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Resumo 

 

Uma das vantagens competitivas de Portugal na área da vitivinicultura assenta na 

existência de um elevado número de castas autóctones e na sua consequente variabilidade 

genética. Nos últimos anos, as preocupações relativas à problemática das alterações climáticas 

e suas consequências na fileira vitivinícola têm levado alguns autores a defenderem que uma 

possível estratégia poderá passar pela exploração do potencial agronómico e enológico de castas 

minoritárias. 

Este estudo, realizado no âmbito do projeto INNOVINE&WINE, teve como principais 

objetivos a identificação molecular de castas minoritárias presentes numa vinha velha da Região 

Demarcada do Douro, com recurso a seis marcadores microssatélites, a sua caracterização 

ampelográfica pelo método morfológico de acordo com a Organisation Internationale de la Vigne 

et du Vin, assim como a avaliação do seu potencial vitícola e enológico através da determinação 

de vários parâmetros agronómicos e avaliação qualitativa do bago em termos de polifenóis totais, 

antocianinas, taninos, álcool provável e pH. 

A identificação de castas com recurso aos seis marcadores moleculares descritos pela 

OIV resultou em apenas 56 acessos identificados, do total de 98 analisados, tendo correspondido 

a 19 castas presentes na Coleção Ampelográfica Nacional. Os resultados obtidos para o vigor, 

número de lançamentos/m2, produtividade e peso médio do cacho revelaram-se baixos na sua 

generalidade, mas aceitáveis atendendo à idade da parcela. À exceção das castas Camarate, 

Cornifesto e Roseira, todas apresentaram Índices de Ravaz baixos o que significa que se 

encontravam em desequilíbrio vegetativo/produtivo manifestando sinais de senescência. No que 

diz respeito à riqueza em compostos fenólicos, destacou-se a casta Vinhão que revelou ter 

simultaneamente o conteúdo mais elevado em taninos, antocianinas e polifenóis totais. 

De forma conclusiva, verificou-se a existência de um número considerável de castas na 

parcela de vinha velha estudada que se caracterizou por apresentar um nível qualitativo elevado 

associado a baixas produtividades. A informação recolhida e compilada no presente estudo 

constitui um ponto de partida na preservação do património vitícola para a promoção da 

competitividade e sustentabilidade do sector vitivinícola nacional através da utilização de castas 

autóctones minoritárias. 

 

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

 

Portugal’s enormous grapevine biodiversity translates into one of the country’s major 

advantages regarding vitiviniculture. In the last few years concerns about climate change and its 

consequences in the wine sector have led some authors to defend that a possible strategy may 

consist in exploring the agronomical and enological potential of minor grape varieties. 

This study, performed under the project INNOVINE&WINE, had the following main 

objectives: molecular identification of minority grapevine cultivars present in an old vineyard of the 

Douro Controlled Designation of Origin using microsatellite markers, their ampelographic 

characterization by means of the morphologic method from the Organisation Internationale de la 

Vigne et du Vin as well as the assessment of their viticultural and enological potential, both by 

data concerning agronomic characteristics and grape quality evaluation by analyzing total 

polyphenols, anthocyanins, tannins, pH and probable alcohol. 

The identification of grape varieties using the six molecular markers, described by the OIV, 

resulted in only 56 identified accesses, out of the 98 that were analyzed, corresponding to 19 

grape varieties present in the National Ampelographic Collection. The results obtained concerning 

vine vigor estimation, bunch average weight, shoot number/m2 were low but acceptable 

considering the vine’s age. With the exception of the Camarate, Cornifesto and Roseira varieties, 

Ravaz Indexes were also low which means they were in a vegetative/productive imbalance, 

showing signs of senescence. Regarding phenolic compound richness, Vinhão was found to have 

the highest content in tannins, anthocyanins and total polyphenols. 

In conclusion, a considerable number of grape varieties were found in the vineyard in 

study, which was characterized by a high qualitative level associated with low yields. The 

information collected in the present study about minor varieties is a starting point to preserve 

genetic resources not only in homage to cultural heritage but also to diversify the market promoting 

competitiveness and sustainability of the wine sector. 

 

Key-words: Vitis vinifera, old vineyards, cultivar identification, productivity, quality 
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Capítulo I - Revisão bibliográfica 

 

1. Vitis vinifera e sua relevância em Portugal e no mundo  

A videira é uma planta perene pertencente à ordem das Ramnales e à família das Vitaceas 

(Magalhães, 2015). Ao longo do tempo, esta cultura apresentou a capacidade de se adaptar a 

condições climáticas díspares, de crescer em vários tipos de solo e de florescer entre os 20º e 

50º graus de latitude quer a norte ou a sul do Equador, o que a torna na cultura de fruto com 

maior área plantada a nível mundial (Arroyo-García et al., 2006). 

De facto, durante o ano de 2016, estimou-se que a área global de vinha plantada rondava 

os 7 516 milhares de hectares. Já a produção total de vinho situou-se nos 267 milhões de 

hectolitros enquanto o consumo mundial atingiu o patamar dos 241 milhões de hectolitros (OIV, 

2017). 

Introduzida pelos gregos e fenícios, a vitivinicultura em Portugal é uma atividade agrícola 

de elevada importância económica e social. Considerando os valores do ano de 2015, em 

Portugal, o Instituto Nacional de Estatística contabilizou 176 874 hectares de superfície total de 

vinha e 6 867 x 103 hectolitros de vinho produzido. Em termos absolutos, o setor vitivinícola 

contribuiu em média com cerca de 776 milhões de euros para o valor total da produção do ramo 

agrícola (INE, 2016). 

 

2. Origem da Vitis vinifera e preservação da sua biodiversidade 

genética 

O ancestral dióico Vitis vinifera L. subsp. sylvestris (Gmelin) Hegi terá dado origem à Vitis 

vinifera L. subsp. sativa através de mutações que, por sua vez, após cruzamentos espontâneos 

ou induzidos, originou as castas atuais (Magalhães, 2015). A domesticação da forma silvestre 

conferiu, ao longo do tempo, uma vantagem sexual da planta cultivada: o ancestral dióico evoluiu 

no sentido do hermafroditismo o que garantiu a continuidade da videira sem a necessidade de 

um dador de pólen externo. Mesmo assim, os cultivares são altamente polimórficos o que sugere 

que a reprodução continua a ocorrer por polinização cruzada (Cunha et al., 2010). 
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Segundo dados arqueológicos, a domesticação da videira teve lugar entre os anos 6 000 

a 4 000 aC, na área geográfica ente o Mar Negro e o Irão (antigos países do Cáucaso), e daí se 

terá expandido por toda a Europa vitícola (Schneider e Raimondi, 2014). Porém, a existência de 

diferenças morfológicas entre os cultivares pertencentes aos extremos da atual distribuição 

vitícola euro-asiática, sugere uma contribuição genética de populações silvestres distintas. De 

facto, estudos recentes com recurso a microssatélites cloroplastidiais sugerem a existência de 

vários locais de domesticação da videira (Arroyo-García et al., 2006). 

Arroyo-García et al. (2006) analisaram 513 cultivares de videira e 688 populações de Vitis 

sylvestris, recolhidas em 130 locais distintos entre a Península Ibérica e o Médio Oriente, em que 

detetaram oito clorotipos identificados de A a H. Relativamente à Vitis sylvestris: i) o clorotipo A 

ocorria predominantemente em populações provenientes da Península Ibérica e encontrava-se 

ausente em populações do Oriente; ii) o clorotipo B apresentava-se numa posição central não 

seguindo um padrão de distribuição claro, já que aparecia em todas as regiões a baixa frequência 

o que, por sua vez, sugere que se possa tratar do clorotipo ancestral de Vitis vinifera; iii) os 

clorotipos C, D e G demonstraram ser frequentes na área transcaucasiana mas não foram 

encontrados a Ocidente (Europa central e Península Ibérica). Foi detetado um padrão semelhante 

de distribuição dos clorotipos nos cultivares de videira: i) o clorotipo A ocorria em abundância nas 

populações do Ocidente, encontrando-se ausente nas amostras do Oriente; ii) os clorotipos C e 

D eram muito comuns nos cultivares do Oriente e menos frequentes na Península Ibérica. Estes 

resultados conduziram à conclusão de que terá existido um segundo centro de refúgio e 

domesticação da videira na Península Ibérica. 

Atualmente, acredita-se que a Península Ibérica, a Península Italiana e os Balcãs 

constituíram áreas de refúgio durante os períodos gelados do Quaternário. Quando o gelo 

começou a derreter (há cerca de 11 000 anos atrás), as condições meteorológicas melhoraram 

consideravelmente permitindo a expansão destas populações refugiadas para norte (Iriarte- 

-Chiapusso et al., 2016). Esta informação está de acordo com a elevada diversidade genética 

que se verifica num país com uma área tão reduzida como Portugal, que possui uma densidade 

de 2,7 de castas autóctones por 1 000 km2 (Ocete et al., 1999). 

A elevada lista de castas autóctones confere à produção nacional o estatuto de caso 

único, que contribui para a diferenciação e tipicidade dos vinhos portugueses, constituindo uma 

mais valia para a competitividade do setor vitivinícola.  

No entanto, devido ao colapso da agricultura tradicional e à disseminação de pragas e 

doenças, como o oídio, míldio e a crise da filoxera (proveniente da América do Norte), o processo 
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de erosão genética tem sido uma problemática constante ao longo dos anos. Também os 

incentivos à reestruturação e reconversão da vinha com atribuição de fundos comunitários, em 

particular em Portugal e Espanha, têm conduzido à perda de hectares de vinhas velhas e, 

consequentemente, à perda de cultivares minoritários que foram sendo substituídos por um 

número reduzido de castas (Leitão, 2015; Castro et al., 2016). Deste modo, os recursos genéticos 

de videira têm sofrido uma redução drástica, o que conduz a um aumento da vulnerabilidade da 

cultura face às alterações climáticas e ao aparecimento de novos agentes patogénicos 

(Schneider e Raimondi, 2014; Gristina et al., 2016). 

Nos últimos tempos, a viticultura portuguesa tem vindo a sofrer uma tendência de 

afunilamento em torno de algumas castas nacionais, bem conhecidas e rentáveis, em parte 

devido às regras de Denominação de Origem que limitam o número de castas a plantar por região. 

Adicionalmente, a globalização deste setor tem conduzido à difusão de um número restrito de 

castas francesas como o Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc ou Chardonnay em 

detrimento de castas autóctones (Cipriani et al., 2010; Schneider e Raimondi, 2014). 

Em Portugal existem 343 castas oficialmente autorizadas para produção de vinho 

(Portaria nº380/2012 de 22 de novembro). Destas, no ano de 2016, registaram-se apenas 34 com 

representatividade superior a 1%, incluindo as castas internacionais Syrah, Alicante Bouschet e 

Cabernet Sauvignon, correspondendo, no seu total, a cerca de 89% da área total de vinha 

nacional (IVV, 2016) (tabela 1). 

Assim como Portugal, outros países com grande tradição vitícola têm seguido esta 

tendência. Por exemplo, em 2010, as 20 castas com maior área de plantação italiana 

correspondiam a dois terços da área total de vinha (num total de 397 castas plantadas), enquanto 

por terras francesas e espanholas as 20 castas com maior representatividade ocupavam 90% da 

área total destinada à vinha. Outros países têm também vindo a deixar-se seduzir por castas 

estrangeiras. Por exemplo, a contribuição de castas estrangeiras versus castas autóctones para 

a área total de vinha, em 2010, na Bulgária, era semelhante (50% cada), enquanto dez anos mais 

tarde, o peso de castas estrangeiras sofreu um acréscimo de 14% em detrimento de castas 

autóctones (Schneider e Raimondi, 2014). 
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Tabela 1 - Castas mais utilizadas nas vinhas portuguesas. Fonte IVV, 2016 

Casta Cor Área (ha) % Casta Cor Área (ha) % 

Aragonez/ Tinta-Roriz/ 
Tempranillo 

Tinto 19 267 10 Jaen/ Mencia Tinto 2 779 1 

Touriga-Franca Tinto 16 372 8 Malvasia-Rei Branco 2 776 1 
Castelão/ João-de-
Santarém/ Periquita 

Tinto 13 849 7 Caladoc Tinto 2 761 1 

Fernão-Pires/ Maria-
Gomes 

Branco 13 789 7 Cabernet-Sauvignon Tinto 2 649 1 

Touriga-Nacional Tinto 13 168 7 Rabigato Branco 2 350 1 
Trincadeira/ Tinta-

Amarela/ Trincadeira-
Preta 

Tinto 11 365 6 Antão-Vaz Branco 2 067 1 

Baga Tinto 7 234 4 
Trajadura/ 
Treixadura 

Branco 1 784 1 

Síria/ Roupeiro/ Códega Branco 6 979 4 Malvasia-Rei Branco 1 695 1 
Arinto/ Pedernã Branco 6 414 3 Azal Branco 1 602 1 

Alicante Bouschet Tinto 5 522 3 
Alfrocheiro/ Tinta-

Bastardinha 
Tinto 1 514 1 

Loureiro Branco 5 506 3 Malvasia-Preta Tinto 1 427 1 
Syrah/ Shiraz Tinto 5 295 3 Viosinho Branco 1 266 1 

Tinta-Barroca Tinto 5 227 3 
Moscatel-Galego-
Branco/ Muscat à 

Petits Grains 
Branco 1 190 1 

Vinhão/ Sousão Tinto 4 530 2 Tinta-Carvalha Tinto 1 185 1 
Alvarinho Branco 3 464 2 Diagalves Branco 1 167 1 

Malvasia-Fina/ Boal Branco 3 226 2 
Bical/ Borrado-das-

Moscas 
Branco 1 162 1 

Rufete/ Tinta-Pinheira Tinto 3 030 2 Alicante-Branco Branco 1 156 1 
Marufo/ Mourisco-Roxo Tinto 2 942 1     

 

Recentemente, a preocupação relativa às alterações climáticas e, consequente efeito nas 

culturas agrícolas, tem vindo a ganhar relevo. A perda da diversidade genética previamente 

descrita diminui o pool genético, o que conduz à vulnerabilidade da cultura (Almadanim et al., 

2007). Como consequência, uma estratégia a adotar a longo prazo poderá passar pelo estudo do 

potencial agronómico e vitícola de castas usadas no passado e que, entretanto, caíram em 

desuso (Sefc et al., 2009). Estas castas representam uma fonte de biodiversidade importante não 

só para conservação, mas também passíveis de serem utilizadas em programas de 

melhoramento e obtenção de novas castas, com eventual informação genética que poderá 

conferir tolerância contra diversos stresses bióticos e abióticos (Sefc et al., 2009; Alifragkis et al., 

2015). 
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3. Breve caracterização da Região Demarcada do Douro 

"O Doiro sublimado. O prodígio de uma paisagem que deixa de o ser à força de se 

desmedir. Não é um panorama que os olhos contemplam: é um excesso da natureza. Socalcos 

que são passadas de homens titânicos a subir as encostas, volumes, cores e modulações que 

nenhum escultor, pintor ou músico podem traduzir, horizontes dilatados para além dos limiares 

plausíveis da visão. Um universo virginal, como se tivesse acabado de nascer, e já eterno pela 

harmonia, pela serenidade, pelo silêncio que nem o rio se atreve a quebrar, ora a sumir-se furtivo 

por detrás dos montes, ora pasmado lá no fundo a refletir o seu próprio assombro. Um poema 

geológico. A beleza absoluta." (Torga, 1977). 

Gravadas no alto de São Leonardo de Galafura, as palavras de Miguel Torga entoam ao 

ouvido em uníssono com a beleza das encostas do Douro desenhadas no campo da visão, 

deixando qualquer espectador boquiaberto. 

Já Marquês de Pombal se tinha rendido às evidências do Douro vinhateiro. Para muitos, 

um visionário do seu tempo, Marquês de Pombal introduz, em 1756, um conceito pioneiro na 

história do vinho, o conceito de Denominação de Origem. Mais do que traçar delimitações da área 

de produção vitícola, como já tinha sido feito em Chianti e Tokay, Marquês de Pombal fomentou 

a qualidade do produto através da criação de um cadastro de parcelas e regulamentos de controlo 

e certificação do produto, o que veio dignificar a reputação dos vinhos aí produzidos (Masson, 

2001; Magalhães, 2015). 

Caracterizada por uma situação geográfica particular, disposta entre vales profundos e 

colinas escarpadas que, aliada a um clima de “seis meses de inverno e seis meses de inferno”, 

confere a esta região, maravilhosamente esculpida ao longo do rio Douro, uma beleza sedutora 

inconfundível. Classificada em 2001 pela United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization (UNESCO) como Património Mundial da Humanidade, as vinhas da Região 

Demarcada do Douro, aninhadas tradicionalmente em socalcos foram plantadas entre a margem 

do rio e os 500 – 600 metros de altitude ao longo de declives acentuados e exposições diversas 

(Figura 1). Os solos de origem xistosa com elevado grau de pedregosidade desde a superfície e 

através do seu perfil, limitam as perdas de água por erosão e favorecem um microclima mais 

quente ao nível do tronco conferindo excelentes condições à prática vitícola (Masson, 2001; 

Infovini, 2007; Magalhães, 2015). 
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Figura 1 – São Leonardo da Galafura 

 

Localizada no Nordeste de Portugal, desde Barqueiros até Barca d’Alva, na fronteira 

espanhola, esta região estende-se ao longo do rio Douro, rodeada por cadeias montanhosas. 

Este fato, confere-lhe, em cada ponto do percurso, diferentes características edafoclimáticas, 

pelo que se encontra dividida em três sub-regiões distintas: Baixo Corgo, Cima Corgo e Douro 

Superior, como indica a figura 2 (Magalhães, 2015).  
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Figura 2 - Sub-regiões da Região Demarcada do Douro (adaptado de vinetowinecircle, sd) 

 

No contexto deste trabalho, seguir-se-á uma breve caracterização da sub-região Cima 

Corgo, local onde se insere a parcela de vinha velha onde se realizou o presente estudo. 

 

3.1 Sub-região Cima Corgo 

Compreendendo uma área total de 95 000 hectares (mais do dobro da sub-região do 

Baixo Corgo), o Cima Corgo apresenta a maior área plantada de vinha das três sub-regiões, com 

cerca de 20 000 hectares. A região é delimitada por floresta nas cotas de maior altitude e 

encontra-se repleta de mortórios resultantes da crise filoxérica. Aqui, assiste-se a um clima 

“progressivamente mais mediterrânico com diminuição da precipitação e aumento das 

temperaturas estivais” (Magalhães, 2015). A meia encosta, coabitam pequenas explorações e 

quintas de média ou grande dimensão, de onde surgem alguns dos melhores vinhos DOP e 

vinhos do Porto.  
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4. Breve caracterização do comportamento vitivinícola de castas 

pertencentes ao património genético do Douro 

De entre a totalidade de castas pertencentes ao património genético do Douro, foram 

selecionadas dezanove devido à relevância que assumem ao longo do trabalho desenvolvido.  

 Aragonez 

Importada de Aragão, a casta tinta Aragonez, de sinonímias oficiais Tinta-Roriz e 

Tempranillo, é a casta mais cultivada em todo o país (tabela 1). Encontra-se atualmente dispersa 

em 19 267 hectares (IVV, 2016), tendo-se verificado uma redução da sua área total de plantação, 

face aos valores referentes a 2007, em que representava cerca de 23 500 hectares (Böhm, 2007). 

Caracterizada por exibir um vigor médio-elevado apresenta uma maturação em simultâneo com 

o Castelão. Quanto à sensibilidade criptogâmica, é suscetível ao oídio, mildío, escoriose e esca, 

desavinho no período de floração apresentando também sensibilidade à carência de boro no 

Douro e ao ao escaldão da folha no Alentejo (Böhm, 2007; Magalhães 2015). Descrita por 

Cincinnato da Costa (1900), possui cachos compridos, pouco compactos, em forma de funil com 

bagos pequenos de película espessa e folha adulta pentagonal de cinco lóbulos (IVV, 2013) 

(figura 3). Com controlo de rendimento, origina vinhos com bons teores em matéria corante, assim 

como, linalool, β-damascenona e norisoprenóides, compostos responsáveis pela sua elevada 

complexidade aromática (Cabrita et al., 2006). Possui ainda um potencial elevado de 

envelhecimento, o que a torna numa ótima aposta para vinho nobre de barrica (Böhm, 2007). 

 

 

Figura 3 - Ápice vegetativo, folha adulta e cacho da casta Aragonez (IVV, 2013) 
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 Camarate 

Em 2007, esta casta tinta encontrava-se representada em cerca de 600 ha da superfície 

vitícola nacional. Possui um vigor elevado e ciclo médio (maturação uma semana após o 

Castelão). Apresenta sensibilidade média a elevada à bagoinha e ao desavinho (Böhm, 2007). 

Possui um cacho médio, compacto em forma de funil, bagos negros-azuis de película de 

espessura média a fina e a sua folha adulta tem forma pentagonal com cinco lóbulos (Böhm, 

2007; IVV, 2013) (figura 4). É muito sensível ao oídio e sensível ao míldio, esca e à podridão 

ácida. O mosto e o vinho apresentam sensibilidade à oxidação. Os vinhos resultantes desta casta 

caracterizam-se pela cor rubi, taninos aveludados e notas de framboesa (Böhm, 2007). 

 

 

Figura 4 - Ápice vegetativo, folha adulta e cacho da casta Camarate (IVV, 2013) 

 

 Casculho 

Esta casta tinta apresenta porte regular. As suas folhas são medianas, quase iguais, com 

cinco lóbulos e os seios superiores mais pronunciados (figura 5). Na Quinta dos Aciprestes, em 

1896, era preferida devido à qualidade do vinho que fornecia e à sua produção regular (Menezes, 

1896). De vigor elevado, possui cachos de compacidade média (IVV, 2013). Os bagos redondos, 

negros quase tintos, possuem película grossa e amadurecem tarde (Menezes, 1896).  Apresenta 

maturação média a tardia produzindo mostos de baixo potencial alcoólico e média acidez (IVV, 

2013). No que diz respeito à sua área de plantação, não foi possível encontrar valores referentes 

a esta casta. 
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Figura 5 - Ápice vegetativo, folha adulta e cacho da casta Casculho (IVV, 2013) 

 

 Castelão 

Provinda do sul do país, a casta tinta Castelão, também denominada Periquita ou João- 

-de-Santarém, ocupava em 2007 cerca de 20 500 hectares, sendo o Ribatejo a zona de maior 

representatividade (Böhm, 2007). Atualmente, encontra-se plantada em 13 849 hectares (IVV, 

2016). Esta casta está bem adaptada a qualquer tipo de solo e de clima. A casta Castelão é a 

referência para os estados fenológicos das castas tintas. Possui vigor médio e produtividade 

pouco influenciada pelo ano e local. É sensível à cigarrinha verde, à traça, bagoinha, desavinho 

e, no período da floração, à podridão, que ataca o pedúnculo. O seu cacho é médio, cónico e 

compacto com bagos negro-azul, de película medianamente espessa e as folhas adultas 

apresentam limbo de forma pentagonal com cinco lóbulos (Böhm, 2007; IVV, 2013; Magalhães 

2015) (figura 6). Os seus vinhos possuem tons granada e aromas a fruta, são equilibrados com 

média a baixa acidez e persistência em boca. Apesar de serem suscetíveis a fenómenos de 

oxidação, têm boa aptidão para envelhecimento em carvalho (Böhm, 2007). 
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Figura 6 - Ápice vegetativo, folha adulta e cacho da casta Castelão (IVV, 2013) 

 

 Cornifesto 

De vigor médio e época de pintor média, esta casta tinta apresenta cacho muito pequeno, 

compacto, de forma cónico e bagos pequenos de película fina. A folha é pentagonal de três a 

cinco lóbulos muito dentada e arredondada com seio peciolar fechado (Truel, 1982; IVV, 2013) 

(figura 7). Quanto ao seu comportamento, relativamente a doenças, é uma casta moderadamente 

sensível ao míldio e à podridão, apresenta sensibilidade ao oídio e é muito sensível à escoriose 

(Cardoso, 1985). De vigor médio a elevado, possui uma produtividade e época de maturação 

média. Dá origem a mostos com potencial alcoólico médio a elevado e acidez média a baixa. Os 

seus vinhos possuem uma intensidade corante e potencial de envelhecimento médios (IVV, 

2013). Quanto à sua representatividade a nível nacional, não foi possível encontrar valores 

referentes à sua área de plantação. 

 

 

Figura 7 - Ápice vegetativo, folha adulta e cacho da casta Cornifesto (IVV, 2013) 
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 Malvasia-Preta 

A Malvasia-Preta, casta tinta de origem no nordeste de Portugal, encontrava-se em 2007 

distribuída em cerca de 2 000 hectares do território nacional (Böhm, 2007). Dados mais recentes 

indicam uma área de plantação de 1 427 hectares (IVV, 2016). Muito sensível à Botrytis, 

apresenta alguma suscetibilidade para o oídio. De cacho muito compacto em forma de cilindro, 

exibe bagos médios ligeiramente rosados e película medianamente espessa. A sua folha aparece 

descrita como sendo pentagonal de cinco lóbulos (IVV, 2013) (figura 8). Casta vigorosa de 

maturação precoce (duas semanas antes da Castelão), possui alguma tendência para o 

desenvolvimento de netas e apresenta uma produtividade baixa a média (6 t/ha) (Cardoso, 1985). 

Caracteriza-se ainda por apresentar tendência ligeira para o desavinho e elevada para a 

bagoinha. Quanto ao potencial enológico, as uvas exibem geralmente álcool provável entre os 

13,0 a 13,5 % vol e o seu mosto acidez muito elevada, assim como, sensibilidade a fenómenos 

de oxidação. Origina vinhos com capacidade de envelhecimento muito fraca, sem persistência 

de boca e aromas florais reduzidos (Böhm, 2007). 

 

 

Figura 8 - Ápice vegetativo, folha adulta e cacho da casta Malvasia-Preta (IVV, 2013) 

 

 Marufo 

Casta tinta também designada por Mourisco-Roxo, é referida como morfologicamente 

semelhante a Vitis sylvestris (Böhm, 2007) e encontra-se atualmente em extinção ocupando, 

segundo os dados mais recentes (IVV, 2016), apenas 2 942 hectares, dados que representam 

uma redução acentuada quando comparada a valores de 2007 onde ocupava cerca de 5 000 

hectares (Böhm, 2007). Trata-se de uma casta vigorosa de produtividade variável, sendo 

moderadamente sensível ao míldio e oídio apresentando-se muito suscetível ao desavinho 
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(Böhm, 2007). De maturação tardia, apresenta cachos grandes de forma cilíndrica e 

medianamente compactos, com bagos de tamanho médio-grande, cor negro-azul violeta e 

película medianamente espessa. A forma do limbo da folha adulta é orbicular e apresenta três 

lóbulos (IGEF, 1987; Böhm, 2007).  Origina vinhos de cor rosada a rubi com leve aroma a frutos 

vermelhos sendo aconselhável para vinificação em rosé (Böhm, 2007). 

 

 

Figura 9 - Ápice vegetativo, folha adulta e cacho da casta Marufo (IVV, 2013) 

 

 Mourisco-de-Semente 

Possui vigor e época de pintor média. Apresenta um cacho médio, de forma cónica, 

medianamente compacto a muito compacto e um bago médio, uniforme, de película fina. A sua 

folha adulta encontra-se descrita como sendo pentagonal de três lóbulos (IVV, 2013; IVV sd) 

(figura 10). É uma casta tinta de maturação tardia que dá origem a mostos com acidez média e 

teor alcoólico provável elevado. Os vinhos possuem pouca intensidade corante e aromática, 

assim como um potencial de envelhecimento baixo (IVV, 2013). Quanto à sua representatividade 

a nível nacional, não foi possível encontrar valores referentes à área de plantação. 
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Figura 10 - Ápice vegetativo, folha adulta e cacho da casta Mourisco-de-Semente (IVV, 2013) 

 

 Nevoeira 

Casta tinta de grande produção, possui cachos muito compactos com bagos pequenos 

sobrepostos que dão origem a mosto pouco corado (Cincinnato da Costa, 1900). Produz cachos 

regulares, fechados com bagos redondos, medianos, moderadamente sacarinos e com pouca 

matéria corante (figura 11). Lê-se no Boletim da Direcção Geral de Agricultura escrito por Pinto 

de Menezes em 1896: “Na Beira é também conhecida com o nome de Farinhota, e no Minho com 

o de Padeira, por ser coberta com um pó branco semelhante à farinha. No Douro também se 

chama Tinta dos Pobres, pelos muitos cachos fechados que produz”. Possui vigor médio e 

apresenta sensibilidade ao míldio, assim como suscetibilidade à podridão cinzenta devido à 

elevada compacidade dos cachos. Origina mostos com potencial alcoólico médio e acidez médio 

(IVV, 2013). Quanto à sua representatividade a nível nacional, não foi possível encontrar valores 

referentes à sua área de plantação. 
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Figura 11 - Ápice vegetativo, folha adulta e cacho da casta Nevoeira (IVV, 2013) 

 

 Roseira 

Casta tinta de vigor médio, possui maturação precoce a média. Devido à fertilidade média 

dos olhos basais e ao elevado peso dos seus cachos é uma cultivar de elevada produtividade. 

Apresenta cachos de elevada compacidade (figura 12) e dá origem a mostos de médio/elevado 

potencial alcoólico e baixa acidez e intensidade corante. Os seus vinhos apresentam pouco corpo 

e baixo potencial de envelhecimento (IVV, 2013). Quanto à sua representatividade a nível 

nacional, não foi possível encontrar valores referentes à sua área de plantação. 

 

 

Figura 12 - Ápice vegetativo, folha adulta e cacho da casta Roseira (IVV, 2013) 

 

 Tinta-Carvalha 

Casta tinta de produtividade média a regular, possui cachos curtos e compacidade média, 

em forma de funil, com bagos médios de película de espessura média. A sua folha adulta tem 

forma pentagonal e apresenta cinco lóbulos (IVV, 2013; vinetowinecircle, sd) (figura 13). 
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Representa 1 185 hectares da superfície vitícola nacional (IVV, 2016). Apresenta sensibilidade 

ao escaldão, oídio e podridão cinzenta e sensibilidade reduzida ao míldio e à cigarrinha verde. 

Por outro lado, tem alguma suscetibilidade à bagoinha e a maturação ocorre cerca de 8 dias antes 

da casta Castelão. O mosto caracteriza-se por ter um potencial alcoólico e acidez médio-baixo e 

os vinhos pela baixa intensidade corante, baixo potencial de envelhecimento e leve aroma a frutos 

vermelhos (IVV, 2013). 

 

 

Figura 13 - Ápice vegetativo, folha adulta e cacho da casta Tinta-Carvalha (IVV, 2013) 

 

 Tinta-da-Barca 

A casta tinta Tinta-da-Barca apresenta um cacho médio, de forma cónica e muito 

compacto (figura 14) (Cardoso, 1985). Como se trata de uma casta de abrolhamento precoce, 

pode ser suscetível às geadas primaveris. Apesar de possuir um vigor médio/baixo, apresenta 

uma fertilidade média nos olhos basais e elevado peso do cacho, o que se traduz numa 

produtividade satisfatória (IVV, 2013). Quanto a doenças criptogâmicas, possui sensibilidade 

moderada ao míldio, é sensível ao oídio e à podridão (Cardoso, 1985). Os mostos possuem um 

potencial alcoólico médio e um teor de acidez relativamente baixo. Já os vinhos caracterizam-se 

por apresentarem uma intensidade de cor média/alta, serem encorpados, com um final de boca 

persistente e possuírem potencial de envelhecimento médio (IVV, 2013). Quanto à sua 

representatividade a nível nacional, não foi possível encontrar valores referentes à sua área de 

plantação. 
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Figura 14 - Ápice vegetativo, folha adulta e cacho da casta Tinta-da-Barca (IVV, 2013) 

 

 Tinta-Francisca 

Citada a primeira vez por Fonsecca em 1790, a Tinta-Francisca possui origem em Trás-

os-Montes e representava em 2007 unicamente cerca de 40 hectares da superfície vitícola atual 

(Böhm, 2007). Casta tinta recomendada na região Demarcada do Douro, ostenta baixa 

produtividade (2 a 7 t/ha), maturação tardia (uma semana após a Castelão) e um vigor médio a 

elevado (Böhm, 2007). Muito sensível ao oídio, apresenta ainda alguma sensibilidade ao míldio 

e à podridão (Böhm, 2007; Magalhães, 2015). Possui cachos compactos, em forma de cilindro e 

bagos pretos, ovalados com películas finas. A folha adulta é descrita como tendo forma 

pentagonal de cinco lóbulos (IVV, 2013; Magalhães, 2015) (figura 15). Esta casta requer solos 

profundos com alguma humidade, climas quentes e secos e exposição com boa insolação (Böhm, 

2007). Produz mosto de coloração tinto rubi, com álcool provável elevado e uma acidez natural 

média (Cincinnato da Costa, 1900; Böhm, 2007). 
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Figura 15 - Ápice vegetativo, folha adulta e cacho da casta Tinta-Francisca (IVV, 2013) 

 

 Tinto-Cão 

Sendo uma das mais antigas castas cultivadas no Douro, é originária de Sabrosa e Alijó 

ocupando em 2007 apenas 330 hectares da superfície vitícola (Böhm, 2007). Casta tinta de ciclo 

longo (maturação um mês após a Castelão), apresenta baixa sensibilidade à podridão e à 

escoriose e, por oposição, elevada sensibilidade à cigarrinha verde e ao desfolhamento precoce, 

em situações de stress hídrico (Böhm, 2007; Magalhães, 2015). De acordo com Cincinnato da 

Costa (1900), “forma cachos pequenos, ás vezes ramificados, com bagos um pouco soltos, pretos 

de forma oval”. O seu cacho encontra-se descrito como sendo cónico enquanto o limbo da folha 

adulta apresenta forma pentagonal de cinco lóbulos (IVV, 2013) (figura 16). Os vinhos da casta 

Tinto-Cão apresentam elevada sensibilidade a fenómenos de oxidação pelo que devem ser 

protegidos do oxigénio. Por se tratar de uma casta tardia, em zonas de difícil amadurecimento 

origina vinhos muito abertos de cor, delgados e com notas herbáceas desagradáveis. Por outro 

lado, quando amadurece na totalidade origina vinhos equilibrados, de taninos redondos, cor 

retinta e aromas penetrantes (Böhm, 2007). 
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Figura 16 - Ápice vegetativo, folha adulta e cacho da casta Tinto-Cão (IVV, 2013) 

 

 Touriga-Fêmea 

De abrolhamento tardio, esta casta tinta apresenta uma maturação média a precoce. A 

Touriga-Fêmea possui cachos de comprimento curto e compacidade elevada (figura 17). Os seus 

olhos basais apresentam elevada fertilidade dando origem a uma produtividade média-elevada. 

Quanto ao mosto a que dá origem, caracteriza-se por ter uma acidez média/baixa e um potencial 

alcoólico médio/elevado. Os vinhos possuem intensidade corante média/elevada, no nariz 

apresentam-se complexos e na boca medianamente encorpados, com um potencial de 

envelhecimento médio (IVV, 2011). Quanto à sua representatividade a nível nacional, não foi 

possível encontrar valores referentes à área de plantação. 

 

 

Figura 17 - Ápice vegetativo, folha adulta e cacho da casta Touriga-Fêmea (IVV, 2011) 
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 Touriga-Franca 

Casta resultante do cruzamento entre Touriga-Nacional e Marufo (Castro et al., 2011), 

pensa-se ter origem recente. Só na década de 40 do séc. XX surgem referências a esta Touriga 

(Böhm, 2007; Magalhães, 2015). Casta tinta de maior expressão na região do Douro, 

representava cerca de 13 200 hectares da superfície vitícola em 2007 (Böhm, 2007), sendo que 

se verificou um incremento da sua plantação para os 16 372 hectares (IVV, 2016). O seu cacho 

médio, compacto e cilíndrico possui bagos dotados de um negro-azul e película medianamente 

espessa. A sua folha adulta é orbicular e possui três lóbulos (Böhm, 2007; IVV, 2013; Magalhães, 

2015) (figura 18). Apresenta tendência para o desenvolvimento de netas, vigor médio e uma 

produtividade elevada (Magalhães, 2015). É uma casta de ciclo médio (maturação uma semana 

após a Castelão) que exige temperaturas altas e uma boa exposição solar para atingir um grau 

desejável. Sensível ao stresse hídrico, apresenta elevada sensibilidade à traça da uva e menor 

sensibilidade ao desavinho do que a Touriga-Nacional (Böhm, 2007; Magalhães, 2015; 

vinetowinecircle, sd).  Origina vinhos com toque floral evidente, elevada intensidade corante com 

taninos equilibrados e, devido a originar grau alcoólico provável médio a baixo, é muitas vezes 

utilizada para equilibrar lotes (Böhm, 2007). 

 

 

Figura 18 - Ápice vegetativo, folha adulta e cacho da Casta Touriga-Franca (IVV, 2013) 

 

 Touriga-Nacional  

Com origem no Norte de Portugal, a Touriga-Nacional representava em 2007 cerca de 

6 700 hectares da superfície vitícola nacional (Böhm, 2007). Estes valores, registados em 2015, 

apontam um aumento da sua área de plantação para os 13 168 hectares (IVV, 2016). Apresenta 

cacho de forma cónica, pequeno, frouxo a medianamente compacto e bagos negro-azulados com 
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película de espessura média. A forma do limbo da folha adulta encontra-se descrita como sendo 

pentagonal de cinco lóbulos (Böhm, 2007; IVV 2013; Magalhães, 2015) (figura 19). É sensível à 

escoriose e ao escaldão do cacho, em situações de seca, e apresenta baixa sensibilidade ao 

míldio e ao oídio.  Apresenta ainda elevada sensibilidade ao desavinho e bagoinha (Böhm, 2007; 

Magalhães, 2015). É uma casta tinta que exige elevada insolação e calor pelo que requer 

exposições a quadrante sul sendo, no Douro, das últimas a ser vindimadas de forma a atingir a 

maturação fenólica desejada (Magalhães, 2006; Böhm, 2007; Magalhães, 2015). Possui vigor 

elevado e tendência média a elevada para o desenvolvimento de netas. Sob o ponto de vista 

enológico, é muito utilizada para vinho de mesa de alta qualidade (monocasta ou em lote), vinho 

do Porto e ainda rosés. Esta “casta-piloto” apresenta elevada complexidade aromática (com uma 

concentração de terpenos livres responsáveis por aromas florais acima do limite de perceção 

olfativa), um grau alcoólico provável elevado, assim como, uma elevada intensidade dos 

componentes da cor e excelente aptidão para envelhecimento em madeira (Böhm, 2007). 

 

 

Figura 19 - Ápice vegetativo, folha adulta e cacho da casta Touriga-Nacional (IVV, 2013) 

 

 Trincadeira 

Casta tinta com sinonímias oficiais de Tinta-Amarela (no Douro) e ainda Trincadeira-Preta, 

possui cacho de forma cónica, tamanho médio a grande, geralmente compacto e bago fácil de 

destacar com película medianamente espessa (Böhm, 2007; IVV, 2013; Magalhães, 2015) (figura 

20). Valores referentes a 2007 indicavam que esta castas se encontrava presente em cerca de 

16 200 hectares (Böhm, 2007), enquanto valores mais recentes apontam para os 11 365 hectares 

de superfície vitícola (IVV, 2016). A sua folha adulta caracteriza-se por ter um limbo de forma 

pentagonal com cinco lóbulos (IVV, 2013). Possui uma maturação precoce (15 dias antes da 
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Castelão), um vigor acentuado e uma produtividade média/elevada e irregular (Böhm, 2007; 

Magalhães, 2015). Muito sensível à Botrytis e ao oídio, em especial em solos férteis, é também 

sensível à cigarrinha verde e à traça da uva.  Por outro lado, em situações de elevada secura e 

calor, pode apresentar sensibilidade ao escaldão do cacho (Magalhães, 2015). Em condições de 

plantio ideais, a Trincadeira origina vinhos equilibrados de cor granada, com notas de ameixa 

seca e algo acídulo. O mosto e os vinhos apresentam sensibilidade a fenómenos de oxidação 

(Böhm, 2007). 

 

 

Figura 20 - Ápice vegetativo, folha adulta e cacho da casta Trincadeira (IVV, 2013) 

 

 Vinhão 

Casta tinta originária do Minho, encontra-se distribuída por toda a região Demarcada dos 

Vinhos Verdes e em expansão no Douro, sob a sinonímia oficial Sousão, onde começa também 

a integrar alguns DOC Douro. Segundo dados de 2015, representa 4 530 hectares da superfície 

vitícola nacional (IVV, 2016). De maturação tardia, possui vigor médio-elevado e produtividade 

média e regular (Böhm, 2007). Sensível à esca, ao stress hídrico e ao escaldão, devem-se evitar 

localizações no Douro a oeste e sudoeste. Contém cachos médios, em forma de funil, de 

compacidade variável e bagos com película de espessura média. O limbo da sua folha adulta 

caracteriza-se por ser orbicular com três lóbulos (IVV, 2013; Magalhães, 2015) (figura 21). Origina 

vinhos de cor intensa vermelho-granada, acidez elevada, ligeiramente adstringentes, onde 

sobressaem os frutos silvestres (Böhm, 2007).  
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Figura 21 - Ápice vegetativo, folha adulta e cacho da casta Vinhão (IVV, 2013) 

 

5. Definição de vinha velha no Douro 

Uma vinha encontra-se apta a produzir uva para vinho após o término da sua poda de 

formação, ou seja, em média, quando apresenta três anos de idade pelo que, durante os 

primeiros seis a oito anos, os viticultores do Velho Mundo vitícola relegam a produção das videiras 

para marcas de menor valor comercial. 

Após o oitavo ano de produção, a videira já possui sistema radicular e superfície folhear 

estável pelo que se dá inicio à sua idade produtiva propriamente dita.  

O número de anos correspondente à idade adulta de uma videira, ou seja, à idade 

produtiva, está diretamente relacionada com as práticas culturais realizadas. A escassez de mão 

de obra, associada ao incremento da mecanização/tecnologias e competitividade do setor, 

traduziram-se num envelhecimento mais precoce das videiras. 

É habitual, nos dias de hoje, verificar-se em videiras com 20 e 25 anos de idade, uma fase 

de decréscimo de produção em que o bago se torna progressivamente mais concentrado. Isto 

coincide com o inicio do envelhecimento da videira, ou seja, esta já não se encontra apta para 

desempenhar as suas funções normais em termos fisiológicos/biológicos o que se encontra 

relacionado com as práticas culturais praticadas. Por exemplo, uma vinha com 30 anos, 

submetida a explorações intensivas pode estar decrépita, enquanto uma de 60 anos que 

beneficiou de explorações menos intensivas, teve as suas feridas de poda desinfetadas, pode 

apresentar produções elevadas com qualidade, por mais anos (Afonso, 2014). 

Durante esta última fase do ciclo biológico da videira, não só o seu esforço é concentrado 

num menor número de cachos, mas também, por possuir um sistema radicular muito 
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desenvolvido (a sua alimentação em profundidade é mais diversificada e rica, conseguindo 

também ultrapassar a falta de água e calor do verão), os seus vinhos traduzem-se numa 

intensidade e concentração elevada. Por outro lado, a videira apresenta na sua matéria lenhosa 

reservas de amido superiores às de uma videira jovem. 

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 (Afonso, 2014). 

Os incentivos à competitividade do setor vitivinícola que conduzem à reestruturação e 

reconversão das vinhas promovem o arranque de vinhas velhas e, consequentemente, podem 

estar a contribuir para o desaparecimento de castas por caracterizar em termos agronómicos e 

enológicos e, ainda, património genético vitícola desconhecido. Torna-se, desta forma premente, 

promover o estudo do comportamento agronómico e enológico de castas autóctones minoritárias, 

presentes em vinhas velhas que, por sua vez, constituem importantes repositórios de 

variabilidade genética, de forma a preservar a tipicidade dos vinhos Portugueses. 

 

6. Identificação e caracterização ampelográfica de castas 

Organizações como o Office International de la Vigne et du Vin (OIV) dispõe de um 

conjunto de descritores morfológicos que contribuem para a caracterização ampelográfica de 

uma dada videira. Estes descritores incluem, entre outros, a morfologia botânica da videira 

(pâmpanos, folhas jovem/adulta, flores, cachos, inflorescências, bagos e sarmentos), a sua 

fenologia e outras características como o vigor, a resistência a doenças e pragas, maturação ou 

qualidade do mosto (OIV, 2009). 

Apesar de serem métodos rápidos, sem custos de material e acessíveis ao viticultor, os 

métodos ampelográficos tradicionais baseados apenas na morfologia e morfometria da videira 

nem sempre constituem métodos fiáveis na identificação de cultivares de Vitis vinifera (Pellerone 

et al., 2001), na medida em que: 

1) São descritores subjetivamente avaliados pelo Homem, o que dificulta a comparação 

de resultados entre diferentes locais e investigadores; 
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2) Os descritores ampelográficos são influenciados pelo ambiente, o que conduz a um 

certo desvio de acordo com o ano ou local da caracterização (Ortiz, 2004). Alguns destes 

caracteres morfológicos podem até variar dentro da mesma parcela devido a variações 

no solo, ambiente ou nas operações efetuadas pelo viticultor (Bowers et al., 1993) 

3) Os descritores são maioritariamente avaliados em plantas adultas, sendo assim 

necessário aguardar um longo período até se proceder à caracterização (Castro et al., 

2016); 

4) Por outro lado, os métodos morfológicos tendem a tornar-se inconvenientes na medida 

em que necessitam de um especialista em identificação, em condições de campo, capaz 

de monitorizar de forma rigorosa o ciclo vegetativo da videira (Alifragkis et al., 2015). 

 

6.1 Identificação de castas com recurso a marcadores moleculares 

microssatélites 

A ampelografia moderna passou a contemplar, juntamente com a caracterização 

morfológica, a análise molecular com vista a reduzir a ambiguidade na identificação de castas. 

Surgiram, assim, na 2onde Edition de la Liste de Descripteurs OIV pour les Varietes et Espèces de 

Vitis (OIV, 2009) a incorporação de seis novos descritores (OIV 801-806) correspondentes a 

marcadores microssatélites. Estes descritores foram desenvolvidos no âmbito do projeto Genres 

CT96 Nº 81 de forma a tornarem-se mais objetivos, serem dotados de uma sensibilidade reduzida 

a modificações ambientais e culturais e serem capazes de melhorar a facilidade de 

armazenamento da informação. Esta escolha reflete a utilidade e eficiência destes marcadores 

para identificação de castas e graus de parentesco devido à sua abundância e distribuição 

aleatória no genoma de eucarióticos (OIV, 2009). 

Os microssatélites ou sequências simples repetidas (SSR) consistem em motivos curtos 

e repetidos geralmente menores do que seis nucleótidos que originam regiões repetidas 

dispersas de forma aleatória no genoma de eucarióticos (Thomas e Scott, 1993). Estes 

marcadores encontram-se amplamente distribuídos pelo genoma, são altamente polimórficos, 

possuem herança Mendeliana codominante (Thomas e Scott, 1993) e apresentam elevada 

reprodutibilidade entre laboratórios (Thomas et al., 1994). Constituem, assim, uma ferramenta 

chave para o ramo da enologia, na medida em que podem ser usados para determinar a 

identidade do material vegetativo cuja origem permanece desconhecida por comparação com 

genótipos de referência armazenados em bases de dados (Sefc, 2009), como por exemplo The 
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European Vitis Database (http://www.eu-vitis.de/index.php). Permite ainda estabelecer relações 

de parentesco, avaliar a variabilidade genética presente numa determinada coleção (Pellerone et 

al., 2001), esclarecer problemas de nomenclatura (Galbács, 2009) e elaborar mapas genéticos 

(Thomas et al., 1994). 

Os primeiros trabalhos que reportavam a identificação de material de Vitis por 

microssatélites surgiram em 1993, na Austrália e nos EUA por Thomas e Scott (1993) e Bowers 

et al. (1993), respetivamente. Thomas e Scott (1993) analisaram seis espécies diferentes de Vitis, 

26 cultivares de Vitis vinifera e ainda Muscadinia rotundifolia.  

Um ano depois (Thomas et al., 1994), foi criada uma base de dados que inclui o perfil de 

mais de 80 cultivares em sete loci que, por sua vez, se encontram divididos em quatro grupos 

distintos: cultivares para vinificação de tinto, cultivares para vinificação de branco, cultivares de 

uvas para consumo e cultivares de porta-enxertos. Esta base de dados incluía: o código do 

acesso, a fonte do material clonal, a localização da vinha onde o material vegetal foi colhido, o 

nome do cultivar e os perfis genéticos obtidos para os sete loci em estudo. Os autores sugeriam 

o desenvolvimento de uma base de dados eletrónica de cooperação internacional, com recurso 

a SSRs de referência, capaz de oferecer um sistema de identificação de Vitis com acesso 

universal. 

Desde então, investigadores de todo o mundo têm realizado estudos de modo a 

determinar perfis de SSRs de milhares de castas de várias regiões vitícolas. Entre os estudos 

recentes que envolveram maior número de amostras, encontra-se o de Cipriani et al. (2010): ao 

amplificarem 34 loci SSR detetaram 200 casos de sinonímias e identificaram 745 genótipos 

distintos em 1 005 acessos pertencentes à coleção ampelográfica CRA-VIT (Conegliano, Itália). 

Encontraram ainda 74 relações de parentesco, 40 das quais foram descritas pela primeira vez 

(exemplo: Chenin blanc (Sauvignon x Traminer rot) e Muscat de Alexandria (Muscat blanc à petit 

grain x Axina de tres bias). 

Laucou et al. (2011) analisaram 4 370 acessos pertencentes ao INRA Domaine de Vassal 

Grapevine Repository entre os quais se encontravam cultivares de Vitis vinifera subsp. sativa, 

acessos de V. vinifera subsp. sylvestris, híbridos interespecíficos e porta-enxertos. Foram 

identificados 2 836 perfis distintos de SSRs com diferenças em pelo menos um alelo. Através 

deste estudo foi possível verificar que, no geral, os acessos de V. vinifera apresentaram menor 

variabilidade que os híbridos e os porta-enxertos. Todavia, entre os acessos de V. vinifera subsp. 

sylvestris a diversidade era menor do que entre a forma domesticada, V. vinifera subsp. sativa, o 

que se pode dever à escassez de acessos silvestres disponíveis na coleção. 
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Mais recentemente, Lacombe et al. (2013) identificaram um conjunto de 2 344 genótipos 

únicos pertencentes igualmente à coleção de Vassal, com recurso a 20 loci SSR de forma a 

detetar possíveis relações de parentesco, o que permitiu uma melhor perceção dos cruzamentos 

ocorridos ao longo da história. Através deste estudo foram validadas 828 relações de parentesco 

envolvendo 592 pares de progenitores: por exemplo, a casta Castelão descende do cruzamento 

entre Alfrocheiro preto e Pardina e a casta Cainho Branco descende das castas Amaral e 

Alvarinho. Por outro lado, as castas Camarate, Cornifesto e Moreto foram identificadas como 

sendo descendentes de Alfrocheiro e Sarigo. 

Da mesma forma, 313 acessos pertencentes à Coleção Ampelográfica Nacional (Quinta 

da Almoínha, Dois Portos) foram discriminados por amplificação dos seis loci de microssatélites 

recomendados pelo OIV (Veloso et al., 2010) (tabela 2). A análise dos perfis genéticos permitiu 

detetar 244 genótipos distintos, assim como, confirmar a existência de 17 casos de sinonímias 

(por exemplo: as denominações Alvarelhão-Branco, Branco-Gouvães e Touriga-Branca referem-

se à mesma casta). Onze pares de acessos com perfis de SSR iguais entre si foram ainda assim 

considerados castas distintas, visto diferirem na cor do bago (Ex: Moscatel-Galego-Roxo e 

Moscatel-Galego-Branco). Estes estudos permitiram uma análise detalhada em grande escala 

das castas aptas para produção de vinho em Portugal o que contribuiu para a atualização da lista 

oficial de castas autorizadas para a produção de vinho em Portugal (Portaria nº 380/2012). 
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Tabela 2 - Exemplos de estudos conduzidos em coleções ampelográficas portuguesas com 
recurso a SSRs 

Nº acessos Origem material Nº loci analisados Referências 

49 

Estação Vitivinícola Nacional e 

Serviços Agrícolas em Biscoitos, 

Terceira 

11 (Lopes et al., 1999) 

12 

Estação Vitivinícola Amândio 

Galhano; Universidade de Trás-os- 

Montes e Alto Douro 

6 
(Pinto-Carnide et al., 

2003) 

51 
Estação Vitivinícola 

Nacional 
6 

(Almadanim et al., 

2007) 

313 
Estação Vitivinícola 

Nacional 
6 (Veloso et al., 2010) 

39 

Estação Vitivinícola Amândio 

Galhano; Universidade de Trás-os- 

Montes e Alto Douro 

12 (Castro et al., 2011) 

25 
Estação Vitivinícola 

Amândio Galhano 
12 (Ferreira et al., 2015) 

 

Os resultados acima descritos demonstraram que o uso de marcadores moleculares 

constitui uma ferramenta passível de complementar os procedimentos existentes na identificação 

e estabelecimento de relações genéticas entre variedades de Vitis vinifera (Thomas et al., 1994). 

No entanto, como referido anteriormente, a identificação de castas baseada unicamente 

em marcadores SSR por vezes não permite a distinção de cultivares, ou seja, variantes somáticos 

não discriminados por estes marcadores, como por exemplo, castas que possuem igual perfil 

SSR (Ferreira et al., 2016) com variação da cor do bago (ex: Malvasia-Fina e Malvasia-Fina-

Roxa) ou que apenas diferem forma da folha (ex: Chasselas e Chasselas Salsa) ou densidade 

de pelos nas folhas (ex: Garnacha Gris e Garnacha Peluda) (Gago et al., 2009). Vários autores 

defendem assim que a identificação de castas deve contemplar quer caracteres morfológicos, 

quer caracteres moleculares de forma a evitar uma identificação errónea de castas. 

Para além disso, a morfologia aliada à fenologia constituem, por vezes, as únicas 

ferramentas disponíveis para reconhecer um dado cultivar em livros e documentos antigos de 

forma a associá-lo a um dado local e história de origem (Schneider e Raimondi, 2014).  
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6.2 Breve introdução aos marcadores SNPs 

Apesar de se ter comprovado a utilidade dos marcadores SSR na identificação de castas, 

na deteção de relações de parentesco, assim como, na deteção de sinonímias e homonímias, 

estes tornam-se obsoletos em relação à identificação e seleção clonal, na medida em que nem 

sempre são capazes de discriminar entre clones/biótipos da mesma casta. Durante os últimos 

dez anos, a genética tem vindo a evoluir no sentido de analisar polimorfismos de um único 

nucleótido, denominados marcadores Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) (Mercati et al., 

2016). 

Os SNPs representam uma variação de sequência no DNA que ocorre quando um 

nucleótido (A, T, C, G) varia no genoma. Apesar dos SNPs serem bi-alélicos, o que reduz a 

informação fornecida pelos mesmos em comparação aos SSR, é possível multiplexar milhares 

de marcadores SNP em arrays e, numa única análise, avaliar as variações alélicas ao longo de 

todo o genoma. A distribuição dos SNPs tende a ocorrer em regiões onde a seleção natural atua, 

ou seja, em zonas que conferem uma adaptação genética favorável. Estes marcadores permitem 

igualmente a identificação de castas, construção de mapas genéticos, análise da diversidade 

genética e melhoramento assistido por marcadores (Mercati et al., 2016). 

Myles et al. (2011) desenvolveram o primeiro array de SNPs para videiras (Vitis9KSNP 

Illumina) que permite analisar simultaneamente 8 898 SNPs, foram testados em 17 amostras de 

DNA incluindo cultivares Vitis vinifera e outras espécies de Vitis. Entretanto, foi descrito o segundo 

SNP array (Vitis18KSNP Illumina) desenvolvido no âmbito do consórcio GrapeReSeq e que 

permite analisar em simultâneo 18 775 SNPs (Le Paslier et al., 2013). 

Os marcadores SNPs permitem assim a análise de dezenas de milhares de polimorfismos 

em simultâneo e serão, muito provavelmente, a ferramenta molecular de rotina para genotipagem 

e identificação de material de Vitis no futuro. No entanto, para que tal aconteça, não só terá de 

existir uma redução dos custos da técnica, mas também terão de ser criadas bases de dados 

semelhantes às existentes para marcadores SSR (Ganal et al., 2012). 

 

7. Evolução do bago 

O crescimento do bago processa-se do vingamento à maturação fisiológica (vindima) 

numa fase inicial lenta seguido de um crescimento mais acelerado por ação de auxinas, 

giberelinas e citocininas produzidas pelas grainhas que promovem uma proliferação celular 
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intensa (Dokoozlian, 2000). Este crescimento em peso, volume e diâmetro do bago durante o seu 

desenvolvimento é caracterizado por uma curva de crescimento sigmoidal dupla que resulta de 

duas fases de crescimento (herbácea e maturação) separadas entre si por uma fase de 

crescimento lento ou nulo, denominada fase lag (Magalhães, 2015). Na figura 22 estão 

representadas as fases de crescimento do bago ao longo do ciclo de maturação. 

 

 

Figura 22 - Fases de crescimento do bago e acumulação de compostos (adaptado de Magalhães, 
2015) 

 

 Fase herbácea ou de crescimento rápido 

O bago encontra-se verde, de consistência dura e aumenta de tamanho devido à 

multiplicação celular dos tecidos do ovário. Comporta-se como qualquer outro órgão verde da 

videira, pelo que realiza fotossíntese e respiração celular (Dokoozlian, 2000). Nesta fase, os 

ácidos acumulam-se rapidamente atingindo o seu máximo pouco antes do pintor. O ácido tartárico 

é produto secundário do metabolismo dos açúcares, pelo que durante a fase de crescimento 

herbáceo aumenta rapidamente de concentração devido à intensa multiplicação celular existente. 
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Já o ácido málico, intermediário do metabolismo do bago, é armazenado através do açúcar 

produzido. Também ocorre um aumento na concentração de ácidos hidroxicinâmicos que se 

distribuem ao longo da película e da polpa (Conde et al., 2007). 

O açúcar acumulado provém da própria atividade fotossintética do bago e grande parte é 

consumido na multiplicação celular e no crescimento e maturação das grainhas. Também os 

taninos, incluindo as catequinas monoméricas, começam a acumular-se durante esta primeira 

fase de crescimento (Kennedy, 2002). 

Por outro lado, o fluxo de seiva para o bago através do xilema cessa, o estímulo hormonal 

das grainhas vai diminuindo e dá-se uma redução progressiva da atividade fotossintética das 

películas (Dokoozlian, 2000). Ao término desta fase, o número total de células por bago encontra-

se definido (Kennedy, 2002). 

 

 Fase translúcida do bago ou fase lag 

Nesta fase, ocorre uma diminuição do crescimento da videira e o bago começa a pintar 

ao mesmo tempo que cessa o crescimento por multiplicação celular e aumenta o volume por 

dilatação das suas células. Ocorre a hidrólise das pectinas das membranas celulares pela 

poligalacturonase, o que provoca a diminuição da dureza, aumento da elasticidade e 

permeabilidade ao oxigénio da polpa. As grainhas atingem o seu tamanho final enquanto ocorre 

uma síntese progressiva de flavonas em castas brancas e antocianinas em castas tintas e inicia-

se a síntese de aromas e polifenóis. Nesta altura, o bago encontra-se rico em ácido málico e 

tartárico e baixo em açúcares redutores (Dokoozlian, 2000). 

 

 Fase maturação 

O bago aumenta de volume devido ao aumento dos vacúolos celulares e a película cresce 

numa proporção menor que a polpa, criando-se uma enorme tensão no bago (Magalhães, 2015). 

As auxinas, giberelinas e citocininas atingem níveis mínimos enquanto os níveis de ácido 

abscísico e etileno aumentam até meio da maturação diminuindo de seguida. O ácido abscísico 

inibe a mitose, ativa a invertase que desdobra sacarose em frutose e glucose e aumenta a 

acumulação em antocianinas da película (Dokoozlian, 2000). 

Inicialmente, a frutose é consumida preferencialmente em reações de síntese. 

Posteriormente, a glucose é consumida na respiração até que, ao atingir a maturação fisiológica, 
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as concentrações de glucose/frutose são semelhantes. Nesta fase o açúcar é transportado 

através de mecanismos hormonais e osmóticos entre as folhas e os bagos. 

Durante a fase de maturação, o conteúdo de taninos diminui nas grainhas, através de 

reações de oxidação, à medida que se fixam à superfície da grainha (Kennedy, 2002). Também 

a concentração total em ácidos diminui: enquanto o teor em ácido tartárico se mantém 

praticamente constante, o teor em ácido málico diminui devido às reações de combustão (forma 

de obtenção de energia já que o consumo de açúcares se encontra inibido) (Dokoozlian, 2000). 

Por fim, o sabor resultante do bago provém maioritariamente do balanço ácido/açúcar e da 

síntese de compostos aromáticos e de percursores formados nesta fase (Conde et al., 2007). 

 

8. Composição fenólica do bago 

Os compostos fenólicos são caracterizados por possuírem pelo menos um anel aromático 

com um ou mais grupos hidroxilo ligados. Podem variar desde compostos simples de baixo peso 

molecular, com apenas um anel aromático, a taninos e derivados de polifenóis complexos e 

encontram-se normalmente ligados a açúcares e ácidos orgânicos (Crozier et al., 2009). 

Os compostos fenólicos não-voláteis constituem uma família heterogénea de compostos 

químicos responsáveis por propriedades organolépticas dos vinhos como a cor, paladar, corpo, 

textura, amargor e adstringência. Incluem ácidos fenólicos (benzóicos e hidroxicinâmicos), 

estilbenos (resveratrol) e flavonoides. Os flavonoides mais comuns no vinho são flavonóis, 

catequinas (flavan-3-ois) e, em vinhos tintos, antocianinas (Ribéreau-Gayon et al., 2006), cuja 

estrutura básica se encontra representada na figura 23. 

 

 

Figura 23 - Estrutura básica do esqueleto dos flavonóis, flavanóis e antocianidinas. Adaptado de 
Crozier et al., 2009 

 

A expressão do teor destes componentes na uva depende de fatores como a casta e seu 

grau de maturação e de fatores ambientais na vinha como as condições meteorológicas do ano 
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(intensidade da luz e temperatura), solo, o estado sanitário das uvas e práticas culturais. Os 

compostos fenólicos são encontrados, principalmente, nas camadas internas da película e da 

grainha e a sua existência na polpa é reduzida (Xia et al., 2010). 

Sendo que a composição fenólica dos vinhos é responsável pelas suas propriedades 

organoléticas, o conhecimento acerca das características físico-químicas intrínsecas de cada 

casta pode ajudar à tomada de decisões em adega com o intuito de obter um determinado perfil 

de vinho (Garrido e Borges, 2013). 

Em adição, os polifenóis presentes nos bagos e nos vinhos tintos têm atraído atenção 

devido às suas propriedades para a saúde humana. Entre outras destacam-se atividades 

antioxidantes, cardioprotetoras, anticancerígenas, anti-inflamatórias, anti-envelhecimento e 

propriedades antimicrobiais sendo que as antocianinas, os flavanóis e o resveratrol se encontram 

descritos na literatura como representantes dos componentes funcionais responsáveis pela maior 

parte das atividades biológicas da uva (encontram-se alguns exemplos mencionados na tabela 

3) (Xia et al., 2010).  

 

Tabela 3 - Bioatividade de alguns compostos fenólicos presentes em bagos (Adaptado de Xia et 
al., 2010) 

Composto fenólico Bioatividade 

Catequina 

Anticancerígena 

Capacidade de captar radicais livres 

Antibacteriana 

Anti-inflamatória 

Protetora contra a oxidação da membrana 

Epicatequina Antibacteriana 

Antocianina 

Vasodilatação 

Capacidade de captar radicais livres 

Antibacteriana 

Indutora da apoptose em células cancerígenas 

Antioxidante 
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8.1 Flavonóides 

Os flavonóides possuem uma estrutura de 15 carbonos em que dois anéis aromáticos se 

encontram ligados por uma cadeia de 3 carbonos (C6-C3-C6) que podem (ou não) ser parte de 

um terceiro anel. Este esqueleto de carbonos é responsável pela diversidade nas propriedades 

químicas desta família de compostos. Na natureza, os flavonóides podem ocorrer em formas 

livres ou conjugadas encontrando-se, recorrentemente esterificados com uma ou duas moléculas 

de açúcares através de, pelo menos, um grupo hidroxilo (O-Glyc). Outro tipo de glicósidos (C-

Gly) pode ocorrer quando a ligação da molécula de açúcar ocorre diretamente no esqueleto 

flavonóide através de uma ligação C-C (Garrido e Borges, 2013).  

 

8.1.1 Antocianinas 

Na natureza, as antocianinas são antocianidinas glicosiladas, ou seja, ocorrem na forma 

heterosídica, sendo que, por hidrólise ácida, dão origem à antocianidina (aglicona)             

correspondente. Podem também encontrar-se conjugadas a hidroxicinamatos ou ácidos 

orgânicos como o ácido acético (Crozier et al., 2009). Estes pigmentos antociânicos são 

responsáveis pela cor das uvas e do respetivo vinho, característica que é determinada pela sua 

estrutura química (grau de hidroxilação, metilação ou glicosilação). A sua estrutura, catião flavílio, 

inclui dois anéis benzénicos ligados por um heterociclo oxigenado catiónico insaturado que deriva 

de um núcleo de 2-fenilbenzopirílico. Em uvas tintas foram identificadas cinco antocianidinas, 

com dois ou três substituintes (OH e OCH3), de acordo com a substituição do núcleo lateral 

(Ribéreau-Gayon et al., 2006): cianidina (vermelho-alaranjado), peonidina (vermelho), petunidina, 

delfinidina e malvidina (vermelho azulado), como se encontram referenciadas na figura 24. As 

antocianinas são pigmentos das uvas que se encontram localizados tanto na película dos bagos 

como nas folhas. De notar que, nas castas denominadas tintureiras, existe também acumulação 

de antocianinas na polpa (Ribéreau-Gayon et al., 2006). 
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Figura 24 - Estruturas químicas das antocianidinas presentes em vinhos tintos. Adaptado de 
Crozier et al., 2009 

 

8.2 Taninos 

Os taninos são polifenóis que apresentam propriedades adstringentes capazes de 

provocar precipitação das proteínas e glucoproteínas da saliva. Dividem-se normalmente em 

duas classes: taninos hidrolisáveis e taninos condensados. Os primeiros, incluem galotaninos e 

elagitaninos que libertam ácido gálico e ácido elágico por hidrólise ácida, respetivamente. Estes, 

não são constituintes naturais dos vinhos, pelo que a sua possível presença dever-se-á a uma 

adição de taninos comerciais (Ribéreau-Gayon et al., 2006).  

Os taninos condensados ou protoantocianidinas são compostos poliméricos que dão 

origem a antocianidinas principalmente cianidina, por aquecimento a 100 º C em meio ácido 

(reação de Bate-Smith). Encontram-se nos componentes sólidos das uvas (películas e grainhas), 

bem como na polpa, e ocorrem geralmente como oligómeros e polímeros de 3-flavanóis ou 

catequinas (Ribéreau-Gayon et al., 2006; Garrido e Borges, 2013). As proantocianidinas diferem 

na natureza das suas subunidades consoante o tipo de isómero (+) - catequina e (-) - epicatequina 

(figura 25), no grau médio de polimerização e na localização das ligações entre as subunidades 

(Crozier et al., 2009).  

As protoantocianidinas são responsáveis por características sensoriais no vinho como a 

adstringência, cor, textura, corpo e amargor, assim como, possuem um papel importante no 

processo de envelhecimento dos vinhos já que possuem capacidades de oxidação, condensação 

e polimerização (Garrido e Borges, 2013). 
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Figura 25 - Subunidades das protoantocianidinas. Catequina e o seu isómero Epicatequina. 
Adaptado de Crozier et al., 2009 
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Capítulo II - Material e métodos 

1. Caracterização do campo experimental 

O estudo foi realizado numa parcela de vinha velha localizada na Quinta das Carvalhas 

de acordo com a figura 26 (N Lat.: 41°10’26.28´´; O Long.: 7°31’47.03’’; alt. 388 m), freguesia de 

Ervedosa do Douro, na sub-região Cima Corgo da Região Demarcada do Douro durante o ano 

vitícola de 2016.  

A parcela onde foi desenvolvido este ensaio (figuras 26 e 27) encontra-se sistematizada 

em socalcos tradicionais tendo sido enxertada em 1940 no porta-enxerto Rupestris du Lot. Esta 

possui exposição predominante a quadrante norte, na direção nordeste. O compasso é de 1,20 

m * 0,95 m (distância entre videiras x distância da entrelinha) o que corresponde a uma densidade 

de plantação de aproximadamente 8 771 videiras por hectare. A parcela compreende uma mistura 

de castas conduzidas em poda curta de dois a três braços assentes em talão. Durante o 

levantamento, foram marcadas 98 plantas definidas pelo produtor em função do 

desconhecimento sua identidade varietal. O código escolhido para marcar as plantas encontra-

se representado por “número do bardo*número da videira no bardo”. Nas 98 videiras marcadas 

foram efetuadas determinações genéticas, vitícolas e análises químicas ao bago que serão 

descritas neste capítulo. Todas as determinações foram individualizadas por videira. Após a 

identificação molecular, as amostras foram tratadas pela sua identidade, ou seja, por casta. Das 

98 videiras, foi possível identificar 56, as quais correspondem a 19 castas distintas. 

 

 

Figura 26 - Fotografia aérea da parcela em estudo. A área onde decorreu o ensaio encontra-se 
delimitada pela linha amarela. (Fonte: Google Earth) 
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Figura 27 - Parcela onde decorreu o ensaio  

 

2. Caracterização pedo-climática da parcela 

Para a caracterização do solo, dado que não se procedeu à colheita e análise de amostras 

de solo na parcela, recorreu-se a dados fornecidos pela Quinta das Carvalhas. Este caracteriza-

se por possuir textura média e baixo teor em matéria orgânica (inferior a 1%). Por outro lado, o 

solo encontra-se satisfatoriamente provido de elemento fino (limo), possui baixa/média fertilidade 

e a reação do solo com a água é ácida.  

Na inexistência, à data da recolha do material vegetativo, de uma estação climatológica 

na parcela, recorreu-se aos dados meteorológicos fornecidos pela Associação Desenvolvimento 

Da Viticultura Duriense (ADVID). O ano vitícola de 2015/2016 teve início com uma precipitação 

inferior à Normal Climatológica (NC), cenário que se inverteu em janeiro, onde as estações 

climatéricas da ADVID registaram cerca de duas vezes mais precipitação em relação à NC. O 

total ocorrido para a precipitação entre o período de novembro a fevereiro foi superior face à NC, 

o que contrastou com os valores médios de temperatura do ar que foram razoavelmente 

superiores. Já durante a primavera, registaram-se temperaturas médias significativamente 

inferiores à média da NC e, por sua vez, valores de precipitação significativamente superiores, 

com destaque para o mês de abril, onde se registou mais do dobro da precipitação. A instabilidade 
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manteve-se com a chegada do verão, com ocorrência de trovoadas e queda de granizo em alguns 

locais até à primeira semana de julho. Por outro lado, observou-se um aumento das temperaturas 

e ausência de precipitação durante um período prolongado (cerca de 3 meses). Por fim, as 

temperaturas médias mantiveram-se altas durante o período de vindimas com destaque para a 

ocorrência de precipitação (10 a 20 mm) entre 13 e 15 de setembro e ainda descida acentuada 

das temperaturas noturnas acompanhada pela ocorrência de precipitação mais intensa a partir 

de 11 de outubro. Em suma, o ano vitícola acima mencionado caracterizou-se por um inverno 

quente e chuvoso, primavera fria e muito chuvosa e verão extremamente quente e seco (figura 

28) (ADVID, 2016). 

 

 

Figura 28 - Climatograma da região do Douro, sub-região Cima Corgo (Pinhão), de novembro de 
2015 a outubro de 2016. Fonte: ADVID 

 

3. Práticas culturais e tratamentos efetuados na parcela 

A tabela 4 apresenta, de forma sintética, as intervenções culturais e tratamentos 

fitossanitários realizados na parcela de vinha velha onde decorreu o ensaio. 
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Tabela 4 - Intervenções culturais e tratamentos fitossanitários, realizados na parcela em estudo, 
no ano vitícola de 2016 

Meses Operações Tratamentos/ Correções 

Dezembro 
Poda de manutenção e de 

rejuvenescimento 
 

Janeiro 

Poda de manutenção e de 

rejuvenescimento 

Reparação da armação 

Descava e corte de rebentos 

 

Fevereiro 
Reparação da armação 

Descava e corte de rebentos 

Aplicação de herbicida na linha: 

Glifosato + Flazassulfurão 

Abril Despampa  

Maio Ampara 1º tratamento: vitipec (fungicida anti-

míldio penetrante) + pencol (fungicida 

contra o oídio) 

2º tratamento: Vitipec + Prosper 

(fungicida sistémico contra o oídio) 

3º tratamento: Cuprocol (fungicida 

preventivo contra o míldio) + Prosper + 

Coragen (inseticida contra a traça da 

uva) 

4º tratamento: Cuprocol  + Karaten 

(inseticida de contacto contra a traça da 

uva) 

5º tratamento a 40% da parcela: 

Insegar - medida preventiva à terceira 

geração da traça 

Junho 

Despampa 

Ampara 

Desponta 

Julho 
Desponta 

Desfolha 

 

4. Caracterização do comportamento vitícola da parcela 

Durante a maturação, avaliou-se os cachos de todas as videiras em estudo em termos de 

percentagem de bagos secos, desavinho, podridão e bagoinha, sendo que esta última foi 

diferenciada entre verde e doce. Os intervalos considerados para a avaliação dos parâmetros 

referidos foram < 10%, 25%, 50%, 75% e 100%. À data da vindima, efetuou-se a contagem do 

número de cachos por videira e respetiva produtividade. 
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Durante o repouso vegetativo e antes da realização da poda de inverno, efetuaram-se 

estudos de fertilidade onde se procedeu à contagem da carga à poda, olhos dormentes, 

lançamentos ladrões, principais e secundários. Após este registo e com recurso a uma balança 

dinamométrica de 5 kg com divisões mínimas de 50 g, efetuou-se o registo do peso de lenha de 

poda (expressão vegetativa) de todas as videiras.  

 

4.1 Estimativa do equilíbrio vegetativo, produtivo e qualitativo de uma dada 

videira 

 

As determinações efetuadas tiveram como intuito calcular parâmetros que determinassem 

o equilíbrio vegetativo e produtivo de uma dada videira, segundo Smart e Robinson (1991) e Toda 

(2011): 

 Vigor 

Encontra-se relacionado com a dinâmica de crescimento da videira, pelo que se 

caracteriza por varas de comprimento e diâmetro elevados, entrenós longos e tendência para o 

desenvolvimento de netas, lançamentos secundários e ladrões. Por outro lado, o aumento do 

vigor conduz ao aumento da superfície e da tonalidade da folha.  

Para que os cachos se encontrem em boas condições microclimáticas e para que o 

equilíbrio da planta seja favorável a uma produção adequada, o vigor deve ser tido em conta. 

Com o objetivo de se calcular o vigor com recurso a uma balança dinamométrica, mediu-se o 

peso de lenha de poda bem como, se contabilizou o número de varas. 

 

𝑉𝑖𝑔𝑜𝑟 (𝑔) =
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑙𝑒𝑛ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑑𝑎 (𝑔)

𝑛º 𝑣𝑎𝑟𝑎𝑠
 

 

 Índice de Ravaz 

 O Índice de Ravaz sugere que o rácio produtividade/peso da lenha de poda é a chave 

para avaliar o equilíbrio vegetativo/produtivo de uma videira, ou seja, só com vigor médio e Índice 

de Ravaz equilibrado se atinge o chamado “Índice de capacidade de carga”. 
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Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑅𝑎𝑣𝑎𝑧 =
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 (𝑔)

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑙𝑒𝑛ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑑𝑎 (𝑔)
 

 

 Número de lançamentos/m2 

O número de lançamentos por m2 foi calculado através da contagem da totalidade dos 

lançamentos em relação ao perímetro da sebe. 

 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑛ç𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑚   =
𝑛º 𝑙𝑎𝑛ç𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑖𝑠 𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑á𝑟𝑖𝑜𝑠 +  𝑛º 𝑙𝑎𝑑𝑟õ𝑒𝑠

(2 × 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑎 𝑠𝑒𝑏𝑒) + 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑢𝑟𝑎 𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑎 𝑠𝑒𝑏𝑒 
 

 

 Percentagem de abrolhamento 

A percentagem de abrolhamento foi determinada através da contagem de gomos 

abrolhados em relação ao número total deixados à poda. 

 

% 𝑎𝑏𝑟𝑜𝑙ℎ𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
𝑛º 𝑜𝑙ℎ𝑜𝑠 𝑎𝑏𝑟𝑜𝑙ℎ𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑛º 𝑜𝑙ℎ𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑖𝑥𝑎𝑑𝑜𝑠 à 𝑝𝑜𝑑𝑎
 × 100 

 

 Peso médio do cacho 

O peso médio do cacho estimou-se por pesagem direta dos seus cachos e contagem do 

número dos mesmos, pelo que se procedeu a este calculo à data da vindima: 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑐ℎ𝑜 =  
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠 (𝑔)

𝑛º 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠
 

  

5. Caracterização ampelográfica pelo método morfológico 

A caracterização ampelográfica das videiras foi efetuada com recurso aos parâmetros que 

se encontram presentes na lista de descritores de castas de videira e espécies de Vitis do OIV 

(2009). Os parâmetros avaliados foram os seguintes: 67 – forma do limbo, 68 – número de 

lóbulos, 79 – grau de abertura do seio peciolar, 80 – forma da base do seio peciolar, 82 – grau 
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de abertura/sobreposição do seio lateral superior, 83-1 – forma da base do seio lateral superior 

referentes à folha adulta. Para caracterização do cacho foram utilizados os seguintes parâmetros: 

204 – compacidade, 206 – comprimento do pedúnculo do cacho principal, 207 – lenhificação do 

pedúnculo, 208 – forma. Por fim, foram utilizados os parâmetros 220 – comprimento, 221 – 

largura, 222 – uniformidade, 223 – forma e 227– pruína, referentes ao bago. 

 

6. Identificação molecular por marcadores microssatélites 

6.1 Extração de DNA 

As folhas jovens foram colhidas individualmente em cada planta no campo, identificadas 

com respetivo código de “número do bardo*número da videira no bardo”, guardadas em gelo no 

campo e, posteriormente, armazenadas a -80 °C no laboratório.  

O DNA genómico foi extraído das folhas jovens com recurso ao kit DNeasy Plant Mini Kit 

(Qiagen, Hilden, Alemanha) e auxílio do equipamento Tissuelyser II (Quiagen Hilden, Alemanha), 

seguindo as instruções do fabricante, com modificação da etapa de incubação a 65 °C que se 

prolongou por 30 minutos. 

  

6.2 Reações de amplificação de microssatélites 

A amplificação do DNA foi realizada com recurso a seis pares de primers que flanqueiam 

as sequências nucleares recomendadas pela OIV para a identificação de Vitis: VVMD5 e VVMD7 

(Bowers et al., 1996), VVMD27 (Bowers et al., 1999), VrZag62 e VrZag79 (Sefc et al., 2000) e 

VVS2 (Thomas e Scott, 1993). Os primers forward [F] de cada par estavam marcados com os 

fluorocromos NED, VIC e 6-FAM que, por sua vez, emitem fluorescência na zona do amarelo, 

verde e azul, respetivamente (tabela 5). Procedeu-se à amplificação dos seis loci SSR em duas 

multiplex (designadas A e B) (tabelas 6 e 7). O termociclador T-Gradient Thermoblock (Biometra, 

Göttingen, Alemanha) foi programado de acordo com as especificações descritas na tabela 8. 
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Tabela 5 - Designação dos seis loci SSR amplificados, sequência e marcação dos primers 
utilizados 

Locus Sequência dos primers (5’-3’) Fluorocromo 

VrZAG79 
[F] AGA TTG TGG AGG AGG GAA CAA ACC G 

NED 
[R] TGC CCC CAT TTT CAA ACT CCC TTC C 

VrZAG62 
[F] GGT GAA ATG GGC ACC GAA CAC ACG C 

VIC 
[R] CCA TGT CTC TCC TCA GCT TCT CAG C 

VVMD27 
[F] GTA CCA GAT CTG AAT ACA TCC GTA AGT 

6-FAM 
[R] ACG GGT ATA GAG CAA ACG GTG T 

VVMD7 
[F] AGA GTT GCG GAG AAC AGG AT 

VIC 
[R] CGA ACC TTC ACA CGC TTG AT 

VVMD5 
[F] CTA GAG CTA CGC CAA TCC AA 

6-FAM 
[R] TAT ACC AAA AAT CAT ATT CCT AAA 

VVS2 
[F] CAG CCC GTA AAT GTA TCC ATC 

NED 
[R] AAA TTC AAA ATT CTA ATT CAA CTG G 

[F] primer forward; [R] primer reverse 

 

Tabela 6 - Componentes e respetivos volumes utilizados na reação de amplificação dos loci VVS2, 
VVMD5 e VVMD7 (Multiplex A) 

Componentes da mistura Volume (μL) 

H2O 1,00 

Tampão 10x 2,00 

MgCl2 (25mM) 1,60 

dNTPs (2,5 mM) 1,60 

Primer VVS2 Forward (4,5 μM) 2,22 

Primer VVS2 Reverse (4,5 μM) 2,22 

Primer VVMD5 Forward (4,5 μM) 2,22 

Primer VVMD5 Reverse (4,5 μM) 2,22 

Primer VVMD7 Forward (4,5 μM) 1,11 

Primer VVMD7 Reverse (4,5 μM) 1,11 

Enzima Taq DNA polimerase (5 U/μL) 0,20 

BSA (1 mg/mL) 1,00 

DNA (10 ng/μL) 1,50 
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Tabela 7 - Componentes e respetivos volumes utilizados na reação de amplificação dos loci 
VrZAG79, VVMD27 e VrZAG62 (Multiplex B) 

Componentes da mistura Volume (μL) 

H2O 2,30 

Tampão 10x 2,00 

MgCl2 (25mM) 1,60 

dNTPs (2,5 mM) 1,60 

Primer VrZAG79 Forward (4,5 μM) 2,22 

Primer VrZAG79 Reverse (4,5 μM) 2,22 

Primer VVMD27 Forward (4,5 μM) 2,22 

Primer VVMD27 Reverse (4,5 μM) 2,22 

Primer VrZAG62 Forward (4,5 μM) 0,44 

Primer VrZAG62 Reverse (4,5 μM) 0,44 

Enzima Taq DNA polimerase (5 U/μL) 0,20 

BSA (1 mg/mL) 1,00 

DNA (10 ng/μL) 1,50 

 

Tabela 8 - Programa de amplificação 

Etapa 
Nº de ciclos Temperatura (°C) Tempo (s) 

Desnaturação inicial 1 95 300 

Desnaturação 

40 

94 45 

Hibridação 50 60 

Extensão 72 90 

 

 

6.3 Eletroforese em gel de agarose 

A eletroforese dos produtos de PCR para determinação de intensidades de amplificação 

foi realizada em gel de agarose a 2% (p/v), em tampão TBE 1x (0.89 M Tris/Borato pH 8.3, 20mM 

Na2EDTA) (National diagnostics, Atlanta, EUA), onde foi incluído SyBr Green (Merck, Darmstadt, 

Alemanha) como corante fluorescente. Após a reação de PCR, adicionou-se 5 μL de solução 

deposição 3x (Bioron, Ludwigshafen, Alemanha) a 7,5 μL de cada produto de PCR, sendo 

posteriormente carregados no gel, reservando sempre em cada gel dois poços para depositar o 

marcador molecular GeneRuler 100 bp (Thermo Scientific, Waltham, EUA). A electroforese 
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decorreu à voltagem constante de 90 V. Terminada a corrida, o gel foi transferido para o 

transiluminador de radiação UV, Molecular Imager Gel® Doc XR- (Bio-Rad, Berkeley, EUA), para 

aquisição das imagens, efetuada através do software Image Lab (Bio-Rad, Berkeley, EUA). 

 

6.4 Eletroforese capilar  

A análise de fragmentos ocorreu no laboratório externo da Unidade de Genómica da 

Universidade Complutense de Madrid. Diferentes volumes dos produtos de PCR, determinados 

de acordo com intensidade visível na eletroforese em gel de agarose (ponto anterior 6.3) foram 

previamente diluídos em água ultra-pura num volume final de 60 μL. A eletroforese capilar 

decorreu no sequenciador automático (ABI PRISM modelo 3730, PE Applied Biosystems, Foster 

City, CA, USA), com deteção por fluorescência. Foi utilizado o marcador interno GS500LIZ (PE 

Applied Biosystems, Foster City, CA, USA) e o tamanho exato dos fragmentos amplificados 

determinado através do software Peak Scanner v.1.0 (PE Applied Biosystems, Foster City, CA, 

USA). 

 

6.5 Análise de dados de microssatélites  

Para estabelecer as relações genéticas entre os acessos, com base nos resultados da 

amplificação dos seis loci microssatélites, elaborou-se uma matriz binária de presença (1)/ 

ausência (0) de cada alelo amplificado. A matriz foi importada para o programa informático 

NTSYS-pc v2.02 (Rohlf, 2005) de forma a obter um dendrograma baseado no coeficiente de 

similaridade DICE (Dice, 1945) e no método de agrupamento Unweighted Pair-Group with Method 

Arithmetic Mean (UPGMA). Procedeu-se ainda ao cálculo das frequências alélicas, frequências 

genotípicas e heterozigosidade observada. 

 

7. Análise de parâmetros qualitativos dos bagos 

7.1 Recolha de material vegetal para avaliação qualitativa do bago 

Aquando do registo de produtividade, procedeu-se à colheita de bagos que 

posteriormente foram armazenados em falcons de 50 mL, a -30 °C. Mais tarde, procedeu-se à 

contagem do número de bagos por falcon e à determinação do seu peso total. Posteriormente, 
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as grainhas, películas e respetiva polpa foram separadas para se proceder às diferentes análises 

a seguir descritas. 

 

7.2 Preparação das amostras 

As grainhas e películas de cada amostra foram liofilizadas (Coolsafe 55-4, Milheirós, 

Portugal) durante 72 e 96 horas, respetivamente. De seguida, os liofilizados foram triturados com 

recurso a um moinho (Quilive 5321, Villeneuve d’Ascq, França) e mantidas num exsicador até 

análise posterior. 

 

7.3 Avaliação qualitativa dos bagos 

A concentração em sólidos solúveis, álcool provável e pH foram determinados por análise 

do homogeneizado da polpa. 

O pH foi determinado por potenciometria com recurso ao elétrodo de um titulador Schott 

Titroline Easy (General Laboratory Supply, Pasadena, USA).  

O ○Brix e o álcool provável do sobrenadante foram lidos com recurso a um refratómetro 

digital Hanna HI 96813 (Hanna Instruments Portugal, Póvoa de Varzim, Portugal) com 

compensação automática da temperatura. 

  

7.4 Extração de compostos fenólicos 

Após a etapa de trituração das amostras, foram preparadas três repetições de 0,1 g 

(grainhas ou películas) em eppendorfs. Adicionou-se 1,7 mL de uma solução hidroalcoólica a 

50% (v/v) (Fischer Scientific UK, Loughborough, Inglaterra) a cada eppendorf sendo colocados 

no agitador rotativo (Stuart General Rotator STR4, Sttafordshire, Inglaterra) durante 1 hora. De 

seguida, os eppendorfs foram centrifugados (centrifuge 5804 R, Eppendorf, Hamburgo, 

Alemanha) durante 20 minutos a 15286 rcf (11683 rpm) e o sobrenadante, agora denominado 

extrato, recolhido. Por fim, repetiu-se o processo com uma nova alíquota de 1,7 mL de solução 

hidroalcoólica. 
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7.5 Determinação de antocianinas e polifenóis totais 

Foram adicionados 3,7 mL de uma solução 1,0 M de HCl (Panreac, Barcelona, Espanha) 

a 100 μL de extrato (ponto 7.4). Após 3 horas de incubação à temperatura ambiente, foi medida 

a absorvância do extrato no espectrofotómetro (Thermo Fisher Scientific, Massachussets, EUA) 

a 280 nm e 520 nm, utilizando água desionizada como referência. 

O teor de antocianinas totais foi determinado através da leitura da absorvância a 520 nm 

enquanto, o teor de polifenóis foi determinado pela leitura da absorvância a 280 nm. Os resultados 

finais foram calculados pelas fórmulas seguintes e encontram-se expressos em mg de malvidina-

3-glucósido por g de bago para o teor de antocianinas e em mg de equivalentes de epicatequina 

(EEC) por g de bago para o teor de polifenóis. 

 

 𝐴𝑛𝑡𝑜𝑐𝑖𝑎𝑛𝑖𝑛𝑎𝑠 (𝑚𝑔/𝑔) í  =  
 ×  ×   × 

 ×  ×  
×

 í  

 í  
 

𝐴𝑛𝑡𝑜𝑐𝑖𝑎𝑛𝑖𝑛𝑎𝑠 (𝑚𝑔/𝑏𝑎𝑔𝑜) =  𝐴𝑛𝑡𝑜𝑐𝑖𝑎𝑛𝑖𝑛𝑎𝑠 (𝑚𝑔/𝑔) í × 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 í  

 𝐴𝑛𝑡𝑜𝑐𝑖𝑎𝑛𝑖𝑛𝑎𝑠 (𝑚𝑔/𝑔)  =  𝐴𝑛𝑡𝑜𝑐𝑖𝑎𝑛𝑖𝑛𝑎𝑠 (𝑚𝑔/𝑔) í  ×
 í

  
 

 

 

 𝑃𝑜𝑙𝑖𝑓𝑒𝑛ó𝑖𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠 (𝑚𝑔/𝑔) í /  =  
×  ×   × 

 ×  ×  
  ×

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑝𝑒𝑙í𝑐𝑢𝑙𝑎/𝑔𝑟𝑎𝑖𝑛ℎ𝑎 𝑙𝑖𝑜𝑓𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑝𝑒𝑙í𝑐𝑢𝑙𝑎/𝑔𝑟𝑎𝑖𝑛ℎ𝑎 𝑓𝑟𝑒𝑠𝑐𝑎

  

 

 𝑃𝑜𝑙𝑖𝑓𝑒𝑛ó𝑖𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠 (𝑚𝑔/𝑏𝑎𝑔𝑜)  = 

= 𝑃𝑜𝑙𝑖𝑓𝑒𝑛ó𝑖𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠 𝑚𝑔/𝑔
𝑝𝑒𝑙í𝑐𝑢𝑙𝑎

 × 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 í  + 𝑃𝑜𝑙𝑖𝑓𝑒𝑛ó𝑖𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠 𝑚𝑔/𝑔
𝑔𝑟𝑎𝑖𝑛ℎ𝑎

× 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎   

 

 𝑃𝑜𝑙𝑖𝑓𝑒𝑛ó𝑖𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠 (𝑚𝑔/𝑔) =  
ó   ( / )

 
 

 

7.6 Determinação de taninos precipitáveis pela metilcelulose 

O procedimento seguido para as amostras controlo e tratado decorreu com a adição dos 

reagentes segundo a tabela 9.  Após a adição da metilcelulose nas soluções tratadas, os 

eppendorfs foram agitados e colocados em repouso durante 3 minutos até à adição das soluções 

seguintes. O tempo de incubação foi de 10 min e, após este período de tempo, as amostras foram 
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centrifugadas a 15286 rcf (11683 rpm) durante 5 minutos. Mediu-se a absorvância das amostras 

a 280 nm utilizando água desionizada como referência. 

 

Tabela 9 - Volumes a adicionar, em μL, aos eppendorfs da amostra tratada e de controlo 

Soluções a adicionar Controlo (μL) Tratado (μL) 

Amostra 50 50 

Solução de metilcelulose a 0,04% (v/v) (Alfa Aesar, 
Karlsruhe, Alemanha) 

- 600 

Solução saturada de (NH4)2SO4 (PanReac AppliChem, 
Darmstadt, Alemanha) 

400 400 

Água desionizada 1550 950 

 

 

O resultado final foi calculado pelas fórmulas seguintes e encontra-se expresso em mg de 

EEC por g de bago. 

 𝑇𝑒𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑛𝑖𝑛𝑜𝑠 (𝑚𝑔/𝑔) í /  =  
×  ×

 

×  
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑝𝑒𝑙í𝑐𝑢𝑙𝑎/𝑔𝑟𝑎𝑖𝑛ℎ𝑎  𝑙𝑖𝑜𝑓𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑝𝑒𝑙í𝑐𝑢𝑙𝑎/𝑔𝑟𝑎𝑖𝑛ℎ𝑎 𝑓𝑟𝑒𝑠𝑐𝑎

  

 

 𝑇𝑒𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑛𝑖𝑛𝑜𝑠 (𝑚𝑔/𝑏𝑎𝑔𝑜)  = 

 =  𝑇𝑒𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑛𝑖𝑛𝑜𝑠 𝑚𝑔/𝑔
𝑝𝑒𝑙í𝑐𝑢𝑙𝑎

× 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 í  + 𝑇𝑒𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑛𝑖𝑛𝑜𝑠 𝑚𝑔/𝑔
𝑔𝑟𝑎𝑖𝑛ℎ𝑎

 ×  𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎   

 

 𝑇𝑒𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑛𝑖𝑛𝑜𝑠 (𝑚𝑔/𝑔)  =  
   ( / )

 

 

8. Análise Estatística 

A análise de grupos ou clusters é uma técnica exploratória multivariada que permite 

agrupar sujeitos ou variáveis em grupos homogéneos relativamente a uma ou mais 

características comuns. Para a identificação dos grupos recorreu-se à análise de clusters 

hierárquica com o método de Ward usando como medida de dissemelhança a distância euclidiana 

quadrada.  
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Posteriormente, usou-se o método não hierárquico k-Means para a classificação de cada 

casta nos clusters retidos. Para identificar quais as variáveis com maior importância nos clusters 

retidos, procedeu-se à análise da estatística F da ANOVA dos mesmos (Maroco, 2010). Todas 

as análises foram efetuadas com o SPSS Statistics (versão 22, IBM SPSS, Chicago, IL). 

As correlações entre as diferentes variáveis foram realizadas através do coeficiente de 

correlação linear de Pearson, situando-se os níveis de significância estatística em p < 0,01 e em 

p < 0,05, para correlações significativas. 
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Capítulo III – Resultados e discussão 

1. Identificação molecular por marcadores de microssatélites 

As análises moleculares realizadas com base nos seis loci SSR recomendados pela OIV 

em 98 acessos resultaram na identificação de 56 acessos, correspondendo a 19 genótipos 

distintos de castas presentes na Coleção Ampelográfica Portuguesa (tabela 10). Os restantes 42 

acessos (os quais apresentaram 37 genótipos distintos) correspondem a genótipos novos, não 

publicados previamente, pelo que se mantêm de identidade varietal desconhecida.  

Dos 98 acessos estudados, foram obtidos 56 perfis moleculares distintos pelo que a 

percentagem de clonalidade foi de cerca de 43% face ao número inicial de genótipos. 

Foi detetado um total de 56 alelos, variando entre seis no locus menos informativo, 

VVMD27, o que está de acordo com o reportado por Gago et al. (2009) e Cunha et al. (2010) e 

nove no locus em VVMD5, com uma média total de 7,3 alelos por locus. De forma semelhante, 

Gago et al. (2009) genotiparam 22 cultivares em 10 loci reportando 7,1 alelos por locus. Também, 

Pinto-Carnide et al. (2003) reportaram 6,3 alelos por locus com recurso igualmente aos seis 

marcadores OIV. Por outro lado, ao analisarem 185 cultivares nestes mesmos seis loci SSR, 

Gristina et al. (2016) observaram uma média de 10,33 alelos por locus enquanto Cunha et al. 

(2010) verificaram 8,8 alelos por locus.  

Os alelos mais frequentes foram VVMD7- 237 e Zag62- 187 com uma frequência de 47,4% 

(tabela 11). 

Nos loci em que foi detetado apenas um alelo, os genótipos foram considerados genótipos 

homozigóticos, ao invés de heterozigóticos com um alelo nulo. O número de genótipos distintos 

variou entre 12 no locus VVMD7 a 18 no locus VVMD5. Já a percentagem de heterozigosidade 

variou entre 56% (VVMD7) e 96% (VrZAG62) (tabela 10). O locus VVS2 apresentou o número 

mais elevado de genótipos únicos: sete em 17 (tabela 12). Um total de 21 acessos demonstraram 

possuir pelo menos um genótipo distinto por locus. Por outro lado, 17 genótipos demonstraram 

ser completamente heterozigóticos enquanto os restantes 39 demonstraram ser homozigóticos 

em pelos menos um locus dos seis analisados. As combinações alélicas mais recorrentes foram 

VVMD27 177/185 e VVMD7 237/237, ambas com frequências de 0,429. Em estudos anteriores 

efetuados por Martín et al. (2003) e Castro et al. (2011), o genótipo 237/237 no locus 

VVMD7 demonstrou ser o mais frequente, tanto em castas portuguesas como espanholas. 

Com o intuito de estudar as relações genéticas entre os cultivares estudados, procedeu- 

-se à análise filogenética dos mesmos através do método de agrupamento UPGMA. Por este 
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motivo, os fragmentos apresentados na tabela 10 foram usados para a construção de um 

dendrograma em ordem a visualizar estas relações (figura 29). A análise dos clusters formados 

com recurso aos perfis de microssatélites indica a divisão clara em quatro grupos distintos. O 

primeiro inclui as castas identificadas Marufo, Mourisco-de-Semente, Roseira, Touriga-Franca e 

Aragonez. O segundo engloba as castas Nevoeira, Touriga-Nacional, Tinta-da-Barca, Touriga- 

-Fêmea, Casculho, Castelão, Cornifesto, Camarate, Malvasia-Preta e Tinta-Carvalha. Por sua 

vez, o cluster III não apresenta nenhuma variedade identificada. Por último, é possível identificar 

no cluster IV as castas Tinta-Francisca, Tinto-Cão, Trincadeira e Vinhão. 

Podemos ainda constatar que não existe um agrupamento entre castas identificadas e 

castas não identificadas pelo que pode existir relações de parentesco entre elas. Por outro lado, 

não foi possível identificar castas estrangeiras na parcela em estudo, o que pode indicar que o 

material vegetal é autóctone.
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Tabela 10 - Perfis genéticos, em pares de bases, obtidos em 98 acessos estudadas nos 6 loci microssatélites OIV. Genótipos únicos 
indicados a negrito 

Código do acesso VVMD27 VrZAG62 VrZAG79 VVMD5 VVMD7 VVS2 
Perfil SSR Portaria 

identificado# 380/2012 
5.11, 6.67 179 179 195 199 245 249 232 232 237 251 140 142 Aragonez (b) PRT52603 

9.41 177 185 187 199 245 249 232 232 241 251 142 150 Camarate (a) PRT52402 
4.28, 7.20, 7.41, 8.31, 10.58 177 185 199 203 245 249 232 234 247 251 142 150 Casculho (a) PRT50901 

9.27 175 177 187 187 245 249 232 234 241 255 140 142 Castelão (a) PRT53106 
8.07 177 185 199 203 245 249 230 234 247 251 140 142 Cornifesto (a) PRT52004 

5.14, 5.41, 6.05, 6.25, 7.33, 8.37, 8.52, 8.62 177 185 199 203 245 249 222 232 237 247 134 150 Malvasia-Preta (a) PRT53205 
4.13, 6.12, 8.01 179 191 187 191 245 255 224 228 237 241 140 142 Marufo (a) PRT52002 

5.36, 5.38, 5.42, 6.37, 6.38, 8.35 177 191 187 193 245 255 228 234 237 237 132 142 Mourisco-de-Semente (a) PRT51402 
4.53, 5.07, 6.49, 9.28 175 185 185 193 245 245 228 232 237 255 148 156 Nevoeira (a) PRT52005 

6.45, 8.09, 8.14, 8.40, 8.53, 8.54, 9.56 177 191 187 199 245 255 222 228 237 251 140 142 Roseira (a) PRT50707 
6.29, 8.15 177 185 193 203 245 249 228 232 247 261 142 150 Tinta-Carvalha (b) PRT52201 

4.21 179 185 187 187 243 255 222 228 237 237 140 150 Tinta-da-Barca (b) PRT52101 
4.50, 10.56 181 185 185 187 241 245 234 236 237 237 130 130 Tinta-Francisca (b) PRT52502 
9.01, 10.68 177 181 185 193 245 249 228 230 237 261 130 130 Tinto-Cão (b) PRT53307 

4.38, 4.55, 5.19 175 185 187 193 243 249 232 236 237 255 142 142 Touriga-Fêmea (a) PRT50705 
5.46, 9.45 177 179 191 193 243 245 222 224 237 241 140 150 Touriga-Franca (b) PRT52205 

4.64, 9.13, 9.42 177 185 187 193 243 243 222 232 237 237 140 150 Touriga-Nacional (b) PRT52206 
9.08 177 181 187 203 245 249 230 234 237 247 130 150 Trincadeira (b) PRT53006 

4.62, 8.65 185 185 187 195 243 249 218 222 237 261 130 132 Vinhão (b) PRT51902 
4.17 175 185 185 193 241 243 228 232 237 255 156 156 Genótipo desconhecido 
4.20 177 185 187 193 243 243 224 232 237 237 130 150 Genótipo desconhecido 
4.25 185 191 191 199 249 253 228 232 241 251 142 142 Genótipo desconhecido 
4.30 177 185 187 193 243 245 222 228 237 241 140 150 Genótipo desconhecido 
4.33 175 185 187 193 245 249 222 228 241 259 142 150 Genótipo desconhecido 
4.40 177 185 199 203 241 243 224 232 237 237 140 150 Genótipo desconhecido 
4.45 175 185 187 193 243 243 234 238 237 237 140 150 Genótipo desconhecido 
4.47 177 185 187 193 241 243 232 236 237 237 140 150 Genótipo desconhecido 
4.51 177 185 187 199 243 243 232 236 237 237 140 150 Genótipo desconhecido 

5.17, 10.10 179 181 185 187 245 249 224 232 237 237 140 142 Genótipo desconhecido 
5.21 177 185 187 191 243 245 228 232 237 241 142 150 Genótipo desconhecido 

5.35, 8.47 177 191 187 191 245 253 224 230 237 241 130 140 Genótipo desconhecido 
5.37 177 185 187 193 245 249 232 234 237 241 142 150 Genótipo desconhecido 
6.04 177 185 187 193 241 243 222 232 237 237 134 150 Genótipo desconhecido 
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Código do acesso VVMD27 VrZAG62 VrZAG79 VVMD5 VVMD7 VVS2 
Perfil SSR Portaria 

identificado# 380/2012 
6.09 185 191 191 199 249 253 228 232 237 241 130 142 Genótipo desconhecido 
6.11 177 185 187 193 249 253 228 232 237 237 140 142 Genótipo desconhecido 
6.28 177 185 187 193 245 249 232 234 237 237 140 142 Genótipo desconhecido 
6.36 177 177 187 193 245 253 224 230 237 237 130 140 Genótipo desconhecido 
6.50 177 177 187 199 241 249 222 228 237 237 140 142 Genótipo desconhecido 
6.56 175 185 185 187 241 249 218 234 237 237 130 142 Genótipo desconhecido 

6.66, 8.29 175 185 185 193 245 249 228 232 237 255 140 150 Genótipo desconhecido 
6.69, 8.39 177 177 187 199 245 253 222 228 237 251 140 142 Genótipo desconhecido 
7.05, 7.06 179 181 185 187 245 249 224 232 237 237 142 142 Genótipo desconhecido 

7.09 177 179 191 193 243 245 224 224 237 241 142 150 Genótipo desconhecido 
7.15 177 185 187 199 241 249 234 236 237 251 142 142 Genótipo desconhecido 
7.23 185 191 191 199 247 253 228 232 251 251 130 150 Genótipo desconhecido 
7.34 177 185 187 199 245 253 228 234 237 237 134 142 Genótipo desconhecido 
7.43 177 185 187 199 245 249 232 236 241 251 142 150 Genótipo desconhecido 
7.59 181 181 185 187 241 249 222 228 237 237 130 132 Genótipo desconhecido 
8.06 177 185 199 203 245 249 232 236 247 251 142 150 Genótipo desconhecido 
8.25 179 181 185 187 245 249 224 232 237 237 140 140 Genótipo desconhecido 
8.33 177 185 185 199 245 249 232 234 241 251 140 150 Genótipo desconhecido 
8.41 177 181 187 199 241 245 222 228 237 237 140 142 Genótipo desconhecido 
8.50 177 185 199 203 241 249 222 232 237 237 140 150 Genótipo desconhecido 
9.53 177 185 199 203 245 249 222 232 247 251 150 150 Genótipo desconhecido 
9.57 177 181 187 193 241 249 222 224 237 237 140 156 Genótipo desconhecido 

10.42 177 185 187 193 245 253 222 232 237 237 140 150 Genótipo desconhecido 
Heterozigosidade observada/ locus 91 % 96 % 91 % 94 % 56 % 84 %  

Nº de genótipos distintos/ locus 14 14 13 18 12 17  
# a) Veloso et al. (2010); b) Castro et al. (2011)
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Tabela 11 - Tamanhos alélicos (TA) em pares de bases e frequências alélicas (FA) em 98 acessos de Vitis vinifera analisados em seis 

microssatélites OIV. 

VVMD27 ZAG62 ZAG79 VVMD5 VVMD7 VVS2 

TA (bp) FA TA (bp) FA TA (bp) FA TA (bp) FA TA (bp) FA TA (bp) FA 

175 0,079 185 0,079 241 0,026 218 0,026 237 0,474 130 0,158 

177 0,316 187 0,474 243 0,158 222 0,158 241 0,105 132 0,053 

179 0,132 191 0,053 245 0,421 224 0,053 247 0,132 134 0,026 

181 0,079 193 0,184 249 0,289 228 0,184 251 0,132 140 0,184 

185 0,316 195 0,053 255 0,105 230 0,079 255 0,079 142 0,289 

191 0,079 199 0,158   232 0,289 261 0,079 148 0,026 

  203 0,132   234 0,158   150 0,211 

      236 0,053   156 0,026 
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Tabela 12 - Genótipos observados (GO) e frequências genotípicas (FG) em 98 acessos de Vitis vinifera analisados em seis loci 
microssatélites OIV. A frequência de 0,018 corresponde a genótipos únicos 

VVMD27 ZAG62 ZAG79 VVMD5 VVMD7 VVS2 

GO FG GO FG GO FG GO FG GO FG GO FG 

175 – 177 0,018 185 – 187 0,107 241 – 243 0,071 218 – 222 0,018 237 – 237 0,429 130 – 130 0,036 

175 – 185 0,125 185 – 193 0,071 241 – 245 0,036 218 – 234 0,018 237 – 241 0,143 130 – 132 0,036 

177 – 177 0,054 185 – 199 0,018 241 – 249 0,107 222 – 224 0,036 237 – 247 0,036 130 – 140 0,036 

177 – 179 0,036 187 – 187 0,036 243 – 243 0,071 222 – 228 0,143 237 – 251 0,071 130 – 142 0,036 

177 – 181 0,071 187 – 191 0,054 243 – 245 0,071 222 – 232 0,107 237 – 255 0,071 130 – 150 0,054 

177 – 185 0,429 187 – 193 0,268 243 – 249 0,036 224 – 224 0,018 237 – 261 0,036 132 – 142 0,018 

177 – 191 0,054 187 – 195 0,018 243 – 255 0,018 224 – 228 0,018 241 – 251 0,071 134 – 142 0,018 

179 – 179 0,018 187 – 199 0,161 245 – 245 0,018 224 – 230 0,036 241 – 255 0,018 134 – 150 0,036 

179 – 181 0,054 187 – 203 0,018 245 – 249 0,357 224 – 232 0,089 241 – 259 0,018 140 – 140 0,018 

179 – 185 0,018 191 – 193 0,036 245 – 253 0,089 228 – 230 0,018 247 – 251 0,071 140 – 142 0,196 

179 – 191 0,018 191 – 199 0,054 245 – 255 0,053 228 – 232 0,161 247 – 261 0,018 140 – 150 0,214 

181 – 181 0,018 193 – 203 0,018 247 – 253 0,018 228 – 234 0,036 251 – 251 0,018 140 – 156 0,018 

181 – 185 0,036 195 – 199 0,018 249 – 253 0,054 230 – 234 0,036   142 – 142 0,071 

185 – 191 0,054 199 – 203 0,125   232 – 232 0,036   142 – 150 0,161 

      232 – 234 0,089   148 – 156 0,018 

      232 – 236 0,089   150 – 150 0,018 

      234 – 236 0,036   156 – 156 0,018 

      234 – 238 0,018     
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Figura 29 - Dendrograma dos 98 acessos estudados obtido pelo método UPGMA com os tamanhos alélicos dos seis loci microssatélites analisados 
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2. Caracterização ampelográfica segundo os parâmetros OIV 

A caracterização ampelográfica segundo o método morfológico, proposto pela OIV, foi 

efetuada com base em fotos da folha, cacho e bago das castas identificadas presentes na parcela 

em estudo. Para cada identificação morfológica efetuada, foram realçadas as diferenças 

encontradas em função da informação referida na bibliografia existente (Böhm, 2007; IVV, 2013; 

Magalhães 2015). 

2.1 Aragonez 

Folha adulta: pentagonal, de cinco lóbulos, seio peciolar sobreposto em forma de chaveta. 

Seio lateral superior por vezes aberto em chaveta outras fechado.  

Cacho: cónico de compacidade média, pedúnculo principal médio e lenhificado na base. 

Bago: uniforme, comprimento e largura média, esférico ou troncovóide, pruína média 

(figura 30). 

Tendo em conta a bibliografia consultada (Böhm, 2007; IVV, 2013; Magalhães 2015), é 

de ressalvar as diferenças encontradas na forma do cacho que, por análise visual, registou-se 

como cónico em vez da forma de funil (IVV, 2013). 

 

Folha Adulta Cacho Bago 

 

Figura 30 - Folha adulta, cacho e bago da casta Aragonez 

 

2.2 Camarate 

Folha adulta: cuneiforme, de cinco lóbulos, seio peciolar sobreposto em forma de V. Seio 

lateral superior aberto em V.  
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Cacho: cilíndrico, muito compacto, pedúnculo principal muito curto e lenhificado na base. 

Bago: uniforme, muito estreito de comprimento médio, troncovóide, pruína média (figura 

31). 

Apontam-se as diferenças encontradas na forma da folha, neste caso cuneiforme, em 

detrimento de pentagonal (IVV, 2013) e do cacho que, por sua vez, toma a forma de um cilindro 

em vez de funil (IVV, 2013). 

 

Folha Adulta Cacho Bago 

 

Figura 31 - Folha adulta, cacho e bago da casta Camarate 

 

2.3 Casculho 

Folha adulta: pentagonal, de cinco lóbulos, seio peciolar fechado ou aberto em forma de 

V ou chaveta. Seio lateral superior aberto em chaveta ou U.  

Cacho: forma em funil, de compacidade média, pedúnculo principal curto a médio e 

lenhificado na base ou até metade. 

Bago: não uniforme, de comprimento e largura média, esférico, pruína média (figura 32). 

Não se observaram diferenças quando comparada com a bibliografia consultada (Böhm, 2007; 

IVV, 2013; Magalhães 2015). 
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Folha Adulta Cacho Bago 

 

Figura 32 - Folha adulta, cacho e bago da casta Casculho 

 

2.4 Castelão 

Folha adulta: pentagonal, de cinco lóbulos, seio peciolar aberto em forma de chaveta. Seio 

lateral superior aberto em V.  

Cacho: em forma de funil, solto, pedúnculo principal médio e lenhificado até meio. 

Bago: uniforme, muito curto de largura média, esférico, pruína nula ou muito baixa (figura 

33). 

De notar que a compacidade (solto) e forma do cacho (funil) não coincidem com a 

bibliografia consultada (cónico e compacto) (IVV, 2013). 
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Folha Adulta Cacho Bago 

 

Figura 33 - Folha adulta, cacho e bago da casta Castelão 

 

2.5 Cornifesto 

Folha adulta: orbicular, de três a cinco lóbulos, seio peciolar fechado em forma de V. Seio 

lateral superior aberto em U.  

Cacho: cónico, muito compacto, pedúnculo principal muito curto e lenhificado até meio. 

Bago: uniforme, muito estreito de comprimento médio, troncovóide, pruína média (figura 

34). 

A folha adulta da casta Cornifesto encontra-se descrita como tendo a forma pentagonal 

(IVV, 2013) porém, neste caso, as folhas avaliadas apresentavam forma orbicular. 

 

Folha Adulta Cacho Bago 

 

Figura 34 - Folha adulta, cacho e bago da casta Cornifesto 

 

 



Identificação e caracterização de castas minoritárias de Vitis vinifera na Região Demarcada do Douro 

 

62 

 

2.6 Malvasia-Preta 

Folha adulta: cuneiforme ou pentagonal, de três a cinco lóbulos, seio peciolar aberto ou 

sobreposto em forma de chaveta ou V. Seio lateral superior aberto em U ou V, por vezes ausente.  

Cacho: cilíndrico e cónico, de compacidade média, pedúnculo principal muito curto ou 

médio e lenhificado na base. 

Bago: uniforme, comprimento e largura média, elíptico curto ou obovóide, pruína média 

(figura 35). Não se observaram diferenças quando comparada com a bibliografia consultada 

(Böhm, 2007; IVV, 2013; Magalhães 2015). 

 

Folha Adulta Cacho Bago 

 

Figura 35 - Folha adulta, cacho e bago da casta Malvasia-Preta 

 

2.7 Marufo 

Folha adulta: cuneiforme ou orbicular, de três a cinco lóbulos, seio peciolar aberto ou 

sobreposto em forma de V. Seio lateral superior aberto em V.  

Cacho: cónico ou em forma de funil, muito solto, pedúnculo principal médio a muito longo 

e lenhificado na base. 

Bago: uniforme, de comprimento e largura média, esférico, pruína média (figura 36). 

Encontraram-se diferenças na forma e compacidade do cacho, já que a bibliografia 

consultada descreve o cacho da casta Marufo como sendo cilíndrico e medianamente compacto 

(Böhm, 2007; IVV, 2013). 
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Folha Adulta Cacho Bago 

 

Figura 36 - Folha adulta, cacho e bago da casta Marufo 

 

2.8 Mourisco-de-Semente 

Folha adulta: pentagonal, de três a cinco lóbulos, seio peciolar aberto ou sobreposto em 

forma de U. Seio lateral superior ausente ou aberto em V.  

Cacho: cilíndrico, medianamente compacto, pedúnculo principal muito curto ou médio e 

lenhificado na base ou até meio. 

Bago: não uniforme, de largura e comprimento médio, esférico, pruína média (figura 37). 

O cacho da casta Mourisco-de-Semente encontra-se descrito na bibliografia como sendo cónico 

(IVV, 2013), em vez de cilíndrico. 

 

Folha Adulta Cacho Bago 

 

Figura 37 - Folha adulta, cacho e bago da casta Mourisco-de-Semente 
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2.9 Nevoeira 

Folha adulta: por vezes cuneiforme, pentagonal ou orbicular, de cinco a sete lóbulos, seio 

peciolar fechado ou sobreposto em forma de chaveta. Seio lateral superior aberto em chaveta.  

Cacho: cilíndrico, medianamente compacto, pedúnculo principal muito curto e lenhificado 

na base ou até mais do que metade. 

Bago: não uniforme, muito estreito a médio e de comprimento curto a médio, esférico, 

pruína média (figura 38). Não se observaram diferenças quando comparada com a bibliografia 

consultada (Böhm, 2007; IVV, 2013; Magalhães 2015). 

 

Folha Adulta Cacho Bago 

 

Figura 38 - Folha adulta, cacho e bago da casta Nevoeira 

 

2.10 Roseira 

Folha adulta: pentagonal, de três a cinco lóbulos, seio peciolar sobreposto em forma de U 

ou V. Seio lateral superior aberto em forma de U ou chaveta.  

Cacho: cónico ou em forma de funil, compacidade média a elevada, pedúnculo principal 

muito curto e lenhificado na base ou até meio. 

Bago: por vezes uniforme outras não uniforme, de largura e comprimento médio, esférico, 

pruína média (figura 39). Não se observaram diferenças quando comparada com a bibliografia 

consultada (Böhm, 2007; IVV, 2013; Magalhães 2015). 
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Folha Adulta Cacho Bago 

 

Figura 39 - Folha adulta, cacho e bago da casta Roseira 

 

2.11 Tinta-Carvalha 

Folha adulta: pentagonal ou orbicular, de três a cinco lóbulos, seio peciolar sobreposto ou 

aberto em forma de V. Seio lateral superior ausente ou aberto em V.  

Cacho: cónico ou em forma de funil, medianamente compacto a solto, pedúnculo principal 

muito curto e lenhificado até mais de metade. 

Bago: por vezes não uniforme, outras uniforme, de largura e comprimento médio, 

troncovóide, pruína média (figura 40). Não se observaram diferenças quando comparada com a 

bibliografia consultada (Böhm, 2007; IVV, 2013; Magalhães 2015). 

 

Folha Adulta Cacho Bago 

 

Figura 40 - Folha adulta, cacho e bago da casta Tinta-Carvalha 
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2.12 Tinta-da-Barca 

Folha adulta: cuneiforme, de cinco lóbulos, seio peciolar aberto em forma de chaveta. Seio 

lateral ligeiramente sobreposto em U.  

Cacho: cónico, medianamente compacto, pedúnculo principal médio e lenhificado na 

base. 

Bago: não uniforme, de largura e comprimento médio, troncovóide, pruína média (figura 

41). Não se observaram diferenças quando comparada com a bibliografia consultada (Böhm, 

2007; IVV, 2013; Magalhães 2015). 

 

Folha Adulta Cacho Bago 

 

Figura 41 - Folha adulta, cacho e bago da casta Tinta-da-Barca 

 

2.13 Tinta-Francisca 

Folha adulta: pentagonal ou orbicular, de cinco lóbulos, seio peciolar sobreposto ou muito 

sobreposto em forma de U ou chaveta. Seio lateral superior sobreposto ou aberto em V ou 

chaveta.  

Cacho: em forma de funil, medianamente compacto, pedúnculo principal muito curto e 

lenhificado até meio. 

Bago: uniforme, de largura e comprimento médio, esférico, pruína média (figura 42). 

Por análise à bibliografia consultada (IVV, 2013), a forma do cacho em funil não coincide 

com a forma descrita para a casta Tinta-Francisca (cilíndrica). 
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Folha Adulta Cacho Bago 

 

Figura 42 - Folha adulta, cacho e bago da casta Tinta-Francisca 

 

2.14 Tinto-Cão 

Folha adulta: pentagonal, de cinco a sete lóbulos, seio peciolar aberto em forma de U ou 

V. Seio lateral superior aberto em chaveta.  

Cacho: cónico, solto, pedúnculo principal muito curto e lenhificado na base. 

Bago: uniforme, muito estreito de comprimento médio, elíptico curto, pruína média (figura 

43). Não se observaram diferenças quando comparada com a bibliografia consultada (Böhm, 

2007; IVV, 2013; Magalhães 2015). 

 

Folha Adulta Cacho Bago 

 

Figura 43 - Folha adulta, cacho e bago da casta Tinto-Cão 
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2.15 Touriga-Fêmea 

Folha adulta: pentagonal ou orbicular, de três a cinco lóbulos, seio peciolar sobreposto ou 

aberto em forma de U. Seio lateral superior aberto em V ou U.  

Cacho: cónico ou cilíndrico, medianamente compacto a solto, pedúnculo principal muito 

curto e lenhificado na base ou até meio. 

Bago: uniforme, muito estreito a médio de comprimento médio, elíptico curto ou ovoide, 

pruína média (figura 44). Não se observaram diferenças quando comparada com a bibliografia 

consultada (Böhm, 2007; IVV, 2013; Magalhães 2015). 

 

Folha Adulta Cacho Bago 

 

Figura 44 - Folha adulta, cacho e bago da casta Touriga-Fêmea 

 

2.16 Touriga-Franca 

Folha adulta: orbicular, de três a cinco lóbulos, seio peciolar sobreposto em forma de U 

ou V. Seio lateral superior fechado ou aberto em chaveta.  

Cacho: cilíndrico, medianamente compacto a solto, pedúnculo principal muito curto a 

médio e lenhificado na base. 

Bago: não uniforme, de largura e comprimento médio, esférico, pruína média (figura 45). 

Não se observaram diferenças quando comparada com a bibliografia consultada (Böhm, 2007; 

IVV, 2013; Magalhães 2015). 
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Folha Adulta Cacho Bago 

 

Figura 45 - Folha adulta, cacho e bago da casta Touriga-Franca 

 

2.17 Touriga-Nacional 

Folha adulta: pentagonal ou orbicular, de três a cinco lóbulos, seio peciolar sobreposto em 

forma de V. Seio lateral superior muito aberto em U.  

Cacho: cilíndrico ou cónico, muito solto a médio, pedúnculo principal médio e lenhificado 

na base. 

Bago: não uniforme, muito estreito a médio de comprimento curto médio, elíptico curto, 

pruína média a elevada (figura 46). Não se observaram diferenças quando comparada com a 

bibliografia consultada (Böhm, 2007; IVV, 2013; Magalhães 2015). 

 

Folha Adulta Cacho Bago 

 

Figura 46 - Folha adulta, cacho e bago da casta Touriga-Nacional 
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2.18 Trincadeira 

Folha adulta: pentagonal, de cinco lóbulos, seio peciolar fechado em forma de chaveta. 

Seio lateral superior aberto em V.  

Cacho: em forma de funil, medianamente compacto, pedúnculo principal muito curto e 

lenhificado na base. 

Bago: uniforme, de comprimento e largura média, esférico, pruína média (figura 47). 

De notar que o descrito para a forma do cacho da casta Trincadeira é cónica (IVV, 2013) 

ao invés de forma em funil. 

 

Folha Adulta Cacho Bago 

 

Figura 47 - Folha adulta, cacho e bago da casta Trincadeira 

 

2.19 Vinhão 

Folha adulta: pentagonal, de três a cinco lóbulos, seio peciolar aberto em forma de U ou 

chaveta. Seio lateral superior aberto em U.  

Cacho: cilíndrico ou cónico, medianamente compacto, pedúnculo principal médio e 

lenhificado na base. 

Bago: uniforme, de comprimento e largura média, esférico, pruína média (figura 48). Não 

se observaram diferenças quando comparada com a bibliografia consultada (Böhm, 2007; IVV, 

2013; Magalhães 2015). 
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Folha Adulta Cacho Bago 

 

Figura 48 - Folha adulta, cacho e bago da casta Vinhão
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3. Caracterização do comportamento vitícola das castas 

identificadas 

Apesar da caracterização do comportamento vitícola e da análise qualitativa dos bagos 

terem sido efetuados para todas as videiras (Anexo 1), as figuras apresentadas ao longo da 

discussão de resultados apenas dizem respeito às 56 videiras identificadas enquanto que, a 

análise estatística apresentada, contempla dados das 98 videiras. De salientar que as 56 videiras 

foram agrupadas por casta, sendo a discussão dos resultados efetuada sobre as 19 castas 

identificadas. O número de videiras representativas de cada casta variou entre uma a oito 

videiras. Já a análise estatística foi efetuada sobre as 98 videiras, o que se encontra relacionado 

com o facto desta dissertação se encontrar inserida no âmbito do projeto INNOVINE&WINE e ser 

do interesse do mesmo a apresentação destes resultados.  

A percentagem de secura (percentagem de bagos secos num cacho) encontra-se 

diretamente relacionada com o stress hídrico e térmico, pelo que a espessura da película dos 

bagos desempenha um papel muito importante na presença/ausência de bagos secos. Ou seja, 

quanto maior a espessura da película, menor a sensibilidade ao escaldão do cacho com 

consequente desidratação e secura do mesmo. Neste trabalho as castas que apresentaram 

percentagens mais elevadas foram o Casculho (13,5%) e a Tinta-Carvalha (13%) (figura 49 (a)), 

que se encontram descritos como castas que possuem bagos de película grossa (Menezes, 1896) 

e média (vinetowinecircle, sd), respetivamente. 

Relativamente ao registo da percentagem de podridão no cacho, constatou-se que a 

presença da mesma foi evidenciada no período correspondente ao fim da maturação, ou seja, 

nos últimos 15 dias antes da vindima. A compacidade do cacho encontra-se diretamente 

relacionada com a sensibilidade à podridão que uma dada casta apresenta. Como já foi referido, 

ocorreu precipitação entre o dia 13 e 15 de setembro (10 a 20 mm) (ADVID, 2016), o que poderá 

ter potenciado o desenvolvimento de podridão em cachos de compacidade elevada. Pela análise 

da figura 49 (c) verificou-se que as castas Casculho (22,0%), Malvasia- 

-Preta (18,3%) e Nevoeira (13,6%) apresentaram os valores mais elevados de podridão, o que 

vai de encontro com a bibliografia consultada (Cincinnato da Costa, 1900; Magalhães, 2015). A 

Nevoeira e a Malvasia-Preta encontram-se descritas por possuírem cachos muito compactos a 

compactos, respetivamente. Apesar da casta Casculho se encontrar caracterizada como tendo 

cachos medianamente compactos (IVV, 2013), foi a casta que apresentou maior percentagem de 

podridão. 
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A bagoinha consiste na presença de bagos de reduzidas dimensões num cacho com 

bagos de tamanho normal, podendo ser classificada em bagoinha verde e bagoinha doce. A 

bagoinha resulta de fenómenos de apirenia nomeadamente partenocarpia e estenospermia. Na 

bagoinha verde a maturação de bago é ausente, permanecendo os bagos verdes até à vindima. 

Em oposição, na bagoinha doce, a maturação decorre normalmente e, na grande parte dos casos, 

os bagos apresentam elevado teor sacarino (Magalhães, 2015).  

Pela análise da figura 49 (b) e (d) podemos observar que duas castas se destacaram tanto 

na percentagem de bagoinha verde como doce: a Touriga-Nacional (18,1% e 12,8% 

respetivamente), previamente descrita por apresentar elevada sensibilidade à bagoinha (Böhm, 

2007; Magalhães, 2015), e o Tinto-Cão (25% em ambos os parâmetros). A casta Aragonez 

destacou-se na percentagem de bagoinha doce situando-se nos 25%. 

 

 

Figura 49 - (a) Percentagem de secura (b) Percentagem de bagoinha verde (c) Percentagem de 
podridão (d) Percentagem de bagoinha doce  

 

Por outro lado, o desavinho resulta da queda superior ao normal, de flores não 

fecundadas. Simultaneamente, ocorre monda natural de bagos não fecundados ou 
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aparentemente fecundados durante o período da alimpa, como forma de compensação natural 

face a insuficiências nutritivas ou energéticas que a planta possa sentir. Desta forma, o desavinho 

traduz-se numa ausência de bagos, relativamente à quantidade normal de bagos que deveria 

estar presente num cacho característico de uma determinada casta (Magalhães, 2015). 

Pela análise da figura 50, referente à percentagem de desavinho, podemos observar que 

se destacaram as castas Touriga-Franca (30,0%) e Touriga-Nacional (50,0%). A bibliografia 

(vinetowinecircle, sd) refere que a Touriga-Franca é menos suscetível ao desavinho do que a 

Touriga-Nacional, caraterizada de elevada sensibilidade ao desavinho (Böhm, 2007; Magalhães, 

2015). 

 

 

Figura 50 - Percentagem de desavinho  

 

4. Equilíbrio vegetativo, produtivo e qualitativo 

Os valores obtidos para o vigor das castas identificadas variaram entre 25,0 e 134,7 g. 

Segundo Carbonneau et al. (1978), o indicador do vigor mais adequado da videira é o peso 

unitário da vara sendo que os valores ideais para este parâmetro variam bastante dependendo 

do autor consultado. Smart e Robinson (1991) referem valores de vigor médio compreendidos 

entre 20 a 40 g por vara. Já Fregoni (1999) e Magalhães (2015) referem valores próximos das 

100 g por vara. Lopes (1994), Queirós (2002) e Oliveira (2013) consideram valores entre as 80 a 

120 g por vara equilibrados para um vigor médio e, consequente, relação produção/peso de lenha 

de poda aceitáveis.  
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Dada a idade da parcela em estudo, é de esperar que se verifique um decréscimo de 

produção, o que se pode vir a manifestar num vigor também baixo. Para a generalidade das 

castas estudadas foram registados valores baixos de vigor. Na figura 51, podemos verificar que 

apenas as castas Touriga-Franca (81,4 g), Touriga-Fêmea (85,0 g), Marufo (88,4 g), Trincadeira 

(105,0 g) e Touriga-Nacional (116,1 g) apresentaram valores que se encontram dentro do 

intervalo correspondente ao equilíbrio favorável da videira, enquanto que a Tinta-Francisca (134,7 

g) apresentou um valor ligeiramente superior. De acordo com Böhm (2007), IVV (2013) e 

Magalhães (2015), as castas Touriga-Nacional, Trincadeira e Tinta-Francisca são caraterizadas 

como castas bastante vigorosas, o que vai de encontro aos resultados obtidos, dado que foram 

as castas que registaram os pesos médios de vara mais elevados. Por oposição, a casta 

Camarate (25,0 g) e Tinta-da-Barca (31,8 g) apresentaram vigores baixos, pelo que poderá 

indicar que estas videiras se encontram em senescência. 

 

 

Figura 51 - Vigor, expresso em gramas (g) 

 

O número de lançamentos por m2 variou entre 1,0 para a casta Camarate e 6,2 para as 

castas Castelão e Tinta-Carvalha (figura 52), o que representa um intervalo de valores bastante 

baixos. Segundo Toda (2011), os valores ideais para este parâmetro situar-se-iam entre os 10 a 

12 lançamentos/m2. Porém, os valores encontrados para o número de lançamentos por m2 vão 

de encontro aos valores de vigor obtidos, também eles na generalidade baixos. 
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As castas Castelão (6,2), Tinta-Carvalha (6,2) e Aragonez (6,0) apresentaram os valores 

mais elevados de número de lançamentos por m2, enquanto a Camarate (1,0) e o Tinto-Cão (2,1) 

apresentaram os valores mais baixos.  

 

 

Figura 52 - Número de lançamentos por m2 

 

Já os valores da % de abrolhamento variaram entre 72,9% e 113,9%. Na figura 53, a casta 

Aragonez (113,9%), Castelão (112,5%) e Malvasia-Preta (112,4%) apresentaram a maior 

percentagem de abrolhamento enquanto a Tinta-Francisca (72,9%), Roseira (77,4%), e 

Cornifesto (77,8%) obtiveram percentagens na ordem dos 70%. Valores de percentagem de 

abrolhamento acima dos 100% significam que a videira emitiu lançamentos secundários oriundos 

dos seus gomos secundários, o que poderá ser um indicativo da casta ter tendência para a 

rebentação secundária, dado que nenhuma delas revelou valores de vigor muito elevado. 
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Figura 53 - Percentagem de abrolhamento  

 

No que diz respeito à produção, a variabilidade encontrada entre castas foi elevada. Os 

valores médios da produção unitária obtidos, para as castas identificadas, variaram entre 155,5 

g para a casta Tinto-Cão e 1988,0 g para a casta Marufo (figura 54). Pela análise da produtividade 

das várias castas e atendendo à idade da parcela, onde os decréscimos de produção por casta 

deveriam ser generalizados, constatou-se que a casta Cornifesto e Marufo poderão ser 

caracterizadas de elevada produtividade, dado que os valores registados foram próximos de 2000 

g, valor bastante aceitável para a parcela em causa. 
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Figura 54 - Produção por videira, expresso em gramas (g) 

 

De seguida, procedeu-se ao cálculo do peso médio do cacho. Os valores obtidos variaram 

entre 81,5 g e 298,1 g e as castas com maior peso médio dos cachos foram a Roseira (298,1 g), 

Marufo (282,8 g) e Camarate (279,5 g) (figura 55). Ao invés, as castas Touriga-Nacional (81,5 g), 

Tinta-Carvalha (105,9 g) e Aragonez (107,6 g) foram as castas que apresentaram menor peso 

médio do cacho. Tendo em conta que o valor esperado para o peso médio de um cacho varia 

entre as 150 e as 300 g (Böhm, 2007; IVV, 2013; Magalhães, 2015), dependendo da casta em 

questão, quando se consideram os valores encontrados e tratando-se de uma parcela de vinha 

velha, podemos concluir que estes pesos são bastante aceitáveis. De salientar que a Touriga- 

-Nacional foi a que registou menor peso médio do cacho, o que vai de encontro ao valor mais 

elevado (50,0%) da percentagem de desavinho.  

De uma forma geral, a tendência do peso médio do cacho acompanha a produção obtida 

por videira, ou seja, à medida que o peso médio do cacho aumenta, a produção também aumenta 

(figura 54 e 55). 
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Figura 55 - Peso médio do cacho, expresso em gramas (g) 

 

De acordo com Smart e Robinson (1991), o Índice de Ravaz - relação entre 

produção/expressão vegetativa -, deve situar-se entre 5 e 10 de modo a obter-se uma boa relação 

entre o fruto e a vegetação enquanto Champagnol (1984) refere valores entre 5 e 7.  

Analisando e comparando os valores obtidos no ensaio (figura 56), podemos constatar 

que, de uma forma geral, estes valores encontraram-se muito abaixo dos indicados pela 

bibliografia. Apenas as castas Cornifesto (6,1) e Roseira (5,8) apresentaram uma boa relação 

entre produtividade e desenvolvimento vegetativo da videira. 

Por oposição às restantes, a casta Camarate apresentou o valor de 11,2 de Índice de 

Ravaz, o que representa uma produção elevada em detrimento do baixo crescimento vegetativo 

verificado.  

Já as castas Marufo (2,4), Touriga-Fêmea (2,6), Touriga-Franca (2,7), Touriga-Nacional 

(1,2) e Trincadeira (0,5), apesar de possuírem valores de Índice de Ravaz baixos, apresentaram 

vigor médio, pelo que seria de supor que, mantendo a parede vegetativa, dificilmente será 

possível aumentar a produtividade sem quebras qualitativas. Queiroz (2002) e Oliveira (2003), 

em ensaios desenvolvidos na Região Demarcada do Douro com a casta Touriga-Nacional, 

reportaram valores abaixo dos 2,5 e consideraram a dificuldade em estabelecer “uma parede de 

maior expressão vegetativa compatível com aumentos de produtividade” (Oliveira, 2003) nas 

condições pedo-climáticas da região. 
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Figura 56 - Índice de Ravaz  

 

Na avaliação conjunta de todos os parâmetros determinados podemos concluir que os 

valores obtidos foram na sua generalidade baixos e coerentes com o esperado para uma parcela 

de vinha com cerca de 80 anos, ou seja, uma parcela de vinha que se encontra a envelhecer. 

Com o intuito de estudar as relações de similaridade entre os cultivares estudados, 

procedeu-se à análise de clusters hierárquica com o método da menor distância usando como 

medida de dissemelhança a distância euclidiana quadrada. Os resultados referentes ao vigor, nº 

de lançamentos/m2, % de abrolhamento, Índice de Ravaz e peso médio do cacho foram usados 

para a construção de um dendrograma em ordem a visualizar as relações de similaridade (figura 

57). O programa SPSS gerou códigos para as videiras não identificadas pelo que, no anexo 2, se 

encontra a correspondência entre o código “número do bardo*número da videira no bardo” 

utilizado ao longo do trabalho e o código correspondente mencionado nos dendrogramas das 

figuras 57, 60 e 64. 

Aquando da análise efetuada parâmetro a parâmetro, não foi possível visualizarmos um 

padrão de comportamento vitícola idêntico para um grupo de castas. Pelo dendrograma expresso 

na figura 57, para as castas identificadas, obtiveram-se nove clusters em função da sua 

semelhança, para a globalidade dos parâmetros vitícolas analisados, sendo esses clusters 

definidos por:  

 Cluster I: Castelão e Marufo 

 Cluster II: Roseira, Touriga-Franca, Trincadeira, Vinhão e Tinto-Cão 
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 Cluster III: Casculho  

 Cluster IV: Tinta-Carvalha e Malvasia-Preta 

 Cluster V: Nevoeira 

 Cluster VI: Touriga-Franca, Touriga-Nacional e Mourisco-de-Semente 

 Cluster VII: Camarate, Tinta-Francisca, Tinta-da-Barca 

 Cluster VIII: Cornifesto 

 Cluster IX: Aragonez 
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Figura 57 - Dendrograma da análise de clusters para as variáveis percentagem de abrolhamento, 
número de lançamentos/m2, vigor, Índice de Ravaz e peso médio do cacho pelo método da menor 

distância usando como medida de dissemelhança a distância euclidiana quadrada 
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Para identificar qual ou quais as variáveis que permitiram a separação dos clusters, 

realizou-se uma análise de variância, ANOVA. Na medida em que F é dado pelo quociente entre 

a variabilidade entre clusters/variabilidade dentro dos clusters, quanto maior o valor de F, obtido 

através da análise ANOVA, maior é o contributo da variável para a separação dos clusters. Por 

análise do valor de F (tabela 13) concluímos que o vigor permitiu diferenciar mais os clusters, 

seguido pelo nº de lançamentos/m2, % de abrolhamento, Índice de Ravaz e, por fim, peso médio 

do cacho. 

 

Tabela 13 - Valor de F da ANOVA efetuada para as variáveis nº de lançamentos/m2, % de 
abrolhamento, peso médio do cacho, vigor e Índice de Ravaz 

Variáveis F 

Nº de lançamentos/m2 22,255 

% abrolhamento 18,300 

Peso médio do cacho 3,173 

Vigor 29,351 

Índice de Ravaz 16,502 

 

Através da análise dos coeficientes de correlação de Pearson, podemos verificar que 

existe uma correlação positiva significativa ao nível de 0,01 entre o número de lançamentos/m2 e 

a % de abrolhamento (R2= 0,378) e o peso médio do cacho e o Índice de Ravaz (R2= 0,472). Por 

outro lado, ao nível de significância de 0,05, existe uma correlação negativa entre o vigor e o 

Índice de Ravaz (R2= 0,316) (tabela 14).  

 

Tabela 14 - Coeficientes de correlação de Pearson estabelecidos entre os parâmetros: peso médio 
do cacho, vigor, Índice de Ravaz, % de abrolhamento e nº lançamentos/m2 das castas em estudo. 

(*) e (**) representam correlações significativas ao nível de 0,05 e 0,01 respetivamente 

Parâmetros Nº 
lançamentos/m2 

% 
abrolhamento 

Peso médio 
do cacho 

Vigor Índice de 
Ravaz 

Nº lançamentos/m2 1 0,378** -0,029 -0,152 0,051 

% abrolhamento  1 -0,086 -0,013 0,142 

Peso médio do cacho   1 -0,147 0,472** 

Vigor    1 -0,316* 

Índice de Ravaz     1 
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5. Avaliação qualitativa dos bagos 

Relativamente aos valores de pH registados estes situaram-se entre 3,44 na casta 

Camarate e 4,21 na casta Aragonez. Apenas as castas Camarate (3,44), Cornifesto (3,51) e 

Tinto-Cão (3,57) apresentaram valores até 3,60 correspondentes aos considerados desejáveis 

para a vinificação (figura 60). 

 

 

Figura 58 - pH 

 

Como se pode verificar na figura 62, o valor do álcool provável das castas identificadas 

situou-se entre os 9,7 correspondente às castas Camarate e Casculho e os 13,0 para as castas 

Tinto-Cão e Aragonez e 13,2 para a casta Touriga-Fêmea. De uma forma generalizada, podemos 

referir que os valores encontrados para o álcool provável são considerados baixos. 
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Figura 59 - Teor de açúcares dos bagos, expresso em álcool provável (% vol.) 

 

A análise de clusters hierárquica com o método da menor distância usando como medida 

de dissemelhança a distância euclidiana quadrada produziu, para as variáveis pH, álcool provável 

e peso médio do cacho, o dendrograma exposto na figura 60. Pelo dendrograma obtido, as castas 

identificadas ficaram agrupadas em seis clusters designados por: 

 Cluster I: Tinta-Francisca, Touriga-Franca, Tinta-da-Barca, Roseira, Malvasia- 

-Preta, Vinhão e Trincadeira 

 Cluster II: Tinta-Carvalha, Nevoeira e Mourisco-de-Semente 

 Cluster III: Casculho e Cornifesto 

 Cluster IV: Aragonez, Touriga-Fêmea, Touriga-Nacional e Marufo 

 Cluster V: Castelão e Tinto-Cão 

 Cluster VI: Camarate 
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Figura 60 - Dendrograma da análise de clusters para as variáveis pH, álcool provável e peso médio 
do cacho pelo método da menor distância usando como medida de dissemelhança a distância 

euclidiana quadrada 
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Na análise individual de cada um dos parâmetros qualitativos envolvidos na elaboração 

do dendrograma expresso na figura 60, à semelhança do referido para os parâmetros vitícolas, 

também não foi possível visualizar um padrão de comportamento idêntico para um grupo de 

castas. 

Para identificar qual ou quais as variáveis que permitiram a separação dos clusters, 

realizou-se novamente uma análise de variância, ANOVA. O valor de F da análise ANOVA (tabela 

15) indicou que o pH foi o fator que permitiu diferenciar mais os clusters, seguido pelo peso médio 

do cacho e pelo álcool provável. 

 

Tabela 15 - Valor de F da ANOVA efetuada para as variáveis pH, álcool provável e peso médio do 
cacho 

Variáveis F 

pH 52,472 

Álcool provável 22,580 

Peso médio do cacho 36,611 

 

 Através da análise dos coeficientes de correlação de Pearson (tabela 16) constatou-se 

que não foi possível encontrar correlações significativas entre os parâmetros pH, álcool provável 

e peso médio do cacho. 

 

Tabela 16 - Coeficientes de correlação de Pearson estabelecidos entre os parâmetros: peso médio 
do cacho, pH e álcool provável das castas em estudo 

Parâmetros pH Álcool provável Peso médio do cacho 

pH 1 0,042 -0,145 

Álcool provável  1 -0,103 

Peso médio do cacho   1 
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6. Conteúdo do bago em compostos fenólicos 

Quanto conteúdo em taninos dos bagos, os valores obtidos, expressos em mg de 

equivalentes de epicatequina/g de bago, variaram entre 4,8 para a casta Marufo e 11,9 para a 

casta Vinhão (figura 61). As castas Vinhão, Tinta-da-Barca e Camarate apresentaram os valores 

mais elevados de teor em taninos com 11,9; 11,7 e 11,2 mg de EEC/g de bago, respetivamente. 

Por oposição, as castas que apresentaram menor teor em taninos foram as castas Marufo (4,8), 

Castelão (4,9) e Tinta-Carvalha (5,7). 

Cortell et al. (2005) reportaram o impacto do vigor no teor e conteúdo de taninos em 

películas da casta Pinot Noir, sendo que o conteúdo em protoantocianidinas seria superior em 

videiras com baixo vigor, acompanhado por um aumento na proporção em subunidades de 

epigalocatequina, assim como, um aumento na extensão dos polímeros formados. No entanto, 

permanece a dúvida se esta alteração se deve à diferença no vigor ou se se trata de um efeito 

indireto na alteração da estrutura do coberto vegetal com aumento da exposição solar a nível dos 

cachos. Através dos dados apresentados foi possível observar que as castas Vinhão, Tinta-da- 

-Barca e Camarate não só apresentaram os valores mais elevados em teor de taninos, como 

também apresentaram valores de vigor considerados baixos, 43,8 g, 31,8 g e 25,0 g 

respetivamente. 

 

 

Figura 61 - Teor em taninos dos bagos, expresso em mg de EEC/g bago 

 

8,
7

11
,2

6,
9

4,
9 6,

0

9,
7

4,
8

6,
7

11
,1

6,
8

5,
7

11
,7

6,
4

6,
0

8,
4

7,
9 8,
1

6,
5

11
,9

4,5

6,5

8,5

10,5

12,5

Ta
ni

no
s 

(m
g/

 g
) b

ag
o

Castas identificadas



Identificação e caracterização de castas minoritárias de Vitis vinifera na Região Demarcada do Douro 

 

89 

 

No que diz respeito ao teor em polifenóis totais (figura 62), os valores variaram entre os 

53,2 mg EEC/g de bago para a casta Tinta-Francisca e os 132,0 mg de EEC/g de bago para a 

casta Vinhão. A casta Vinhão destacou-se com o valor mais elevado (132,0 mg EEC/g de bago) 

seguido das castas Camarate (97,6 mg EEC/g de bago) e Tinta-da-Barca (94,7 mg EEC/g de 

bago). As castas que apresentaram um menor teor em polifenóis totais foram a Nevoeira (54,2 

mg EEC/g de bago), Cornifesto (53,3 mg EEC/g de bago) e Tinta-Francisca (53,2 mg EEC/g de 

bago). 

As castas Camarate e Tinta-da-Barca apresentaram valores de polifenóis totais elevados 

associados a valores de vigor baixos, o que pode ser explicado pelo facto dos seus cachos terem 

usufruído de uma melhor exposição solar, fato consistente com Bonilla et al. (2015), que 

descreveram um aumento do teor de polifenóis totais acompanhado de uma boa exposição solar, 

mesmo depois do teor de antocianinas ter atingido o seu valor máximo. 

De notar, que as castas que se salientaram em termos de polifenóis totais foram as castas 

Camarate, Marufo, Tinta-da-Barca e Vinhão. À exceção da casta Marufo que apresentou o teor 

mais baixo em taninos (4,8), as restantes apresentaram também os valores mais elevados neste 

parâmetro, nomeadamente 11,2; 11,7; 11,9 respetivamente. 

 

 

Figura 62 - Teor em polifenóis totais dos bagos, expresso em mg de EEC/g bago 
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equivalentes de malvidina-3-glucósido/g bago) e Tinta-da-Barca (6,5 mg de equivalentes de 

malvidina-3-glucósido/g bago) se destacaram por apresentarem valores mais elevados de 

antocianinas, em oposição às castas Marufo (1,2 mg de equivalentes de malvidina-3-glucósido/g 

bago), Mourisco-de-Semente (2,1 mg de equivalentes de malvidina-3-glucósido/g bago) e Tinta-

Francisca (2,7 mg de equivalentes de malvidina-3-glucósido/g bago) os valores mais baixos de 

teor em antocianinas. Bonilla et al. (2015) reportaram que os valores mais elevados no conteúdo 

de antocianinas corresponderam a valores de vigor médio-baixos dado que estas experienciam 

défices de água médios e exposições solares médias-altas na zona de frutificação. Neste 

seguimento, as castas Vinhão e Tinta-da-Barca apresentaram valores de vigor baixo (43,8 e 31,8 

respetivamente), pelo que o seu conteúdo elevado em antocianinas poderá estar relacionado 

com a proteção oferecida pela vegetação ao nível dos cachos. Já a Touriga-Franca, que registou 

um vigor médio, encontra-se referenciada por possuir um teor em antocianinas elevado (Guerra, 

2009). 

 

 

Figura 63 - Teor em antocianinas dos bagos, expresso em mg de equivalentes de malvidina-3- 
-glucósido/g bago 
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sendo de referir que as videiras 4.33 e 4.40 não foram tidas em conta para a análise estatística 

que se segue por não terem apresentado grainhas com massa suficiente para a análise de 

polifenóis e taninos. 

Pelo dendrograma obtido, as castas identificadas ficaram agrupadas em quatro clusters 

designados por: 

 Cluster I: Camarate, Tinta-da-Barca, Malvasia-Preta e Vinhão 

 Cluster II: Roseira, Tinta-Francisca, Castelão, Tinto-Cão, Cornifesto, Trincadeira e 

Marufo 

 Cluster III: Tinta-Carvalha, Mourisco-de-Semente e Casculho 

 Cluster IV: Aragonez, Touriga-Nacional, Nevoeira e Touriga-Fêmea 

Pela análise das castas associadas a cada um dos clusters obtidos na figura 64, podemos 

referir que as castas do cluster dois foram, na sua maioria, as que revelaram menores valores 

em compostos fenólicos, em oposição às castas presentes no cluster um que, por sua vez, 

abrangeu na sua generalidade aquelas que apresentaram teores mais elevados em compostos 

fenólicos. 
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Figura 64 - Dendrograma da análise de clusters para as variáveis antocianinas, polifenóis totais, 
taninos e peso médio do cacho pelo método da menor distância usando como medida de 

dissemelhança a distância euclidiana quadrada 
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Para identificar qual ou quais as variáveis que permitiram a separação dos clusters, 

realizou-se, mais uma vez, uma análise de variância, ANOVA. O valor de F apresentado na tabela 

17 permitiu concluir que o teor em antocianinas diferenciou mais os clusters, seguido do peso 

médio do cacho e do teor em taninos. O conteúdo em polifenóis totais foi o parâmetro que 

diferenciou menos os clusters formados pelo método k-Means.  

 

Tabela 17 - Valor de F da ANOVA efetuada para as variáveis teor em taninos, teor em polifenóis 
totais, teor em antocianinas e peso médio do cacho 

Variáveis F 

Teor em taninos 29,776 

Teor em polifenóis totais 19,573 

Teor em antocianinas 115,086 

Peso médio do cacho 35,477 

 

Através da análise dos coeficientes de correlação de Pearson foi possível, para um nível 

de significância de 0,01, verificar uma correlação positiva (R2= 0,848) entre o conteúdo em taninos 

e polifenóis totais.   

 

Tabela 18 - Coeficientes de correlação de Pearson estabelecidos entre os parâmetros: teor em 
taninos, teor em polifenóis totais, teor em antocianinas e peso médio do cacho das castas em 

estudo. (**) representa correlações significativas ao nível de 0,01. 

Parâmetros 
Teor em 
taninos 

Teor em 
polifenóis 

totais 

Teor em 
antocianinas 

Peso médio do 
cacho 

Teor em taninos 1 0,848** -0,035 0,142 

Teor em polifenóis totais  1 -0,004 -0,015 

Teor em antocianinas   1 -0,177 

Peso médio do cacho    1 
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Capítulo IV – Considerações finais 

A identificação de castas com recurso aos seis marcadores moleculares descritos pela 

OIV resultou em apenas 56 acessos identificados, do total de 98 analisados, tendo correspondido 

a 19 castas presentes na Coleção Ampelográfica Nacional e na legislação de castas aptas à 

produção de vinho em Portugal. Apenas nove destas castas têm na atualidade uma área de 

plantação superior a 1 000 ha (IVV, 2017), encontrando-se as restantes dez sem 

representatividade significativa de plantação a nível nacional. O encepamento destas castas 

segue-se por ordem decrescente de plantação em Portugal: 

- Aragonez (19 267 ha) 

- Touriga Franca (16 372 ha) 

- Castelão (13 849 ha) 

- Touriga Nacional (13 168 ha) 

- Trincadeira (11 365 ha) 

- Vinhão (4 530 ha) 

- Marufo (2 942 ha) 

- Malvasia Preta (1 427 ha) 

- Tinta Carvalha (1 185 ha) 

As castas identificadas que não possuem representatividade em área de plantação a nível 

nacional (inferior a 1 000 ha) são as seguintes: 

- Camarate 

- Casculho 

- Cornifesto  

- Mourisco-de-Semente 

- Nevoeira 

- Roseira 

- Tinta-Barroca 

- Tinta-da-Barca 

- Tinta-Francisca 

- Touriga Fêmea 

- Tinto-Cão 
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Os restantes 42 acessos resultaram em 37 genótipos distintos, sem correspondência 

varietal, o que revelou a grande diversidade existente na parcela, onde foram encontrados um 

total de 56 genótipos distintos nas 98 plantas analisadas. 

Na caracterização das castas, os descritores ampelográficos com base no método 

morfológico são muitas vezes influenciados pelo ambiente o que pode conduzir a desvios na 

forma, nomeadamente, do cacho, folha e bago. Neste trabalho constatou-se que as castas 

Aragonez, Castelão, Marufo, Mourisco-de-Semente, Tinta-Francisca e Trincadeira apresentaram 

algumas flutuações face à bibliografia consultada (Böhm, 2007; IVV, 2013; Magalhães 2015) no 

cacho, enquanto que o Cornifesto apresentou flutuações na folha e o Camarate flutuações na 

folha e cacho. 

Para a globalidade dos parâmetros vitícolas analisados e no conjunto das 19 castas 

presentes na parcela, o Tinto-Cão foi a casta que revelou percentagens mais elevadas de 

bagoinha (25% de bagoinha verde e 25% de bagoinha doce), seguida da casta Aragonez com 

25% de bagoinha doce, em oposição à generalidade das restantes castas que apresentaram 

valores baixos ou nulos. No referente à percentagem de podridão no cacho, o Casculho foi a 

casta que revelou maior percentagem (27%) apesar dos seus bagos serem caracterizados por 

ter uma película grossa e cacho de compacidade média. Por sua vez, a Touriga-Nacional foi a 

casta que apresentou desavinho mais elevado (50%), indo de encontro à tendência para o 

desavinho fisiológico associado à casta, seguida da Touriga-Franca com 30% e 25% no Marufo 

e Tinto-Cão. 

 Tratando-se a parcela em estudo de uma vinha velha, os resultados obtidos para o vigor, 

número de lançamentos/m2, produtividade e peso médio do cacho revelaram-se aceitáveis 

apesar terem sido baixos na sua generalidade para todas as castas identificadas. De salientar 

que as castas Tinta-Francisca, Touriga-Nacional e Trincadeira apresentaram valores de vigor 

médios a altos (105,0 a 134,7 g), o que vai de encontro com a bibliografia na medida em que são 

apontadas como castas bastante vigorosas. As produtividades obtidas foram consideradas 

baixas, contudo será de referir que, atendendo à idade média da parcela, cinco das dezanove 

castas (Castelão, Cornifesto, Marufo, Touriga-Fêmea e Touriga-Franca) apresentaram 

produtividades entre as 1 549,0 a 1988,0 g. Quando se analisou o equilíbrio vegetativo/produtivo 

das castas em estudo, com recurso ao Índice de Ravaz, verificou-se que, à exceção das castas 

Camarate, Cornifesto e Roseira, todas manifestavam sinais de senescência, ou seja, os seus 

valores de Índice de Ravaz registaram-se no intervalo de 0,3 a 2,7. As castas Roseira e Cornifesto 

foram as únicas que demonstraram equilíbrio vegetativo/produtivo apresentando valores do 
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Índice de Ravaz de 5,8 e 6,1, respetivamente, apresentando-se a casta Camarate desequilibrada 

em termos de Índice de Ravaz (11,2) o que está diretamente relacionado com o seu baixo vigor 

(25,0 g). No que diz respeito à percentagem de abrolhamento, as castas Aragonez, Castelão e 

Malvasia-Preta revelaram valores acima dos 100%, podendo ser um indicativo de terem 

tendência à rebentação de lançamentos secundários, dado que nenhuma delas revelou valores 

de vigor muito alto. 

O dendrograma efetuado para os parâmetros vitícolas agrupou, pela similaridade, as 

castas identificadas em nove clusters pelo que o valor de F da análise de variância ANOVA 

indicou que o vigor foi o parâmetro que mais influenciou a diferenciação dos clusters obtidos.  

Relativamente à análise dos parâmetros qualitativos dos bagos, as castas Aragonez, 

Tinto-Cão e Touriga-Fêmea foram as que revelaram maior álcool provável (igual ou superior a 

13º) em detrimento das castas Camarate e Casculho com valores inferiores a 10º. Quando se 

procedeu à análise em termos de riqueza em compostos fenólicos, a casta Vinhão destacou-se, 

dado ter sido a única que revelou os valores mais elevados de teor em taninos, polifenóis totais 

e antocianinas (11,9 mg EEC/g de bago, 132 mg EEC/g de bago e 14,0 mg equivalentes de 

malvidina-3-glucósido/g de bago, respetivamente). Ao efetuar-se o dendrograma a estes 

parâmetros, foi possível agrupar as castas identificadas em quatro clusters, onde a casta Vinhão 

se localizou no mesmo cluster que as castas Camarate, Tinta-da-Barca e Malvasia-Preta. Estas 

castas revelaram teores elevados nos diferentes compostos fenólicos analisados, mas não de 

uma forma tão evidente como a casta Vinhão, ou seja, apesar de apresentarem teores altos em 

taninos e polifenóis, os valores do conteúdo em antocianinas foram cerca de metade do teor 

apresentado pela casta vinhão. 

 Aquando da elaboração do dendrograma dos parâmetros qualitativos foi incorporado o 

peso médio do cacho, de forma a analisar a influência deste na qualidade, dado que, a bibliografia 

refere que em muitas castas poderá haver uma relação negativa entre a qualidade e a 

produtividade. Neste trabalho observou-se que o peso médio do cacho foi o segundo parâmetro 

que mais influenciou na definição dos clusters nos parâmetros qualitativos. 

De forma conclusiva, verificou-se a existência de um número considerável de castas na 

parcela de vinha velha estudada que se caracterizou por apresentar um nível qualitativo elevado 

associado a baixas produtividades, o que vai de encontro ao esperado tendo em conta a idade 

da parcela e ao referido na generalidade do setor vitivinícola.  

As conclusões acima referidas têm por base os dados obtidos num ano vitícola num dado 

local, pelo que a sua generalização deve ser ponderada. De forma a aprofundar o conhecimento 
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em termos vitivinícolas das castas minoritárias existentes em vinhas velhas é necessário não só 

dar continuidade a este trabalho, mas também fomentar estudos semelhantes. 
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Anexos 

Anexo 1 - Valores do teor em taninos, polifenóis totais e antocianinas, pH, álcool provável, vigor, Índice de Ravaz, nº de 
lançamentos/m2, % abrolhamento, peso médio do cacho e produção para as 98 castas em estudo 

Linha/ videira 
Taninos 
(mg/g) 
bago 

Polifenóis 
totais 
(mg/g) 
bago 

Antocianinas 
(mg/g) bago 

pH 
Álcool 

provável 
(% vol.) 

Vigor 
(g) 

Índice 
de 

Ravaz 

Nº 
lançamentos/ 

m2 

% 
abrolhamento 

Peso médio 
do cacho 

(g) 

Produção 
(g) 

4.17 19,6 137,1 8,8 3,87 9,8 25,0 2,9 4,8 100,0 720,0 720,0 

4.20 10,2 89,2 4,2 3,63 13,3 41,7 3,2 4,3 120,0 299,0 1196,0 

4.25 9,0 77,5 6,8 3,42 10,7 61,5 5,4 6,2 91,7 389,7 4287,0 

4.30 8,7 67,5 5,4 4,06 10,9 130,0 3,0 2,4 83,3 277,3 1941,0 

4.33 sem grainhas 0,1 3,90 10,8 76,9 2,2 6,2 118,2 127,3 2164,0 

4.40 sem grainhas 50,9 3,61 11,0 21,9 3,1 3,8 175,0 135,0 540,0 

4.45 7,4 34,2 3,5 3,90 12,3 61,1 5,9 4,3 88,9 215,4 3231,0 

4.47 6,8 41,5 2,1 3,36 7,9 50,0 5,9 3,8 88,9 235,3 2353,0 

4.51 19,1 162,5 10,9 3,64 12,4 50,0 2,0 1,4 100,0 147,5 295,0 

5.17 5,2 38,4 1,7 3,65 11,4 66,7 7,1 2,9 66,7 564,2 2821,0 

5.21 3,2 57,8 4,6 4,27 11,3 100,0 0,2 1,4 100,0 53,0 53,0 

5.35 5,1 22,4 3,3 3,66 12,2 65,0 4,5 2,4 200,0 368,3 1473,0 

5.37 13,1 114,5 10,1 3,57 12,1 375,0 0,5 1,0 100,0 191,0 382,0 

6.04 10,7 93,9 8,0 3,75 10,5 53,6 2,2 3,3 100,0 278,0 834,0 

6.09 7,5 80,5 7,8 3,45 11,3 63,3 3,0 7,1 133,3 222,7 2895,0 

6.11 8,1 91,9 4,6 3,29 10,5 69,4 7,1 8,6 100,0 443,5 8869,0 

6.28 6,0 40,1 5,4 6,38 8,7 42,9 2,7 6,7 90,0 204,1 1633,0 

6.36 7,3 59,6 4,5 3,90 11,7 66,7 2,2 2,9 66,7 431,0 862,0 

6.50 sem produção 33,3 0,0 1,4 66,7 sem produção 

6.56 7,8 42,5 1,7 3,58 8,7 100,0 2,1 1,4 150,0 319,5 639,0 
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Linha/ videira 
Taninos 
(mg/g) 
bago 

Polifenóis 
totais 
(mg/g) 
bago 

Antocianinas 
(mg/g) bago 

pH 
Álcool 

provável 
(% vol.) 

Vigor 
(g) 

Índice 
de 

Ravaz 

Nº 
lançamentos/ 

m2 

% 
abrolhamento 

Peso médio 
do cacho 

(g) 

Produção 
(g) 

6.66 sem produção 25,0 0,0 3,8 100,0 sem produção 

6.69 5,0 41,1 2,2 4,08 12,3 100,0 1,0 1,9 100,0 197,5 395,0 

7.05 6,8 53,5 2,4 3,56 10,1 69,6 4,2 6,7 100,0 513,9 4111,0 

7.06 8,9 78,1 3,9 3,44 11,1 39,6 3,4 5,7 140,0 322,0 1610,0 

7.09 8,9 87,3 6,2 3,77 11,8 72,5 1,7 4,8 88,9 173,3 1213,0 

7.15 12,6 90,9 6,0 3,09 7,4 115,6 2,3 3,8 100,0 160,7 2089,0 

7.23 5,8 32,5 4,6 3,40 12,2 66,1 5,3 6,7 142,9 446,8 4915,0 

7.34 6,9 67,8 2,5 3,47 9,9 50,0 5,5 5,2 100,0 301,9 3019,0 

7.43 7,7 77,4 5,8 3,64 12,9 93,8 2,0 1,9 66,7 255,3 766,0 

7.59 8,7 65,0 0,1 3,87 11,4 75,0 1,0 2,9 100,0 227,0 454,0 

8.06 5,3 46,1 4,1 3,63 8,7 46,7 5,6 7,1 91,7 304,2 3954,0 

8.25 7,5 59,3 2,1 3,60 10,7 46,4 12,4 3,3 85,7 672,0 4032,0 

8.29 9,5 117,4 6,9 3,44 9,4 37,5 3,4 1,9 100,0 103,2 516,0 

8.33 8,5 82,8 7,2 3,42 10,8 50,0 4,4 2,4 100,0 273,3 1093,0 

8.39 5,4 39,2 1,6 3,87 12,8 53,1 2,5 3,8 87,5 178,8 1073,0 

8.41 7,5 51,0 2,9 3,57 10,3 41,7 10,7 1,4 100,0 266,6 1333,0 

8.47 6,6 70,8 2,7 3,87 12,1 154,2 2,0 2,9 60,0 468,3 1873,0 

8.50 12,2 104,0 8,6 3,73 10,7 31,3 5,2 5,7 122,2 388,0 1940,0 

9.53 8,1 70,0 4,5 4,08 10,7 80,0 4,1 2,4 66,7 236,1 1653,0 

9.57 sem produção 62,5 0,0 1,9 66,7 sem produção 

10.10 5,8 53,8 2,4 3,87 8,7 66,7 2,4 2,9 80,0 489,5 979,0 

10.42 4,8 37,7 1,6 3,72 12,3 25,0 5,2 4,8 150,0 215,5 1293,0 

Aragonez 5.11, 
6.67 

8,7 66,1 5,8 4,21 13,0 39,9 1,3 6,0 113,9 107,6 538,0 

Camarate 9.41 11,2 97,6 6,3 3,44 9,7 25,0 11,2 1,0 100,0 279,5 559,0 
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Linha/ videira 
Taninos 
(mg/g) 
bago 

Polifenóis 
totais 
(mg/g) 
bago 

Antocianinas 
(mg/g) bago 

pH 
Álcool 

provável 
(% vol.) 

Vigor 
(g) 

Índice 
de 

Ravaz 

Nº 
lançamentos/ 

m2 

% 
abrolhamento 

Peso médio 
do cacho 

(g) 

Produção 
(g) 

Casculho 4.28, 
7.20, 7.41, 
8.31, 10.58 

6,9 59,3 6,4 3,74 9,7 44,2 2,1 5,6 104,3 159,5 1596,3 

Castelão 9.27 4,9 57,8 4,8 3,73 12,8 57,7 2,1 6,2 112,5 199,6 1597,0 

Cornifesto 8.07 6,0 53,3 4,2 3,51 10,6 40,6 6,1 3,8 77,8 180,5 1986,0 

Malvasia-Preta 
5.14, 5.41, 
6.05, 6.25, 
7.33, 8.37, 
8.52, 8.62 

14,5 87,5 5,8 3,90 11,1 50,6 2,6 3,9 112,4 174,0 1476,9 

Marufo 4.13, 
6.12, 8.01 

4,8 94,4 1,2 3,92 12,8 88,4 2,4 4,3 78,7 282,8 1988,0 

Mourisco-de-
Semente 5.36, 

5.38, 5.42, 
6.37, 6.38, 

8.35 

6,7 64,4 2,1 3,82 11,5 63,5 2,5 4,7 103,0 227,8 1414,0 

Nevoeira 4.53, 
5.07, 6.49, 

9.28 
11,1 54,2 4,7 3,75 10,6 57,2 0,9 3,8 90,8 171,0 445,0 

Roseira 6.45, 
8.09, 8.14, 
8.40, 8.53, 
8.54, 9.56 

6,8 55,7 3,0 3,77 11,5 66,3 5,8 2,4 77,4 298,1 1465,9 

Tinta-Carvalha 
6.29, 8.15 

5,7 55,9 2,8 3,87 11,0 41,5 1,8 6,2 81,3 105,9 677,0 

Tinta-da-Barca 
4.21 

11,7 94,7 6,5 4,01 11,3 31,8 1,4 5,2 83,3 124,0 496,0 

Tinta-Francisca 
4.50, 10.56 

6,4 53,2 2,7 3,95 10,9 134,7 1,0 2,9 72,9 162,7 1464,0 
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Linha/ videira 
Taninos 
(mg/g) 
bago 

Polifenóis 
totais 
(mg/g) 
bago 

Antocianinas 
(mg/g) bago 

pH 
Álcool 

provável 
(% vol.) 

Vigor 
(g) 

Índice 
de 

Ravaz 

Nº 
lançamentos/ 

m2 

% 
abrolhamento 

Peso médio 
do cacho 

(g) 

Produção 
(g) 

Tinto-Cão 9.01, 
10.68 

6,0 62,9 5,0 3,57 13,0 70,8 0,3 2,1 80,0 155,5 155,5 

Touriga-Fêmea 
4.38, 4.55, 

5.19 
8,4 87,1 6,6 4,16 13,2 85,0 2,6 3,7 99,2 130,4 1549,0 

Touriga-Franca 
5.46, 9.45 

7,9 75,9 9,3 3,82 10,5 81,4 2,7 4,0 90,0 199,9 1595,0 

Touriga-
Nacional 4.64, 

9.13, 9.42 
8,1 63,4 5,0 3,91 12,1 116,1 1,2 3,3 100,0 81,5 970,0 

Trincadeira 
9.08 

6,5 66,6 5,7 3,77 11,7 105,0 0,5 4,8 87,5 167,0 501,0 

Vinhão 4.62, 
8.65 

11,9 132,0 14,0 3,66 11,2 43,8 2,3 3,6 100,0 131,5 727,0 
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Anexo 2 - Relação entre código da videira em estudo e a sua correspondência nos dendrogramas 

Código 
videira 

Código 
dendrograma 

Código 
videira 

Código 
dendrograma 

Código 
videira 

Código 
dendrograma 

4.17 V2 5.37 V24 7.34 V51 
4.20 V3 6.04 V29 7.43 V53 
4.25 V5 6.09 V31 7.59 V54 
4.30 V6 6.11 V32 8.06 V56 
4.33 V7 6.28 V35 8.25 V61 
4.40 V9 6.36 V37 8.29 V62 
4.45 V10 6.56 V41 8.33 V63 
4.47 V11 6.69, 8.39 V43 8.41 V69 
4.51 V12 7.05, 7.06 V44 9.53 V85 

5.17, 10.10 V19 7.09 V46 10.42 V88 
5.21 V21 7.15 V47   

5.35, 8.47 V22 7.23 V49   
 


