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Introdução 

Nos últimos 20 anos, a viticultura mudou e ganhou novos mundos, assumindo uma 
importância crescente em países sem qualquer tradição vitícola. 

O setor vitivinícola português tem revelado uma boa dinâmica, produzindo vinhos com 
uma boa relação qualidade preço. Sem perder toda a carga dos ‘terroirs’, novos produtos 
surgiram em muitas regiões, com outras castas que não as autóctones, com outros sistemas de 
exploração da cultura, com outra responsabilidade ambiental. 

Portugal possui uma grande riqueza na sua diversidade – de castas e de regiões vitícolas. 
Contudo, cada região precisa olhar de uma forma diferente para as várias componentes da 
viticultura, a que sempre se dedicou, desde as castas, pragas e doenças, mecanização, mão-de-
obra, até à valorização e comercialização do produto final, seja ele o vinho ou as uvas. 

Existem oportunidades de valorização de modos de produção ambientalmente mais 
sustentáveis e de aproveitamento da notoriedade do vinho do Porto para os outros vinhos. Para 
tal é necessária uma aposta forte na investigação e inovação, e as consequentes melhorias na 
informação, na adoção das inovações pelos agentes económicos e na governação das partes 
interessadas. 

É num contributo para a melhoria da vitivinicultura, com mais ciência, com mais 
conhecimento, com mais inovação, que é lançado o VitiVino22, que agrega o II Simpósio de 
Viticultura & IV Colóquio Vitivinícola da APH, numa organização da Sociedade das Ciências 
Agrárias de Portugal (SCAP) e da Associação Portuguesa de Horticultura (APH), em parceria 
com a Associação de Viticultores do Concelho de Palmela (AVIPE), a Comissão Vitivinícola 
Regional da Península de Setúbal (CVRPS) e o Instituto Nacional de Investigação Agrária e 
Veterinária (INIAV). 

Pretende-se, neste evento, promover o intercâmbio de informação entre investigadores, 
técnicos e agentes do setor, através da divulgação dos avanços científicos nas temáticas 
abordadas, a fim de se apontarem futuras linhas de investigação, que possam vir a colmatar 
problemas que surjam quer com a sanidade, quer com os recursos genéticos ou alterações 
climáticas, sempre na ótica da sustentabilidade da cultura da vinha. 

Vivemos um momento de grandes desafios, numa transição climática, ecológica e 
digital, onde a vitivinicultura continuará a responder positivamente com mais conhecimento, 
com mais inovação. 

 

 

A Comissão Organizadora  
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Organização  

 
 
Comissão Organizadora 

 
Ana Cristina Ramos (INIAV/APH) 
Ana Teresa Cavaco (AVIPE) 
Henrique Soares (CVRPS) 
Jorge de Castro (SCAP) 
Maria Lurdes Inácio (INIAV/SCAP) 
Pedro Reis (INIAV/SCAP) 
Rosa Guilherme (DRAPC/APH) 
Teresa Mota (APH) 

 
 
Comissão Científica 

 
Alexandra Seabra Pinto (INIAV) 
Amândio Cruz (ISA/UL) 
Carlos Lopes (ISA/UL) 
Carlos Gutierrez (UÉvora) 
Cecília Rego (ISA) 
Cristina Carlos (UTAD) 
Elsa Gonçalves (ISA/UL; PORVID) 
Helena Mira (ESAS) 
Isaura Castro (UTAD) 
João Garrido (CVRVV) 
João Mota Barroso (UÉvora) 
João Santos (UTAD) 
Jorge Cunha (INIAV) 
Jorge Ricardo da Silva (ISA) 
Jorge Sofia (DRAPC) 
Mário Cunha (FCUP/INESCTEC) 
Raúl Rodrigues (ESA/IPVC) 
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PROGRAMA 
23 de novembro 
 
08.30h Entrega de documentação  

Colocação de painéis 
09.00h Sessão de Abertura  
 Sessão I – PROTEÇÃO DA VINHA 

Moderador: António Mexia (ISA) 
09.15h  Orador convidado - Katia Teixeira (DGAV) 

Sustentabilidade na Vinha? – Comecemos com a videira! 
09.45h  Estratégia do prado ao prato: ponto de partida dos viticultores da Península de 

Setúbal  
Miguel Cachão, Ana Margarida Chambel, Sérgio Pinto, Ana Teresa Batista, Maria 
do Amparo Godinho e Luís Mendes 

10.00h      Novas abordagens na gestão da Flavescência Dourada da videira: o uso dos 
elicitadores 
Manuel Oliveira, Marta W. Vasconcelos, Assunta Bertaccini, Susana M.P. Carvalho 

10.15h      A evolução das doenças da vinha, na Região Demarcada do Douro, num cenário de 
alterações climáticas 
Maria do Carmo Val, Ana Rita Ferreira, Branca Teixeira, Cristina Carlos, Igor 
Gonçalves, Ricardo Menezes e Manuel Oliveira 

10.30h Resposta de diferentes castas de videira à infeção com Lasiodiplodia theobromae e 
Lasiodiplodia mediterranea 
Pedro Reis, Ana Gaspar, Artur Alves, Florence Fontaine e Cecília Rego 

10.45h Nematodes fitoparasitas da família Criconematidae associados à videira em  
Portugal 
T. Rosmaninho & Carlos Gutierrez 

11.00h Nemátodos vectores de viroses em videira: ações para mitigar o seu impacte na 
produção 
Maria Lurdes Inácio, Margarida T. Santos e Carlos Gutierrez 

11.15h Coffee-break 

 Sessão II - CASTAS E AMBIENTE  
Moderador - Jorge Cunha (INIAV) 

11.30h Orador convidado – Elsa Gonçalves (PORVID/ISA) 
A variabilidade intravarietal de castas de videira como marca natural, factor 
de estabilidade ambiental e a base para adaptação à mudança 

12.00h    Avaliação de diferentes tipos de poda na fertilidade, produção e composição do 
mosto na casta Alvarinho, na sub-região do Sousa da Região Demarcada dos Vinhos 
Verdes 
Fernando Machado, Raúl Rodrigues e Teresa Mota 

12.15h    Touriga Franca: do colapso de 2020 ao ressurgimento em 2022, como funciona esta 
casta? 
Nelson Machado, Leonor Pereira, Bruno Soares, Catarina Barbosa, Igor 
Gonçalves, Luís Marco, Cátia Brito, Sara Bernardo e José Moutinho-Pereira 

12.30h Pausa para Almoço 
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 Sessão III – ZONAGEM VITÍCOLA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS  
Moderador: Miguel Costa (ISA) 

14.00h Orador convidado – Bruno Caldeira (Consulai) 
Sistemas de Certificação de Sustentabilidade no setor da Vinha e do Vinho 

14.30h Impactes das alterações climáticas na vitivinicultura da Região Demarcada do 
Douro e medidas de adaptação 
Rui Soares, Maria Manuel Maia e Igor Gonçalves 

14.45h INFRAVINI – Infraestrutura de dados espaciais temática para apoio à gestão das 
alterações climáticas na vinha 
Telmo Nogueira, Fernando Soares, Lino Oliveira, Alexandre Costa, Nelson 
Machado, Luis Marcos e João Santos 

15.00h Contributo para a avaliação do impacto de práticas de gestão do solo na vinha da 
Região Demarcada do Douro em anos de seca extrema 
David Magalhães, Ricardo Menezes, Márcio Nóbrega, Luís Marcos, Igor 
Gonçalves, Fátima Gonçalves e Cristina Carlos 

15.15h Desenvolvimento de uma rede de sensores para mapeamento do estado hídrico na 
vinha 
Leonor Tunes Pereira, Bruno Soares, Igor G, Nelson Machado, Carlos Costa e 
António Valente 

 Sessão IV - DIGITALIZAÇÃO E MECANIZAÇÃO NA VITICULTURA 
Moderador: Rosa Amador (ADVID) 

15.30h Orador Convidado – José Silvestre (INIAV)  
Viticultura digital: estado atual, principais tecnologias e principais limitações 

16.00h Estimativa da produção da vinha com recurso a análise de imagem 
Gonçalo Victorino & Carlos M. Lopes 

16.15h Digitalização e mecanização adaptada à viticultura de montanha – o futuro é hoje? 
Leonor Gonçalves Pereira, Fernando Coelho, Márcio Nóbrega,  
Nelson Machado 

16.30h 
 

A potencialidade das imagens térmicas na deteção da Plasmopara vitícola (Downy 
Mildew) na Vitis vinifera cv Loureiro. 
Fernando Portela, Susana Mendes, M. Isabel Valín e Cláudio Araújo-Paredes 

16.45h Poda mecânica da vinha e melhoria da fertilidade do solo com resíduos sólidos 
urbanos compostados na casta Sauvignon 
Manuel Botelho, Amândio Cruz, Bento Rogado, Catarina Mourato, Rogério de 
Castro, Jorge Ricardo da Silva e Henrique Ribeiro 

 
20.00 Jantar de Gala 
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24 de novembro 
 

8.45h Encontro e saída para a Visita Técnica 
 

9.15h VISITA TÉCNICA à PORVID (Associação Portuguesa para a Diversidade da 
Videira) em Pegões 

12.30h Pausa para almoço 
 14.00h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.00h 

Mesa Redonda – O MERCADO E OS DESAFIOS GLOBAIS 
Moderador: Cândida Santos Silva (Global Press) 
Oradores: 
Pedro Castro Rego (Gabinete de Planeamento e Políticas)  
Henrique Soares (CVR Península de Setúbal 
José Miguel Almeida (Adega Cooperativa da Vidigueira) 
Frederico Falcão (Vini Portugal) 
Manuel Pinheiro (Global Wines) 
António Graça (Sogrape) 
 
Sessão de encerramento  

  
 
  



II Simpósio de Viticultura & IV Colóquio Vitivinícola  
 

Livro de Resumos 8  

  





II Simpósio de Viticultura & IV Colóquio Vitivinícola  
 

Livro de Resumos 10  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



II Simpósio de Viticultura & IV Colóquio Vitivinícola  
 

Livro de Resumos 11  

Orador Convidado 
 

Sustentabilidade na Vinha? – Comecemos com a videira!  

Katia Teixeira1*  
* katia.teixeira@draplvt.min-agricultura.pt 
 
1Direção Geral de Agricultura e Veterinária (DGAV) 
 

A videira como suporte para garantir a sustentabilidade do sistema vitícola. A qualidade 
da planta e os desafios fitossanitários emergentes para o setor viveirista e para o setor vitícola. 
O papel do viticultor e dos técnicos vitícolas, enquanto responsáveis últimos pela qualidade 
(sanitária, técnica e varietal) das plantas de videira. 
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Estratégia do prado ao prato: ponto de partida dos viticultores da Península 
de Setúbal  
Miguel Cachão1*, Ana Margarida Chambel1, Sérgio Pinto1, Ana Teresa Batista1, Maria do 
Amparo Godinho1 e Luís Mendes1 

 

1AVIPE – Associação de Viticultores do Concelho de Palmela, Rua D. João de Castro, 12 Loja 2950-
206 Palmela. 
*geral@avipe.pt 

A estratégia da União Europeia “do prado ao prato” define diversos objetivos a serem 
alcançados pelos agricultores que, entre outros, se relacionam com o aumento da 
biodiversidade, proteção dos solos e redução do uso de produtos fitofarmacêuticos (PF). Numa 
altura em que se discutem as alterações às diretivas de uso sustentável (DUS) dos PFs, importa 
perceber qual o ponto de partida em que a região da Península de Setúbal se encontra. Uma das 
muitas críticas referidas à DUS é a inexistência de dados credíveis para avaliar a real 
credibilidade das metas pretendidas.  

Nos dias de hoje, os principais desafios para os agricultores são o impacto dos pesticidas 
na saúde pública, na proteção do ambiente, na redução de resíduos, nas abelhas e nos 
organismos não visados, na retirada de muitos ingredientes ativos e nas alterações climáticas.  

Perante este desafio, a AVIPE, o uso de pesticidas em 235 viticultores da região de 
Palmela, que não têm assistência técnica regular, foi avaliado entre 2016 e 2021. Para suportar 
algumas das respostas, foi também realizado um inquérito socioeconómico. 
Os dados analisados incluíam o número de tratamento, as dosagens utilizadas, o cumprimento 
do intervalo de segurança, o motivo pelo qual os viticultores efetuavam tratamento 
fitossanitários e como escolhiam o PF. Por cada ano, verificou-se que, em média, os agricultores 
efetuavam sete tratamentos fitossanitários, embora a tendência fosse uma diminuição. Os 
pesticidas mais utilizados pertencem aos grupos 3 (Triazois), M02 (Inorgânico) e M04 + 4 
(Ftalimidas + Fenil Amidas), de acordo com o Código FRAC. Independentemente das 
condições climáticas e da pressão da doença na vinha, os viticultores pulverizavam a cada 14 
dias. Relacionaram-se também estes dados com as condições climáticas, a existência de 
assistência técnica e os dados socioeconómicos. 

Concluiu-se que o medo das doenças e pragas e a "experiência empírica" por vezes 
ultrapassam o conhecimento e a tecnologia. Isto permite-nos concluir que as metas pretendidas 
podem ser desajustadas quando ainda existem conceitos básicos que falham. Para além disso, a 
idade, a fraca valorização das uvas e o desânimo com a implementação de algumas estratégias 
mal comunicadas são fatores que alimentam a preocupação com a dificuldade em atingir as 
metas. Acredita-se que a assistência técnica e a relação duradora que existe entre os técnicos da 
AVIPE e os seus agricultores possa acelerar o processo. 
 

Palavras-chave: produtos fitofarmacêuticos, PAC 2020-2027, sustentabilidade, vinha, DSS 
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Novas abordagens na gestão da Flavescência Dourada da videira: o uso dos 
elicitadores  
Manuel Oliveira1,2,3*, Marta W. Vasconcelos1, Assunta Bertaccini4 e Susana M.P. Carvalho2  

  
1Universidade Católica Portuguesa, CBQF - Centro de Biotecnologia e Química Fina – Laboratório 

Associado, Escola Superior de Biotecnologia, Rua Diogo Botelho 1327, 4169-005 Porto, Portugal   
2GreenUPorto - Sustainable Agrifood Production Research Centre / Inov4Agro, DGAOT, Faculty of 

Sciences of University of Porto, Campus de Vairão, Rua da Agrária 747, 4485-646 Vairão, Portugal   
3CoLAB Vines&Wines – National Collaborative Laboratory for the Portuguese Wine Sector (ADVID), 

Edifício Centro de Excelência da Vinha e do Vinho, Régia Douro Park, 5000-033 Vila Real, Portugal 
4Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari (DISTAL), Alma Mater Studiorum, University 

of Bologna, Viale Fanin, 40, 40127 Bologna, Italy  
  *manuel.oliveira@advid.pt 
 

A Flavescência Dourada da videira (FD) é uma doença de quarentena causada por 
fitoplasmas e transmitida por insetos vetor. Em Portugal, esta doença foi identificada pela 
primeira vez em 2006 na região dos "Vinhos Verdes", levando à arranque de dezenas de hectares 
de vinha. Atualmente, a gestão desta doença é feita através de tratamentos inseticidas, arranque 
das plantas infetadas e produção de material de propagação saudável, que, na maioria das vezes, 
são estratégias dispendiosas com impactos ambientais indesejáveis.  

Com vista ao desenvolvimento de abordagens inovadoras e sustentáveis para o controlo 
da doença, tem-se recorrido ao uso de compostos naturais ativadores das defesas das plantas: os 
elicitadores. No entanto, a informação acerca do seu efeito em doenças provocadas por 
fitoplasmas é limitada. Nesse sentido, este trabalho teve como objetivo principal estudar o papel 
de elicitadores – metil jasmonato, MeJA, ácido salicílico, SA e benzotiadiazol, BTH – no 
combate à FD. Desta forma, a abordagem experimental incluiu:  
i) caraterizar a estirpe de fitoplasma da FD e o impacto no crescimento, desenvolvimento, 
produtividade, qualidade da uva, e ultraestrutura celular em Vitis vinifera cv. Loureiro; (ii) 
compreender as respostas fisiológicas e moleculares desencadeadas pela aplicação de MeJA e 
SA em condições de campo; (iii) estudar o perfil genómico e metabólico basal de plantas da 
espécie modelo Catharanthus roseus, saudáveis e infetados com fitoplasmas “aster yellows” e 
(iv) avaliar o papel do MeJA e BTH na indução dos mecanismos de defesa contra os fitoplasmas.  

Os resultados obtidos demonstraram que a doença atrasou o desenvolvimento das 
videiras infetadas, diminuiu drasticamente a produção e a qualidade das uvas, causando 
alterações ultraestruturais. A aplicação de SA levou a uma redução parcial dos sintomas de FD. 
O MeJA levou a um aumento a expressão de genes de proteínas de defesa, a síntese de saponinas 
e prolina em videiras infetadas, no entanto o seu efeito mostrou estar dependente da 
concentração e momento da sua aplicação. No que respeita ao uso de elicitadores em plantas de 
C. roseus, este trabalho mostrou, pela primeira vez, que plantas infetadas não tratadas 
apresentaram maior concentração de ABA, sinal de infeção ativa. A aplicação de MeJA e BTH 
reduziu a sintomatologia da doença, diminuiu a concentração de ABA e aumentou da expressão 
dos genes das vias biossintéticas dos alcalóides e fenilpropanóides.  
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Este trabalho demonstra o papel dos elicitadores como abordagem inovadora e 
promissora no combate a doenças causadas por fitoplasmas, rumo a uma viticultura mais 
sustentável.  

 
Palavras-chave: crescimento e produtividade vegetal, elicitadores, expressão de genes, 
metabolómica 
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A evolução das doenças da vinha, na Região Demarcada do Douro, num 
cenário de alterações climáticas  
Maria do Carmo Val1*, Ana Rita Ferreira1, Branca Teixeira1, Cristina Carlos1, Igor Gonçalves1, 
Ricardo Menezes1 e Manuel Oliveira2 

 

1 Associação para o Desenvolvimento da Viticultura Duriense (ADVID), Edifício Centro de Excelência 
da Vinha e do Vinho, Régia Douro Park, 5000-033 Vila Real, Portugal 

2 CoLAB Vines&Wines – National Collaborative Laboratory for the Portuguese Wine Sector, 
Associação para o Desenvolvimento da Viticultura Duriense (ADVID), Edifício Centro de Excelência 
da Vinha e do Vinho, Régia Douro Park, 5000-033 Vila Real, Portugal 

  *carmo.val@advid.pt  

Face à importância da cultura da vinha na Região Demarcada do Douro (RDD), as 
alterações climáticas tornam-se cada vez mais um desafio preocupante na evolução de doenças 
causadas por agentes patogénicos. As videiras ficam suscetíveis ao míldio nas primeiras fases 
do desenvolvimento, a partir do estado fenológico “folhas livres”, podendo manter-se até ao 
“fecho do cacho”. O oídio aparece normalmente após a “floração / bago de chumbo” e prolonga-
se até ao início de “pintor”. Na RDD, o impacto das alterações climáticas é bastante 
significativo, por isso a adaptação da gestão e controlo fitossanitário tem-se tornado 
fundamental para a sustentabilidade do ecossistema vitícola. 

Em Portugal, a investigação sobre a influência das alterações climáticas na incidência 
das doenças das videiras é ainda escassa. Neste seguimento, este trabalho visou correlacionar a 
incidência das principais doenças das videiras, míldio e oídio, com as condições climáticas nos 
últimos seis anos (de 2017 a 2022). A incidência foi avaliada nos períodos mais críticos, quando 
a videira se encontra mais suscetível às infeções: cachos visíveis, floração, vingamento, fecho 
do cacho/pintor e vindima. Nesta avaliação efetuaram-se observações visuais, em folhas e 
cachos, em 20 plantas do observatório vitícola da ADVID (Associação para o Desenvolvimento 
da Viticultura Duriense). Este observatório consiste numa rede de parcelas de referência, 
distribuídas ao longo das três sub-regiões da RDD (Baixo Corgo, Cima Corgo e Douro 
Superior), onde a informação edafoclimática, vitícola e biológica foi continuamente recolhida 
in loco e a informação meteorológica recolhida através da rede de estações meteorológicas 
automáticas.  

Este estudo confirmou que a precipitação acumulada e a humidade relativa registada 
contribuíram para infeções precoces de fungos patogénicos, especialmente a partir das folhas 
livres, para o míldio, prolongando-se até ao fecho do cacho, e entre o vingamento e o início de 
pintor para o oídio. A instabilidade das condições climáticas causada pelo aquecimento global 
contribuiu para uma rápida propagação de doenças, como observado para o míldio, que 
apareceu mais cedo devido à elevada precipitação e humidade relativa, particularmente na sub-
região do Baixo Corgo.  

Desta forma, torna-se assim urgente desenvolver novas estratégias para mitigar os 
efeitos das alterações climáticas e apostar em alternativas fitossanitários que tornem as práticas 
vitivinícolas mais sustentáveis.  

 

Palavras-chave: ecossistema, míldio, oídio, sustentabilidade, videira 
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Resposta de diferentes castas de videira à infecção com Lasiodiplodia 
theobromae e Lasiodiplodia mediterranea 
Pedro Reis1*, Ana Gaspar1, Artur Alves2, Florence Fontaine3 e Cecília Rego1 

 
1LEAF - Linking Landscape, Environment, Agriculture and Food, Associated Laboratory TERRA,    

Instituto Superior de Agronomia, Universidade de Lisboa, Tapada da Ajuda, 1349-017 Lisboa, 
Portugal. 

2CESAM – Centre for Environmental and Marine Studies, Department of Biology, University of Aveiro, 
3810-193 Aveiro, Portugal. 

3Université de Reims Champagne-Ardenne, Résistance Induite et Bioprotection des Plantes EA 4707, 
USC INRAE 1488, SFR Condorcet FR CNRS 3417, BP 1039, 51687 Reims, Cedex 2, France. 

  *pedroreis@isa.ulisboa.pt 
 

A botriosferiose é uma doença do lenho da videira que afeta todas as regiões 
vitivinícolas do mundo e, é causada por fungos da família Botryosphaeriaceae. Nesta família, 
as espécies do género Lasiodiplodia Ellis & Everh são muito agressivas e predominam em 
climas quentes e húmidos. Em Portugal, à data deste trabalho, as espécies deste género 
apresentam uma distribuição reduzida e localizada, contudo, no panorama das alterações 
climáticas, podem vir a representar uma ameaça para os vinhedos nacionais. Neste contexto, 
pretendeu-se avaliar a suscetibilidade de algumas das castas mais cultivadas em Portugal 
(Touriga Nacional, Touriga Franca, Alvarinho, Aragonez e Cabernet Sauvignon) a estas 
espécies, através da realização de inoculações artificiais com isolados de Lasiodiplodia spp. 
obtidos em diferentes localizações geográficas (Portugal, Peru). Para atingir este objetivo foram 
realizados dois ensaios. 

Um ensaio de estufa, onde sarmentos de videiras com dois anos de idade foram 
inoculados com seis isolados de L. theobromae (Pat.) Griffon & Maubl. (isolados Bt102, Bt103, 
Bt105, Bt106, LA-SOL3 e LA-SV1) e um isolado de L. mediterranea   Linaldeddu, Deidda & 
Berraf-Tebbal (isolado CBS124060) e, um ensaio de campo, onde sarmentos de videiras com 
sete anos de idade foram inoculadas com dois isolados de L. theobromae. Cinco meses após as 
inoculações, a resposta das castas foi avaliada através da avaliação do comprimento das 
necroses causadas nos sarmentos. Os resultados demonstraram que todos os isolados causaram 
necroses no lenho das videiras inoculadas. Os reisolamentos efetuados permitiram a 
confirmação da identidade dos isolados. Foram detetadas diferenças significativas para todas 
as combinações de isolado/cultivar. Em ambos os ensaios (estufa e campo), as maiores lesões 
foram observadas em Touriga Nacional enquanto as plantas de Aragonez registaram as menores 
lesões, entre todas as castas inoculadas com Lasiodiplodia spp. 

Verificou-se também que os isolados portugueses aparentaram ser mais agressivos do 
que os isolados provenientes do Peru. O conhecimento antecipado da suscetibilidade de 
cultivares nacionais importantes a espécies bastantes agressivas, como é o caso de 
Lasiodiplodia spp., permitirá não só uma melhor gestão das práticas culturais na vinha como 
também apoiar a tomada de decisão relativamente ao planeamento e instalação de novas vinhas. 

 
Palavras-chave: Vitis vinifera, Botryosphaeriaceae, botriosferiose, susceptibilidade, 
agressividade 
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Nematodes fitoparasitas da  familia Criconematidae associados à videira em 
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T. Rosmaninho1 & Carlos Gutierrez1* 
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*carlosg@uevora.pt 

 
A viticultura tem uma elevada importância económico-social e cultural em Portugal. 

Algumas espécies de nemátodes da família Criconematidea Taylor, 1936 são conhecidas por 
causar sérios danos à videira (Vitis vinífera L.), nomeadamente Mesocriconema xenoplax 
(Raski, 1952) Loof & De Grisse, 1989.  Este grupo de nemátodes fitoparasitas alimenta-se 
ativamente da raiz da planta causando sérios danos nesta cultura quando suas densidades 
populacionais são elevadas. Severas infeções por este grupo de nemátodes fitoparasitas podem 
causar uma diminuição do sistema radical, necroses nas raizes das plantas e até redução do 
vigor das mesmas. De facto, eles são considerados um problema sério em situações de 
replantação de vinhas. Além de isso, porta-enxertos de videiras mais comuns usados nas regiões 
vitivinícolas de Portugal são considerados de moderadamente resistente a susceptível a este 
grupo de nematodes fitoparasitas.    

Apesar da importância fitopatológica deste grupo de nemátodes, nunca foi feito um 
estudo sistemático para a identificação das principais espécies desta família de nematodes 
fitoparasitas associadas à videira. Atualmente as novas tecnologias baseadas em DNA 
ribossómico ajudam a garantir uma correta e rápida identificação ao nível da espécie.  

No presente trabalho, realizou-se uma amostragem nas regiões vitivinícolas de Alentejo, 
Setúbal e Lisboa com o objetivo de estabelecer a prevalência, ocorrência e biodiversidade de 
espécies da família Criconematidae. 

Em resumo, duas espécies da família Criconematodea, por ordem decrescente de 
prevalência, M. xenoplax (18%) e Mesocriconema curvatum (Raski, 1952) Loof & De Grisse, 
1989 (1%), foram encontradas parasitando vinhas nas regiões vitivinícolas estudadas em 
Portugal. Para nosso conhecimento esta e a primeira cita de M. curvatum em Portugal. 

Em conclusão, esta alta prevalência de infeção de M. xenoplax deve ser considerada 
como um sério perigo para situações de replantação de vinhas em Portugal. Portanto, o correto 
e rápido diagnóstico da presença deste nemátode fitoparasita é determinante na adoção de 
adequadas formas de manejo e medidas de controlo. 
 
 Palavras-chave:  rDNA, 28S, situações de replantação, vinha, vitis 
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Algumas espécies de nemátodes Longidoridae são conhecidas vectores de viroses na 
videira, das quais a mais relevante é a doença do vírus do nó curto (Grapevine fanleaf virus, 
GFLV), transmitida por Xiphinema index. Além desta, outras espécies de nemátodes 
fitoparasitas podem causar danos na videira, como sejam os nemátodes das galhas radiculares, 
do género Meloidogyne. Porque são frequentemente negligenciados, interessa salientar o 
impacte da presença destes organismos no solo. Assim, serão apontados os principais sintomas 
que os nemátodes causam na vinha e a importância de efetuar a sua deteção atempada, através 
da colheita de amostras de solo e o seu envio para um laboratório oficial. Os nemátodes são 
extraídos do solo através da técnica do funil de Baermann e é efetuada a sua contagem 
referenciada a um volume de 100 mL de solo.  A complexidade da sua deteção e identificação 
serão evidenciadas, assim como os principais resultados obtidos no laboratório de Nematologia 
do INIAV ao longo dos últimos 5 anos no que respeita à deteção de nemátodes fitoparasitas da 
videira, seja em pré-instalação ou no estabelecimento de viveiros de material de propagação. 

O diagnóstico da presença de nemátodes vetores de viroses em videira, assim como de 
outros nemátodes que potencialmente comprometam a sanidade da cultura, é determinante na 
adoção de medidas de controlo visando reduzir o seu impacte na atividade vitivinícola. 

 

Palavras-chave: vírus, nemátodes fitoparasitas, doenças, vinha, controlo 
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A variabilidade intravarietal de castas de videira como marca natural, fator 
de estabilidade ambiental e base para adaptação à mudança 
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2Associação Portuguesa para a Diversidade da Videira - PORVID, Lisboa, Portugal 
 

A variedade (casta) de videira foi na origem um clone (homogéneo), mas gerou e 
acumulou, ao longo de séculos de evolução, elevada variabilidade intravarietal de 
características quantitativas. É esta diversidade que permite realizar seleções com ganhos para 
várias características economicamente importantes (rendimento, qualidade do mosto e outras) 
e que autoriza perspetivas semelhantes para outras seleções que responderão a novos desafios 
futuros: de adaptação ao clima, aos objetivos dos viticultores, aos mercados, entre outros. 

A variabilidade intravarietal tendo sido criada e acumulada naturalmente ao longo de 
séculos, enfrenta desde os anos 80 do século passado um processo de intensa erosão genética 
associada ao arranque e modernização das vinhas mediante plantação com materiais 
homogéneos. Se nada fosse feito em contrário, este processo levaria ao fim da diversidade 
quando todas as vinhas de um país fossem vinhas modernas plantadas depois de 1980. Isto é, 
as castas ficariam geneticamente “congeladas”, com comportamento ambientalmente instável 
(devido à interação genótipo×ambiente) e não portadoras de diversidade para fins de seleção e 
adaptação às mudanças. 

A problemática da conservação da diversidade intravarietal e da sua valorização através 
da seleção tem vindo a ser abordada em Portugal desde há 44 anos à escala nacional por uma 
“Rede Nacional de Seleção da Videira”. Este aparelho foi reforçado em 2009 pela criação da 
Associação Portuguesa para a Diversidade da Videira e de um Pólo Experimental de 
Conservação da Diversidade da Videira. Nestes 44 anos foram criados novos métodos de 
seleção e conservação, fundados nas teorias genética quantitativa e estatística, atualmente 
aplicados no terreno à seleção de 64 castas, bem como aplicados à conservação em grande 
escala (mais 30 000 genótipos conservados e meta de 50000) (Gonçalves e Martins, 2022). 

Estes métodos são hoje reconhecidos pela Organização Internacional da Vinha e do 
Vinho mediante a respetiva adoção como Resolução OIV-VITI 564B-2019 para aplicação no 
mundo vitivinícola (OIV, 2019). 

Ainda que detenha este enorme potencial para adaptação da casta aos mais diversos 
objetivos (através da seleção), a variabilidade intravarietal é de avaliação metodologicamente 
exigente. 

Depende da instalação de grandes ensaios de campo com uma amostra representativa 
dessa variabilidade, segundo delineamentos experimentais eficientes para o controlo dos 
desvios ambientais, tipicamente delineamentos da família dos blocos incompletos, e o 
ajustamento de modelos mistos aos dados dessas características. 

Este trabalho está essencialmente focado na demonstração das vantagens metodológicas 
da seleção policlonal, nomeadamente, como é garantida a estabilidade ambiental (menor 
interacção genótipo×ambiente), e como se obtêm elevados ganhos genéticos traduzidos em 
ganhos económicos e de adaptação à generalidade das mudanças. Para tal são ajustados modelos 
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mistos a dados rendimento e de características de qualidade do mosto de vários anos 
provenientes de populações experimentais de clones, estabelecidos de acordo com 
delineamentos experimentais linha-coluna resolúveis com 4 a 6 repetições e 3 plantas por 
unidade experimental, com vista à estimação de parâmetros de genética quantitativa. 

Prova-se de como a guarda e avaliação da variabilidade intravarietal são essenciais para 
assegurar a utilização eficiente de variedades autóctones no futuro e para as adaptar aos novos 
desafios do sector. 
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Com a publicação da Portaria n.º 152/2015 de 26 de maio, a menção Alvarinho na 
rotulagem de vinhos deixou de ser um exclusivo da sub-região de Monção Melgaço, passando 
a ser alargada às nove sub-regiões da Região Demarcada dos Vinhos Verdes a partir de 2021. 
Com o presente trabalho, pretendeu-se avaliar o comportamento da casta Alvarinho nas 
condições edafo-climáticas da sub-região do Sousa da Região Demarcada dos Vinhos Verdes, 
no que respeita à fertilidade da casta, produção e composição do mosto para três tipos de poda. 
Ao longo do ciclo vegetativo, avaliou-se a fenologia, o índice de abrolhamento (IA) e os índices 
de fertilidade prático (IFPrat) e prático (IFPot). Após a vindima avaliou-se o peso e o volume dos 
bagos, o álcool provável, a acidez e o pH dos mostos. 
 O ensaio foi conduzido num delineamento completamente casualizado, consistindo em 
três modalidades (Poda Curta, Poda Mista e Poda Longa) com quatro repetições. Cada repetição 
era constituída por quatro cepas contíguas e as observações incidiram sobre as cepas centrais. 
A análise estatística dos dados consistiu na análise de variâncias a um fator e a comparação das 
médias foi feita através do teste de Duncan com um nível de significância de 5% para ambos 
os casos. 
 Relativamente aos principais resultados obtidos, o IA não diferiu significativamente 
entre os tipos de poda ensaiados, enquanto os índices de fertilidade IFprat e IFpot na Poda Longa, 
respetivamente 1,73±0,56 e 2,08±0,65, foram estatisticamente superiores aos da Poda Mista e 
da Poda Curta (p<0,05); o número médio de cachos por videira na Poda Longa (54,20±16,40) 
foi significativamente superior (p<0,05) ao das restantes modalidades; o peso médio de 100 
bagos na Poda Longa (143,01±15,93 g) foi significativamente superior ao da Poda Mista 
(127,96±13,91 g), bem como o volume médio de 200 bagos na poda longa (133,75±13,30 cm3) 
em relação à Poda Mista (116,88±10,673); relativamente à acidez total, os valores relativos às 
podas Longa (8,24±0,27 g.l-1de ácido málico) e Mista (8,19±0,34 g.l-1) foram 
significativamente superiores aos da poda curta (7,73±0,27 g.l-1). 
 Os diferentes tipos de poda traduziram-se em diferenças estatisticamente significativas 
para supracitados parâmetros analisados, tanto ao nível da produção como nas características 
do mosto. A Poda Longa evidenciou-se tanto ao nível da produção, como da qualidade do 
mosto, perspetivando um bom comportamento da casta fora da zona tradicional de produção.   

 
Palavras-chave: casta Alvarinho, poda longa, poda curta, poda mista, videira 
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A Touriga Franca (TF) é a segunda casta com maior área plantada em Portugal, 
assumindo especial relevância na Região Demarcada do Douro (RDD), onde é a mais 
importante. Esta apresenta um bom rendimento e resiliência, representando uma mais-valia 
num contexto de alterações climáticas, cujos efeitos poderão comprometer os mecanismos 
naturais da videira, levando a perdas de produção e qualidade. No entanto, em 2020, esta casta 
demonstrou um comportamento atípico, caracterizado pelo emurchecimento súbito dos cachos, 
que se refletiu em quebras consideráveis de produção.  

Perante esta anomalia, e a sintomatologia associada à mesma (dessecação do ráquis, 
fissuras e emurchecimento do bago), foram recolhidos, em 2020, cachos afetados para análise, 
incluindo histológica, no sentido de compreender as suas causas. Adicionalmente, com recurso 
a dados recolhidos no âmbito do Observatório Vitícola da RDD, foi também realizada uma 
análise de parâmetros relacionados com a produtividade desta casta (produtividade (kg/videira) 
e o número, peso e desidratação dos cachos), correspondentes aos últimos 6 anos (2017-2022), 
de 3 parcelas com estações meteorológicas, tendo estes parâmetros sido cruzados com dados 
meteorológicos e potenciais hídricos-base.  

Todos os parâmetros de produtividade variaram significativamente em função do ano, 
especialmente a desidratação dos cachos e a produtividade. Nos anos em análise, 2020 destaca-
se com menor produtividade, resultado da maior desidratação dos cachos (superior a 50%), 
ainda que tenha sido observado maior conforto hídrico relativamente a 2017, ano com um 
acumulado total de temperaturas ativas elevado e menor precipitação, mas onde a produtividade 
da casta não foi significativamente mais baixa do que nos outros anos. Os dados meteorológicos 
revelam que, em 2020, houve mais de 40 dias sucessivos com temperaturas máximas superiores 
a 35ºC, o que não se verificou em nenhum dos outros anos, observando-se também uma 
reduzida precipitação nos períodos do pintor e maturação. 

Adicionalmente, em 2020, após o período de calor, ocorreu chuva intensa seguida de 
oscilações de temperaturas (máxima/mínima), que poderá ter despoletado uma reação 
fisiológica da videira. De facto, na literatura são descritas várias desordens fisiológicas que 
conduzem ao emurchecimento, entre as quais o berry shrivel ou Desordem de Acumulação de 
Açúcar, e de facto as análises conduzidas em 2020 revelaram a ocorrência de necrose do ráquis. 
Subsequentemente, em 2021, foram instalados ensaios para monitorizar o desempenho da TF 
na RDD, e compreender o seu comportamento fisiológico, que revelaram um desempenho 
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notável desta casta em 2022, correspondente a um ano extremamente seco e quente, realçando 
a importância desta problemática. 

 
Palavras-chave: clima, desidratação, produtividade, berry shrivel, desordem fisiológica 
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O número de certificações de sustentabilidade no setor da vinha e do vinho tem crescido 

consideravelmente nas últimas décadas. Este fenómeno é especialmente evidente nos chamados 
países do “Novo Mundo” que têm liderado este processo com referenciais extremamente 
compreensivos e amplamente conhecidos na sua área de atuação. A motivação do setor para o 
desenvolvimento de métricas de sustentabilidade não é diferente de outros setores da sociedade, 
nomeadamente da distribuição, que sentem a pressão crescente dos consumidores por produtos 
verdes, amigos do ambiente e socialmente justos. Inclusivamente, certos mercados como os 
monopólios do norte da Europa, já exigem a obrigatoriedade de um conjunto alargado de 
evidências na área da sustentabilidade e inclusive a implementação de referenciais de 
sustentabilidade para que os produtos sejam elegíveis a concurso.  

Tendo em conta a panóplia de iniciativas existentes, a apresentação, terá como objetivo 
fazer um benchmarkt do estado da arte das principais iniciativas internacionais e nacionais.  
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O clima afeta significativamente qualquer sistema agrícola, tendo influência direta na 
adequação das culturas, bem como interferência na quantidade e qualidade da produção, 
condicionando a sustentabilidade económica da atividade produtiva. Na Região Demarcada do 
Douro (RDD), a baixa precipitação anual (33% da área da RDD apresenta menos de 600 mm) 
e a sua alta variabilidade, conjugadas com elevadas taxas de evapotranspiração durante o Verão, 
são fatores fundamentais que limitam o desenvolvimento da videira, bem como a produção e a 
qualidade da vindima. 

Confirmando-se as previsões de decréscimos de precipitação, ocorrência de fenómenos 
de ondas de calor e períodos de seca mais prolongados, as consequências para a estabilidade da 
encosta em viticultura de montanha e sustentabilidade de todas as operações envolvidas são 
riscos a ter em consideração. Deste modo, um conhecimento mais profundo das medidas de 
adaptação às condições ambientais adversas reveste-se de importância crucial, possibilitando 
uma mais eficiente adequação das condições de crescimento das plantas e de otimização da 
produção e da qualidade das uvas. Com o desenvolvimento deste trabalho, realizado em duas 
vinhas comerciais, uma em Soutelo do Douro - Pesqueira, e outra em Numão - Foz Côa, 
procurou-se estabelecer a relação entre elementos climáticos e parâmetros fisiológicos, 
produtivos e qualitativos, bem como avaliar a eficácia de medidas de adaptação, incluindo 
diferentes modalidades de rega deficitária (2002-2022) e a aplicação de redes de 
ensombramento (2019-2020) no comportamento fisiológico, vitícola e enológico das castas 
Touriga Nacional e Moscatel Galego Branco, respetivamente. 

Os resultados mostraram que a aplicação de rega deficitária permitiu reduzir 
significativamente o impacte das condições meteorológicas adversas em momentos chave do 
desenvolvimento da videira, particularmente no período que antecede o pintor e na maturação, 
reduzindo os efeitos negativos ao nível dos processos fisiológicos da videira e da produtividade, 
sem detrimento dos parâmetros de qualidade do mosto. Por outro lado, a aplicação de redes de 
ensombramento reduziu substancialmente a temperatura das folhas, possibilitando aumentar o 
potencial hídrico, a condutância estomática e a taxa de fotossíntese das videiras, o que se refletiu 
no aumento de produção no 2º ano do ensaio. Para os indicadores de maturação, obtiveram-se 
teores mais elevados de acidez total, ácido málico e azoto assimilável. A última medida 
apresenta imenso potencial, sendo fundamental mais anos de ensaio para retirar conclusões 
mais fortes ao nível dos parâmetros de produção, mas também em características tão 
importantes como os componentes de maturação da uva e as características organoléticas dos 
vinhos.  

Palavras-chave: fisiologia, produção e qualidade, rega deficitária, rede de ensombramento, 
vinha 
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A adaptação às alterações climáticas é um grande desafio para o setor vitivinícola, assumindo 
tanto uma dimensão temporal como uma dimensão espacial. As estratégias e políticas de adaptação têm 
que lidar com impactos potenciais, tanto a curto como a longo prazo, e ter sempre em consideração que 
é fundamental decidir sobre as adaptações específicas baseadas em cada local. Cada região vitivinícola 
possuí contextos únicos (terroirs), logo o conhecimento e a compreensão dos fatores contextuais e sua 
interação com o clima regional são fundamentais para identificar e priorizar iniciativas de adaptação 
em diferentes escalas temporais e espaciais. A maioria da informação está vinculada à localização, logo 
a relevância espacial (geográfica) e a aplicabilidade das informações espacialmente relacionadas e 
analisadas revelam uma importância estrema, pois a maioria das variáveis que afetam a qualidade da 
uva são inerentemente espaciais por natureza.  
  Uma Infraestrutura de Dados Espaciais Temática (IDE), com o papel de apoiar o impacto das 
alterações climáticas na viticultura, que forneça uma plataforma de apoio à decisão, incluindo 
indicadores climáticos e agronómicos, permitindo aos viticultores, em qualquer região vitivinícola, 
beneficiar do cruzamento sensorial local com a previsão de informações climáticas, torna-se numa 
ferramenta importante para suportar a qualidade da tomada de decisão e por conseguinte a 
sustentabilidade dos resultados econômicos. Este ativo permite monitorizar tanto o impacto da 
variabilidade meteorológica como o impacto das alterações climáticas determinados territórios 
referenciados espacial e temporalmente.  

O INFRAVINI implementa esta IDE Temática que permite adquirir, processar, armazenar, 
distribuir e aumentar a utilização de dados geoespaciais sobre a temática das alterações climáticas, 
reunindo informação de várias fontes, através de mecanismos de interoperabilidade e normalização de 
dados, segundo as normas e referenciais internacionais (Diretiva INSPIRE e OGC – Open Geospatial 
Consortium), contribuindo deste modo para a criação de um repositório normalizado de informação 
geográfica e climática para o setor agrícola. Disponibiliza também um conjunto de aplicações, onde se 
destaca um observatório que tem como principal função monitorizar, quer o impacto da variabilidade 
meteorológica, através da integração de redes de sensores existentes numa região (ex: estações 
meteorológicas), quer o impacto das alterações climáticas em determinados territórios referenciados 
espacialmente e temporalmente, através da disponibilização de índices bioclimáticos.  

O INFRAVINI é um produto resultante de projeto I&DT Co-Promoção, executado por 
Geodouro, INESC TEC, UTAD e ADVID, entre julho/2019 e dezembro/2021, tendo-se implementado 
um protótipo da solução para a RDD, acessível em: http://infravini.pt/.  
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Num contexto de alterações climáticas, os viticultores devem adotar práticas agrícolas 

sustentáveis capazes de reduzir os efeitos negativos do clima na videira, com contribuições 
positivas para a conservação da água e a proteção do solo.  Uma das práticas que pode ser 
implementada passa pela adequada gestão da entrelinha do solo. 

Com vista a avaliar o seu impacto no estado hídrico da videira, durante o mês de julho 
de 2022 monitorizou-se o potencial hídrico foliar de base em três modalidades de gestão da 
entrelinha do solo (vegetação tombada com rolo, vegetação triturada e solo mobilizado) numa 
vinha da Região Demarcada do Douro. O potencial hídrico foliar de base (Ѱbase) foi avaliado 
com periodicidade semanal ao longo do mês de julho, entre o dia 4, antes da instalação do 
ensaio, e o dia 1 de agosto.   

Os resultados obtidos, num ano considerado extremamente quente e seco, permitiram 
verificar que a modalidade “solo mobilizado”, promoveu uma redução significativa dos 
potenciais hídricos foliares de base, quando comparados com os observados na modalidade 
“vegetação tombada” (Magalhães, 2022). Estes resultados apontam para a importância da 
gestão da entrelinha do solo, como ferramenta que pode contribuir para a redução dos efeitos 
negativos da seca.  
  
 Palavras-chave: Coberto vegetal, potencial hídrico, clima.  
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A água é um bem escasso, sobretudo perante o atual panorama de alterações climáticas. 

Nesse sentido, a monitorização contínua do stress hídrico das plantas é essencial, não só para 
otimizar a gestão da cultura, mas também dos recursos hídricos, contribuindo para a 
sustentabilidade das explorações. Atualmente, a monitorização do estado hídrico através da 
câmara de pressão de Scholander, particularmente pela medição do potencial hídrico base, 
continua a ser um dos métodos mais fiáveis e utilizados. Todavia, este é um processo 
dispendioso e com uma janela temporal muito restrita, impossibilitando a monitorização 
espacial e contínua da vinha.  

Nesse sentido, dado existir correlação entre diferentes variáveis mensuráveis através de 
sensores, tais como o teor de água no solo e o fluxo de seiva e o potencial hídrico avaliado 
através da câmara de Scholander, foi projetada uma rede de sensores passíveis de caracterizar 
o continuum solo-planta-atmosfera, contribuindo para o desenvolvimento de um modelo de 
mapeamento do estado hídrico na vinha, em tempo real e à distância, utilizando tecnologia 
atual, não invasiva e de baixo custo.  

Para o efeito, foram instalados, numa parcela de vinha comercial em Soutelo do Douro, 
RDD, monitorizada através da câmara de Scholander, três módulos de sensores: 1) Solo, para 
medição de humidade (SoilWatch10 e Teros12) e potencial hídrico do solo (Teros21); 2) Planta, 
para medição do potencial hídrico (FloraPulse), temperatura da canópia (SIL411) e humidade 
da folha (Phytos31); e 3) Ambiente, para medição de parâmetros meteorológicos (ATMOS41 
e BME6801-6). A transmissão dos dados faz-se sem fios, de 15 em 15 minutos, utilizando o 
protocolo LoRaWAN e uma gateway com ligação GSM/LTE.  

O sistema descrito encontra-se a funcionar desde o início de agosto e a receção dos 
dados ocorreu sem falhas, sendo que a normalização e integração dos mesmos num modelo 
baseado em Machine Learning, permitirá mapear o estado hídrico das parcelas, impulsionando 
a criação de uma ferramenta de apoio à decisão  

A utilização de tecnologias IoT na agricultura é uma tendência atual e futura, e o sistema 
LoRaWAN apresenta vantagens, quando comparado ao WiFi ou Bluetooth, como o custo 
reduzido e o alcance superior, fundamental para aplicações em áreas de difícil acesso e/ou com 
pouca cobertura de rede. Assim, considera-se que esta metodologia pode fornecer um método 
remoto, contínuo e eficaz para monitorizar o estado hídrico das plantas, passível de auxiliar os 
produtores numa melhor gestão dos recursos hídricos e, na globalidade, à sustentabilidade das 
suas explorações. 
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A implementação de uma agricultura sustentável (do ponto de vista económico, 
ambiental e social) e a transição digital do setor são os desafios mais exigentes para a atual 
geração de agricultores, como identificado nas políticas nacionais (Terra Futura, iniciativa 
emblemática Agricultura 4.0), europeias (Farm-to-Fork) e metas definidas para 2030. A 
viticultura digital, assente em tecnologias novas e emergentes, permitirá alcançar estas metas e 
simultaneamente desempenhar um papel crítico face aos desafios e ameaças que este setor 
enfrenta como, por exemplo, a adaptação às alterações climáticas, o uso eficiente dos recursos 
(em particular água) ou, no futuro próximo, a falta de mão de obra especializada. Assim, a 
digitalização da viticultura contribuirá para um processo transformacional, mais preditivo, 
suportado pelas ferramentas mais recentes de inteligência artificial e alimentada por tecnologias 
disruptivas que fornecerão dados em tempo real ou quase real. Nesta comunicação serão 
apresentados os desafios deste processo transformacional, com enfase nas principais 
tecnologias e aplicações à viticultura. Serão também apresentados os trabalhos em curso no 
INIAV na área da viticultura digital e discutidos os potenciais impactos negativos e barreiras.  
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Estimativa da produção da vinha com recurso a análise de imagem  
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Prever a produção da vinha traz várias vantagens para toda a indústria vitivinícola, por 
exemplo ajudando na decisão de monda de cachos e na organização da vindima. Pode ainda 
fornecer informação útil para auxiliar o delineamento de estratégias de marketing informadas, 
bem como na gestão de vinho armazenado e na alocação de depósitos na adega. Hoje, esta 
previsão é feita sobretudo com recurso a métodos manuais, com base em amostras destrutivas 
de cachos. A estimativa de produção com recurso a análise de imagem tem o potencial de 
realizar esta tarefa de forma extensiva, automática e não invasiva. No entanto, esta abordagem 
apresenta um enorme desafio associado à oclusão de cachos provocada, principalmente, por 
folhas. Esta oclusão depende muito da porosidade da sebe (fração de espaços vazios), que por 
sua vez é afetada por fatores como o vigor, a densidade de sarmentos e respetiva área foliar, 
disponibilidade hídrica e outros stresses bióticos e abióticos, etc. 

Neste trabalho apresentam-se os resultados de um ensaio efetuado em dois locais 
distintos na região vitivinícola de Lisboa, ao longo de quatro anos (2018-21), onde se 
compararam os resultados da previsão manual da produção com as estimativas obtidas pela 
metodologia baseada em análise de imagem. Com base na premissa comprovada na literatura 
de que existe uma relação entre a porosidade da sebe e a fração de cachos expostos, foi 
desenvolvido um método de estimativa de produção da vinha que utiliza atributos da sebe 
visíveis em imagens (como a porosidade, área de cachos expostos, número de bagos visíveis, 
etc) para estimar a fração de cachos ocultos pela folhagem e, por sua vez, estimar a produção 
total por videira 

As imagens foram recolhidas ao pintor de uma perspetiva perpendicular às videiras, por 
uma câmara comercial estática ou instalada num robô terrestre. Os resultados estimados com o 
algoritmo desenvolvido apresentaram uma correlação elevada com a produção real (r = 0,89), 
com erros de estimativa que variaram entre os -0,1% e os 20,8%, dependendo da casta e do ano. 
Na maioria dos casos, obtiveram-se melhores estimativas do que as obtidas pelos métodos 
manuais convencionais. A metodologia apresentada neste trabalho representa uma boa 
alternativa aos métodos convencionais de estimativa de produção, tendo a vantagem de poder 
ser totalmente automatizada. Esta metodologia baseada em análise de imagem tem ainda a 
vantagem de prescindir de dados históricos e de poder ser aplicada a uma amostra muito 
superior à amostra usada nos métodos manuais.   

 

Palavras-chave: método não invasivo, porosidade da sebe, área de cachos, oclusão de cachos, 
imagens RGB 
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As regiões de viticultura de montanha contribuem consideravelmente para o valor de 

926 M€ de exportações do sector vitivinícola nacional, com a Região Demarcada do Douro 
(RDD) a alcançar 407 M€ em 2021.1 A RDD é a maior região vitícola de montanha da Europa, 
apresentando uma área considerável de vinha instalada em patamares, o que potencia 
constrangimentos importantes ao nível da mecanização e gestão das tarefas culturais. 
Adicionalmente, a carência de mão-de-obra para a realização das tarefas de gestão da vinha, e 
as baixas produtividades obtidas, podem comprometer a sustentabilidade da atividade agrícola 
nestas regiões, muitas vezes periféricas. Estes fatores, associados à orografia das mesmas, 
tornam crucial a identificação de soluções tecnológicas adaptadas. 

Neste contexto, foi realizado um inquérito com o objetivo de recolher e sistematizar 
informação relativa às necessidades atuais de mecanização na RDD, assim como as soluções 
para as mesmas (envolvendo tech providers), e aos constrangimentos verificados. Assim, foram 
identificadas, como principais necessidades, soluções mecânicas para as intervenções na videira 
(pré-poda e poda, desladroamento, despampa/monda, pulverização e vindima) e no solo 
(controlo do coberto vegetal (linha, entre-linha, taludes, bordaduras) e fertilização).  

Atualmente, existem soluções no mercado para a maioria das tarefas referidas, no 
entanto, na RDD, devido aos diferentes sistemas de instalação, orografia, pedregosidade, 
reduzido espaço de manobra (entre-linha e final do bardo), altura do embardamento, entre 
outras, a utilização destes equipamentos é limitada. Em patamares com dois bardos de vinha, 
as operações nos taludes são complicadas, ao passo que o calor excessivo dificulta a utilização 
dos sistemas hidráulicos “standard”, e a senescência precoce das folhas, nesta região, dificulta 
a vindima mecânica. A retirada de substâncias ativas aumenta o número de operações a realizar, 
assim como a sensibilidade dos timings em que estas são executadas. 

Foram identificadas soluções mecânicas, utilizadas em regiões de viticultura de 
montanha estrangeiras, passíveis de serem introduzidas com pequenas adaptações, assim como 
novas soluções tecnológicas (ex. drones para pulverização), que devem coexistir com a 
adaptação progressiva da interface da vinha às soluções mecânicas disponíveis.  

Também a viticultura de precisão, mapeamentos, tecnologia VRT, Sistemas de Apoio à 
Decisão (SAD), tais como plataformas para deteção precoce de doenças, tendencialmente low-
cost, permite otimizar a gestão da viticultura, reduzindo custos. No entanto, os SAD só poderão 
ter impacto se providenciarem informação inteligível e existirem ferramentas que permitam 
agir de acordo com a mesma, e, consequentemente, as soluções para a execução das operações 
de granjeio poderão ser preponderantes. 
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A vinha como uma das culturas agrícolas que maior peso possui na economia nacional, 

tornou-se num ativo agrícola de extrema importância, tanto no que se refere à cadeia de valor 
da produção vitivinícola, como na sua atual expressão da capacidade geradora de bens 
transacionáveis. Um dos problemas da produção vitícola, prende-se com as doenças que 
anualmente, obrigam o produtor a um custo fixo associado na sua prevenção e/ou tratamento, 
como também causam um impacto para o ambiente com a aplicação de produtos 
fitofarmacêuticos, poluindo o ar, o solo e a água. Destas doenças destaca-se o míldio 
(Plasmopara vitícola), uma doença anual que causa impactos negativo na produção e na 
qualidade da uva, os métodos tradicionais de deteção desta doença, mostram-se muitas vezes 
insuficientes na proteção das culturas, favorecendo-se novas formas e meios de apoio mais 
ágeis e com resposta em tempo útil. Destes novos métodos, os sensores remotos, têm sido cada 
vez mais uma tecnologia de apoio à identificação precoce de doenças e/ou identificação num 
estado inicial. Destes sensores óticos, destacam-se os térmicos pela capacidade de perceber 
alterações de resposta térmica, pela alteração do metabolismo e produção fotossintética da 
videira. Os objetivos do presente trabalho foram: i. entender se existe variação térmica na folha 
da videira infetada pelo míldio comparando a variação térmica na folha (entre o foco de míldio 
e um local sem foco). ii. Perceber se é possível através da variação térmica a deteção do fungo 
na folha.   

O presente estudo foi realizado numa parcela de vinha da casta loureiro situada no 
concelho de Ponte de Lima, com o intuito de estudar os efeitos da variabilidade temporal e 
espacial na temperatura da folha de videira infetada pelo míldio comparando a variação térmica 
em folhas infetadas, comparativamente a folhas sãs. Foram realizados experimentos de campo 
em quatro videiras distintas, duas sem qualquer tratamento fitossanitário e na restantes 
aplicação de fitofármacos, de forma normal ao longo do ciclo produtivo. Em cada videira foram 
selecionadas três folhas num total de 12 pontos de amostragem. A medição da temperatura das 
folhas, foi realizado com uma periodicidade semanal, entre o dia 14 de junho 2022 e 30 de julho 
de 2022 (12 leituras). Foi calculada a variação térmica da folha e a diferença da temperatura da 
folha com o meio ambiente. 

Como resultado, verificou-se que as videiras infetadas, manifestaram uma variação 
térmica, de 3°C na folha entre o foco e a ausência da infeção. À medida que a infeção avança 
no tempo, a variação térmica tem tendência a aumentar.  
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2 Quinta do Gradil – Sociedade Vitivinícola, S.A., Estrada Nacional 115 2550-073 Vilar Cadaval 
*mbotelho@isa.ulisboa.pt 

 
Os efeitos dos sistemas de poda completamente mecanizados na fisiologia da videira, 

no vigor e no rendimento têm sido estudados há mais de quarenta anos e são uma forma 
interessante de reduzir os custos de produção e aumentar a independência face à mão-de-obra, 
cada vez mais escassa. A fertilização orgânica, com o aumento do teor de matéria orgânica do 
solo e os nutrientes que aporta, é uma forma eficiente de aumentar a fertilidade e, 
consequentemente, a produtividade. Nos últimos anos, alguns trabalhos têm mostrado que a 
interação entre a poda mecânica e a fertilização orgânica origina aumentos significativos de 
produtividade, maioritariamente com poucos impactos na qualidade das uvas e dos vinhos. Este 
estudo pretende avaliar o efeito de quantidades crescentes de fertilizantes orgânicos (no 
presente caso Resíduos Sólidos Urbanos Compostados) no desempenho da poda mecânica, 
nomeadamente no que toca à produtividade e à qualidade das uvas. 

A avaliação dos efeitos da interação entre o tipo de poda (mecânica em sebe vs manual) 
e da fertilização orgânica do solo (com quatro doses de Resíduos Sólidos Urbanos Compostados 
– 0 kg/ha/ano, 5000 kg/ha/ano, 10000 kg/ha/ano e 20000 kg/ha/ano) foi realizada num ensaio 
localizado na Quinta do Gradil (Região de Lisboa), na casta Sauvignon Blanc e com um 
delineamento experimental do tipo strip-plot com quatro repetições. 

A poda mecânica em sebe conduziu a aumentos significativos de rendimento, devido ao 
aumento do número de cachos por videira, uma vez que o seu peso unitário não foi 
significativamente diferente. As diferentes doses de Resíduos Sólidos Urbanos Compostados 
não deram origem a diferenças significativas de rendimento entre si e quando comparadas com 
a testemunha e entre si. A interação entre os dois fatores não foi significativa em nenhum dos 
anos estudados. 

No que toca ao crescimento vegetativo, a poda mecânica aumentou o número de varas 
por cepa. No entanto, o peso de lenha de poda por cepa foi menor, devido ao menor peso médio 
da vara. As diferentes modalidades de fertilização orgânica não originaram diferenças 
significativas ao nível do crescimento vegetativo. 

A poda mecânica foi eficaz a aumentar a produtividade da vinha. No entanto, no período 
analisado, as diferentes doses de Resíduos Sólidos Urbanos Compostados não influenciaram os 
crescimentos vegetativo e reprodutivo. 
 

Palavras-chave: poda mecânica, Resíduos Sólidos Urbanos, compostados, rendimento, 
crescimento vegetativo 
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Telmo Nogueira1*, Fernando Soares1, Luis Rosado 2, João Gonçalves 2, Luís Marcos3, Cristina 
Carlos3 e Ana Ferreira3 
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(2) FRAUNHOFER – R. Alfredo Allen 455/361, 4200-135 Porto - Portugal, (luis.rosado; 

joao.goncalves)@fraunhofer.pt.  
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     *ced@geodouro.pt 
 

A produção vinícola na região do Douro Vinhateiro configura um dos mais importantes 
setores económicos desta região, contribuindo ainda de forma decisiva para a economia 
nacional e para o reconhecimento do país através do vinho do Porto. Uma das ameaças à 
viticultura desta região, num contexto de alterações climáticas, está relacionada com o 
aparecimento de pragas, as quais, para além de afetarem a qualidade da uva, podem transmitir 
doenças de quarentena, comprometendo seriamente a viabilidade desta cultura. A 
imprevisibilidade desta ameaça e a dificuldade em monitorizar o grau de risco dificulta a 
definição de estratégias eficazes que minimizem o número de tratamentos fitossanitários a 
aplicar. A monitorização de insetos é atualmente realizada usando armadilhas que atraem estes 
insetos e permitem posteriormente proceder à sua identificação. No entanto, a sua identificação 
e contagem é complexa, manual e consumidora de tempo e recursos. O reconhecimento de 
insetos exige ainda a contribuição de especialistas em taxonomia, especialmente em armadilhas 
cromotrópicas, tornando o processo e consequentemente o método de diagnóstico, moroso, 
estanque e suscetível a erros.   

Este cenário motivou o projeto EYESonTRAPS, onde foi desenvolvida uma solução 
para prevenção de pragas (Traça da Uva e Cigarrinha-Verde), suportando a temperatura 
localizada, monitorização de insetos em armadilhas e integração de modelos de previsão para 
suporte à tomada de decisão, escalável a outras pragas e culturas.  

A deteção diferenciada e contagem automática de pragas e doenças emergentes é um 
problema ainda sem resolução efetiva. No âmbito do EYESonTRAPS foi desenvolvida 
tecnologia e conhecimento que permite dar resposta a fatores determinantes para a prevenção 
e controlo de emergências fitossanitárias, servindo de suporte à tomada de decisão em 
viticultura sustentável, posicionando o melhor possível os tratamentos fitossanitários de menor 
espectro de ação e respeitando a biodiversidade. O EYESonTRAPS vem colmatar as seguintes 
falhas na monitorização atualmente realizada, não só na RDD mas nas mais diversas regiões 
vinhateiras a nível nacional e internacional:  

- A falta de conhecimento de taxonomia (identificação de espécies) por parte dos 
viticultores ou técnicos de viticultores (agentes tomadores de decisão), principalmente no 
caso de novas pragas.                                                                          
- A falta e melhor distribuição de dados climáticos, com temperatura no local da contagem 
de armadilhas;  
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- A incorporação de modelos de previsão de ocorrência de pragas e a emissão de avisos e 
alertas para os utilizadores.  

  
O EyesOnTraps é um Projeto I&DT Co-Promoção, executado pela Geodouro, Fraunhofer e 
ADVID, iniciado em 01-09-2019 e término para 01-12-2022.  
  
Palavras-chave: viticultura, monitorização de pragas, armadilhas tradicionais, Machine 
Learning, inteligência artificial 
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Jorge Sofia 1,2*, Raul Sofia 3 e João Vila-Maior 4  
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Apresenta-se um estudo preliminar realizado com o objetivo de verificar um potencial 

efeito sinérgico da aplicação, no momento da poda, do produto comercial “Esquive®” contendo 
Trichoderma atroviride estirpe I-1237, homologado para controlo de Doenças do Lenho da 
Videira (DLV) à poda, no controlo posterior da escoriose causada por Phomopsis viticola 
(Sacc.) Sacc. Para este ensaio foi escolhida, em 2019, uma parcela de Touriga Nacional 
enxertada em 1103P, situada em Nelas, Viseu, sem histórico daquela doença. Foi delineado um 
ensaio com infeção adaptado da norma OEPP PP1/55(2), que decorreu na campanha de 2020, 
compreendendo quatro modalidades: Testemunha, modalidade que permaneceu em condições 
naturais sem infeção artificial e que, aquando dos tratamentos, foi pulverizada com água 
destilada; Testemunha infetada, modalidade que sofreu infeção artificial e que na altura dos 
tratamentos foi pulverizada com água destilada; Tratamento padrão, fungicida de referência 
para escoriose (50% de fosetil-Al e 25% de folpete) e Tratamento com “Esquive®” conforme o 
rótulo. O ensaio compreendeu 6 repetições/modalidade com três plantas/repetição, sendo 
avaliadas a incidência e a severidade da escoriose nos quatro primeiros entrenós em todas as 
varas de todas as modalidades em dois períodos distintos, após floração/vingamento e após 
atempamento da vara.  

Dos resultados obtidos destaca-se: a) a efetividade da inoculação artificial do patógeno, 
P. viticola, tendo sido recuperado das lesões formadas em todas as amostras retiradas; b) todas 
as modalidades ensaiadas apresentaram valores de incidência e severidade inferiores à 
modalidade “testemunha infetada”, sendo a diminuição da incidência face à modalidade 
“testemunha infetada” estatisticamente significativa para todas as modalidades em ensaio.  

Os resultados obtidos neste ensaio, de apenas uma campanha, indiciam um efeito da 
aplicação à poda de “Esquive®” sobre a infeção e manifestação posterior de sintomas de 
escoriose, sendo necessário a continuação do ensaio em novas campanhas vitícolas para 
confirmar este resultado preliminar. 
 
Palavras-chave: vinha, ensaio, infeção, Touriga nacional, Esquive® 
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P3 - Caraterização de clones antigos de castas com importância para a sub-
região vitivinícola de Portalegre   
Francisco Mondragão-Rodrigues1,3*, Daniela Afonso1 e José Luís Marmelo2  
  
1Instituto Politécnico de Portalegre, Portugal        
2Consultor de viticultura  
3MED – Instituto Mediterrânico para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento, Universidade de 
Évora, Polo da Mitra, Ap. 94, 7006-554 Évora, Portugal  
 *fmondragao@ipportalegre.pt 
 

As castas antigas quase desaparecidas e os clones antigos de castas mais comuns tem 
ganho um interesse renovado no setor vitivinícola nacional, por poderem proporcionar vinhos 
diferenciados e, simultaneamente, serem fonte de biodiversidade essencial para fazer frente às 
alterações climáticas.   

Numa coleção ampelográfica existente na Quinta da Cabaça (Portalegre), com mais de 
50 anos e em regime de sequeiro, foi feita uma caraterização simples da fenologia e do 
desenvolvimento de 5 castas tintas (Castelão/Periquita, Grand Bouschet, Grand Noir; Aragonez; 
Trincadeira) e de 6 castas brancas (Assarío/Pérola; Roupeiro/Alva; Manteúdo/Vale Grosso; 
Fernão Pires; Tamarez; Arinto de Alcobaça/Bical). Numa amostra de 12 videiras por casta, entre 
março e julho de 2022, foram registados os seguintes parâmetros: data de ocorrência dos estados 
fenológicos; número de lançamentos anuais/videira; comprimento médio dos lançamentos 
anuais; número de cachos/videira; comprimento médio dos cachos. Foi ainda calculada a soma 
de temperaturas para cada estado fenológico e feita uma estimativa da produção por hectare.  

Em termos médios, as castas brancas estudadas foram mais precoces que as tintas, tendo 
atingido a maturação primeiro. As castas tintas apresentaram um maior número médio de 
lançamentos por videira que as castas brancas. O comprimento médio dos lançamentos foi maior 
nas castas brancas. Foram também as castas brancas que apresentaram um maior valor médio 
do número de cachos por videira e um maior valor médio do comprimento do cacho.  

A estimativa de produção, em t/ha, foi realizada no estado fenológico do fecho cacho, e 
teve como base de cálculo a densidade de plantação de 3.333 videiras/ha, o número médio de 
cachos por videira contado na amostra de 12 videiras por casta e o peso médio do cacho obtido 
da bibliografia. As produções variaram entre as 2,6 t/ha (Castelão/Periquita) e 16,7 t/ha 
(Assarío/Pérola), tendo as castas brancas apresentado um valor médio superior ao das castas 
tintas. Nas castas tintas destaca-se a casta Grand Noir (11,6 t/ha) e nas castas brancas as castas 
Tamarez (9,0 t/ha) e Fernão Pires (8,7 t/ha), Roupeiro/Alva (6,5 t/ha). Não foi possível validar 
estes valores na vindima.   

Num ano de seca extrema na maioria no país, com temperaturas acima do normal, logo 
a partir do mês de maio, os clones das castas estudadas possibilitaram, em regime de sequeiro, 
a obtenção de produções estimadas mais que razoáveis. As castas brancas, em particular a 
Tamarez e a Fernão Pires, parecem ser as mais resilientes. Estas tendências terão de ser 
confirmadas com a repetição deste estudo por mais 2 ou 3 campanhas. 

  
Palavras-chave: viticultura, clones, vinha, biodiversidade, alterações climáticas 
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P4 - Castas vs Clima: mitigação de stresse abiótico na casta ‘Touriga Franca’ 
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As alterações climáticas afetam negativamente a fisiologia e o desenvolvimento da 
videira, alterando a qualidade dos bagos, sobretudo em regiões vitícolas mais quentes e secas. 
Neste estudo, foi estudado o efeito da aplicação de produtos naturais na casta ‘Touriga Franca’ 
na composição em compostos bioativos, em folhas e bagos nas fases de pintor e maturação final 
no ano 2020.  

Foram testados três diferentes tratamentos foliares: i) extrato de urtiga (Urtica sp.) (NE) 
(3L/ha); ii) extrato de sanguinária do Japão (Reynoutria japonica) (JKW) (4,5L/ha); iii) 
controle (água) (C). As aplicações foram realizadas entre a fase E (folhas separadas) e fase M 
(pintor) (escala Baggiolini), num total de 14 aplicações. Folhas e frutos foram amostrados em 
duas fases de desenvolvimento: pintor e vindima (fase N), em três blocos casualizados de seis 
plantas em cada uma das quatro condições de tratamento. Foi determinada a composição dos 
compostos bioativos: carotenoides totais, ‘fenois totais, flavonoides’ e antocianinas totais. 

A aplicação de extratos de JKW e NE revelou um efeito positivo no total de fenóis e 
flavonoides em bagos na fase de pintor, onde se registaram valores superiores aos detetados nas 
plantas controle. Também nas folhas e bagos amostrados na fase de colheita foi registado um 
incremento do total de flavonoides nas plantas tratadas com JKW e NE relativamente às que 
foram pulverizadas com água. No mesmo sentido, valores superiores de carotenoides totais 
foram detetados em folhas de plantas tratadas com JKW. 

Um alto teor de compostos bioativos pode melhorar a resistência da planta ao stresse 
estival e desta forma a aplicação de produtos baseados em extratos de urtiga e sanguinária-do-
Japão revelam-se bastante promissores. 

 
 

Palavras-chave: alterações climáticas, stresse estival, compostos bioativos, videir
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P5 - Proteger as Vinhas das Altas Temperaturas e da Radiação Solar Intensa  
Manuel Teles de Oliveira1* 

 
1CITAB - Centro de Investigação e Tecnologias Agroambientais e Biológicas, UTAD. Departamento 
de Agronomia, Vila Real, Portugal. 
*mto@utad.pt  

 
Objetivo. O stress das videiras sob altas temperaturas e radiação solar intensa foi 

avaliado foi avaliado e os seus efeitos sob duas formas de gestão das vinhas que poderiam 
reduzir os impactos negativos enquanto se manteriam os rendimentos e a qualidade dos mostos.  

Métodos e Resultados. Foi realizada uma experiência de proteção das videiras com uma 
película fina de partículas (PP) e arrefecimento do copado por nebulização com água a alta 
pressão (NA) face a videiras não protegidas que serviram de testemunha (TT). Em cada 
tratamento, foi medida a temperatura do copado e dos cachos, a condutância estomática, os 
componentes de rendimento da produção e a composição do mosto. NA reduziu a temperatura 
do copado em relação a TT, mas PP não teve o mesmo efeito. A temperatura dos cachos reduziu-
se quer em PP quer em NA. A condutância estomática foi mais elevada em plantas sob NA em 
relação às plantas sob PP e TT enquanto entre estas últimas a diferença foi não significativa. O 
rendimento foi mais elevado e a percentagem de bagos com escaldão mais baixa em plantas sob 
PP e NA do que nas testemunhas.  

Conclusões. Em condições de elevadas temperaturas e radiação solar, PP e NA são 
formas de gestão das vinhas que podem reduzir as perdas de rendimento por escaldão dos bagos. 
PP não se revelou efetivo para diminuir a temperatura do copado. Os tratamentos não afetaram 
significativamente a composição dos bagos. Outros benefícios do PP, tais como a infeção 
fúngica e a repelência de insetos, não foi considerada neste estudo.  

Significado e importância do estudo. Os resultados clarificam alguns dos efeitos dos 
filmes de partículas e da nebulização dos copado com água e também identificam potenciais 
ganhos e perdas destas formas de gestão das vinhas que permitem aos gestores fazerem escolhas 
melhore informadas.  

  
Palavras-chave: nebulização com água, filme de partículas, condutância estomática, 
rendimento, composição dos bagos 
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As alterações climáticas afetam negativamente a fisiologia e o desenvolvimento da 
videira, alterando a qualidade dos bagos, sobretudo em regiões vitícolas mais quentes e secas. 
Neste estudo, foi estudado o efeito da aplicação de produtos naturais na casta ‘Touriga Franca’ 
na composição em compostos bioativos, em folhas e bagos nas fases de pintor e maturação final 
no ano 2020.  

Foram testados três diferentes tratamentos foliares: i) extrato de urtiga (Urtica sp.) (NE) 
(3L/ha); ii) extrato de sanguinária do Japão (Reynoutria japonica) (JKW) (4,5L/ha); iii) 
controle (água) (C). As aplicações foram realizadas entre a fase E (folhas separadas) e fase M 
(pintor) (escala Baggiolini), num total de 14 aplicações. Folhas e frutos foram amostrados em 
duas fases de desenvolvimento: pintor e vindima (fase N), em três blocos casualizados de seis 
plantas em cada uma das quatro condições de tratamento. Foi determinada a composição dos 
compostos bioativos: carotenoides totais, ‘fenois totais, flavonoides’ e antocianinas totais. 

A aplicação de extratos de JKW e NE revelou um efeito positivo no total de fenóis e 
flavonoides em bagos na fase de pintor, onde se registaram valores superiores aos detetados nas 
plantas controle. Também nas folhas e bagos amostrados na fase de colheita foi registado um 
incremento do total de flavonoides nas plantas tratadas com JKW e NE relativamente às que 
foram pulverizadas com água. No mesmo sentido, valores superiores de carotenoides totais 
foram detetados em folhas de plantas tratadas com JKW. 

Um alto teor de compostos bioativos pode melhorar a resistência da planta ao stresse 
estival e desta forma a aplicação de produtos baseados em extratos de urtiga e sanguinária-do-
Japão revelam-se bastante promissores. 

 
 

Palavras-chave: alterações climáticas, stresse estival, compostos bioativos, videir

54



II Simpósio de Viticultura & IV Colóquio Vitivinícola  
 

Livro de Resumos 55  
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A vinha constitui-se como uma das principais culturas agrícolas existentes em Portugal, 

tendo um grande impacto económico no país, sendo cultivada em todas as regiões, incluindo 
nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Devido à sua importância económica, e 
reconhecimento internacional, o crescimento do setor vitivinícola tem sido impulsionado, para 
satisfazer esta procura crescente. Neste contexto de alterações climáticas, compreender a 
maneira como os vários fatores abióticos do meio influenciam a produtividade da videira 
revela-se de extrema importância para aumentar a eficiência da produção vitícola. O stress 
hídrico é hoje utilizado enquanto estratégia para a obtenção de maior qualidade da produção, 
na procura pela obtenção de uvas de maior qualidade, sendo inevitável o seu aumento face à 
escassez de água prevista. Para além do stress hídrico, as estratégias de enrelvamento e 
mobilização do solo são igualmente importantes na gestão da água da cultura. 

Assim, foi realizado um ensaio de campo com o objetivo de avaliar como a vinha reage 
a dois regimes de rega distintos, ET0=100% e ET0=50%, correspondentes a rega normal e rega 
deficitária, e a dois tipos de mobilização do solo, não mobilizado com enrelvamento natural e 
solo mobilizado. A monitorização foi realizada através da medição do potencial hídrico foliar 
usando a câmara de Sholander. Assim, este desenho experimental contemplava 4 modalidades: 
a) rega ET0=100% com enrelvamento natural; b) rega ET0=100% com solo mobilizado; c) rega 
ET0=50% com enrelvamento natural; e d) rega ET0=50% com solo mobilizado. 

Os resultados obtidos revelam algumas diferenças entre cada uma das modalidades, 
verificando-se que tanto na modalidade de rega normal (ET0=100%) como na de rega 
deficitária (ET0=50%) os tratamentos apresentaram valores menores, em módulo, de potencial 
hídrico quando combinados com o solo com enrelvamento natural, comparativamente com o 
solo mobilizado, indicando um menor stress hídrico nas videiras. Foi verificado também que 
apesar disso, nas plantas com rega deficitária os valores de potencial hídrico são sempre maiores 
comparativamente com o grupo de rega normal, sendo indicativo de que as plantas se encontram 
em maior stress hídrico. Estes resultados permitirão que no futuro, o maneio do solo seja feito 
de maneira mais eficiente, conjugando assim as plantas herbáceas presentes na vinha com um 
uso mais eficiente da água de rega.  
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As alterações climáticas afetam negativamente a fisiologia e o desenvolvimento da 
videira, alterando a qualidade dos bagos, sobretudo em regiões vitícolas mais quentes e secas. 
Neste estudo, foi estudado o efeito da aplicação de produtos naturais na casta ‘Touriga Franca’ 
na composição em compostos bioativos, em folhas e bagos nas fases de pintor e maturação final 
no ano 2020.  

Foram testados três diferentes tratamentos foliares: i) extrato de urtiga (Urtica sp.) (NE) 
(3L/ha); ii) extrato de sanguinária do Japão (Reynoutria japonica) (JKW) (4,5L/ha); iii) 
controle (água) (C). As aplicações foram realizadas entre a fase E (folhas separadas) e fase M 
(pintor) (escala Baggiolini), num total de 14 aplicações. Folhas e frutos foram amostrados em 
duas fases de desenvolvimento: pintor e vindima (fase N), em três blocos casualizados de seis 
plantas em cada uma das quatro condições de tratamento. Foi determinada a composição dos 
compostos bioativos: carotenoides totais, ‘fenois totais, flavonoides’ e antocianinas totais. 

A aplicação de extratos de JKW e NE revelou um efeito positivo no total de fenóis e 
flavonoides em bagos na fase de pintor, onde se registaram valores superiores aos detetados nas 
plantas controle. Também nas folhas e bagos amostrados na fase de colheita foi registado um 
incremento do total de flavonoides nas plantas tratadas com JKW e NE relativamente às que 
foram pulverizadas com água. No mesmo sentido, valores superiores de carotenoides totais 
foram detetados em folhas de plantas tratadas com JKW. 

Um alto teor de compostos bioativos pode melhorar a resistência da planta ao stresse 
estival e desta forma a aplicação de produtos baseados em extratos de urtiga e sanguinária-do-
Japão revelam-se bastante promissores. 
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As alterações climáticas afetam negativamente a fisiologia e o desenvolvimento da 
videira, alterando a qualidade dos bagos, sobretudo em regiões vitícolas mais quentes e secas. 
Neste estudo, foi estudado o efeito da aplicação de produtos naturais na casta ‘Touriga Franca’ 
na composição em compostos bioativos, em folhas e bagos nas fases de pintor e maturação final 
no ano 2020.  

Foram testados três diferentes tratamentos foliares: i) extrato de urtiga (Urtica sp.) (NE) 
(3L/ha); ii) extrato de sanguinária do Japão (Reynoutria japonica) (JKW) (4,5L/ha); iii) 
controle (água) (C). As aplicações foram realizadas entre a fase E (folhas separadas) e fase M 
(pintor) (escala Baggiolini), num total de 14 aplicações. Folhas e frutos foram amostrados em 
duas fases de desenvolvimento: pintor e vindima (fase N), em três blocos casualizados de seis 
plantas em cada uma das quatro condições de tratamento. Foi determinada a composição dos 
compostos bioativos: carotenoides totais, ‘fenois totais, flavonoides’ e antocianinas totais. 

A aplicação de extratos de JKW e NE revelou um efeito positivo no total de fenóis e 
flavonoides em bagos na fase de pintor, onde se registaram valores superiores aos detetados nas 
plantas controle. Também nas folhas e bagos amostrados na fase de colheita foi registado um 
incremento do total de flavonoides nas plantas tratadas com JKW e NE relativamente às que 
foram pulverizadas com água. No mesmo sentido, valores superiores de carotenoides totais 
foram detetados em folhas de plantas tratadas com JKW. 

Um alto teor de compostos bioativos pode melhorar a resistência da planta ao stresse 
estival e desta forma a aplicação de produtos baseados em extratos de urtiga e sanguinária-do-
Japão revelam-se bastante promissores. 
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O projeto BioD’Agro, financiado pela Fundação “la Caixa”, visa desenvolver um 
sistema operacional inteligente de informação e de apoio à decisão para a agrobiodiversidade 
aplicado à viticultura em localizações remotas e de elevada importância ambiental. Com o 
objetivo de monitorizar remotamente diversas variáveis do ecossistema vinha (clima, solo, 
estado hídrico e biodiversidade funcional - flora, artrópodes, quirópteros) foi instalado um 
sistema piloto, em duas parcelas de vinha (uma em modo de produção biológica e outra em 
modo de produção integrada) da casta ‘Touriga Nacional’, pertencentes à empresa Colinas do 
Douro e localizadas na região do Douro Superior. 

Neste trabalho apresenta-se uma descrição do sistema de monitorização instalado bem 
como uma súmula dos resultados preliminares obtidos em 2022. Em cada parcela foi instalada 
uma estação meteorológica automática e ilhas de sensores constituídas por um conjunto de 
sondas capacitivas para medição contínua do teor de humidade do solo a quatro profundidades, 
um sensor para medição contínua do potencial hídrico do xilema, uma armadilha automática 
para monitorização da traça-da-uva e um sistema automático para deteção da atividade dos 
morcegos. Para a validação do sistema foram selecionadas dez videiras contíguas em cada ilha 
de sensores onde foram colhidos manualmente dados fisiológicos e agronómicos. Para além 
disso foram ainda efetuados levantamentos periódicos da flora na linha e entrelinha de cada 
uma das parcelas. 

Os resultados preliminares indicam importantes diferenças entre modos de produção nas 
disponibilidades hídricas, no tipo (família botânica e espécies) e abundância dos táxones 
vegetais bem como no vigor e produção da videira. Destaca-se o fraco desenvolvimento 
vegetativo da videira na parcela biológica, resultante sobretudo dos baixos teores de humidade 
do solo registados em todas as ilhas em consequência do ano muito seco e quente e da empresa 
não dispor de água suficiente para rega. Por outro lado, a validação manual dos dados da 
monitorização contínua do potencial do xilema parece indicar que se trata de uma metodologia 
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As alterações climáticas afetam negativamente a fisiologia e o desenvolvimento da 
videira, alterando a qualidade dos bagos, sobretudo em regiões vitícolas mais quentes e secas. 
Neste estudo, foi estudado o efeito da aplicação de produtos naturais na casta ‘Touriga Franca’ 
na composição em compostos bioativos, em folhas e bagos nas fases de pintor e maturação final 
no ano 2020.  

Foram testados três diferentes tratamentos foliares: i) extrato de urtiga (Urtica sp.) (NE) 
(3L/ha); ii) extrato de sanguinária do Japão (Reynoutria japonica) (JKW) (4,5L/ha); iii) 
controle (água) (C). As aplicações foram realizadas entre a fase E (folhas separadas) e fase M 
(pintor) (escala Baggiolini), num total de 14 aplicações. Folhas e frutos foram amostrados em 
duas fases de desenvolvimento: pintor e vindima (fase N), em três blocos casualizados de seis 
plantas em cada uma das quatro condições de tratamento. Foi determinada a composição dos 
compostos bioativos: carotenoides totais, ‘fenois totais, flavonoides’ e antocianinas totais. 

A aplicação de extratos de JKW e NE revelou um efeito positivo no total de fenóis e 
flavonoides em bagos na fase de pintor, onde se registaram valores superiores aos detetados nas 
plantas controle. Também nas folhas e bagos amostrados na fase de colheita foi registado um 
incremento do total de flavonoides nas plantas tratadas com JKW e NE relativamente às que 
foram pulverizadas com água. No mesmo sentido, valores superiores de carotenoides totais 
foram detetados em folhas de plantas tratadas com JKW. 

Um alto teor de compostos bioativos pode melhorar a resistência da planta ao stresse 
estival e desta forma a aplicação de produtos baseados em extratos de urtiga e sanguinária-do-
Japão revelam-se bastante promissores. 
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promissora passível de substituir as tradicionais medições manuais. Os sistemas de 
monitorização automática dos artrópodes e dos morcegos também se mostraram funcionais, 
estando os resultados em fase de análise e validação. Em paralelo foi instalado um sistema 
inovador de comunicação sem fios e encontra-se em fase de desenvolvimento um sistema de 
suporte à decisão. 
 
Palavras-chave: artrópodes, disponibilidades hídricas, flora, sensorização, validação 
tecnológica  
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As alterações climáticas afetam negativamente a fisiologia e o desenvolvimento da 
videira, alterando a qualidade dos bagos, sobretudo em regiões vitícolas mais quentes e secas. 
Neste estudo, foi estudado o efeito da aplicação de produtos naturais na casta ‘Touriga Franca’ 
na composição em compostos bioativos, em folhas e bagos nas fases de pintor e maturação final 
no ano 2020.  

Foram testados três diferentes tratamentos foliares: i) extrato de urtiga (Urtica sp.) (NE) 
(3L/ha); ii) extrato de sanguinária do Japão (Reynoutria japonica) (JKW) (4,5L/ha); iii) 
controle (água) (C). As aplicações foram realizadas entre a fase E (folhas separadas) e fase M 
(pintor) (escala Baggiolini), num total de 14 aplicações. Folhas e frutos foram amostrados em 
duas fases de desenvolvimento: pintor e vindima (fase N), em três blocos casualizados de seis 
plantas em cada uma das quatro condições de tratamento. Foi determinada a composição dos 
compostos bioativos: carotenoides totais, ‘fenois totais, flavonoides’ e antocianinas totais. 

A aplicação de extratos de JKW e NE revelou um efeito positivo no total de fenóis e 
flavonoides em bagos na fase de pintor, onde se registaram valores superiores aos detetados nas 
plantas controle. Também nas folhas e bagos amostrados na fase de colheita foi registado um 
incremento do total de flavonoides nas plantas tratadas com JKW e NE relativamente às que 
foram pulverizadas com água. No mesmo sentido, valores superiores de carotenoides totais 
foram detetados em folhas de plantas tratadas com JKW. 

Um alto teor de compostos bioativos pode melhorar a resistência da planta ao stresse 
estival e desta forma a aplicação de produtos baseados em extratos de urtiga e sanguinária-do-
Japão revelam-se bastante promissores. 
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O setor vitivinícola enfrenta importantes desafios relacionados com o impacto das 

alterações climáticas e a sustentabilidade dos ecossistemas. Condições climáticas adversas e 
eventos extremos mais frequentes (por exemplo, ondas de calor e seca extrema e mais 
prolongada) são motivo de preocupação para a fileira vitivinícola europeia, principalmente a da 
região Mediterrânica, onde Portugal Continental se insere. 

O solo é um recurso natural escasso, muitas vezes negligenciado, com gestão deficiente 
e com lacunas de conhecimento. O solo tem um papel crítico na manutenção do equilíbrio dos 
ecossistemas, no crescimento económico e na prosperidade e bem-estar da sociedade. São 
múltiplas as funções do solo e as atividades socioeconómicas dele dependentes como ocorre 
com a agricultura e a produção florestal. No caso particular da viticultura, os solos têm uma 
influência determinante no desempenho das videiras e no crescimento, rendimento e 
composição das uvas sendo por isso uma componente central do “terroir”.  

A temperatura tem papel preponderante nos processos físicos, biológicos e químicos 
que ocorrem no solo, e consequentemente influencia a atividade dos organismos e das 
plantas/culturas que nele se desenvolvem. Além disso, o impacto da temperatura do solo é 
amplificado nas culturas perenes organizadas em linha, com espaçamento entre linhas 
relevante, tal como sucede com a videira. Este espaçamento, para além de favorecer a exposição 
solar, amplia o contributo do solo para a evapotranspiração bem como o seu papel nas trocas 
de calor na interface solo-planta-atmosfera. Por isso, um maior conhecimento do papel e do 
impacto da temperatura do solo e das trocas de calor na vinha contribuirá para melhor se 
compreender e prever o desempenho das videiras/da vinha, as relações planta-solo e o 
microbioma do solo, especialmente em condições de secura severa e temperaturas muito 
elevadas. Além disso, a obtenção de dados térmicos da planta e do solo tem vindo a ser facilitada 
por novas tecnologias e tais dados podem ser relevantes para caracterizar as interações solo-
videira-atmosfera e apoiar Sistemas de Apoio à Decisão (DSS) para melhorar o sistema de 
gestão (por exemplo, rega, fertilização, gestão da sebe, etc.). 

Neste trabalho revê-se de uma forma breve os aspetos principais do impacto das 
características do solo na sua temperatura, e formas de monitorização e de adaptação às 
condições climáticas, baseadas na gestão do solo 
 

Palavras-chave: stress térmico e hídrico, regime térmico do solo, trocas de calor, biofísica do 
solo, composição do bago 
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As alterações climáticas afetam negativamente a fisiologia e o desenvolvimento da 
videira, alterando a qualidade dos bagos, sobretudo em regiões vitícolas mais quentes e secas. 
Neste estudo, foi estudado o efeito da aplicação de produtos naturais na casta ‘Touriga Franca’ 
na composição em compostos bioativos, em folhas e bagos nas fases de pintor e maturação final 
no ano 2020.  

Foram testados três diferentes tratamentos foliares: i) extrato de urtiga (Urtica sp.) (NE) 
(3L/ha); ii) extrato de sanguinária do Japão (Reynoutria japonica) (JKW) (4,5L/ha); iii) 
controle (água) (C). As aplicações foram realizadas entre a fase E (folhas separadas) e fase M 
(pintor) (escala Baggiolini), num total de 14 aplicações. Folhas e frutos foram amostrados em 
duas fases de desenvolvimento: pintor e vindima (fase N), em três blocos casualizados de seis 
plantas em cada uma das quatro condições de tratamento. Foi determinada a composição dos 
compostos bioativos: carotenoides totais, ‘fenois totais, flavonoides’ e antocianinas totais. 

A aplicação de extratos de JKW e NE revelou um efeito positivo no total de fenóis e 
flavonoides em bagos na fase de pintor, onde se registaram valores superiores aos detetados nas 
plantas controle. Também nas folhas e bagos amostrados na fase de colheita foi registado um 
incremento do total de flavonoides nas plantas tratadas com JKW e NE relativamente às que 
foram pulverizadas com água. No mesmo sentido, valores superiores de carotenoides totais 
foram detetados em folhas de plantas tratadas com JKW. 

Um alto teor de compostos bioativos pode melhorar a resistência da planta ao stresse 
estival e desta forma a aplicação de produtos baseados em extratos de urtiga e sanguinária-do-
Japão revelam-se bastante promissores. 
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P9 - SIGP – Módulo Gestão de Plantas – Software de Gestão Agrícola para 
Gestão de Vinhas Velhas de Excelência  
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As vinhas velhas são atualmente um ativo económico e patrimonial muito importante 

para a economia nacional, necessitando de uma nova abordagem para a sua gestão operacional, 
monitorização e acompanhamento, utilizando e integrando tecnologias já testadas na 
Agricultura de precisão e noutras áreas. No entanto, não se trata apenas de promover a 
incorporação tecnológica nas vinhas velhas, mas sobretudo adicionar à tecnologia 
conhecimento científico que permita aumentar a sustentabilidade da operação vitivinícola em 
toda a sua extensão económica, incluindo o Enoturismo, de acordo com os requisitos especiais 
que as vinhas velhas impõem (gestão planta a planta).   

É este conhecimento que permite antecipar acontecimentos (alterações climáticas, vida 
útil, adaptação da planta ao meio, competição/equilíbrio entre castas, entre outros), permitindo 
dessa forma, antecipar para agir.  
Fruto de uma necessidade identificada pela Geodouro junto dos seus principais clientes foi 
possível construir um sistema capaz de centralizar toda a gestão de vinhas velhas, de elevado 
valor para os seus proprietários, tendo como principais objetivos:  

• Geolocalização de todos os pontos de plantação existentes e sua classificação em 
videiras, bacelos e falhas;  

• Classificação (visual e genética) e associação da casta às videiras existentes;  
• Monitorização dos exemplares de cada casta, permitindo aprofundar o conhecimento 

sobre cada uma destas;  
• Criação de campos de ensaio e possibilidade de replicação destas vinhas para outros 

locais;  
• Promoção destas vinhas de excelência no setor do enoturismo (geral e técnico).  

  
A Geodouro desenvolveu um novo módulo, dentro do seu software de gestão agrícola 

– SIGP – Sistema Integrado de Gestão de Propriedades, denominado – Módulo Gestão de 
Plantas que permite a gestão geográfica e alfanumérica das vinhas velhas de excelência, 
integrando sensores de IoT de baixo custo, promovendo-se uma monitorização continua e 
detalhada (através de uma malha de sensores espalhados pelas vinhas) promovendo o suporte 
à tomada de decisão dos seus clientes.   
  O SIGP é um sistema multiplataforma de gestão agrícola, disponibilizado via internet, 
acessível através do endereço: https://www.sigp.pt e via aplicações móveis. Baseado em 
tecnologias SIG permite, em tempo real, a implementação de processos inovadores de controlo, 
produção e gestão. O planeamento das atividades agrícolas, a otimização de custos, a 
rastreabilidade de todos os processos são aspetos que permitem atingir o principal objetivo: 
assegurar a qualidade dos produtos comercializados. É composto por vários módulos, 
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As alterações climáticas afetam negativamente a fisiologia e o desenvolvimento da 
videira, alterando a qualidade dos bagos, sobretudo em regiões vitícolas mais quentes e secas. 
Neste estudo, foi estudado o efeito da aplicação de produtos naturais na casta ‘Touriga Franca’ 
na composição em compostos bioativos, em folhas e bagos nas fases de pintor e maturação final 
no ano 2020.  

Foram testados três diferentes tratamentos foliares: i) extrato de urtiga (Urtica sp.) (NE) 
(3L/ha); ii) extrato de sanguinária do Japão (Reynoutria japonica) (JKW) (4,5L/ha); iii) 
controle (água) (C). As aplicações foram realizadas entre a fase E (folhas separadas) e fase M 
(pintor) (escala Baggiolini), num total de 14 aplicações. Folhas e frutos foram amostrados em 
duas fases de desenvolvimento: pintor e vindima (fase N), em três blocos casualizados de seis 
plantas em cada uma das quatro condições de tratamento. Foi determinada a composição dos 
compostos bioativos: carotenoides totais, ‘fenois totais, flavonoides’ e antocianinas totais. 

A aplicação de extratos de JKW e NE revelou um efeito positivo no total de fenóis e 
flavonoides em bagos na fase de pintor, onde se registaram valores superiores aos detetados nas 
plantas controle. Também nas folhas e bagos amostrados na fase de colheita foi registado um 
incremento do total de flavonoides nas plantas tratadas com JKW e NE relativamente às que 
foram pulverizadas com água. No mesmo sentido, valores superiores de carotenoides totais 
foram detetados em folhas de plantas tratadas com JKW. 

Um alto teor de compostos bioativos pode melhorar a resistência da planta ao stresse 
estival e desta forma a aplicação de produtos baseados em extratos de urtiga e sanguinária-do-
Japão revelam-se bastante promissores. 
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interligados entre si, que respondem às necessidades dos vários atores agrícolas, cobrindo toda 
a fileira agrícola, desde a produção em campo até à transformação e comercialização dos 
produtos.  
  
Palavras-chave: vitivinicultura, vinhas velhas, monitorização, IoT, interoperabilidade 
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As alterações climáticas afetam negativamente a fisiologia e o desenvolvimento da 
videira, alterando a qualidade dos bagos, sobretudo em regiões vitícolas mais quentes e secas. 
Neste estudo, foi estudado o efeito da aplicação de produtos naturais na casta ‘Touriga Franca’ 
na composição em compostos bioativos, em folhas e bagos nas fases de pintor e maturação final 
no ano 2020.  

Foram testados três diferentes tratamentos foliares: i) extrato de urtiga (Urtica sp.) (NE) 
(3L/ha); ii) extrato de sanguinária do Japão (Reynoutria japonica) (JKW) (4,5L/ha); iii) 
controle (água) (C). As aplicações foram realizadas entre a fase E (folhas separadas) e fase M 
(pintor) (escala Baggiolini), num total de 14 aplicações. Folhas e frutos foram amostrados em 
duas fases de desenvolvimento: pintor e vindima (fase N), em três blocos casualizados de seis 
plantas em cada uma das quatro condições de tratamento. Foi determinada a composição dos 
compostos bioativos: carotenoides totais, ‘fenois totais, flavonoides’ e antocianinas totais. 

A aplicação de extratos de JKW e NE revelou um efeito positivo no total de fenóis e 
flavonoides em bagos na fase de pintor, onde se registaram valores superiores aos detetados nas 
plantas controle. Também nas folhas e bagos amostrados na fase de colheita foi registado um 
incremento do total de flavonoides nas plantas tratadas com JKW e NE relativamente às que 
foram pulverizadas com água. No mesmo sentido, valores superiores de carotenoides totais 
foram detetados em folhas de plantas tratadas com JKW. 

Um alto teor de compostos bioativos pode melhorar a resistência da planta ao stresse 
estival e desta forma a aplicação de produtos baseados em extratos de urtiga e sanguinária-do-
Japão revelam-se bastante promissores. 
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A escolha da orientação das linhas deve ter em conta, entre outros fatores, a energia 
luminosa rececionada pelas videiras ao longo do dia, quer em climas de fraca insolação onde a 
captação de energia luminosa deve ser maximizada, quer em climas onde se verifiquem 
temperaturas elevadas, que implicam uma paragem da atividade fotossintética ou levem ao 
próprio escaldão das folhas e dos cachos durante o período da tarde.  

Diferentes autores confirmaram que temperaturas dos cachos superiores a 35°C afetam 
negativamente a síntese de compostos diretamente envolvidos na qualidade do vinho. No 
presente trabalho pretendeu-se avaliar a utilização da termografia na monitorização da 
temperatura dos cachos casta Alvarinho, ao meio-dia solar, entre o pintor e a maturação.  

O trabalho desenvolveu-se em duas parcelas de vinha da casta Alvarinho, conduzida em 
cordão simples ascendente, uma com orientação Norte–Sul (N-S) e a outra Este-Oeste (E O), 
espaçamento de 1,2 m x 2,5m. As parcelas são contíguas, com as mesmas caraterísticas de 
solos, por-enxertos e sujeitas às mesmas operações culturais. Em cada tratamento monitorizou-
se, com uma câmara térmica FLIR® E75, a média da temperatura de quatorze cachos 
completamente expostos, sete de cada lado da sebe, e as temperaturas ao longo dos cachos, nos 
terços superior, intermédio e inferior. As leituras foram efetuadas ao meio-dia solar em três 
datas, com intervalos de 15 dias, entre o pintor (DOY 177) e a maturação (DOY 235).  

Na média das três datas houve uma variação de temperatura dos cachos, entre os dois 
lados da sebe, de 1,11ºC na orientação N-S e de 6,37ºC na orientação E-O. Na orientação E-O, 
os cachos expostos a sul apresentaram uma variação média em relação à temperatura do ar de 
6,46ºC e os cachos expostos a norte -0,76ºC. Na orientação N-S, em ambas as exposições, os 
cachos têm temperatura inferior à temperatura do ar, com -1,61ºC na exposição este e -0,50 na 
exposição oeste. Em todas as datas avaliadas, a temperatura dos cachos é sempre menor nos 
expostos a este (orientação N-S), com 29,7ºC, 34,4ºC e 36,1ºC, e a temperatura maior nos 
expostos a sul (orientação E-O) com valores médios de 37,2ºC, 41,5ºC e 45,7ºC. Nos cachos 
expostos a este e oeste (orientação N-S), a temperatura, em todas as datas, é ligeiramente 
superior no terço inferior do cacho. Nos cachos expostos a sul (orientação E-O), em cada data, 
a temperatura foi sempre maior no terço superior.  
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As alterações climáticas afetam negativamente a fisiologia e o desenvolvimento da 
videira, alterando a qualidade dos bagos, sobretudo em regiões vitícolas mais quentes e secas. 
Neste estudo, foi estudado o efeito da aplicação de produtos naturais na casta ‘Touriga Franca’ 
na composição em compostos bioativos, em folhas e bagos nas fases de pintor e maturação final 
no ano 2020.  

Foram testados três diferentes tratamentos foliares: i) extrato de urtiga (Urtica sp.) (NE) 
(3L/ha); ii) extrato de sanguinária do Japão (Reynoutria japonica) (JKW) (4,5L/ha); iii) 
controle (água) (C). As aplicações foram realizadas entre a fase E (folhas separadas) e fase M 
(pintor) (escala Baggiolini), num total de 14 aplicações. Folhas e frutos foram amostrados em 
duas fases de desenvolvimento: pintor e vindima (fase N), em três blocos casualizados de seis 
plantas em cada uma das quatro condições de tratamento. Foi determinada a composição dos 
compostos bioativos: carotenoides totais, ‘fenois totais, flavonoides’ e antocianinas totais. 

A aplicação de extratos de JKW e NE revelou um efeito positivo no total de fenóis e 
flavonoides em bagos na fase de pintor, onde se registaram valores superiores aos detetados nas 
plantas controle. Também nas folhas e bagos amostrados na fase de colheita foi registado um 
incremento do total de flavonoides nas plantas tratadas com JKW e NE relativamente às que 
foram pulverizadas com água. No mesmo sentido, valores superiores de carotenoides totais 
foram detetados em folhas de plantas tratadas com JKW. 

Um alto teor de compostos bioativos pode melhorar a resistência da planta ao stresse 
estival e desta forma a aplicação de produtos baseados em extratos de urtiga e sanguinária-do-
Japão revelam-se bastante promissores. 
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A viticultura, no âmbito da gestão da fertilidade do solo e nutrição vegetal, necessita de 

manter ou aumentar a sua produção por hectare e, simultaneamente, reduzir o consumo de 
fertilizantes minerais e promover a fertilidade do solo. Uma das soluções que o viticultor tem à 
sua disposição para responder a estes desafios é a utilização de produtos de biotecnologia, 
nomeadamente, o uso de microorganismos que exercem uma ação positiva na fertilidade do 
solo e melhoria da nutrição da vinha.  

Nos últimos anos, a Hubel Verde SA tem utilizado em diferentes contextos edafo-
climáticos, diversas espécies de microorganismos de solos, micorrízicos e rizosféricos (Mycoup 
e Vitasoil) que contribuem para o aumento radicular da videira e, consequentemente, potenciam 
um melhor aproveitamento dos nutrientes e água do solo além de conferirem proteção contra 
agentes patogénicos de solo. De forma a otimizar a gestão de azoto pela vinha, também se 
utiliza uma bactéria fixadora de azoto atmosférico (Utrisha-N), aplicada via foliar, que permite 
manter uma fonte natural azotada à planta durante todo o ciclo.  

O objetivo do estudo foi avaliar a utilização de biofertilizantes no desempenho 
produtivo da vinha. Foram tomados como exemplo, casos práticos de vinhas comerciais das 
regiões vitícolas do Douro, Setúbal, Minho, Lisboa e Alentejo, com diferentes castas. 
Instalaram-se parcelas sem tratamentos (controlo) e parcelas tratadas com diferentes 
biofertilizantes. O tratamento com biofertilizante é realizado em fases bastantes ativas de 
crescimento vegetativo e radicular à dose por hectare de 333g no caso do Utrisha-N (via foliar) 
ou de 3 Kg e 10L via rega, no caso do Mycoup e Vitasoil, respetivamente. Realizaram-se 
registos visuais à parte vegetativa e/ou análises de seiva que traduzem o estado nutricional das 
plantas e/ou lavagem de raízes e/ou pesagem de cachos. As parcelas tratadas com Utrisha-N 
destacaram-se pela manutenção da folha mais verde durante mais tempo e as tratadas com 
Mycoup e Vitasoil apresentaram mais raízes jovens secundárias em relação às parcelas 
controlo. Em relação à estimativa de produção obtiveram-se diferenças positivas nas parcelas 
tratadas com valores variáveis entre 16 a 25%. 

O futuro da viticultura, além de todo um conjunto de boas práticas culturais a respeitar, 
passa pela adoção de formas de fertilização mais inovadoras baseadas em produtos de 
biotecnologia. Os resultados obtidos nestes ensaios mostram que esse caminho é possível e que 
existe ainda um enorme trilho a explorar na área da nutrição vegetal. 
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As alterações climáticas afetam negativamente a fisiologia e o desenvolvimento da 
videira, alterando a qualidade dos bagos, sobretudo em regiões vitícolas mais quentes e secas. 
Neste estudo, foi estudado o efeito da aplicação de produtos naturais na casta ‘Touriga Franca’ 
na composição em compostos bioativos, em folhas e bagos nas fases de pintor e maturação final 
no ano 2020.  

Foram testados três diferentes tratamentos foliares: i) extrato de urtiga (Urtica sp.) (NE) 
(3L/ha); ii) extrato de sanguinária do Japão (Reynoutria japonica) (JKW) (4,5L/ha); iii) 
controle (água) (C). As aplicações foram realizadas entre a fase E (folhas separadas) e fase M 
(pintor) (escala Baggiolini), num total de 14 aplicações. Folhas e frutos foram amostrados em 
duas fases de desenvolvimento: pintor e vindima (fase N), em três blocos casualizados de seis 
plantas em cada uma das quatro condições de tratamento. Foi determinada a composição dos 
compostos bioativos: carotenoides totais, ‘fenois totais, flavonoides’ e antocianinas totais. 

A aplicação de extratos de JKW e NE revelou um efeito positivo no total de fenóis e 
flavonoides em bagos na fase de pintor, onde se registaram valores superiores aos detetados nas 
plantas controle. Também nas folhas e bagos amostrados na fase de colheita foi registado um 
incremento do total de flavonoides nas plantas tratadas com JKW e NE relativamente às que 
foram pulverizadas com água. No mesmo sentido, valores superiores de carotenoides totais 
foram detetados em folhas de plantas tratadas com JKW. 

Um alto teor de compostos bioativos pode melhorar a resistência da planta ao stresse 
estival e desta forma a aplicação de produtos baseados em extratos de urtiga e sanguinária-do-
Japão revelam-se bastante promissores. 
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A crescente escassez de recursos hídricos em Portugal e na região Mediterrânica, devido 
à diminuição da precipitação e ao aumento da temperatura, coloca desafios ao sector da vinha 
e do vinho e tem consequências no curto/médio prazo ao nível da sustentabilidade e 
competitividade desta cadeia de valor. Por isso, as questões e os estudos ligados ao uso mais 
eficiente e à proteção dos recursos hídricos, na vinha e na adega, são cruciais para a fileira.  

A quantificação do uso de água e da geração de águas residuais numa adega tem 
especificidades em termos de métricas e das práticas adotadas por cada empresa. Importa 
colmatar a falta de um planeamento estratégico para monitorizar in situ, e se construir 
indicadores específicos de eficiência de desempenho que permitam a comparação entre pares 
(“benchmarking”) dinamizando a inovação para alcançar os objetivos do desenvolvimento 
sustentável (ODS). 
 No sentido de motivar e sensibilizar o sector para estas questões, desenvolveu-se um 
projeto colaborativo com um produtor-engarrafador da região Lisboa. As tarefas desenvolvidas 
no âmbito do projeto incluíram duas campanhas (2020 a 2022), tendo como foco a casta V. 
vinifera cv Arinto com uvas produzidas em condições não regadas na região de Lisboa. Os 
dados recolhidos permitiram calcular vários indicadores específicos, simples e robustos, para 
avaliar: 1) o consumo de água (ICA); 2) eficiência do uso de água (EUA), 3) geração de águas 
residuais (IGAR) e 4) o teor de matéria orgânica das águas residuais (MOAR), referentes à 
adega modelo objeto de estudo. A realização deste ensaio só foi possível pela definição de um  
plano de monitorização com a empresa, que permitiu segregar os consumos de água e geração 
de águas residuais por operação unitária. Os resultados obtidos para o uso de água são inferiores 
aos reportados na literatura para a produção de vinhos brancos monocasta.  

Por outro lado, e no sentido de recuperar a água residual tratada para usos com requisitos 
de qualidade da água menos exigentes, está a ser desenvolvido um pequeno piloto (raceway-
batch) para testar e definir os parâmetros operacionais para um tratamento de afinamento das 
águas residuais geradas recorrendo ao crescimento de microalgas (Chlorella sp.). Ao longo dos 
ensaios foram monitorizados alguns parâmetros físico-químicos do meio, bem como a biomassa 
existente.   
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As alterações climáticas afetam negativamente a fisiologia e o desenvolvimento da 
videira, alterando a qualidade dos bagos, sobretudo em regiões vitícolas mais quentes e secas. 
Neste estudo, foi estudado o efeito da aplicação de produtos naturais na casta ‘Touriga Franca’ 
na composição em compostos bioativos, em folhas e bagos nas fases de pintor e maturação final 
no ano 2020.  

Foram testados três diferentes tratamentos foliares: i) extrato de urtiga (Urtica sp.) (NE) 
(3L/ha); ii) extrato de sanguinária do Japão (Reynoutria japonica) (JKW) (4,5L/ha); iii) 
controle (água) (C). As aplicações foram realizadas entre a fase E (folhas separadas) e fase M 
(pintor) (escala Baggiolini), num total de 14 aplicações. Folhas e frutos foram amostrados em 
duas fases de desenvolvimento: pintor e vindima (fase N), em três blocos casualizados de seis 
plantas em cada uma das quatro condições de tratamento. Foi determinada a composição dos 
compostos bioativos: carotenoides totais, ‘fenois totais, flavonoides’ e antocianinas totais. 

A aplicação de extratos de JKW e NE revelou um efeito positivo no total de fenóis e 
flavonoides em bagos na fase de pintor, onde se registaram valores superiores aos detetados nas 
plantas controle. Também nas folhas e bagos amostrados na fase de colheita foi registado um 
incremento do total de flavonoides nas plantas tratadas com JKW e NE relativamente às que 
foram pulverizadas com água. No mesmo sentido, valores superiores de carotenoides totais 
foram detetados em folhas de plantas tratadas com JKW. 

Um alto teor de compostos bioativos pode melhorar a resistência da planta ao stresse 
estival e desta forma a aplicação de produtos baseados em extratos de urtiga e sanguinária-do-
Japão revelam-se bastante promissores. 
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Na videira já foram detetadas cerca de noventa e três espécies de vírus e viróides. Estes 
vírus estão na sua maioria agrupados em quatro complexos de doenças: degenerescência 
infeciosa; enrolamento foliar; marmoreado; e lenho rugoso. Os diferentes vírus de cada 
complexo pertencem respetivamente às famílias Secoviridae, Closteroviridae, Tymoviridae e 
Betaflexiviridae. A degenerescência infeciosa e o enrolamento foliar são as duas viroses mais 
importantes da videira e ocorrem em todas as regiões vitícolas do mundo.  No grupo da 
degenerescência infeciosa, que engloba dezasseis vírus, inclui-se Arabis mosaic virus (ArMV), 
e Grapevine fanleaf virus (GFLV), transmitidos respetivamente pelos nemátodes Xiphinema 
diversicaudatum e X. index. No grupo do enrolamento, que engloba seis vírus, inclui-se 
Grapevine leafroll associated virus 1 (GLRaV1), e Grapevine leafroll associated virus 3 
(GLRaV3), que são transmitidos por cochonilhas, insetos hemípteros dos géneros 
Pseudococcidae e Coccidae. Na legislação atualmente em vigor na União Europeia estão assim 
referidas na categoria de pragas reguladas não sujeitas a quarentena (regulated non quarentine 
pests- RNQPs) quatro destas espécies no material de propagação do género Vitis sp. – ArMV, 
GFLV, GLRaV 1 e GLRaV3, uma quinta - Grapevine fleck virus (GFkV), no material de 
propagação de porta-enxertos. Esta situação reflete a distribuição destes vírus nas vinhas a nível 
mundial assim como os danos causados à produção.  

As medidas de prevenção de viroses à instalação de uma vinha passam pela utilização 
de material certificado, de que a legislação faz referência, assim como da análise atempada de 
solos para determinar da presença/ausência de nemátodes vetores de degenerescência infeciosa 
no solo.  

As medidas de mitigação, uma vez uma vinha instalada, passam por uma observação 
frequente e cuidada da sintomatologia, deteção laboratorial dos vírus em plantas suspeitas, e 
tratamentos contra vetores do enrolamento foliar. A eliminação de plantas infetadas e a sua 
retancha dependem da virose detetada e da presença/ ausência do vetor a que respeita essa 
virose. 
 

Palavras chave: Videira, Vírus, Degenerescência infeciosa; Enrolamento foliar, Vetores de 
vírus  
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As alterações climáticas afetam negativamente a fisiologia e o desenvolvimento da 
videira, alterando a qualidade dos bagos, sobretudo em regiões vitícolas mais quentes e secas. 
Neste estudo, foi estudado o efeito da aplicação de produtos naturais na casta ‘Touriga Franca’ 
na composição em compostos bioativos, em folhas e bagos nas fases de pintor e maturação final 
no ano 2020.  

Foram testados três diferentes tratamentos foliares: i) extrato de urtiga (Urtica sp.) (NE) 
(3L/ha); ii) extrato de sanguinária do Japão (Reynoutria japonica) (JKW) (4,5L/ha); iii) 
controle (água) (C). As aplicações foram realizadas entre a fase E (folhas separadas) e fase M 
(pintor) (escala Baggiolini), num total de 14 aplicações. Folhas e frutos foram amostrados em 
duas fases de desenvolvimento: pintor e vindima (fase N), em três blocos casualizados de seis 
plantas em cada uma das quatro condições de tratamento. Foi determinada a composição dos 
compostos bioativos: carotenoides totais, ‘fenois totais, flavonoides’ e antocianinas totais. 

A aplicação de extratos de JKW e NE revelou um efeito positivo no total de fenóis e 
flavonoides em bagos na fase de pintor, onde se registaram valores superiores aos detetados nas 
plantas controle. Também nas folhas e bagos amostrados na fase de colheita foi registado um 
incremento do total de flavonoides nas plantas tratadas com JKW e NE relativamente às que 
foram pulverizadas com água. No mesmo sentido, valores superiores de carotenoides totais 
foram detetados em folhas de plantas tratadas com JKW. 

Um alto teor de compostos bioativos pode melhorar a resistência da planta ao stresse 
estival e desta forma a aplicação de produtos baseados em extratos de urtiga e sanguinária-do-
Japão revelam-se bastante promissores. 
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As alterações climáticas afetam negativamente a fisiologia e o desenvolvimento da 
videira, alterando a qualidade dos bagos, sobretudo em regiões vitícolas mais quentes e secas. 
Neste estudo, foi estudado o efeito da aplicação de produtos naturais na casta ‘Touriga Franca’ 
na composição em compostos bioativos, em folhas e bagos nas fases de pintor e maturação final 
no ano 2020.  

Foram testados três diferentes tratamentos foliares: i) extrato de urtiga (Urtica sp.) (NE) 
(3L/ha); ii) extrato de sanguinária do Japão (Reynoutria japonica) (JKW) (4,5L/ha); iii) 
controle (água) (C). As aplicações foram realizadas entre a fase E (folhas separadas) e fase M 
(pintor) (escala Baggiolini), num total de 14 aplicações. Folhas e frutos foram amostrados em 
duas fases de desenvolvimento: pintor e vindima (fase N), em três blocos casualizados de seis 
plantas em cada uma das quatro condições de tratamento. Foi determinada a composição dos 
compostos bioativos: carotenoides totais, ‘fenois totais, flavonoides’ e antocianinas totais. 

A aplicação de extratos de JKW e NE revelou um efeito positivo no total de fenóis e 
flavonoides em bagos na fase de pintor, onde se registaram valores superiores aos detetados nas 
plantas controle. Também nas folhas e bagos amostrados na fase de colheita foi registado um 
incremento do total de flavonoides nas plantas tratadas com JKW e NE relativamente às que 
foram pulverizadas com água. No mesmo sentido, valores superiores de carotenoides totais 
foram detetados em folhas de plantas tratadas com JKW. 

Um alto teor de compostos bioativos pode melhorar a resistência da planta ao stresse 
estival e desta forma a aplicação de produtos baseados em extratos de urtiga e sanguinária-do-
Japão revelam-se bastante promissores. 
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As alterações climáticas afetam negativamente a fisiologia e o desenvolvimento da 
videira, alterando a qualidade dos bagos, sobretudo em regiões vitícolas mais quentes e secas. 
Neste estudo, foi estudado o efeito da aplicação de produtos naturais na casta ‘Touriga Franca’ 
na composição em compostos bioativos, em folhas e bagos nas fases de pintor e maturação final 
no ano 2020.  

Foram testados três diferentes tratamentos foliares: i) extrato de urtiga (Urtica sp.) (NE) 
(3L/ha); ii) extrato de sanguinária do Japão (Reynoutria japonica) (JKW) (4,5L/ha); iii) 
controle (água) (C). As aplicações foram realizadas entre a fase E (folhas separadas) e fase M 
(pintor) (escala Baggiolini), num total de 14 aplicações. Folhas e frutos foram amostrados em 
duas fases de desenvolvimento: pintor e vindima (fase N), em três blocos casualizados de seis 
plantas em cada uma das quatro condições de tratamento. Foi determinada a composição dos 
compostos bioativos: carotenoides totais, ‘fenois totais, flavonoides’ e antocianinas totais. 

A aplicação de extratos de JKW e NE revelou um efeito positivo no total de fenóis e 
flavonoides em bagos na fase de pintor, onde se registaram valores superiores aos detetados nas 
plantas controle. Também nas folhas e bagos amostrados na fase de colheita foi registado um 
incremento do total de flavonoides nas plantas tratadas com JKW e NE relativamente às que 
foram pulverizadas com água. No mesmo sentido, valores superiores de carotenoides totais 
foram detetados em folhas de plantas tratadas com JKW. 

Um alto teor de compostos bioativos pode melhorar a resistência da planta ao stresse 
estival e desta forma a aplicação de produtos baseados em extratos de urtiga e sanguinária-do-
Japão revelam-se bastante promissores. 
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As alterações climáticas afetam negativamente a fisiologia e o desenvolvimento da 
videira, alterando a qualidade dos bagos, sobretudo em regiões vitícolas mais quentes e secas. 
Neste estudo, foi estudado o efeito da aplicação de produtos naturais na casta ‘Touriga Franca’ 
na composição em compostos bioativos, em folhas e bagos nas fases de pintor e maturação final 
no ano 2020.  

Foram testados três diferentes tratamentos foliares: i) extrato de urtiga (Urtica sp.) (NE) 
(3L/ha); ii) extrato de sanguinária do Japão (Reynoutria japonica) (JKW) (4,5L/ha); iii) 
controle (água) (C). As aplicações foram realizadas entre a fase E (folhas separadas) e fase M 
(pintor) (escala Baggiolini), num total de 14 aplicações. Folhas e frutos foram amostrados em 
duas fases de desenvolvimento: pintor e vindima (fase N), em três blocos casualizados de seis 
plantas em cada uma das quatro condições de tratamento. Foi determinada a composição dos 
compostos bioativos: carotenoides totais, ‘fenois totais, flavonoides’ e antocianinas totais. 

A aplicação de extratos de JKW e NE revelou um efeito positivo no total de fenóis e 
flavonoides em bagos na fase de pintor, onde se registaram valores superiores aos detetados nas 
plantas controle. Também nas folhas e bagos amostrados na fase de colheita foi registado um 
incremento do total de flavonoides nas plantas tratadas com JKW e NE relativamente às que 
foram pulverizadas com água. No mesmo sentido, valores superiores de carotenoides totais 
foram detetados em folhas de plantas tratadas com JKW. 

Um alto teor de compostos bioativos pode melhorar a resistência da planta ao stresse 
estival e desta forma a aplicação de produtos baseados em extratos de urtiga e sanguinária-do-
Japão revelam-se bastante promissores. 
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As alterações climáticas afetam negativamente a fisiologia e o desenvolvimento da 
videira, alterando a qualidade dos bagos, sobretudo em regiões vitícolas mais quentes e secas. 
Neste estudo, foi estudado o efeito da aplicação de produtos naturais na casta ‘Touriga Franca’ 
na composição em compostos bioativos, em folhas e bagos nas fases de pintor e maturação final 
no ano 2020.  

Foram testados três diferentes tratamentos foliares: i) extrato de urtiga (Urtica sp.) (NE) 
(3L/ha); ii) extrato de sanguinária do Japão (Reynoutria japonica) (JKW) (4,5L/ha); iii) 
controle (água) (C). As aplicações foram realizadas entre a fase E (folhas separadas) e fase M 
(pintor) (escala Baggiolini), num total de 14 aplicações. Folhas e frutos foram amostrados em 
duas fases de desenvolvimento: pintor e vindima (fase N), em três blocos casualizados de seis 
plantas em cada uma das quatro condições de tratamento. Foi determinada a composição dos 
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plantas controle. Também nas folhas e bagos amostrados na fase de colheita foi registado um 
incremento do total de flavonoides nas plantas tratadas com JKW e NE relativamente às que 
foram pulverizadas com água. No mesmo sentido, valores superiores de carotenoides totais 
foram detetados em folhas de plantas tratadas com JKW. 

Um alto teor de compostos bioativos pode melhorar a resistência da planta ao stresse 
estival e desta forma a aplicação de produtos baseados em extratos de urtiga e sanguinária-do-
Japão revelam-se bastante promissores. 
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