter a 

quantidade assim como a qualidade, os quais devem, numa viticultura moderna, ser olhados 

como fatores integrados e não contraditórios (Intrieri et al., 1997). 

De modo geral e para garantir a produtividade e qualidade e assegurar a perenidade da 

videira, formas de condução de baixa expressão vegetativa são utilizadas em zonas de stress 

hídrico, média a alta luminosidade e condições térmicas acentuadas.   

A arquitetura do coberto vegetal, define-se pela associação da densidade de plantação e 

pela forma dada à vegetação (Queiroz, 2002). 

  Algumas formas de condução apresentam em primeira análise uma boa captação da luz, 

das quais se destacam as formas de média expressão vegetativa. Já as formas de grande 

expressão vegetativa traduzem-se numa menor captação da luz. 

A densidade e disposição de plantação influenciam na fisiologia da videira e 

consequentemente no seu comportamento, afetando o desenvolvimento do sistema radicular e 

a utilização da energia luminosa. A conjugação destes fatores, afeta não só a longevidade da 

videira como as características dos frutos e posteriormente do produto final. 
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Formas de condução livres permitem, uma exploração do solo a nível do sistema 

radicular maior, bem como a criação de um coberto vegetal mais homogéneo onde a penetração 

da radiação solar é quase total.  

Contudo, para a mesma forma de condução, a estrutura do coberto vegetal pode mudar, 

sendo alterada em função da carga à poda, do grau de vigor e do arranjo espacial da vegetação 

(Magalhães, 2015). 

A densidade do coberto, bem como o vigor, assim como a dificuldade de controlo desse 

vigor, pode levar a quebras de rendimento e qualidade. Entre as principais causas diretas desta 

quebra podemos afirmar, a redução de área foliar com inerente redução de captação de energia 

radiante e uma acrescida deterioração do microclima do coberto vegetal e consequentemente 

maior ocorrência de doenças criptogâmicas (Castro, 1989). 

Formas de condução livre, como o caso do Vaso, à priori não há uma orientação da 

direção das folhas, permitindo assim que estas se movam sob a ação do vento, mudando 

constantemente o angulo de incidência da radiação solar, adaptando-se melhor a altas 

temperaturas. A expressão vegetativa desta forma de condução é mais dispersa, o que permite 

uma maior ventilação, proporcionando o microclima mais homogéneo principalmente na zona 

dos cachos (Toda, 2019). 

A casta influencia o sistema de condução, pois a relação entre a área foliar exposta e a 

produção, para garantir a qualidade tem de ser assegurada. A casta Fernão Pires e Trincadeira 

(descritas no ponto 5) demostram uma adaptação a todos os tipos de condução; uma condução 

em sebe dificultada e o uso de qualquer tipo de poda, respetivamente (Böhm, 2007). 

 

4.  Noção de Vinha Velha versus Vinha Nova 

O ciclo de vida normal de uma videira de Vitis vinifera, começa com a plantação ou 

enxertia das varas da casta pretendida. Nos três anos seguintes, o objetivo é incrementar vigor 

nas plantas, mondando os cachos que vão surgindo. Ao fim desse período considera-se que a 

vinha está a entrar em produção.  

Nos dois anos que se seguem, a vinha está em plena produção, preparada para as 

campanhas anuais e assim será por 30 a 40 anos. É nessa altura que a videira começa a perder 

o vigor vegetativo e a produzir menos fruta. O sistema radicular durante estes anos, vai 
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desenvolvendo e estabilizando, na vertical até encontrar pedra dura e forte. É nesta altura que 

se chama vinha velha, em bom rigor devia-se chamar vinha madura, pois é a partir deste 

momento que cada videira já adquiriu o conhecimento local, a qualidade da fruta, o conteúdo 

mineral e sobretudo já registou os ciclos de tempo e clima que se encontra (Melo, 2020). 

À falta de legislação, quer portuguesa, quer internacional que determine a idade mínima 

de uma vinha para que seja considerada velha, numa região com um historial recente como é o 

caso da maioria do Alentejo, uma vinha com 20 anos já é considerada velha. Já na Região 

Demarcada do Douro considera-se uma vinha como sendo velha se esta tiver pelo menos 40 a 

50 anos de idade (Junior, 2018). 

Apesar de em Portugal não haver legislação que regulamente a idade mínima para uma 

vinha ser considerada vinha velha, a ProDouro deu os primeiros passos nesse sentido. 

Segundo o jornal ProDouro, a vinha velha corresponde a sucessivas vagas pós-filoxera 

de plantação de videiras, sendo consideradas primeiras vinhas pós-filoxera as que foram 

plantadas anteriormente a 1934, ano em que pelo Decreto n.º 23590, de 22 de fevereiro de 1934 

se proíbe em todo o continente a plantação de novas vinhas.  

Sendo o ano de plantação até 1965 apontado para que se possa usar a definição de vinha 

velha. A ProDouro explica o porque deste ano, como um marco na viragem da viticultura. O 

Decreto-Lei n.º 46256, de 19 de março de 1965 «suspende as autorizações para novas 

plantações de vinha, regulamentando a sua reconstituição e transferência». Contudo, após 

publicação deste Decreto-Lei foram plantadas ilegalmente muitas vinhas a maioria das quais 

viria a ser legalizada pela Lei nº 48/79, de 14 de setembro (ProDouro, 2019). 

O modelo da qual a ProDouro assenta o conceito de vinha velha contempla: 

a) A multiplicidade de castas, sendo dominantes, senão exclusivas, as castas nativas e as 

tradicionais. A mistura de castas é intencional e, em vinhas de uva tinta, pode incluir 

uma certa percentagem, por norma baixa, de castas de uva branca; 

b) A vinha não é regada; 

c) As videiras foram plantadas segundo bardos que correm paralelos aos muros do socalco 

e são conduzidas de forma baixa e aramada (na região do Douro); 

d) O compasso de plantação é variável, mas segundo Álvaro Moreira da Fonseca o mais 

comum é entre 1,45m2 e 1,74m2; 
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e) A entrelinha é irregular pois é aquela que melhor divide a largura variável do terreno; 

f) A elevada densidade é característica pós-filoxera, ou seja, 5 750 a 6 900 videiras por 

hectare útil de vinha. 

As vinhas velhas são um autêntico banco genético vivo, pois são estas que permitem a 

conservação e uma multiplicidade de castas, bem como os porta-enxertos, em especial as 

variedades de Vitis rupestres. São estas vinhas que atualmente se acredita que vão ser a chave 

no futuro contra as alterações climáticas.  

Para Carlos Manuel Fonseca do Val, uma vinha, “vinha velha” é um património que nos 

foi deixado e que devemos preservar não só pela sua qualidade, mas também pela 

sustentabilidade genética.  

Estudos da ProDouro afirmam que fisiologicamente uma videira com o avançar da 

idade, é sinonimo de uma maior colonização radicular, levando a uma maior captação de 

nutrientes e água em reservas mais acentuadas no subsolo. 

O stress provocado por agressões ambientais e da própria exploração fragilizam muito 

as videiras, por tanto, uma videira bem tratada com menor intoxicação com químicos de síntese, 

em que houve regularmente o cuidado de tratar as feridas da poda, evitando a contaminação 

viral e bacteriana, pode produzir maior quantidade e qualidade por muitos mais anos, face a 

uma videira que sofra mais tormentos, mesmo que tenham a mesma idade.  

O rendimento consequentemente é afetado, tornando-se mais baixo, também o tamanho 

do cacho e dos bagos diminui, a pelicula destes bagos torna-se mais espessa, maior 

concentração de taninos e a polpa com mais sabor, levando a um aumento da relação, 

benefício/concentração. A planta consegue fazer uma autorregulação, sofrendo menos as 

influências de fatores externos, tornando-se mais equilibrada e constante nos seus resultados. 

São assim mais bem-adaptadas às alterações climáticas. 

Uma vinha velha, uma vez que está mais equilibrada consegue alcançar uma maturação 

mais completa e uniforme.  

O vinho produzido de vinhas com estas características, são vinhos com uma maior 

complexidade e estrutura, que só são comparáveis e equacionáveis em vinhas novas, mas que 

sofram manipulação condicionada da viticultura de precisão. 
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Na vinha velha a profundidade das suas raízes é imensa, como já foi descrito 

anteriormente, exploram o subsolo e conferem maior resistência ao stress hídrico, com o qual 

a videira sofre tanto no período estival. Os cuidados que devemos ter com estas vinhas são 

necessariamente mais exigentes desde a sua poda de inverno às intervenções em verde.  Além 

do solo, clima, localização, a boa adaptação das diferentes castas é o que conferem o verdadeiro 

terroir (Val, 2019). 

A crítica de vinhos de renome mundial Jancis Robinson (2006) afirma que: “A idade da 

videira é amplamente considerada um fator que afeta a qualidade do vinho, com amplo 

consenso de que; em geral, videiras mais velhas produzem melhores vinhos.” 

Para associar a qualidade final do vinho à idade da videira plantada, é necessário um 

estudo com um amplo conjunto de variáveis (Grigg, 2017). A composição do vinho é 

determinada por muitos fatores, variando de práticas vitícolas a fatores ambientais e genéticos 

(Roullier-Gall et al., 2014). 

Uma vinha velha não precisa de rega, e é autossuficiente do início ao fim da campanha. 

No Alentejo pode acontecer pelos 30 anos, mas no geral é cerca dos 50 que acontece, se 

quisermos estabelecer uma média de idades para a vinha velha.  Havendo exceções de vinhas 

com 60 a 80 anos, ou mais ainda.  

O aspeto de uma vinha velha reconhece-se à distância pela robustez dos troncos das suas 

videiras e pela contenção foliar – densidade de folhas – que mostra (Figura 7). 
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Figura 7: Robustez do tronco de videira 

 

Esta robustez confere à videira uma maior fonte de hidratos de carbono, ao contrário de 

uma videira com um tronco mais adelgaçado, tais reservas permite um controlo mais profundo 

no crescimento vegetativo e maturação dos frutos.  

Qualquer casta com 40 anos, tem um maior potencial qualitativo comparativamente a 

essa mesma casta com 10 anos, ou seja, à medida que os anos passam o seu potencial aumenta 

(Oliveira, 2020). 

 

5.  As Castas Fernão Pires e Trincadeira  

5.1 Fernão Pires 

A casta Fernão Pires tem a sua origem em 1788. É uma casta autóctone portuguesa com 

o número oficial 125. Quanto à sua expansão, é a casta rainha do Ribatejo. Tem sinónimos 

oficiais, históricos e regionais, como “Maria Gomes” a nível nacional e “Gaeiro” no Oeste 

(Böhm, 2007). 

Segundo o IVV em 2018 a casta ocupava em Portugal 12 052 ha, cerca de 6,0% a nível 

nacional.  
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A sua morfologia, apresenta, uma extremidade do ramo jovem aberta, com uma 

distribuição da pigmentação antociânica na orla, de intensidade fraca (Banza, 1986) (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8: Extremidade do ramo jovem da casta Fernão Pires 

Fonte: Vine to Wine Circle 

 

A sua folha adulta é de tamanho médio, pentagonal, com três lóbulos de cor verde-

escuro apresenta um seio peciolar aberto, com base em U. Em relação ao cacho este é de 

tamanho médio, cónico alado, curto e medianamente compacto, com peso médio de 165 a 

270g (Figura 9). O seu bago é arredondado, pequeno e verde-amarelado (Böhm, 2007). 

 

Figura 9: Cacho de Fernão Pires 

Fonte: www.infovini.com 

 

Fenologicamente, é a casta referencia para os estados fenológicos, nas castas brancas. 

Nos quatro principais estados, abrolhamento, floração, pintor e maturação, apresenta ser 

precoce em todos.  

http://www.infovini.com/
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Aquando do abrolhamento tem a particularidade de abrolhar primeiro com uma cor 

carmim forte (Figura 10), apresentando a folha adulta com uma ondulação típica. 

 

Figura 10: Abrolhamento da casta Fernão Pires 

 

No que diz respeito ao seu potencial agronómico, é uma casta que se adapta a todos os 

tipos de condução, mas em particular ao Cordão. O seu desenvolvimento é pleno e de qualidade 

quando instalada em solos profundos e bem drenados, de areia, aluvião e areia pliocénica, como 

é o quase dos solos onde se deu a sua maior expansão (Ribatejo). É uma casta muito flexível a 

nível de clima, desde que tenha alguma humidade no solo. 

Em relação aos acidentes fisiológicos como a bagoinha e o desavinho é pouco 

suscetível, como já referido é uma casta referencia nos estados fenológicos, devendo por isso 

ser vindimada antes de entrar em sobrematuração, para que não perca a sua frescura e acidez. 

Com o calor durante a fase de vindima é aconselhável a sua colheita (quando mecânica) durante 

a noite, para garantir a chegada à adega nas melhores condições.  

A sua produtividade, está dependente de outros fatores externos, mas em regra apresenta 

uma produtividade elevada (8-18 t/ha), com tendência de apresentar vinhos com elevado grau 

alcoólico. Casta muito aromática e muito sensível à oxidação. É uma casta que apresenta 

sensibilidade ao míldio e podridão cinzenta dos cachos (Magalhães, 2015). 
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5.2 Trincadeira  

A casta trincadeira tem a sua origem em 1711, distribuída do Douro até ao Ribatejo e 

Alentejo. É também, uma casta autóctone portuguesa com o número oficial 317. Quanto à sua 

expansão, foi mais significativa no Alentejo. Tem sinónimos oficiais, históricos e regionais, 

como “Tinta Amarela” a nível nacional, “Trincadeira Preta” na generalidade e “Crato Preto” 

no Algarve (Böhm, 2007). 

Há data de 2018, dados do IVV a casta ocupava em Portugal 8 413 ha, menos 2,0% do 

que a casta referida anteriormente.  

Quanto à sua morfologia, apresenta, uma extremidade do ramo jovem aberta, branca, e 

com média pigmentação antociânica generalizada do ramo jovem (Figura 11).  

 

Figura 11: Extremidade do ramo jovem da casta Trincadeira 

Fonte: Vine to Wine Circle 

 

A sua folha, em fase adulta, é de tamanho médio, pentagonal, com cinco lóbulos e com 

intensidade verde médio; com seio peciolar de lóbulos sobrepostos, em V. Quanto ao seu cacho, 

este é de tamanho médio, frouxo, e por vezes, medianamente compacto, com peso médio de 

210 a 300g (Böhm, 2007) (Figura 12). 
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Figura 12: Cacho de Trincadeira 

Fonte: www.infovini.com 

 

Apresenta um bago arredondado, médio, de película medianamente espessa, polpa não 

corada, rija e suculenta (Magalhães, 2015). 

A sua folha adulta é de fácil reconhecimento, graças à sua coloração verde brilhante, 

tem a particularidade também de quando as videiras entram em dormência é a última a cair as 

folhas. 

Em relação a sua fenologia, abrolha três dias depois do castelão (casta referência para 

os estados fenológicos, nas castas tintas), um dia após a casta Castelão na floração, passa pelo 

pintor quatro dias antes da casta Castelão. A sua maturação é precoce, 15 dias antes da casta 

Castelão, na Região Demarcada do Douro (Böhm, 2007). 

É uma casta que a nível agronómico é difícil de conduzir em sebe, pois exige sebes 

muito bem equilibradas a nível de área foliar exposta e produção, para que a qualidade não seja 

afetada. A nível de poda é necessário ter atenção à carga deixada, para que não se corra o risco 

de excesso de produção, como pode acontecer se for aplicado uma poda de vara longa. É uma 

casta de fácil adaptação a solos de baixa fertilidade e uma textura fraca/arenosa. 

O excesso de calor pode provar a danificação do cacho e comprometer a produção. Tal 

como a casta anterior é pouco sensível ao desavinho e bagoinha, é uma casta que devido as 

características do cacho, já referidas, é recomendado a vindima mecânica, pois os bagos 

despegam-se com muita facilidade do pecíolo, principalmente na face final da maturação.   

A produtividade desta casta, depende de vários fatores, mas em geral a produtividade é 

média e irregular (12-20 t/ha) é sensível ao oídio e a podridão cinzenta dos cachos 

peculiarmente em solos férteis e frescos. É uma casta que requere um acompanhamento 
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particular na sua condução, desde a escolha do solo e exposição solar, passando pela poda e até 

a sua condução em verde. Tem tendência a originar bons vinhos sobretudo em vinhas velhas de 

baixa produtividade (Magalhães, 2015).  
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 Materiais e Métodos  
 

1.   Descrição do Campo Experimental  

O estudo foi realizado nas parcelas da Tapada do Chaves, em parcelas de vinha nova e 

vinha velha durante o ano vitícola de 2019/2020.  

A Tapada do Chaves conta com 32 ha de vinha dos 60 ha que a exploração tem. Sendo 

que a produção de vinho é a principal atividade agrícola.  

Dos 32 ha, 23 são de castas tintas, contando com as seguintes Alicante Bouschet, 

Aragonez, Cabernet Sauvignon, Touriga Nacional e Trincadeira. Os restantes ha são ocupados 

por castas brancas, também de elevada importância: Antão Vaz, Arinto e Fernão Pires.  

Os hectares de vinha estão divididos por 5 parcelas; sendo que, a cada parcela, foram 

atribuídos nomes para facilitar a gestão de trabalhos e orientação. Sendo assim a Tapada do 

Chaves conta, assim, com a vinha da Carreira de Tiro, do Castanheiro, das Malhadas, das 

Moutas e a Vinha Velha. Esta última subdivide-se em “Vinha Velha Tinta” e “Vinha Velha 

Branca”, sendo estas duas últimas sub-parcelas as mais antigas da propriedade e da região; a 

sua instalação, no século passado, em 1901 e 1903, com a instalação na parcela branca de uma 

diversidade de castas brancas, o mesmo panorama se verifica na parcela de castas tintas. As 

restantes parcelas têm idades compreendidas entre os 20 e os 40 anos de idade.  

Os resultados que vão ser apresentados correspondem a um ensaio instalado na parcela 

de Trincadeira e Fernão Pires. Todas as determinações foram individualizadas por videira. 

As vinhas da Tapada do Chaves na sua maioria estão conduzidas em linhas segundo um 

sistema monoplano vertical ascendente, de acordo com o sistema de poda curta em Cordão 

Royat Bilateral. A exceção são as vinhas velhas sem alinhamento certo, ou seja, sem linhas 

condutoras, mas com um sistema em forma de Vaso, fazendo poda mista, a talão e à vara 

assentes em dois a cinco braços.  

A densidade de plantação é apresentada no Quadro 2. 
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Quadro 2: Densidade de plantação das parcelas e castas em estudo 

Parcela/casta Compasso (m) Densidade (videiras/hectare) 

Vinha Velha/Fernão Pires 2,0×2,0 2500 

Vinha Velha/Trincadeira 1,3×1,3 5917 

Vinha Nova/Fernão Pires 2,7×1,2 3086 

Vinha Nova/Trincadeira 2,7×1,1 3367 

 

1.1 Delineamento Experimental 

As parcelas escolhidas para a realização do trabalho comparativo, foram as de vinha 

nova, malhadas e castanheiro e as parcelas de vinha velha, branca e tinta. Sendo que as vinhas 

novas apresentam cerca de 30 a 40 anos e as vinhas velhas cerca de 100 anos.  

O trabalho realizou-se através da criação de unidades de amostragem, compostas por 

um número determinado de videiras, por casta/parcela, para que fossem representativas onde 

estão inseridas. Foram assim escolhidas 30 videiras testemunhas por casta, por parcela, sendo 

que as parcelas têm altitudes diferentes, foi usado o seguinte critério:  

• Escolha das videiras de forma aleatória nas linhas, tendo tido o cuidado de selecionar a 

altitudes idênticas na vinha nova versus vinha velha; 

Após a escolha das videiras, estas foram marcadas com uma fita de sinalização, 

numeradas de 1-30, para que fosse mais fácil a sua identificação ao longo do ciclo vegetativo. 

Foram atribuídos códigos às videiras, para que ajudasse na gestão do registo ao longo do tempo, 

sendo esse código constituído por, vinha velha (VV) e vinha nova (VN), casta Fernão Pires 

(FP) e Trincadeira (T), número da linha (L) e número da videira (N). A vinha velha, como já 

descrito anteriormente, por não ter linhas condutoras, o código não apresenta o número da linha. 

Assim uma videira testemunha pertencente há vinha nova, da casta Trincadeira, na linha 1 e 

que seja a primeira videira, designa-se por “T VN L1 N1”. 

 

1.2 Características Geográficas  

A Tapada do Chaves, Sociedade Agrícola e Comercial, Unipessoal, Lda sita no 

Frangoneiro, apartado 170, na freguesia de Fortios, pertencente ao concelho de Portalegre, 

distrito de Portalegre; sendo as suas coordenadas geográficas (Figura 13):  
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Latitude: 39 17’ 25,1’’ N 

Longitude: 7 27’ 49,6’’ W  

Altitude: 384m  

 

 

Figura 13: Fotografia aérea das parcelas em estudo. As áreas do ensaio estão delimitadas a azul (Fernão Pires, vinha nova), 

verde (Trincadeira, vinha nova), amarelo (Fernão Pires, vinha velha) e vermelho (Trincadeira, vinha velha) 

Fonte: Google Earth 

1.3 Características Pedo-Climáticas  

Cada região vitícola tem as suas características edafo-climáticas específicas que 

devem ser consideras, e depois cada parcela ainda tem outro nível de condicionalismo 

particular a incluir (Barroso & Pombeiro, 2013). 

A caracterização do solo, dado que não se efetuou durante o período do estudo análise 

de solo, recorreu-se a dados de análises realizadas em 2018 pela Tapada do Chaves. 

A vinha está instalada sobre solos litólicos não húmidos de granitos ou rochas finas com 

afloramentos rochosos de granitos ou quartzodioritos. (Pg + Arg); estes são de textura grosseira 

e apresentam muito baixos a médios níveis de matéria orgânica.  

Sendo assim, a vinha velha (branca e tinta) apresentam uma textura grosseira, e um teor 

de matéria orgânica médio (1,6%). A reação do solo é moderadamente ácida.  

A parcela de Fernão Pires vinha nova, denominada por vinha do castanheiro, apresenta 

uma textura grosseira e um teor em matéria orgânica muito baixa (0,3%). A reação do solo é 
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ácida. Também a parcela de Trincadeira, denominada por vinha das malhadas, apresenta 

características semelhantes, uma textura grosseira com um baixo teor de matéria orgânica 

(0,5%). A reação do solo também é acida.  

As parcelas não dispõem de nenhuma estação de climatológica, sendo assim, recorreu-

se ao uso de dados meteorológicos fornecidos pela associação técnica dos viticultores do 

Alentejo (ATEVA). 

No ano vitícola 2019/2020, foi um ano de elevada precipitação face à normal 

climatológica (NC), em somatório o ano teve 1081,2mm em relação à NC de 852,4mm. 

Desde o início do ano vitícola, só o mês de fevereiro é que não teve precipitação acima 

da NC, voltando depois a estar abaixo nos meses de verão. Foi o mês de outubro que voltou a 

ter uma precipitação elevada, mais do dobro da NC, com evidência para o dia 20 de outubro, 

onde se registou uma precipitação de 151,4mm.  

No que diz respeito à temperatura média do ar, esta esteve mais meses abaixo da NC ao 

longo do ano 2019/2020 do que acima, com exceção do mês de julho que foi excessivamente 

quente, com um pico de 15,3% acima da NC. 

Resultando assim num ano com um outono de chuva intensa e temperaturas baixas, um 

inverno chuvoso com temperaturas amenas, uma primavera chuvosa com temperaturas baixas 

e um verão quente e seco (Figura 14). 

 

Figura 14: Climatograma da RDA, sub-região de Portalegre, ano vitícola 2019/2020 

Fonte: Adaptado ATEVA 

 
O clima é classificado como Csa de acordo com a classificação de Koppen. 
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1.4 Práticas Culturais  

Para valorizar a estabilidade e o equilíbrio da cultura da vinha na Tapada do Chaves, 

todos os anos, e segundo as condições climáticas e os próprios fatores de crescimento da vinha 

e segundo cada casta e as suas necessidades, são efetuados vários amanhos culturais. 

Os trabalhos efetuados habitualmente são os seguintes: 

• Pré-poda mecânica; 

• Poda manual; 

• Empa 

• Trituração dos sarmentos deixados pela poda; 

• Mobilização da entrelinha; 

• Desladroamento; 

• Seleção e monda de cachos (isto se se verificar excesso de carga); 

• Despampa; 

• Desfolha. 

 

Em questões fitossanitárias, a Tapada do Chaves, rege-se por um período de conversão 

para agricultura biológica: todos os tratamentos são, por isso, ponderados e registados, segundo 

as normas exigidas para a conversão da produção, assegurando assim a qualidade e o equilíbrio 

das vinhas.  

 

2.   Descrição das Operações Realizadas 

As videiras identificas e classificadas como testemunhas do trabalho a realizar vão ser 

acompanhadas ao longo do seu ciclo vegetativo e reprodutor, de modo a efetuar todos os 

registos nos tópicos que se seguem. 

 

2.1 Determinações Efetuadas 

2.1.1 Registo da Carga Deixada à Poda 

A carga deixada à poda para a amostra selecionada foi o método visual comparativo, 

observando a expressão vegetativa do ano anterior, realizou-se uma poda de modo a 

restabelecer o equilíbrio e o bom funcionamento da videira.  
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A contagem da carga deixada à poda teve em conta o número de gomos deixados por 

sarmento e em alguns casos contabilizado também, o número de esperas. Estas, foram deixadas 

nos casos em que se queria a formação de um novo sarmento, no ano seguinte.  

Na vinha velha, tanto na casta Trincadeira como na Fernão Pires, não foi contabilizado 

o número de esperas, pois estas parcelas são exceção. A poda aplicada nestas parcelas é mista 

seguindo o princípio Guyot, deixando um talão e uma vara. A contabilização da carga nestas 

parcelas teve em conta os talões e as varas. 

Calculada a densidade de plantação para cada amostragem, alem da carga à poda, foi 

possível calcular a carga teórica deixada à poda por hectare, utilizando a seguinte fórmula:  

Carga deixada por ha = Carga média por videira × Densidade de plantação 

 

2.1.2 Registo dos Principais Estados Fenológicos  

Os principais estados fenológicos considerados para a elaboração do trabalho, foram 

segundo a escala de A. Baggiolini, gomo de algodão (B), floração (I), pintor (M) e maturação 

(N). 

Para a estado de algodão (B) foi observado videira a videira e considerado o estado 

conforme figura abaixo (Figura 15) e quando 50,0% da videira atingisse o estado, 

consequentemente a parcela estava sob o estado de algodão.  

 

Figura 15: Estado de gomo de algodão (B) 
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O mesmo raciocínio foi seguido para o estado fenológico de floração (I), foi 

contabilizado quando o cacho apresentasse um estado de floração de 50,0%, e quando a floração 

atingisse 50,0% dos cachos da videira, a parcela estava em plena floração, para tal foi 

considerado floração como na figura seguinte (Figura 16).  

 

Figura 16: Estado de Floração (I) 

 

 

O estado de pintor (M) foi observado também videira a videira, foi considerado pintor 

quando a globalidade dos cachos da videira atingisse 50,0%. Foi considerado pintor quando o 

cacho se apresentava da seguinte forma (Figura 17). 
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Figura 17: Estado de Pintor (M) 

Fonte: Associação de Viticultores do Concelho de Palmela (AVIPE) 

 

A vinha atingiu o estado de maturação fisiológica (N) quando todas as videiras 

apresentavam os cachos uniformes a nível de coloração, a verificação do estado de maturação 

ótima para marcação de vindima, foi efetuado segundo parâmetros analíticos semanalmente e 

prova organolética dos bagos (Figura 18).  
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Figura 18: Estado de Maturação (N) 

 

2.1.3 Estimativa da Percentagem de Bagoinha e Desavinho 

A bagoinha trata-se de um acidente fisiológico, em que o cacho apresenta bagos de 

tamanho normal e bagos de tamanho reduzido, que por norma não chegam a atingir a 

maturação. Para a sua estimativa foram realizadas duas observações, isto porque se trata de um 

método expedito de observação.  

Foi escolhido um cacho por videira, o cacho mais representativo e próximo da média de 

todos os cachos, e de uma perspetiva/estimativa visual foi feita a divisão do cacho em quatro 

partes (25,0%), e foi avaliada a presença de bagoinha em cada parte, até perfazer os 100,0%, 

cacho completo.  

Como é um método que induz muita subjetividade, foram efetuadas duas leituras com 

um intervalo de uma semana, ambas no mesmo cacho, que foi marcado aquando da primeira 

leitura (Figura 19). 
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Figura 19: Cacho marcado, após a primeira leitura 

 

Tomou-se em consideração os valores finais de bagoinha: 

• ˂ 25,0% 

• ≥ 25,0% a ≤ 50,0% 

• ˃ 50,0% a ≤ 75,0% 

• ˃ 75,0% 

 

Em que 0,0% representa a inexistência de bagoinha e 100,0% a totalidade da sua presença. 

 

Um outro acidente fisiológico que foi estimado, foi o desavinho (Figura 20), este 

verifica-se quando não existe a fecundação da flor, não existindo a formação de bago, ou 

ficando de tamanho reduzido.  

Para a estimativa de desavinho, o procedimento utilizado foi o mesmo usado para a 

estimativa da bagoinha.  
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Figura 20: Cacho com desavinho 

 

2.1.4 Estimativa da Percentagem de Escaldão 

O escaldão é um acidente causado pelas condicionantes meteorológicas, causado por 

dias quentes e secos. Afetando os cachos mais expostos e danificando o coberto vegetal. (Figura 

21) 

 

Figura 21: Escaldão do coberto vegetal 
 

A estimativa do escaldão não foi feita videira a videira, mas sim numa globalidade da 

parcela, sendo um método visual. 
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2.1.5 Controlo de Maturação 

 

Após a vinha ter entrado toda ela no estado N, o de maturação, é necessário a tomada 

de decisão de quando vindimar, a qualidade da vindima vai depender de vários fatores. 

Dois grupos de elevada importância na tomada de decisão são os açucares e os ácidos 

presentes nos bagos, mas não só, depende também do objetivo a dar a produção. 

O início dos controlos de maturação foi determinado em associação com a equipa de 

Enologia da Tapada do Chaves, e aquando da prova na vinha de bagos aleatórios. Quando estes 

começaram a apresentar potencial, iniciou-se os controlos. A periodicidade dos controlos vai 

diminuindo ao longo do tempo, até chegar a vindima. 

Os controlos foram então efetuados nas videiras assinaladas, por parcela, da seguinte 

forma:  

• Escolha aleatória de um cacho por videira 

• Retirada alternativa do bago, em relação a sua posição no cacho, face a exposição solar 

Após a recolha dos bagos, foram efetuadas as seguintes analises físico-químicas em 

laboratório: 

• Grau Brix 

• pH 

• Acidez Total 

No laboratório, os bagos recolhidos foram esmagados, para a obtenção de mosto. Foi 

através desse mosto que se obteve os resultados aos parâmetros acima mencionados. Os 

parâmetros obedecem a protocolos internos e de acreditação pela International Organization of 

Vine and Wine (OIV).  

A avaliação do título alcoométrico volúmico provável (grau brix). Para tal a 

metodologia utilizada foi o método de refratómetro. Iniciou-se a calibração do equipamento 

com água destilada. Após a calibração, foi colocada uma gota de forma a preencher o prisma 

inferior do refratómetro de modo que, quando os prismas estiverem pressionados um contra o 

outro, a porção de mosto cubra uniformemente a superfície do vidro.  Efetuada a leitura, 

procedeu-se à limpeza dos prismas com água destilada, e repetiu-se o processo, de modo a ter 

duas leituras e o resultado ser fidedigno.  
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A medição do pH, foi efetuada pelo método de potenciómetria (OIV-MA.AS313-15), 

consistiu na calibração previa do equipamento com soluções tampão de pH 7 e 3, a 20,0ºC. Em 

seguida foi colocada a amostra num copo de vidro, aproximadamente 30mL, para que o elétrodo 

fique mergulhado. Foram efetuadas três leituras da mesma amostra e tomou-se de resultado a 

média aritmética das leituras efetuadas.  

Por último foi determinado a acidez total, por titulação (OIV-MA-AS313-01), consistiu 

em colocar num balão de Erlenmeyer de 250mL, 10mL de amostra com 1 ml de solução de azul 

de bromotimol, homogeneizar, em seguida titular com hidróxido de sódio (NaOH) a 0,1mol, 

até se obter uma coloração azul-esverdeada. Foi registado o volume (n) de NaOH gasto e 

procedeu-se ao uso da seguinte fórmula: 

Acidez Total (g L⁄ ác. Tartárico) = n × 0,75 

 

2.1.6 Produtividade 

A produtividade de uma vinha pode ser influenciada por diversos fatores. Para avaliar e 

quantificar a produtividade da vinha, foram efetuadas pesagem. 

Numa fase inicial do ciclo vegetativo, estado de floração (I), foram observados quantos 

cachos prováveis a videira iria produzir, prováveis pois até a data da vindima, algumas 

condicionantes meteorológicas se atravessaram.  

A produtividade real, foi então quantificada a data da vindima, contabilizado quantos 

cachos por videira, videira a videira para as quatro parcelas de estudo. 

A vindima das videiras assinaladas para o estudo, foi realizada individualmente, sendo 

possível efetuar pesagens individuais. Assim foi possível estimar o peso médio do cacho, a 

produtividade média de uma videira e ainda a produtividade por hectare e consequentemente 

por parcela, todas estas medições são individualizadas por casta/parcela em estudo, fórmulas 

(1), (1a) (2), (3/4) respetivamente.  

 

 (1)  Peso Médio do Cacho (kg videira)⁄ =  
Peso Total dos Cachos

Número de Cachos
 

 

(1a)  Peso Médio do Cacho (g videira)⁄ = (1) × 1000  
 

(2)  Produtividade Média de uma Videira (kg videira)⁄ =
∑ Peso Total das Videiras

30
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(3)  Produtividade (kg ha⁄ ) = (2) × Densidade de Plantação 

 

(4)  Produtividade (ton parcela) = ((3) × Total de ha) × 0,001 ⁄  

 

 

2.1.7 Análise Bioquímica do Mosto 

À data da vindima foram recolhidos bagos para analise bioquímica, em laboratório dos 

seguintes parâmetros:  

• Glucose-Frutose 

• Grau Brix / Álcool Provável 

• Densidade 

• Acidez Total 

• pH  

• Ácido Tartárico 

• Ácido Málico 

• Acidez Volátil 

• Folin Ciocaulteu Index  

• A 280 

• A 520 

• Intensidade de Cor 

• Antocianinas 

• Amónia 

• Alpha Amino Nitrogen 

• Azoto Facilmente Assimilável 

• Potássio 

Foram então recolhidas 3 amostras por casta/parcela. Uma vez que já havia um cacho 

marcado por videira aquando da estimativa da bagoinha e do desavinho, foi utilizado esse cacho 

referenciado. De forma aleatória foram retirados 3 bagos, colocados separadamente em sacos 

de vácuo, correspondendo a cada amostra uma colheita de 30 bagos. 

Na impossibilidade da realização das análises no imediato, foi aplicado o vácuo nas 

amostras e acondicionadas no congelador.  
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Os parâmetros foram analisados por Fourier-Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), 

na impossibilidade da realização na Fundação Eugénio de Almeida, foram realizadas na Adega 

Cooperativa do Cartaxo. 

O procedimento passou por triturar e filtrar cada amostra, identificando-as com as siglas 

FP VN, FP VV, T VN e T VV, cada uma com 3 repetições, em seguida o equipamento FTIR 

da marca Foss, modelo WineScan FT120, realiza uma curva de calibração, para que os 

resultados estejam ajustados, a curva foi realizada com amostras diferentes das mencionadas, 

de uvas brancas e tintas, sem casta definida, uma vez que era apenas de calibração, para 

posteriormente iniciar o ciclo de leituras das amostras, devidamente identificados com as siglas 

já referidas . Uma vez que este equipamento necessita de uma capacidade de 30mL de amostra, 

pois efetuar duas leituras para que o resultado seja a média ponderada, e o volume das amostras 

não era suficiente para perfazer os 30mL, efetuou-se um ensaio, com uvas brancas e tintas, mais 

uma vez sem conhecimento das castas, para verificar qual o fator de diluição a aplicar, de modo 

que os resultados fossem fidedignos, concluiu-se que o fator de 50,0%, era o apropriado.  

Após a leitura das doze amostras, três repetições para cada casta/parcela, foi efetuado a 

analise estatística, aplicando a cada resultado o fator de diluição. 

O fator de diluição foi determinado através da seguinte fórmula:  

Fator de diluição =  
Volume de Amostra Pura

Volume de Amostra Diluída
 

 

2.1.7.1 Índice Folin-Ciocalteau 

O método de Folin-Ciocalteau (OIV-MA-AS2-10), é um método reconhecido pela OIV, 

utilizando o ácido gálico como padrão. Este método baseia-se na redução do complexo 

fosfovolframite-fosfomolibdato pelos fenóis com a formação de produtos de reação de cor azul, 

a partir dos quais se vai medir a absorvância aos comprimentos de onda de 700 ou 750nm. Os 

resultados desta medição são depois expressos em miligramas de equivalentes de ácido gálico 

(AG) por litro (Queiroz, 2015). 

 

2.1.8 Registo da Expressão Vegetativa e Vigor 

A determinação da expressão vegetativa do ciclo vegetativo foi realizada assente no ano 

vitícola 2018/2019, realizada no ano civil de 2019, através da contagem do número de 

lançamentos por videira e após a poda, pesagem dos mesmo por videira. Esta determinação foi 
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efetuada, para que fosse tido como referência, para o ano vitícola seguinte, 2019/2020. No ano 

vitícola 2019/2020, realizada no ano civil de 2020, foi efetuada de novo a contagem de 

lançamentos e a sua pesagem, uma vez que efetivamente os frutos colhidos e todos os 

parâmetros analisados, formaram-se sob estes lançamentos. 

 

Expressão Vegetativa (g) = Peso Total das Varas de Poda  

Peso Médio por Vara (g) =
Expressão Vegetativa 

Número Varas de Poda
 

 

A estimativa do vigor foi realizada em consociação da expressão vegetativa, da seguinte 

forma:  

Vigor = Peso Médio uma Vara de Poda  

 

2.1.9 Relação de Frutificação/Vegetação 

O Índice de Ravaz, foi utilizado para quantificar o potencial de produção, sendo obtido 

através da razão entre a produção e a lenha de poda. 

Os valores ideais variam com a casta e a situação ecológica. Segundo, Smart & 

Robinson (1991), indicam valores entre 5 e 10 como sendo ideais, para Bravdo et al. (1985), 

consideram que valores abaixo de 5 e superiores a 12 são indicativos de situações de 

desequilíbrio (as cited in Queiroz, 2002). 

 

Índice de Ravaz =  
Produção (Kg)

Peso de Lenha da Poda (Kg)
 

 

3.  Tratamento Estatístico 

A análise estatística foi realizada no programa IBM SPSS V.25 (SPSS-IBM, Armonk, 

New York, USA). As existências de diferenças significativas entre tratamentos foram aferidas 

através de uma análise de variância (ANOVA), seguida do teste Turkey HS para o nível de 

significância de 5,0%. 

 

Durante a discussão estatística dos resultados utilizaram-se as seguintes notações 

simbólicas face aos diferentes níveis de significância. 

 

ns - não significativo; 
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* Estatisticamente significativo para um nível de probabilidade de P ≤ 0,05 e vulgarmente 

designado por “significativo”. 

 

** Estatisticamente significativo para um nível de probabilidade de 0,05 < P ≤ 0,01 e 

vulgarmente designado por “muito significativo”. 

 

*** Estatisticamente significativo para um nível de probabilidade de 0,01 < P ≤ 0,001 e 

vulgarmente designado por “altamente significativo”
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 Resultados e Discussão de Dados 
 

1.  Caracterização do Comportamento Vitícola  

A caracterização do comportamento vitícola foi efetuada através da observação das 

videiras previamente selecionadas, videira a videira para cada parcela/casta. 

 

1.1 Escaldão 

O escaldão é um acidente meteorológico, causado por dias quentes, secos e de vento.  A 

exposição solar das folhas, pode levar a que estas sofram danos fotoinibitórios, logo 

irreversíveis, causando desfolha e a exposição diretas dos cachos. Nestas condições, o vigor, a 

produção e qualidade da produção é inevitavelmente afetada (Dinis et al., 2016). 

A percentagem de escaldão foi mais notória nas vinhas novas, na casta Fernão Pires, 

27,0%, dada a ligeira inclinação do terreno e a sua envolvência por uma zona de pousio de 

maior altitude, diminuindo assim os fluxos de vento. Na casta Trincadeira foi pouco 

significativo 10,0%. As parcelas que apresentaram menor percentagem de escaldão foram as 

vinhas velhas, em ambas as castas com 5,0%, a sua idade e adaptação a condições mais 

adversas, levou a um menor impacto na sua estrutura (Figura 22). 

 

Figura 22: Percentagem de escaldão nas castas Fernão Pires e Trincadeira nas vinhas novas e vinhas velhas 
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1.2 Bagoinha 

A bagoinha consiste na presença de bagos pequenos face ao restante cacho. Diversos 

fatores podem causar bagoinha. Neste caso a percentagem de bagoinha observada teve origem 

na ocorrência de precipitação durante a floração e fecundação. Na figura 23, é possível verificar 

que a casta Trincadeira da parcela de vinha velha foi a que apresentou menor percentagem de 

bagoinha (30,0%). Já a que apresentou maior percentagem foi a Trincadeira da vinha nova 

(46,0%). 

Segundo (Böhm, 2007) ambas as castas, Fernão Pires e Trincadeira, são pouco suscetíveis 

à bagoinha. O ano vitícola 2019/2020, foi um ano vitícola de exceção. 

 

 

Figura 23: Percentagem de bagoinha nas castas Fernão Pires (FP) e Trincadeira (T) nas parcelas de vinha nova (VN) e vinha 

velha (VV) 

 

1.3 Desavinho 

 O desavinho consiste na queda superior ao normal de flores ou bagos aparentemente 

fecundados durante o período da alimpa (Magalhães, 2015). A causa da ocorrência do 

desavinho no campo de ensaio foi a mesma da bagoinha, precipitação na época de 

floração/fecundação. A casta Fernão Pires da vinha nova apresentou menor percentagem 

(32,6%), e a casta Trincadeira da vinha nova apresentou maior percentagem (45,9%), tal como 

na bagoinha (Figura 24). 

Tal como para a bagoinha, as castas analisadas são pouco suscetíveis ao desavinho, o 

que prova mais uma vez a atipicidade do ano vitícola. 
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Figura 24: Percentagem de desavinho nas castas Fernão Pires (FP) e Trincadeira (T) nas parcelas de vinha nova (VN) e 

vinha velha (VV) 
 

1.4 Expressão Vegetativa 

A determinação da expressão vegetativa foi relativa no ano vitícola de 2018/2019, como 

ano comparativo, tendo sido repetida no ano vitícola 2019/2020. 

Para o ano de 2019, a casta Fernão Pires teve um peso total de varas (expressão 

vegetativa) na vinha nova de 493,0g e na vinha velha 547,0g. Já a casta Trincadeira na vinha 

nova demostrou 679,0g e na vinha velha 386,0g. Estes resultados mostram que é a casta Fernão 

Pires vinha velha e Trincadeira vinha nova que tiveram maior capacidade de expressão 

vegetativa, pois apresentaram uma maior área foliar, responsável pela síntese de 

fotoassimilados necessários a formação de novos órgãos e ao seu desenvolvimento (Magalhães, 

2015). Em comparação vinhas novas com vinhas velhas, seria de esperar um maior crescimento 

e uma maior expressão vegetativa por parte das vinhas novas, mas a casta Fernão Pires vinha 

velha, surpreendeu, demostrando o contrário. Esta parcela é de exceção face à sua forma de 

condução, mas é a sua imponência e robustez que levou a concluir esta maior expressão 

vegetativa (Figura 25). 
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anterior levou a um decréscimo de valores na vinha velha em ambas as castas e a um aumento 

nas vinhas novas (Figura 25).  

  

 

c) 

 

Figura 25: a) Expressão vegetativa em gramas (g) em 2019 e 2020; b) Pop Splot do tratamento estatístico ANOVA à 

Expressão vegetativa em gramas (g) em 2019; c) Pop Splot do tratamento estatístico ANOVA à Expressão vegetativa em 

gramas (g) em 2020; Ambas as alíneas são referentes para a casta Fernão Pires (FP) e Trincadeira (T) e nas parcelas vinha 

nova (VN) e vinha velha (VV). 
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Efetuado o tratamento estatístico ANOVA para o ano de 2019 ao parâmetro expressão 

vegetativa (Quadro 3), constatou-se que as castas não se diferenciaram, tendo a idade 

contribuído de forma significativa para a expressão vegetativa e de forma muito significativa 

quando interagimos a idade com a casta.   

 

Quadro 3: Análise estatística ANOVA, efetuada à variável expressão vegetativa no ano 2019 

 
Grau de 

Liberdade 
Média 

Soma dos 

quadrados 

Quadrado 

médio 

Valor de 

F 
Significância 

Casta 1  0,005 0,0048 0,059 0,80922 

Idade 1  0,432 0,4320 5,255 0,02368 * 

Casta:Idade 
1 

0,526 0,901 0,9013 10,965 0,00124 ** 

 

Quanto ao tratamento estatístico ANOVA para o ano de 2020 houve alterações 

significativas (Quadro 4), no que diz respeito às castas não foi significativo para a expressão 

vegetativa, já a idade e a interação de ambas foi altamente significativo para a expressão 

vegetativa desse ano.  

 

Quadro 4: Análise estatística ANOVA, efetuada à variável expressão vegetativa no ano 2020 

 
Grau de 

Liberdade 
Média 

Soma dos 

quadrados 

Quadrado 

médio 

Valor de 

F 
Significância 

Casta 1  0,002 0,0016 0,02 0,888 

Idade 1  2,465 2,4653 30,34 2,21𝑒−07 *** 

Casta:Idade 
1 

0,514 1,496 1,4963 18,41 3,70𝑒−05 *** 

 

1.5 Vigor 

 

Segundo Smart & Robinson (1991) os valores de referência para um vigor equilibrado 

é de 20,0 a 40,0g por vara (Queiroz, 2002).  

Os valores obtidos para o vigor das castas Fernão Pires e Trincadeira, vinha nova e vinha 

velha, foram registados no ano 2019 e 2020. Analisando o ano de 2019 a casta Fernão Pires, 

tiveram valores inferiores à casta Trincadeira, observando o fator da idade das parcelas, a vinha 

nova, teve valores superiores à vinha velha.  A casta Fernão Pires, vinha nova, teve um valor 
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médio por vara de 33,4g e na vinha velha 16,9g. Já a casta Trincadeira, apresentou, valores de 

63,8g para a vinha nova e os mesmos 16,9g para a vinha velha (Figura 27). Tendo em conta os 

valores de referência de Smart & Robinson, só a casta de Fernão Pires da vinha nova estava em 

equilíbrio. Este desequilíbrio pode ser justificado por uma poda desajustada no ano de 2018, 

refletindo-se em 2019 e a uma condição hídrica confortável, elevando assim o porte vegetativo. 

No ano de 2020, a casta Fernão Pires da vinha nova, continuou em equilíbrio com 36,2g 

por vara, e na vinha velha com 13,2g por vara. Na casta Trincadeira, vinha nova, existiu um 

retrocesso positivo, para 49,0g por vara, e na vinha velha 13,7g por vara (Figura 26). O que vai 

de encontro à poda efetuada, praticada no ano de 2019. 

Segundo (Böhm, 2007), a casta Fernão Pires, apresentou um vigor, médio/elevado, e a 

casta Trincadeira elevado, o que vai de encontro aos valores obtidos. Pois foi a casta Trincadeira 

que em ambos os anos e parcelas apresentou valores mais elevados, mesmo que não estivessem 

no intervalo de referência.  

Verifica-se um maior desequilíbrio nas parcelas de vinha velha, face à idade, era de 

esperar um decréscimo produtivo, que se, traduziu num decréscimo de vigor. Tais valores 

levaram à conclusão que as videiras podem estar em senescência.  
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b) 

 

c) 

O tratamento estatístico efetuado ao vigor, no ano de 2019, demonstrou que as três 

variáveis, casta, idade e relação casta/idade são altamente significativas para o vigor desse ano 

(Quadro 5). No ano de 2020 (Quadro 6), verificou-se que a casta contribuiu de forma muito 

significativa para o vigor, mas a idade de uma forma altamente significativa, enquanto a relação 

casta/idade demonstrou uma influência pouca significativa.  

 

Quadro 5: Análise estatística ANOVA, efetuada à variável do vigor no ano 2019 

 
Grau de 

Liberdade 
Média 

Soma dos 

quadrados 

Quadrado 

médio 

Valor de 

F 
Significância 

Casta 1  0,00698 0,006977 21,30 1,02𝑒−05*** 

Idade 1  0,03012 0,030115 91,96 < 2𝑒−16*** 

Casta:Idade 
1 

0,032 0,00692 0,006916 21,12 1,11𝑒−05 *** 
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Figura 26: a) Vigor em 2019 e 2020; b) Pop Splot do tratamento estatístico ANOVA ao Vigor em 2019; c) Pop Splot do 

tratamento estatístico ANOVA ao vigor em 2020. Ambas as alíneas são referentes para a casta Fernão Pires (FP) e 

Trincadeira (T) e nas parcelas vinha nova (VN) e vinha velha (VV). 
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Quadro 6: Análise estatística ANOVA, efetuada à variável do vigor no ano 2020 

 
Grau de 

Liberdade 
Média 

Soma dos 

quadrados 

Quadrado 

médio 

Valor de 

F 
Significância 

Casta 1  0,001333 0,001333 6,943 0,00956** 

Idade 1  0,025521 0,025521 132,891 < 2𝑒−16*** 

Casta:Idade 
1 

0,028 0,001141 0,001141 5,941 0,01632 * 

 

1.6 Produtividade  

A determinação do peso médio do cacho, foi um dos fatores de avaliação para a 

produtividade. 

Os valores obtidos estavam compreendidos entre 72,2g e 107,0g. A casta Fernão Pires, 

independentemente da parcela, nova ou velha, é a que apresentou menores valores. A casta 

Trincadeira, em oposição, foi a que apresentou maiores valores em ambas as parcelas (Figura 

27).  
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b)  

Uma vez que o peso médio por cacho, segundo (Böhm, 2007), para a casta Fernão Pires 

são de 165,0 a 270,0g. Os resultados obtidos estão muito abaixo da referência, tal como na 

Trincadeira, que os valores referenciados são de 210,0 a 300,0g.  

Estes valores, abaixo dos referenciados, podem indicar o impacto que a bagoinha e o 

desavinho tiveram na produção unitária.  

Uma vez que se trata de parcelas de vinha velha, não se podem considerar valores 

desprezíveis. Uma possível monda em verde, para reduzir a produção por videira, teria 

permitido o possível aumento de cachos com melhores características. Teria sido uma mais-

valia, para o aumento do peso médio do cacho. 

O tratamento dos dados obtidos estatisticamente, revelou que a variável casta foi muito 

significativa, para o peso médio do cacho, mas a idade e a interação casta/idade não se 

diferenciaram (Quadro 7). 

Quadro 7: Análise estatística ANOVA, efetuada à variável do peso médio do cacho no ano 2020 

 
Grau de 

Liberdade 
Média 

Soma dos 

quadrados 

Quadrado 

médio 

Valor de 

F 
Significância 

Casta 1  0,01759 0,017593 8,574 0,00411** 

Idade 1  0,00268 0,002679 1,306 0,25554 

Casta:Idade 
1 

0,094 0,00338 0,002052 1,648 0,20181 

 

A produtividade é um fator determinante na qualidade e na longevidade da videira. A 

produção foi estimada em quilos (Kg), por hectare. Através dos dados obtidos, foi possível 
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Figura 27: a) Peso médio do cacho (g) b) Pop Splot do tratamento estatístico ANOVA ao Peso médio do cacho (g); Ambas 

as alíneas são referentes para a casta Fernão Pires (FP) e Trincadeira (T) e nas parcelas vinha nova (VN) e vinha velha (VV). 
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verificar que independentemente da casta foram as parcelas da vinha velha que apresentam 

maior produção por hectare (Figura 28).  

 

 

b) 

Figura 28: a) Produção por hectare (Kg); b) Pop Splot do tratamento estatístico ANOVA à produção por hectare (Kg); 

Ambas as alíneas são referentes para a casta Fernão Pires (FP) e Trincadeira (T) e nas parcelas vinha nova (VN) e vinha 

velha (VV). 

 

O tratamento estatístico ANOVA, levou a concluir que a casta e a idade foram variáveis 

significativas para a produção, mas a interação casta/idade não teve significância (Quadro 8).  

 

Quadro 8: Análise estatística ANOVA, efetuada à variável da produção no ano 2020 

 
Grau de 

Liberdade 
Média 

Soma dos 

quadrados 

Quadrado 

médio 

Valor de 

F 
Significância 

Casta 1  1,514𝑒08 151404768 6,415 0,0126* 

Idade 1  1,569𝑒08 156858826 6,646 0,0112 
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Casta:Idade 
1 

4682,021 2,321𝑒07 23205177 0,983 0,3235 

 

As condições da vinha velha, face às condições da vinha nova, levaram a concluir que 

perante a adaptação às condições atmosféricas adversas, a vinha velha teve uma maior 

adaptabilidade e produção. 

 

1.7 Índice de Ravaz 

Segundo Smart & Robinson (1991), indica que a relação produção/expressão vegetativa, 

devem estar entre os valores de 5 e 10, desvios desses valores são considerados desequilíbrio.  

Avaliando os valores obtidos com os de referência, verificou-se que apenas a castas 

Fernão Pires, vinha velha estavam em equilíbrio (7,0), as restantes, parcelas de vinha nova (3,2) 

e Trincadeira vinha nova (1,2) e vinha velha (3,7) apresentaram um desequilíbrio 

produtivo/vegetativo (Figura 29). 

 

Figura 29: Índice de Ravaz 
 

Tais valores, podem indicar que são necessárias intervenções em verde, mais atempadas, 

um ajusto de poda unitário e um aumento de mão de obra, para a otimização das operações. 

 Na generalidade da avaliação dos parâmetros acima descritos, conclui-se que os valores 

são baixos, para as referências apresentadas. Estando perante uma vinha com idade avançada, 

são valores que superaram as espectativas. Já a vinha nova, podemos afirmar que uma vez que 
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estava num processo de conversão, a quando destes resultados, para agricultura biológica esta 

fase de transição pode ter influenciado os resultados obtidos.  

2.  Controlo de Maturação 

O controlo de maturação foi efetuado assim que reunidas as condições estabelecidas. Os 

controlos iniciaram-se em períodos diferentes, conforme o avanço fisiológico de cada 

casta/parcela e o perfil enológico desejado. A casta Fernão Pires, vinha nova, foi a primeira a 

atingir a maturação desejada pela equipa de enologia, com um pH baixo, uma acidez total baixa 

e um teor alcoólico provável bom. Isto para a casta que com teores alcoólicos elevados, 

enologicamente, torna o perfil aromático do vinho, chato e deselegante.  Em contrapartida, para 

a vinha velha, o Fernão Pires, apresentou um pH mais elevado uma acidez mais alta e um álcool 

provável mais alto, uma vez que a vinha velha é uma conciliação de várias castas, estes valores 

são espectáveis (Figura 30). 

Em relação à Trincadeira, esta não apresentou valores muito distintos, das vinhas novas 

para as vinhas velhas, nos parâmetros de pH e acidez total. O parâmetro com maior distinção é 

o álcool provável, onde a vinha nova teve um menor álcool provável (Figura 30).  
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Figura 30: Controlos de maturação realizados ao longo do tempo, aos parâmetros: pH (a); Acidez Total (b) e Álcool 

Provável (c) nas castas Fernão Pires (FP) e Trincadeira (T) nas parcelas de vinhas novas (VN) e vinhas velhas (VV). 
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3.  Análise Bioquímica do Mosto 

3.1 Glucose/Frutose, Grau Brix e Álcool Provável  

A glucose e a frutose são os açucares predominantes dos bagos, esta relação tem 

diferentes estados ao longo do crescimento e desenvolvimento dos bagos. 

No início da fase de maturação o teor de glucose é muito superior ao de frutose, mas ao 

longo da maturação o aumento do teor de frutose é muito mais elevado; no final da maturação, 

a relação glucose/frutose é normalmente inferior a 1 para variedades Vitis vinífera (Curvelo-

Garcia & Catarino, 2015b). 

Analisando os resultados obtidos, foram as vinhas velhas, em ambas as castas que 

apresentaram maior relação glucose/frutose, face às vinhas novas. A casta Fernão Pires, vinha 

nova, apresentou uma concentração inferior, 186,5g/L, em relação à vinha velha, 225,9g/L. A 

casta Trincadeira, segue o mesmo padrão, vinha nova com 181,2 g/L e vinha velha com 

224,2g/L (Figura 31). 

Estes resultados estão diretamente relacionados com fatores condicionantes na 

acumulação dos açucares, tais como a insolação, temperatura, água disponível no solo e das 

características específicas da casta, dos porta-enxertos, sistema de condução, vigor, e 

produtividade unitária (Magalhães, 2015). 

Com estes resultados foi de esperar o mesmo seguimento para valores de grau brix, 

Fernão Pires vinha nova com 19,6, e vinha velha com 21,1. Na casta Trincadeira 17,6 e 20,4, 

na vinha nova e vinha velha, respetivamente (Figura 31). 

Estando a glucose/frutose e o grau brix diretamente relacionado com o álcool provável, 

era espectável que os valores fossem concordantes. Os valores de álcool provável 

estabeleceram-se entre 11,1 na Trincadeira, vinha nova e 13,4 no Fernão Pires, vinha velha.  

As vinhas velhas, demonstraram um potencial alcoólico superior, em relação às vinhas 

novas, independentemente das castas (Figura 31). 
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d) 

Figura 31: a) Relação glucose/frutose, grau brix e álcool provável; b) Pop Splot do tratamento estatístico ANOVA à 

glucose/frutose; c) Pop Splot do tratamento estatístico ANOVA ao grau brix; d) Pop Splot do tratamento estatístico ANOVA 

ao álcool provável. Em todas as alíneas referidas, diz respeito às casta Fernão Pires (FP) e Trincadeira (T) nas parcelas de 

vinha nova (NV) e vinha velha (VV). 

 

De forma geral, verificou-se que os três fatores mencionados, foram valores 

equilibrados, face às condições das vinhas e das condições climatéricas, que se fizeram sentir 

durante o ciclo vegetativo. 

O tratamento estatístico ANOVA, efetuado para as variáveis descritas anteriormente, 

revelou que apenas a idade, é altamente significativa para os resultados da glucose/frutose. 

Enquanto a casta, e a interação da casta com a idade, não foram significativas (Quadro 9).  

 

Quadro 9: Análise estatística ANOVA, efetuada à variável da glucose/frutose 

 
Grau de 

Liberdade 
Média 

Soma dos 

quadrados 

Quadrado 

médio 

Valor de 

F 
Significância 

Casta 1  50 50 1,753 0,21 

Idade 1  6804 6804 238,665 2,77𝑒−09*** 

Casta:Idade 
1 

204,4412 13 13 0,439 0,52 

 

Quanto ao grau brix, a casta e a idade foram altamente significativas, influenciando os 

resultados. Já a interação da casta com a idade foi muito significativa (Quadro 10). 

 

Quadro 10: Análise estatística ANOVA, efetuada à variável do grau brix 

 
Grau de 

Liberdade 
Média 

Soma dos 

quadrados 

Quadrado 

médio 

Valor de 

F 
Significância 

Casta 1  7,221 7,221 75,30 1,62𝑒−06 *** 

Idade 1  17,510 17,510 182,59 1,27𝑒−08*** 
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Casta:Idade 
1 

19,66979 1,546 1,546 16,12 0,00171** 

 

O álcool provável, é um fator de elevada relevância para uma tomada de decisão. Com 

o tratamento estatístico ANOVA, foi possível verificar que a casta contribuiu de modo 

significativo para os resultados, mas a idade contribuiu de maneira altamente significativa para 

os resultados. Já a interação das duas, não foi significativa (Quadro 11). 

 

Quadro 11: Análise estatística ANOVA, efetuada à variável do álcool provável 

 
Grau de 

Liberdade 
Média 

Soma dos 

quadrados 

Quadrado 

médio 

Valor de 

F 
Significância 

Casta 1  0,866 0,866 9,993 0,0082 ** 

Idade 1  14,274 14,274 164,778 2,27𝑒−08*** 

Casta:Idade 
1 

12,24927 0,000 0,000 0,005 0,9448 

 

3.2 Ácidos  

Na constituição dos bagos, faz parte três ácidos: o tartárico, o málico e o cítrico, este 

último em menor concentração, traduzido os dois primeiros em 90,0% da acidez total do bago 

(Magalhães, 2015). 

A acidez num vinho é frequentemente dividida entre duas categorias, volátil e fixa 

(ácidos orgânicos). De entre os ácidos orgânicos voláteis, o acido acético, representa 90,0% do 

total. A quantidade formada varia segundo as condições da fermentação, a composição do 

mosto e a espécie e estirpe das leveduras, raramente ultrapassando 400 mg/L (Ribéreau-Gayon 

et al., 1982). 

 Acidez volátil, refere-se aos ácidos que podem ser removidos através da destilação, já 

a acidez fixa inclui os ácidos pouco voláteis: o ácido tartárico e o málico. A acidez total é a 

combinação destas duas categorias. 

No que diz respeito à acidez volátil, os resultados apresentaram valores muito 

diminutos. Fernão Pires apresentou 0,1 g/L H2SO4 em ambas as parcelas, a casta Trincadeira 

apresentou 0,1 g/L H2SO4 para a parcela de vinha nova e 0,0 g/L H2SO4 para a vinha velha. 

Estes valores não eram espectáveis (Figura 32). 
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Os ácidos dependem das condições geográficas do solo e clima, e principalmente da 

humidade e permeabilidade do solo, assim como a precipitação e temperatura ao longo da 

maturação (Ribéreau-Gayon et al., 2006). 

Durante a maturação verifica-se uma descida no teor dos ácidos orgânicos, 

nomeadamente acido tartárico e acido málico. Este fenómeno acentua-se com a temperatura, 

assim a acidez das uvas maduras, é mais fraca nos anos de verões quentes (Reynier, 1986). 

Analisando os resultados, foi a casta Fernão Pires, que apresentou maiores 

concentrações de acidez total, 2,1 g/L ác. Tartárico para a vinha nova, e 2,5 g/L ác. Tartárico 

para a vinha velha. Já a Trincadeira apresentou valores menores, 2,0 g/L ác. Tartárico para a 

vinha nova e 1,5 g/L ác. Tartárico para a vinha velha (Figura 32). 

O acido tartárico é “específico” das uvas, sendo muito rara a sua existência em outras 

espécies do reino vegetal. É o mais importante ácido dos vinhos, considerando os teores em que 

se encontra presente (1500 a 4000 mg/L), determinando assim os valores de acidez fixa e do 

pH (Curvelo-Garcia & Catarino, 2015a).  

Durante a maturação das uvas, essencialmente por fenómenos de combustão e de 

diluição, o seu teor vai progressivamente diminuindo (Curvelo-Garcia & Catarino, 2015a). 

Nas uvas, especificamente o isómero L(+)-tartárico pode atingir 20,0 g/L no estado 

fenológico do pintor, e entre 3,8 e 11,3 g/L na maturação. Após o período ótimo de maturação 

das uvas, o teor de ácido tartárico dos mostos daí resultantes, poderá situar-se apenas em 

quantidades entre 2,0 e 6,0 g/L (Ribéreau-Gayon et al., 2006). 

Os resultados obtidos, demonstraram que foi a casta Fernão Pires, que apresentou 

maiores concentrações; vinha nova com 4,2g/L, e vinha velha com 4,6g/L. Já a casta 

Trincadeira, teve concentrações inferiores para ambas as parcelas, vinha nova com 2,7g/L e 

vinha velha com 3,2g/L (Figura 32). Relacionando com os valores em bibliografia, os valores 

obtidos para o Fernão Pires, estão dentro do espectável, e os valores da Trincadeira, abaixo do 

espectável, mas não desprezíveis. 

O ácido málico também existe nas uvas e nos vinhos, com teores que podem atingir 

4000 mg/L, é contundo bastante comum no reino vegetal. Durante a maturação das uvas, a 

diminuição do seu teor, essencialmente devida a fenómenos de respiração celular, é ainda mais 

acentuada, do que a verificada para o acido tartárico (Curvelo-Garcia & Catarino, 2015a). 
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Tal como na acidez total que é influenciada pela temperatura, também o ácido málico 

está diretamente relacionado, em vinhas sujeitas a climas frios, tem maior tendência para se 

manter, enquanto em regiões quentes é eliminado por combustam nas uvas (Ribéreau-Gayon et 

al., 2006). 

Os resultados obtidos para o ácido málico foram superiores na casta Fernão Pires, 1,2g/L 

e 0,4 g/L na vinha nova e vinha velha, respetivamente. Em relação à Trincadeira, esta 

apresentou concentrações de 1,1 g/L na vinha nova e 0,0 g/L na vinha velha, não sendo 

espectável o valor de zero, obtido. 
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Figura 32: a) Concentração de acidez volátil (g/H2SO4), acidez total (g/L ác. Tartárico), ácido tartárico (g/L) e ácido málico 

(g/L) b) Pop Splot do tratamento estatístico ANOVA à acidez volátil; c) Pop Splot do tratamento estatístico ANOVA à 

acidez total; d) Pop Splot do tratamento estatístico ANOVA ao ácido tartárico; e) Pop Splot do tratamento estatístico 

ANOVA ao ácido málico. Em todas as alíneas referidas, diz respeito às casta Fernão Pires (FP) e Trincadeira (T) nas parcelas 

de vinha nova (NV) e vinha velha (VV). 
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O tratamento estatístico ANOVA, mostrou que a casta contribuiu de forma significativa 

para a acidez volátil, e a idade de forma muito significativa. Já a interação da casta com a idade 

não foi significativa (Quadro 12). 

 

Quadro 12: Análise estatística ANOVA, efetuada à variável da acidez volátil 

 
Grau de 

Liberdade 
Média 

Soma dos 

quadrados 

Quadrado 

médio 

Valor de 

F 
Significância 

Casta 1  0,0006891 0,0006891 5,951 0,03119 * 

Idade 1  0,0020880 0,0020880 18,033 0,00113** 

Casta:Idade 
1 

0,05322917 0,0002732 0,0002732 2,359 0,15048 

 

A acidez total foi afetada de modo altamente significativo pela casta, pela da interação 

da casta com a idade. Enquanto a idade não teve qualquer significância para os resultados 

(Quadro 13). 

 

Quadro 13: Análise estatística ANOVA, efetuada à variável da acidez total 

 
Grau de 

Liberdade 
Média 

Soma dos 

quadrados 

Quadrado 

médio 

Valor de 

F 
Significância 

Casta 1  1,1929 1,1929 237,519 2,85𝑒−09 *** 

Idade 1  0,0050 0,0050 0,995 0,338 

Casta:Idade 
1 

0,05322917 0,6582 0,6582 131,055 8,16𝑒−08*** 

 

O ácido tartárico, foi influenciado segundo o tratamento estatístico ANOVA, pela casta 

de modo altamente significativo, e de modo significativo pela idade. Enquanto a interação da 

casta com a idade não foi significativa (Quadro 14). 

Quadro 14: Análise estatística ANOVA, efetuada à variável do ácido tartárico 

 
Grau de 

Liberdade 
Média 

Soma dos 

quadrados 

Quadrado 

médio 

Valor de 

F 
Significância 

Casta 1  8,521 8,521 66,285 3,14𝑒−06 *** 

Idade 1  0,793 0,793 6,168 0,0288* 

Casta:Idade 
1 

0,05322917 0,031 0,031 0,241 0,6320 
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Em relação ao ácido tartárico, era de esperar resultados mais fidedignos, o que não 

aconteceu, não havendo interação entre a casta e a idade no tratamento estatístico. Mas é de 

salientar que a idade teve muita significância nas concentrações de ácido tartárico, e que a casta 

não teve significância (Quadro 15). 

 

Quadro 15: Análise estatística ANOVA, efetuada à variável do ácido málico 

 
Grau de 

Liberdade 
Média 

Soma dos 

quadrados 

Quadrado 

médio 

Valor de 

F 
Significância 

Casta 1  0,2627 0,2627 2,275 0,16572 

Idade 1  1,4640 1,4640 12,678 0,00611** 

 

3.3 pH 

De entre os índices globais para a caracterização da acidez dos mostos e vinhos, o pH 

(“acidez real”, disponibilidade atual de iões H+) é certamente o que mais interessa ao enólogo 

(Curvelo-Garcia & Catarino, 2015a). 

O pH do vinho depende muito da riqueza em ácido tartárico (aquele que mais iões H+ 

liberta) (Peynaud, 1989). 

O pH é influenciado pela temperatura, zonas quentes é de esperar valores mais altos, 

originando vinhos mais chatos com baixa acidez e microbiologicamente mais instáveis 

(Magalhães, 2015). 

Analisando os resultados, os valores de pH, são na generalidade bons, com a exceção 

da Trincadeira vinha nova, com um valor um pouco elevado, pH de 3,83 (Figura 33). 

Mostrando que são as vinhas velhas, em ambas as castas, com os pH dentro de uma 

gama com valores mais equilibrados, que se relacionam com aos valores de ácido tartárico 

mencionados acima, pois valores maiores de acido tartárico revelam pH mais baixos.  
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b) 

Figura 33: a) Valores de pH; b) Pop Splot do tratamento estatístico ANOVA ao pH. Ambas as alíneas são referentes para a 

casta Fernão Pires (FP) e Trincadeira (T) e nas parcelas vinha nova (VN) e vinha velha (VV). 

Regiões mais frias, onde a exposição solar é de menor incidência, a acidez tem tendência 

a ser maior e o pH mais baixo (Junior, 2019). 

Analisando estatisticamente, constatou-se que a variável da casta e da idade foram 

altamente significativas para o parâmetro do pH. Já a interação da casta com a idade não tem 

qualquer significância no pH (Quadro 16). 
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Quadro 16: Análise estatística ANOVA, efetuada à variável do pH 

 
Grau de 

Liberdade 
Média 

Soma dos 

quadrados 

Quadrado 

médio 

Valor de 

F 
Significância 

Casta 1  0,08531 0,08531 114,423 1,72𝑒−07*** 

Idade 1  0,14469 0,14469 194,063 9,03𝑒−09*** 

Casta:Idade 
1 

3,65695 0,00092 0,000092 1,238 0,288 

 

3.4  Características Cromáticas 

A intensidade da cor corresponde à quantidade de cor do vinho tendo em conta a 

contribuição do amarelo, vermelho e azul à coloração total e é calculada através do somatório 

das absorvâncias aos comprimentos de onda de 420, 520 e 620 nm (Ribéreau-Gayon et al., 

2006). 

A tonalidade é indicativa do desenvolvimento da cor para tons laranja, sendo mais baixa 

em vinhos novos do que em vinhos envelhecidos e é obtida através da razão entre as 

absorvâncias medidas aos comprimentos de onda de 420 e 520 nm (Ribéreau-Gayon et al., 

2006). 

A intensidade corante foi superior nas vinhas novas em relação às vinhas velhas. O 

Fernão Pires com 2,9 e 1,3 na vinha nova e vinha velha, respetivamente. Foi a Trincadeira que 

demonstrou maiores valores, com 3,4 na vinha nova e 1,3 na vinha velha, como era espectável 

(Figura 34).  
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b) 

Analisando o parâmetro da intensidade corante, verificou-se que a idade interfere de 

maneira altamente significativa, enquanto a casta não tem significância, tal como a interação 

casta com a idade (Quadro 17). 
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Figura 34: a) Intensidade corante; b) Pop Splot do tratamento estatístico ANOVA à intensidade corante. Ambas as alíneas 

são referentes para a casta Fernão Pires (FP) e Trincadeira (T) e nas parcelas vinha nova (VN) e vinha velha (VV). 
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Quadro 17: Análise estatística ANOVA, efetuada à variável da intensidade corante 

 
Grau de 

Liberdade 
Média 

Soma dos 

quadrados 

Quadrado 

médio 

Valor de 

F 
Significância 

Casta 1  0,316 0,316 0,847 0,375 

Idade 1  13,526 13,526 36,255 6,02𝑒−05*** 

Casta:Idade 
1 

2,220556 0,228 0,228 0,612 0,449 

 

3.5 Antocianinas 

A composição em antocianinas nas uvas depende de vários fatores, entre os quais o tipo 

de pelicula, fatores climatéricos associados ao ano de colheita e fatores ambientais (Singleton 

& Trousdale, 1983; Lee & Jaworsky, 1987; Jackson & Lombard, 1993), podendo os seus teores 

nas uvas variar entre 500 mg/Kg e 3000 mg/Kg (Mazza & Miniati, 1993) (as cited in Clube de 

Vinhos Portugueses., 2017). 

As antocianinas são pigmentos naturais responsáveis por uma grande variedade de cores 

do reino vegetal, desde o laranja ao violeta, sendo responsáveis pelas cores de muitas flores e 

frutos (Escribano-Bailón et al., 1996); (Harborne & Grayer, 1988). 

Sendo as antocianinas responsáveis pelos pigmentos de cor vermelha, na coloração das 

uvas tintas, foram espectáveis os valores obtidos na casta Trincadeira em relação ao Fernão 

Pires. A Trincadeira, apresentou valores de 798,0 para a vinha nova e 811,0 para a vinha velha. 

O Fernão Pires apresentou valores nulos de antocianinas (Figura 35).  
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b) 

Analisando os dados para as antocianinas, a casta demostrou que é altamente 

significativa para os resultados, a idade não foi significativa, e a interação casta com idade teve 

significância (Quadro 18). 

Quadro 18: Análise estatística ANOVA, efetuada à variável das antocianinas 

 
Grau de 

Liberdade 
Média 

Soma dos 

quadrados 

Quadrado 

médio 

Valor de 

F 
Significância 

Casta 1  1856557 1856557 15584,838 <2𝑒−16*** 

Idade 1  50 50 0,422 0,5280 

Casta:Idade 
1 

2,220556 1086 1086 9,118 0,0107* 
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Figura 35: a) Antocianinas; b) Pop Splot do tratamento estatístico ANOVA às antocianinas. Ambas as alíneas são referentes 

para a casta Fernão Pires (FP) e Trincadeira (T) e nas parcelas vinha nova (VN) e vinha velha (VV). 
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3.6 Índice Polifenóis Totais  

Os compostos fenólicos estão amplamente distribuídos no reino vegetal. Eles são 

metabolismos secundários de plantas e são constituídos por vários grupos de substâncias (Sun 

& Spranger, 2015). 

Entre as frutas, a uva é das maiores fontes de compostos fenólicos. Os principais 

compostos fenólicos presentes na uva são os flavonóides (antocianinas, flavanóis e flavonóis), 

os estilbenos (resveratrol), os ácidos fenólicos (derivados dos ácidos cinâmicos e benzóicos) e 

uma larga variedade de taninos (Malacrida & Motta, 2005). 

Os polifenóis presentes na uva são responsáveis pela cor, adstringência e estrutura, 

sendo os taninos e os ácidos fenólicos os mais importantes. 

O índice polifenóis totais representa o conjunto de compostos polifenóis presentes, 

medidos a um comprimento de onda de 280nm. 

Os valores obtidos de índice de polifenóis totais no universo das amostras, situaram-se 

dentro do intervalo indicado por (Ribéreau-Gayon et al., 2006), que indica que este parâmetro 

deve variar entre 6 e 120. 

Avaliando as obsorvâncias obtidas nas frequências a 280nm os valores estão dentro dos 

valores de referência. Em que a casta Fernão Pires, apresentou menores valores face à casta 

Trincadeira, independentemente das vinhas (nova ou velha). Comparando as vinhas são as 

vinhas velhas que apresentaram menores valores em relação as vinhas novas (Figura 36).  

 Somers & Evans (1977), Glories (1978) e Castino (1979) referem a existência de uma 

estreita relação entre a medida da absorvância a 280nm e a determinação do índice Folin-

Ciocalteau (Ricardo-da-Silva & Curvela-Garcia, 1987). 

 Os resultados obtidos para o índice de Folin-Ciocalteau segue a mesma ordem de 

grandeza da absorvância a 280nm, Trincadeira vinha nova com 188,0 e vinha velha com 481,0. 

O Fernão Pires com 446,0, e 355,0, vinha nova e vinha velha, respetivamente (Figura 36).  
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Figura 36: a) Índice de polifenóis totais, através da leitura da observância a 280nm; b) Pop Splot do tratamento estatístico 

ANOVA ao índice de polifenóis totais, pela absorbância a 280nm; c) Pop Splot do tratamento estatístico ANOVA ao índice 

de polifenóis totais, pelo índice de Folin-Ciocaltea 
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Analisando os dados para o índice de polifenóis totais, através da absorvância a 280nm, 

a casta e a idade demostraram que são altamente significativas para os resultados, a interação 

da casta com idade foi significância (Quadro 19). 

  

Quadro 19: Análise estatística ANOVA, efetuada à variável do índice de polifenóis totais, através da absorvância a 280nm 

 
Grau de 

Liberdade 
Média 

Soma dos 

quadrados 

Quadrado 

médio 

Valor de 

F 
Significância 

Casta 1  387,1 387,1 30,476 0,000132*** 

Idade 1  357,9 357,9 28,175 0,000186*** 

Casta:Idade 
1 

63,57582 115,8 115,8 9,118 0,010669* 

 

Analisando os dados para o índice de polifenóis totais, do índice de Folin-Ciocalteau, 

as três variáveis, casta, idade e interação casta com idade, são altamente significativas para os 

resultados (Quadro 20). 

 

Quadro 20: Análise estatística ANOVA, efetuada à variável do índice de polifenóis totais, índice de Folin-Ciocalteau 
 

 
Grau de 

Liberdade 
Média 

Soma dos 

quadrados 

Quadrado 

médio 

Valor de 

F 
Significância 

Casta 1  17368 17368 242,9 2,51𝑒−09*** 

Idade 1  40938 40938 572,5 1,70𝑒−11*** 

Casta:Idade 
1 

367,5616 147328 147328 2060,3 8,531𝑒−15*** 

 

3.7 Azoto Facilmente Assimilável e Potássio  

O azoto (N) é de elevada importância durante o ciclo vegetativo da videira. O azoto é o 

nutriente extraído do solo pela videira, é essencial ao desenvolvimento da videira e afeta o 

crescimento vegetativo, produção, qualidade das uvas e consequentemente a qualidade do 

vinho, quer por falta ou por excesso. 

Existe um grande número de compostos azotados, encontrados na uva (Cooper, 1982). 

A concentração inicial de azoto nas uvas e a concentração de cada um dos diferentes 

constituintes azotados, afetam o crescimento das leveduras, velocidade de fermentação, 

formação e estabilidade do produto final (Bell et al., 1979). 
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A concentração de N nas uvas também varia consideravelmente de acordo com a região, 

a casta, as condições do clima, do solo e as práticas enológicas (Huang & Ough, 1989); (Huang 

& Ough, 1991); (Soufleros et al., 2003). 

Segundo (Zoecklein et al., 2001), essa quantidade varia entre os 60 e os 2400 mg/L, 

sendo que a concentração mínima indicada na bibliografia, para as leveduras realizarem a 

fermentação sem que ocorram amuos ou paragens de fermentação, não deve ser inferior a 140 

mg N/L (Bely et al., 1990) (Bisson, 1991). 

Dentro dos compostos azotados, o azoto amoniacal e os aminoácidos livres (FAN – Free 

amino nitrogen), são os mais importantes, por serem facilmente assimiláveis pelas leveduras 

(Bisson, 1991). A concentração do azoto amoniacal varia segundo vários autores entre 5-325 

mg N/L (Ough, 1969); (Bely et al., 1991). 

Comparando os resultados obtidos, com os referenciados, todos os valores estão dentro 

do esperado. A casta Fernão Pires vinha nova com uma concentração de 243,4 mg/L e na vinha 

velha com uma concentração inferior de 158,0 mg/L (Figura 37). 

A Trincadeira seguiu a mesma relação do Fernão Pires, vinha nova com 185,2 mg/L e 

vinha velha com 109,0 mg/L (Figura 37). 

A casta e as práticas vitícolas têm influência sobre a quantidade de azoto amoniacal nas 

uvas (Ough & Amerine, 1988). 
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b) 

Verificou-se que a casta e idade contribuíram de forma altamente significativa para o 

azoto facilmente assimilável, em contrapartida a interação da casta com a idade contribuiu de 

forma significativa (Quadro 21). 
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Figura 37: a) Azoto facilmente assimilável (YAN); b) Pop Splot do tratamento estatístico ANOVA ao YAN. Ambas as 

alíneas são referentes para a casta Fernão Pires (FP) e Trincadeira (T) e nas parcelas vinha nova (VN) e vinha velha (VV). 
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Quadro 21: Análise estatística ANOVA, efetuada à variável do azoto facilmente assimilável (YAN) 

 
Grau de 

Liberdade 
Média 

Soma dos 

quadrados 

Quadrado 

médio 

Valor de 

F 
Significância 

Casta 1  11467 11467 901,424 1,17𝑒−12*** 

Idade 1  26127 26127 2053,796 8,69𝑒−15*** 

Casta:Idade 
1 

173,8988 85 85 6,661 0,0241* 

 

O potássio (K), é um elemento muito importante a ter em consideração, pelo seu papel 

na síntese dos açucares, na acidez dos mostos e na constituição de reservas para a planta 

(Guerra, 2019).  

 A vinha tem grandes exigências de potássio para o crescimento e maturação das uvas, 

em especial nas vinhas de altas produções. No entanto temos que ter em atenção às quantidades 

aplicadas deste nutriente, concentrações mais elevadas levam a valores de pH mais elevados 

(Guerra, 2019). 

Sendo fundamental para o desenvolvimento vegetativo destas plantas (Ripa et al., 2013), 

é um dos escassos minerais translocados pela seiva através do floema, assim como a 

translocação dos açúcares provenientes da fotossíntese. Deste modo, pode dizer-se que durante 

o período de maturação, o aumento da concentração de potássio nas uvas está diretamente 

relacionado com a acumulação de açúcar (Schaller et al., 1992; cit. in Andrade, 2012). 

Sendo o potássio o principal catião do vinho, a sua concentração no produto final é 

frequentemente elevada, com teores entre 0,5 e 2,0 g/L (Ribéreau-Gayon et al., 2006). 

Analisando os resultados obtidos e convertendo para gramas (g), verificou-se que as  

vinhas velhas apresentaram resultados superiores, face às vinhas novas, em ambas as castas. O 

Fernão Pires apresentou concentrações de 2,2 g/L e 1,8 g/L, vinha nova e vinha velha, 

respetivamente. Na casta Trincadeira a vinha nova apresentou 2,3 g/L e a vinha velha 1,5 g/L 

(Figura 38). 

Fazendo uma relação com o pH, da qual o potássio tem influência direta, verificou-se 

que as vinhas novas apresentaram maiores concentrações de potássio, correlacionando, foram 

as que apresentaram maiores valores de pH.  
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b) 

Sendo o potássio de elevada importância, como já referido, foi verificado que a casta 

teve muita significância na sua concentração, mas a idade e a interação da casta com a idade 

foram altamente significativas (Quadro 22). 
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Figura 38:  a) Concentração de potássio (K); b) Pop Splot do tratamento estatístico ANOVA ao potássio (K). Ambas as 

alíneas são referentes para a casta Fernão Pires (FP) e Trincadeira (T) e nas parcelas vinha nova (VN) e vinha velha (VV). 
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Quadro 22: Análise estatística ANOVA, efetuada à variável do potássio (K) 

 
Grau de 

Liberdade 
Média 

Soma dos 

quadrados 

Quadrado 

médio 

Valor de 

F 
Significância 

Casta 1  10572 10572 12,15 0,0045** 

Idade 1  1448162 1448162 1663,90 3,05𝑒−14*** 

Casta:Idade 
1 

1944,881 128527 128527 147,67 4,20𝑒−08*** 
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Capítulo IV - Considerações Finais 
 

O ano vitícola 2019/2020, foi atípico, desde início que se fez sentir uma precipitação 

bem acima da normal climatológica, com o mês de outubro a destacar-se por ter tido 151,4mm 

de precipitação num só dia. Em relação à temperatura média do ar, o ano de 2019/2020, em 

geral, esteve abaixo da normal climatológica. Há exceção do mês de julho, que registou uma 

média de 27,1ºC, 15,3% acima da normal climatológica.  

Resultado assim de um ano com um inverno chuvoso de temperaturas amenas e um 

verão quente e seco.  

O verão quente e seco que se fez sentir, refletiu-se em escaldão da folha com maior 

incidência nas vinhas novas, em particular e pela sua posição geografia no Fernão Pires vinha 

nova com 27,0%. As vinhas velhas, estando melhor adaptadas não foi tão significativo, 5,0% 

em ambas as castas.  

Tais ocorrências, traduziram-se nos resultados do comportamento vitícola das castas em 

estudo. Dada a elevada precipitação no mês de maio, altura em que as videiras se encontravam 

sob o estado de floração (I), conduziu aos resultados de bagoinha e desavinho calculados. A 

casta/parcela que apresentou maior valor face à bagoinha foi a Trincadeira vinha nova, com 

46,0%, a mesma em relação ao desavinho com 45,9%. Revelando assim que em geral os valores 

são inferiores nas vinhas velhas em relação às vinhas novas, influenciadas pelo tipo de forma 

de condução em aso, permitindo uma atmosfera interna única para cada videira. 

Em relação à expressão vegetativa, avaliada em 2019 seria de esperar um maior 

adensamento da vegetação nas vinhas novas, em comparação com as vinhas velhas, mas a casta 

Fernão Pires vinha velha, surpreendeu, demostrando o contrário, com 547,0g em relação à vinha 

nova com 493,0g. Já a casta Trincadeira demostrou que tem uma menor expressão vegetativa, 

espectável em relação à idade. 

Por forma a equilibrar o vigor das videiras e respetiva expressão vegetativa, foi efetuada 

uma poda mais severa, no ano de 2019, prolongando-se desta forma a longevidade das videiras. 

Com esta prática cultural, constatou-se que no ano de 2020, as vinhas novas apresentaram 

valores, dos parâmetros acima referidos, superiores em ambas as castas.   
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O vigor segundo Smart & Robinson (1991) toma valores de referência de 20,0 a 40,0g 

por vara, para que exista equilíbrio.  No ano de 2019, foi o Fernão Pires, vinha nova que 

demostrou estar em equilíbrio com 33,4g por vara. O restante desequilíbrio demostrado, foi 

induzido por uma poda menos severa e um excesso de conforte hídrico, devido às precipitações 

que se registaram. No ano de 2020, com uma poda mais severa, como mencionada 

anteriormente, foi possível obter melhores resultados.  

Tratando-se de parcelas de vinha velha, seria de esperar uma produtividade mais baixa 

em comparação com as parcelas de vinha nova. A produtividade e o peso médio do cacho 

revelaram-se razoáveis na sua generalidade para as condições existentes. Foi a Trincadeira em 

ambas as parcelas que revelou um peso médio do cacho mais elevado (105,8 e 107,0 g), o que 

não vai de encontro à bibliografia para esta casta (210,0 a 300,0g). O vigor desta, foi mais 

elevado, podendo este vigor ter sido uma das razões para que o peso médio do cacho não ter 

ido de encontro à bibliografia. 

As produtividades obtidas, foram consideradas baixas em ambas as castas e parcelas, de 

salientar contudo, que as produções das vinhas velhas apresentaram valores superiores às vinhas 

novas, 7 388kg/ha o Fernão Pires e 4 262kg/ha a Trincadeira. 

Constatou-se que o equilíbrio vegetativo/produtivo das castas/parcelas, não foi 

transversal. Recorrendo ao Índice de Ravaz constatou-se, que com exceção do Fernão Pires 

vinha velha, as restantes apresentaram um desequilíbrio vegetativo/produtivo com, 1,2 a 3,7 de 

Índice de Ravaz. 

Em relação à análise dos parâmetros qualitativos dos bagos, no que diz respeito à relação 

glucose/frutose, foram as vinhas velhas que apresentaram maiores concentrações (225,9 g/L e 

224,2g/L, Fernão Pires e Trincadeira, respetivamente) em comparação com as vinhas novas, 

em ambas as castas. O grau brix, apresentou o mesmo padrão, tendo-se constatado que as vinhas 

velhas foram superiores às vinhas novas em ambas as castas.  

Ao proceder-se à análise dos ácidos presentes nos bagos, registaram-se baixos valores 

de acidez volátil, em ambas as castas e parcelas. Apresentando o Fernão Pires em ambas as 

parcelas, bem como a Trincadeira na vinha nova, valores de 0,1 g/H2SO4 e 0,0 g/H2SO4 para a 

vinha velha. Estes valores não eram espectáveis.  
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Em relação à acidez total, é o Fernão Pires, que apresentou maiores concentrações em 

relação à Trincadeira. Tendo apresentado 2,5 g/L ác.Tartárico para a vinha velha e 2,1 g/L 

ác.Tartárico para a vinha nova. 

Em relação aos resultados obtidos no que diz respeito ao ácido tartárico presente nos 

bagos, foi a casta Fernão Pires que apresentou maiores concentrações, vinha nova com 4,2g/L 

e vinha velha com 4,6g/L. Já a Trincadeira obteve valores menores, 2,7g/L e 3,2g/L, 

respetivamente. Os valores foram espectáveis face à bibliografia.  

 Os valores obtidos para o ácido málico foram os menos espectáveis, sendo valores 

baixos e até nulos. A casta Fernão Pires, foi a que obteve maiores concentrações com 1,2 g/L e 

0,4 g/L na vinha nova e vinha velha respetivamente, e a casta Trincadeira foi que a apresentou 

menores valores com 1,1 g/L na vinha nova e valor nulo na vinha velha.  

 O pH é um parâmetro de avaliação com relevância em tomadas de decisão, e neste caso 

os valores obtidos 3,50 e 3,63, revelaram ter sido, as vinhas velhas que apresentaram valores 

de pH dentro de uma gama de valores mais equilibrados para a vinificação. 

 Quando se realizou a avaliação das características cromáticas, à priori já era expectável 

que a casta com maiores resultados fosse a Trincadeira face ao Fernão Pires, dado tratar-se de 

uma casta tinta. No referente a este parâmetro foram as vinha novas de Trincadeira que 

registaram os valores mais elevados de intensidade corante (3,4), comparativamente com o 

Fernão Pires (2,9).  

 As antocianinas também respeitam a mesma ideologia, uma vez que são responsáveis 

pela concentração dos pigmentos de cor violeta, era de esperar valores com elevadas 

concentrações na casta Trincadeira e praticamente nulos no Fernão Pires. Os valores obtidos 

foram de encontro ao esperado. Neste parâmetro foram as vinhas velhas que registaram valores 

mais elevados de antocianinas (811,0) comparativamente às vinhas novas (798,0). O Fernão 

Pires registou concentrações nulas de antocianinas.  

O índice de polifenóis totais é de elevada importâncias na estrutura de um vinho, como 

indicador da capacidade de evolução e guarda deste. 

Analisando as obsorvâncias obtidas na frequência a 280nm os valores foram dentro dos 

valores de referência. Constatou-se que o Fernão Pires apresentou menores valores (66,1 e 51,2) 

em relação à Trincadeira (70,5 e 66,5) em ambas as parcelas.  
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Existindo uma relação entre a medida da absorvância a 280nm e a determinação do 

índice Folin-Ciocalteau, verificou-se uma relação direta nos valores obtidos.    

 Analisando os nutrientes assimilados pelas uvas, durante o seu ciclo de crescimento, 

verificou-se que o azoto facilmente assimilável e o potássio registaram maiores concentrações 

nas vinhas novas em comparação com as vinhas velhas. 

Nos parâmetros anteriormente referidos, o azoto facilmente assimilável, apresentou 

valores razoáveis, para um ciclo vegetativo equilibrado e uma fermentação sem problemas. Os 

valores revelaram que a casta Fernão Pires foi superior à Trincadeira em ambas as parcelas. 

A vinha é muito exigente em concentrações de potássio, tanto para o seu crescimento 

como para a maturação das uvas. Sendo necessário a quantidade certa, de modo a não 

desequilibrar outros parâmetros como o pH. 

Como se verificou anteriormente foram as vinhas novas que obtiveram maiores valores 

de pH, relacionando-se diretamente com as concentrações de potássio, 2,2 g/L e 2,3 g/L, Fernão 

Pires e Trincadeira, respetivamente. 

Em conclusão e apesar dos dados registados num único ano vitícola e haver necessidade 

de continuação, para validação dos dados, verificou-se que as vinhas velhas, em termos de 

comportamento vitícola, estão mais bem-adaptadas aos acidentes meteorológicos e fisiológicos 

em relação às vinhas novas. Apresentaram na sua globalidade um maior rendimento e um índice 

de Ravaz mais equilibrado. A vinha nova uma vez que estava sob processo de conversão para 

agricultura biológica, os resultados podem ter sido influenciados pelo seu processo de 

adaptação.  

A vinha velha em geral tem um maior potencial enológico, com o aumento da qualidade 

a nível de perfil aromático, apresentando valores de grau alcoólico superiores, apesar de terem 

apresentado menor riqueza em termos de azoto e potássio, que vai de encontro ao que era 

espectável tendo em consideração a comparação de idades, vinhas novas entre os 20 e os 40 

anos, vinhas velhas com mais de 100 anos.  

Esta conclusão tem por referência os dados obtidos durante o ano vitícola 2019/2020, 

na Tapada do Chaves, Portalegre.  
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