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Vacciplant®
fungicida natural

que ativa as defesas da sua colheita

@uplpt UPLPT @UPLpt

www.upl-ltd.com/pt

Indutor das autodefesas das plantas, prepara a cultura 
para combater várias doenças em simultâneo. 

Proteção de origem natural, sem problemas de resíduos.

Pode ser aplicado em qualquer momento do ciclo da cultura,
numa ampla gama de culturas, desde o início das

condições propícias e/ou sintomas da doença, até à colheita.
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Editorial

A criatividade nunca foi tão 
necessária na Viticultura

Esta edição da Revista da APH dedicada à Viti-
cultura é uma oportunidade para dar visibilida-
de a este setor, que está incluído nas valências 
abrangentes das ciências hortícolas. Falamos 
de um setor agrícola que vem crescendo em 
dimensão e qualidade, com viticólogos e enó-
logos empenhados, curiosos e criativos. E essa 
criatividade nunca foi tão necessária, dadas as 
novas exigências que a cultura nos traz, nomea-
damente as adaptações de ordem climática, 
sanitária, cultural e económica. 

Uma forma visível de apreciar a recente evolu-
ção da vitivinicultura portuguesa está no cres-
cimento das regiões vitícolas, umas renovadas 
outras novas, procurando sempre a valorização 
da vinha em função do ecossistema onde é ex-
plorada. Na campanha 2021/22, Portugal 
atingiu a produção recorde da década, 
com 7 358 539 hl de vinho produzido, apesar 
de a área nacional de vinha (192 028 hectares) 
ter diminuído em cerca 48 000 hectares, desde 
2008.
Independentemente do tipo de castas, do solo 
ou do clima, os vinhos portugueses com carác-
ter e qualidade têm vindo a destacar-se nos 
mercados nacional e estrangeiro, muitas das 
vezes com preços que não estão em conformi-
dade com a qualidade, salvo o caso de alguns 
vinhos topo de gama. Em 2021, o valor das nos-
sas exportações de vinho rondou os 926 mi-
lhões de euros, mas o preço médio por litro de 
vinho exportado foi de 2,89 euros. O vinho lico-
roso com DO/IG a uma média de 5,36 euros/L, 
enquanto os vinhos tranquilos certificados não 
foram além dos 2,81 euros/L (preços de julho 
2021, dados IVV). Em 2020, Portugal figurava 
no 5º lugar do ranking mundial em termos de 
preço/litro vinho exportado (2,73 euros), lon-
ge da média francesa (6,42 euros) ou mesmo 
neozelandesa (3,95 euros), em 3º e 4º lugar sur-
giam os EUA (3,19 euros) e Itália (3 euros).

Outra aposta dos produtores tem sido a diversi-
ficação dos produtos: vinhos brancos (tranqui-
los ou não), tintos, rosados, espumantes, ele-

mentares (monocasta), blend (vinhos de lote), 
jovens, envelhecidos, ‘novos’ de castas antigas, 
e todas as combinações possíveis de imaginar. 
Atualmente os desafios são constantes e cada 
vez maiores, quer no que se refere à vinha ou à 
adega. 

A Associação Portuguesa de Horticultura, em 
parceria com a SCAP (Sociedade das Ciências 
Agrárias de Portugal), vai realizar no próximo 
mês de novembro, o VitiVino2022, onde serão 
abordados quatro grandes temas: 1. Proteção 
da Vinha, 2. Castas e Ambiente, 3. Zonagem Vi-
tícola e Alterações Climáticas e 4. Digitalização 
e Mecanização da Vinha, para além de um de-
bate sobre ‘O Mercado e os Desafios Globais’. O 
evento ocorre em Palmela, com o apoio da As-
sociação de Viticultores do Concelho de Palme-
la (AVIPE), da Comissão Vitivinícola da Penín-
sula de Setúbal (CVRPS) e do Instituto Nacional 
de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV), 
sendo o propósito reunir investigadores, técni-
cos e empresários, envolvendo o conhecimento 
de uns com as realidades com que se debatem 
todos os intervenientes da fileira de produção.

No presente, a atividade vitivinícola - aliás como 
toda a produção agrícola - atravessa uma cri-
se económica, com o aumento exorbitante do 
preço dos fatores de produção, não acompa-
nhado pelo preço unitário da uva e valorização 
do vinho, o que poderá levar alguns produtores 
a abandonar a atividade. Produzir mais e com 
qualidade, a mais baixo custo, tornou-se o prin-
cipal objetivo na atualidade.

O contributo da APH para este desígnio é in-
formar, divulgando Ciência e Técnica, seja nos 
eventos que realizamos ou através na nossa e 
vossa Revista.

Boa leitura!

Maria Teresa P. da Mota

Vice-presidente para Viticultura 

na Associação Portuguesa de Horticultura
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Eventos APH

21ª Visita Vitivinícola da APH 
à descoberta dos vinhos do Dão

Começámos este périplo da melhor forma possí-
vel, no Solar do Vinho do Dão, em Viseu, com uma 
prova de vinhos e iguarias, oferecida pela Câmara 
Municipal de Viseu, e degustada na companhia do 
presidente da Câmara Municipal de Viseu, Dr. Fer-
nando Ruas, e do vice-presidente, Eng. João Paulo 
Gouveia. 
Na manhã do dia 25 de junho, sábado, no Centro de 
Estudos Vitivinícolas do Dão, localizado na Quinta 
da Cal, em Nelas, a Engª Vanda Pedroso deu a co-
nhecer o importante trabalho realizado neste polo 
de inovação da DRAP Centro em prol da vitivini-
cultura da região do Dão, desde 1946. Nas décadas 
de 60 e 80, destaca-se a avaliação de várias castas, 
com destaque para a Touriga Nacional, a prospeção 
de clones mais produtivos no Dão e no Douro, e a 
instalação de campos de multiplicação na Quinta da 
Cal, que chegou a vender mais de um milhão de gar-
fos de Touriga Nacional aos viticultores da região e 
do país.  O Centro dedicou-se também ao estudo de 
novos sistemas de condução e de poda da vinha, à 
realização de ensaios de rega e avaliação de impac-
to e controlo de pragas, entre as quais a cigarrinha 
verde. Na área da prospeção e conservação dos re-
cursos genéticos da videira, é de realçar que este 
Centro recolheu na região do Dão 4768 genótipos 
vitícolas, que se encontram à guarda da Associação 
Portuguesa para a Diversidade da Videira (POR-
VID), desde 2021.

A jornada prosseguiu pelo concelho de Nelas, com 
uma visita à adega e prova de vinhos na Quinta de 
São Simão da Aguieira, que produz 800 mil a 1 mi-
lhão de litros de vinho/ano. Destaca-se a aposta 
desta quinta, propriedade da Vinhos Borges S.A., na 
plantação de castas autóctones do Dão, tais como 
Encruzado, Arinto do Interior, Uva Cão, Barcelo, en-
tre outras. A enóloga Ana Isabel Cruz, e a técnica 
de Viticultura Goreti contagiaram todos os presen-
tes com o seu entusiasmo e paixão pelo vinho, cuja 
qualidade podemos comprovar nas provas de duas 
monocastas - Encruzado (branco) e Touriga Nacio-
nal (tinto) - e de um espumante. O almoço foi servi-
do no restaurante ‘Pedra Cancela’, marca do grupo 
Lusovini, que adquiriu as instalações da Adega Coo-
perativa de Nelas em 2012, onde produz 1 milhão 
de litros de vinho/ano. O grupo Lusovini detém seis 
quintas no Dão, além de outras quintas no Alentejo 
e no Dão.
Regressados a Viseu, visitámos o Museu Keil Ama-
ral, inaugurado em 2021 na Casa da Calçada, que 
nos conduz por uma viagem ao fascinante universo 
de 13 pessoas unidas por laços familiares e cuja vida 
está estreitamente ligada às Artes em Portugal. A 
manhã do dia 26 de junho, domingo, foi dedicada a 
uma visita por Santar - Vila Jardim e aos seus cinco 
magníficos jardins: Condes de Santar e Magalhães; 
Magnólia; Linhares; Ibérico Nogueira; Fidalgas e Mi-

Nos dias 24, 25 e 26 de junho de 2022 realizou-se a já tradicional Visita Vitivinícola da APH, 
reunindo nesta 21ª edição um grupo de associados e amigos da APH à descoberta dos 
vinhos, vinhas, cultura e gastronomia da região do Dão.

Por: Nélia Silva 
revista@aphorticultura.pt
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sericórdia. Esta vila apalaçada é atravessada por 
terraços de jardins em contínuo e em todos eles as 
vinhas marcam presença. A visita prosseguiu com 
um almoço e prova de vinhos na Quinta de Cabriz, 
em Carregal do Sal, propriedade do grupo Global 
Wines. Antes do regresso a casa, tivemos a opor-
tunidade de visitar uma vinha desta empresa e de 
aprender sobre as castas da região e a forma como 
os viticultores estão a gerir as vinhas em cenário de 
alterações climáticas.

Marta Nunes e Cristiano Soares, investigadores da Facul-
dade de Ciências da Universidade do Porto, venceram a 
competição “A minha tese em 3 minutos”, no 31º Congres-
so Internacional de Horticultura - IHC2022, que decorreu 
em agosto passado em Angers, França. Os dois recém-
-doutorados foram pré-selecionados pela Associação 
Portuguesa de Horticultura para esta competição.

Marta Nunes, arrecadou o primeiro prémio, no valor de 
2500 euros, com a tese de doutoramento intitulada “Can-
cro bacteriano do kiwi: explorando mecanismos de tole-
rância e novas estratégias de controlo”. 

Cristiano Soares, recebeu o segundo prémio, no valor de 
2000 euros, com a tese de doutoramento intitulada “Miti-
gar os efeitos do glifosato em plantas agrícolas e nas fun-
ções do solo - estratégias para minimizar a sua potencial 
toxicidade”.
Parabéns aos vencedores!

Cientistas portugueses vencem competição no 31º Congresso Internacional de Horticultura 

Visita ao Solar do Vinho do Dão, em Viseu, na companhia 
do presidente da Câmara Municipal de Viseu, Dr. Fernando 
Ruas, e do vice-presidente, Eng. João Paulo Gouveia. 

Centro de Estudos Vitivinícolas do Dão, em Nelas. A Engª 
Vanda Pedroso, apresentou o importante trabalho de in-
vestigação realizado neste polo de inovação desde 1946.

Visita e prova de vinhos na Quinta de São Simão da Aguieira, em Nelas.

Santar- Vila Jardim, vila apalaçada do Dão, é atravessada por terraços de jardins em contínuo onde a 
vinha marca sempre a sua presença
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Atualidade

Cidades resilientes - o contributo 
das coberturas verdes
O presidente da Associação Nacional de Coberturas 
Verdes (ANCV), Paulo Palha, apresentou as vantagens 
de integrar estas infraestruturas verdes no espaço ur-
bano. “As cidades podem ser excelentes exemplos de 
vivência com a natureza e as coberturas verdes trazem 
benefícios públicos”, disse, revelando que “houve um 
crescimento da nossa indústria no período COVID”.
As coberturas verdes ajudam a reter a água da chuva 
nos edifícios que pode ser reaproveitada para abaste-
cimento do próprio edifício, segundo este especialista, 
“uma cobertura verde com 10 cm de substrato conse-
gue reter até 75% a 90% da precipitação” e tem uma 
importante função na redução do efeito das “ilhas de 
calor” nas cidades. 

Ilhas de calor nas cidades
A este propósito o especialista em climatologia urba-
na e professor do IGOT- Ulisboa, António Lopes, refe-
riu que as ilhas de calor nas cidades estão a aumentar. 
Lisboa, por exemplo, é considerada a sétima cidade 
do mundo mais exposta a ondas de calor, segundo 
alguns estudos. A solução para tornar as cidades mais 
resilientes ao stress térmico passa por diversificar e 
distribuir os espaços verdes pela malha urbana e as 
árvores são essenciais nestes ecossistemas. “Precisa-
mos da floresta urbana e não de relvados. Os relvados 
por si só não baixam a temperatura, nem aumentam 
o conforto térmico, as árvores são fundamentais nos 
espaços verdes urbanos”, afirmou o investigador, res-
ponsável por projetos como o “eMotional cities”, de 
avaliação do conforto térmico nas cidades, ou o “On-
das de calor em Lisboa”, que concluiu que a parte sul 
da cidade, junto ao Tejo, está mais sujeita às ilhas de 
calor.

A Conferência “Cidade Verdes – Melhor Clima, Mais Saúde”, realizada a 23 de setembro, no 
Centro Nacional de Exposições, em Santarém, no âmbito da 34ª edição da feira Lusoflora, 
juntou produtores, arquitetos paisagistas, investigadores e influencers da área da jardinagem 
e espaços verdes.

Renaturalizar os espaços urbanos é o caminho a seguir 
para reduzir o stress térmico nas cidades, construindo 
mais espaços verdes e instalando coberturas e facha-
das verdes nos edifícios. “É preciso descer à escala dos 
bairros e propor medidas que levem em conta a vo-
lumetria urbana, as características das superfícies e o 
espaço útil disponível”, referiu.
Segundo o presidente da ANCV, “os espaços verdes 
reduzem em 50C a temperatura face ao betão, e com 
isso reduz-se o gasto e o custo energético em ar condi-
cionado”. As coberturas verdes também podem servir 
de isolamento acústico dos edifícios e contribuir para 
o aumento da biodiversidade nas cidades, integrando 
corredores ecológicos urbanos como ponto de ligação 
com parques e jardins.
“Todos os dias podemos fazer algo nos projetos (de 
arquitetura) para que a natureza volte à cidade”, de-
fendeu Paulo Palha, alertando que os edifícios que vão 
estar ativos em 2050 são aqueles que estamos a cons-
truir/recuperar hoje. 
Atualmente já é possível a qualquer cidadão obter um 
apoio público para a instalação de coberturas e fa-
chadas verdes nos edifícios, pois o Estado português 
comparticipa em 70% investimentos até 3000 euros, 
no âmbito do programa ‘Edifícios Mais Sustentáveis’ do 
Fundo Ambiental.
A Câmara Municipal de Santarém participou na confe-
rência com a apresentação do projeto “(Re)Arboriza-
ção de Espaços Verdes em Meio Urbano na Cidade de 
Santarém”. A diretora do Departamento de Ambiente, 
Sustentabilidade e Espaço Público da CMS, Catarina 
Durão, reforçou a relevância que os espaços verdes 
públicos desempenham no meio urbano, melhorando 
a qualidade de vida das pessoas e mitigando os efeitos 
das alterações climáticas.

Por: Nélia Silva 
revista@aphorticultura.pt

Cidades verdes, melhor 
clima, mais saúde

Cobertura verde da ETAR de Alcântara, em Lisboa
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O vereador da CMS com o pelouro dos Espaços Ver-
des e Espaço Público, Nuno Russo, presidiu à sessão 
de encerramento da conferência, relevando que o 
município está a trabalhar na celebração de um proto-
colo com a Associação Portuguesa de Produtores de 
Plantas e Flores Naturais (APPP-FN), visando tornar 
Santarém um laboratório vivo de novas espécies, ma-
teriais, conceitos e tecnologias que serão testadas nos 
jardins e espaços verdes da cidade.

 Cidades portuguesas aderem às coberturas verdes 
As coberturas verdes nos edifícios começam a fazer 
parte da paisagem urbana em algumas cidades por-
tuguesas. Em Lisboa, é bem conhecido o projeto da 
ETAR de Alcântara, construída sob uma cobertura 
verde com cerca de dois hectares, diminuindo o im-
pacto paisagístico da infraestrutura e proporcionando 
múltiplos benefícios ambientais. Este projeto ganhou 
o Prémio Valmor e Municipal de Arquitetura em 2013.
No Porto, existem mais de 131 estruturas ou edifícios 
com cobertura vegetal, entre as quais se destaca a 
estação de comboios da Trindade e o Jardim das Oli-
veiras, situado na Praça de Lisboa junto à Torre dos 
Clérigos, um oásis de 50 oliveiras e relva exuberante 
no topo de uma galeria semiaberta de lojas, restau-
rantes e cafés, com garagem subterrânea. É um local 
aprazível muito frequentado por turistas e residentes. 
O Terminal Intermodal de Campanhã, inaugurado em 
julho de 2022, integra uma área ajardinada de 4,6 hec-
tares e é a maior cobertura verde (1.600 árvores) al-
guma vez implantada num edifício público da cidade.
A Câmara Municipal do Porto iniciou, em 2016, o Pro-

Jardim das Oliveiras, cobertura verde na cidade do Porto, 
situado na Praça de Lisboa, junto à Torre dos Clérigos.

Cobertura verde da Estação da Trindade, na cidade do Porto.

Conferência “Cidade Verdes – Melhor Clima, Mais Saúde”

O Terminal Intermodal de Campanhã alberga a maior cobertura 
verde da cidade do Porto, com 1.600 árvores (imagem do projeto 
e a obra inaugurada em julho 2022).
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jeto Quinto Alçado, em parceria com a Associação 
Nacional de Coberturas Verdes (ANCV) que teve por 
objetivo definir um modelo para o desenvolvimento 
de infraestruturas verdes, designadamente ao nível de 
coberturas, e avaliar o seu impacto e benefícios para 
a cidade. 

O papel dos influencers na paisagem e na ação 
climática
Nuno Prates, jardineiro e influencer, apresentou na 
conferência o seu trabalho de criação de jardins com 
espécies tropicais e o movimento cívico que lidera vi-
sando dar nova vida a espaços comunitários urbanos 
com plantas ornamentais de interior. “Qualquer um de 
nós como cidadão pode ter um papel interventivo no 
espaço público, plantando uma planta num pedaço de 
terra ou na caldeira de uma árvore, esta é uma forma 
de praticar uma boa ação pela comunidade”, afirmou. 
Conhecido no Instagram como The Lisbonian Garde-
ner, Nuno Prates autointitula-se um “ávido e discreto 
plantador de exóticas tropicais e de sonhos exuberan-
tes na terra que o tempo há de fazer enraizar e cultiva-
dor de jardinagem literária” e criou, em 2018, a bibliote-
ca botânica de Alvalade, em Lisboa, que alberga mais 
de 1000 edições sobre botânica tropical, é aí que se 
dedica ao estudo, tertúlia e debate sobre adaptação 
de espécies tropicais no âmbito ornamental e realiza 
oficinas de jardinagem. 
Michael Perry, influencer inglês especialista em ten-
dências de jardinagem e novas formas de cultivar 
plantas, conhecido como Mr. Plant Geek, participou na 
conferência Cidades Verdes com uma palestra sobre 
o papel das redes sociais no marketing das flores e 
plantas ornamentais.  

“Escolham uma rede social e foquem-se nela e no 
seu público, adaptem a vossa forma de comunicar 
ao público-alvo que pretendem atingir”, aconselhou 
Michael Perry, indicando seis formas de interagir com 
os “seguidores”: inspirar, informar, envolver, anunciar, 
excitar e vender. 
Mr. Plant Geek esteve à conversa com a Revista da 
APH e explicou algumas das técnicas que utiliza 
como influencer nas suas redes sociais: “É importan-
te mostrar às pessoas como fazer coisas novas, dar 
novas ideias, e fazer com se divirtam contigo, isso é 
inspirar. Informar tem a ver com conteúdos mais téc-
nicos, ensinar a fazer coisas. Excitar é fazer passar a 
mensagem de forma divertida e estimulante para que 
as pessoas queiram estar conectadas contigo. Se ti-
veres feito todas as outras cinco coisas, será mais fácil 
de vender, porque não será tão óbvio, e não há que 
ter vergonha de vender, porque no final das contas 
é esse o objetivo do investimento nas redes sociais”. 
Segundo Michael Perry, considerado pelo jornal britâ-
nico Sunday Times “Top influencer no mundo da jar-
dinam”, as regras de ouro para comunicar nas redes 
são “não penses demasiado, sê espontâneo, mostra 
os bastidores, não faças vídeos demasiado corpora-
tivos e prefere os micro-influencers, porque não inte-
ressa tanto ter muitos seguidores, mas antes ter bons 
seguidores, que interagem contigo”.

Consulte as dicas do Mr. Plant Geek sobre jardinagem 
e alimentação saudável no site 
https://mrplantgeek.com/  e no podcast  
https://theplantbasedpodcast.net/  

Nuno Prates, The Lisbonian Gardener, lidera um 
movimento cívico que dá nova vida a espaços 
comunitários urbanos com plantas ornamentais de interior.

Mr. Plant Geek, influencer inglês especialista em jardinagem, 
esteve à conversa com a Revista da APH na Lusoflora.

Stand da APH na Lusoflora 2022 Expositores na Lusoflora 2022

https://mrplantgeek.com/
https://theplantbasedpodcast.net/
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As exportações de vinho português aumentaram de forma exponencial na última década, 
atingindo 925 milhões de euros em 2021, mas os efeitos da subida da inflação e da crise 
energética já se fazem sentir, com uma retração de 1,3% no valor do vinho exportado entre 
janeiro e julho deste ano. Bernardo Gouvêa, presidente do Instituto da Vinha e do Vinho, 
diz acreditar “na resiliência do setor que se modernizou e capitalizou e, por isso, não tenho 
dúvidas que vamos ultrapassar bem esta situação”.

O IVV previa no início de agosto uma redução de 
9% na produção de vinho em Portugal, face à cam-
panha anterior. Confirma-se esta previsão? Quais 
são as regiões mais afetadas? 
Logo após a publicação das previsões de colheita 
para a campanha de 2022/2023, as ondas de calor 
agravaram a situação, assim como a falta de água 
no solo não contribuiu para a correta reposição do 
equilíbrio hídrico, pelo que é provável uma quebra de 
produção mais acentuada que o inicialmente previs-
to (em julho). Aliás, estas condições meteorológicas 
adversas, nomeadamente registos diários com muita 
continuidade de altas temperaturas e a pouca água 
disponível no solo, fizeram antecipar as vindimas, de 
forma que os viticultores não viessem a ter perdas de 
produção muito mais acentuadas. No entanto, com 
o decorrer das vindimas, as condições meteorólogas 
melhoraram um pouco, mas ainda assim com um di-
minuto impacto na produção estimada, uma vez que 
as chuvas surgiram já num período tardio do estado 
vegetativo das videiras e com muitas vindimas já ter-
minadas.  Atualmente, com o agravar das alterações 
climáticas é cada vez mais difícil fazer previsões de 
produção assertivas. A incerteza é o mais certo. Por 
outro lado, há uma maior variabilidade de produções 
dentro da mesma região, em consequência dos di-
versos microclimas existentes e do comportamen-
to produtivo de cada casta, designadamente da sua 
resistência ao calor ou à falta de água disponível no 
solo, para além das técnicas agrícolas utilizadas por 
cada viticultor. Assim, localmente em algumas sub-re-

giões, por exemplo no Minho, poderão ocorrer ligeiros 
aumentos da produção, mas no Alentejo a quebra será 
maior que o previsto, tal como na Beira Interior e no 
Algarve. A grande incógnita é o Douro. 

Portugal é um dos países da UE onde a redução do 
número de explorações vitícolas foi mais acentuada.
Entre 2015 e 2020, perdemos 98.000 unidades pro-
dutivas, segundo dados do Eurostat. O que nos diz 
este número, de positivo e de negativo, sobre a nossa 
viticultura? 
Existem de facto, duas perspetivas em relação a esta 
realidade. No que se refere aos pontos positivos, é de 
assinalar, em primeiro lugar, o aumento da profissiona-
lização dos viticultores. Ou seja, as explorações e os 
viticultores, que permanecem na atividade vitícola e 
absorvem as pequenas explorações ou parcelas, pos-
suem mais conhecimento de técnicas mais adaptadas 
e atuais e mais protetoras das culturas e do ambiente. 
Por sua vez, o aumento do emparcelamento, permitin-
do ter explorações maiores, mais bem geridas e com 
maior rentabilidade também é positivo, assim como o 
surgimento de viticultores mais novos, com novos con-
ceitos e com maiores conhecimentos técnicos, quer 
da viticultura quer da enologia. Também é de realçar 
a melhoria da rentabilidade das explorações que per-
manecem na atividade e novos viticultores que entram 
para o setor com maior sensibilidade ambiental e mais 
conhecimentos das alterações climáticas.  Relativa-
mente aos pontos negativos, preocupa-nos o abando-
no por parte de pequenos viticultores e da agricultura 

“A subida da inflação 
tem um efeito muito 
impactante no mercado 
do vinho”

Por: Nélia Silva 
revista@aphorticultura.pt
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Entrevista
Bernardo Gouvêa, Presidente IVV 

familiar, mas se o setor cooperativo se mantiver forte 
e moderno, menor abandono existirá. Não nos de-
vemos esquecer que o abandono de áreas agrícolas 
produtivas no interior do país e o êxodo das popula-
ções para o litoral torna o território também mais vul-
nerável aos incêndios e à desertificação. E ainda, um 
dos fatores mais negativos para o País, provocados 
por esse potencial abandono, será certamente a dimi-
nuição da existência de uma paisagem em mosaico e 
de biodiversidade da fauna e flora.

A plantação de vinhas com material certificado po-
liclonal contribui para o aumento da resiliência às 
alterações climáticas e preservação do património 
genético autóctone nacional. Haverá alguma medi-
da específica para apoio à compra deste material 
certificado no âmbito do VITIS, a partir de 2023? 
Neste momento não está previsto qualquer apoio 
financeiro para a compra de material vegetativo po-
liclonal certificado, no âmbito do VITIS, até porque 
atualmente a oferta deste tipo de material vegetativo 
não é significativa, o que poderia provocar uma desre-
gulação da oferta e procura, com possíveis reflexos e 
desequilíbrios nos respetivos preços. Estamos atentos 
à disponibilidade deste tipo de material nos viveiristas, 
bem como à sua procura por parte dos viticultores. 
Assim que a oferta garantir estabilidade relativamen-
te à procura, poderemos avaliar a possibilidade deste 
tipo de material vegetativo poder vir a ter algum en-
quadramento em termos de medidas e apoio finan-
ceiro.

De janeiro a julho de 2022 as exportações de vinho 
nacional reduziram-se ligeiramente (-1,3%) e as im-
portações aumentam 9,1%, em valor, face ao perío-
do homólogo. O que explica esta tendência? 
Não diria (para já) que estamos em presença duma 
tendência, mas sim dum cenário limitado a circuns-
tâncias particulares, o qual poderá alterar-se po-
sitivamente, quando essas circunstâncias (guerra, 
aumentos de custos devido à situação energética, 
estrangulamento logístico, instabilidade cambial, etc.) 
se ultrapassarem e desaparecerem. As condições nos 
mercados globais deterioraram-se obviamente com o 
aumento da instabilidade geográfica-política na Eu-
ropa e também em resultado da disrupção verificada 
na cadeia logística global, devido à pandemia Covid 
19. A inflação (que ultimamente se verifica de forma 
acentuada) em mercados altamente competitivos, 
como é o do vinho, tem um efeito muito impactante, 
porque,  em primeiro lugar, o vinho não é um bem de 
primeira necessidade, sendo um produto diretamen-
te associado à melhoria de níveis de rendimento e de 
qualidade de vida das populações. Por outro lado, a 
indústria é muito fragmentada e o mercado ultracom-
petitivo, o que a torna o setor menos ágil a adaptar-se 
à incerteza dos novos cenários em presença. O que é 
certo é que a situação merece todo o foco da nossa 
atenção nos próximos meses.

Com os preços dos bens e produtos alimentares a 
manterem uma trajetória ascendente, é expectável 
uma descida no consumo de vinho em Portugal? E 
as exportações podem ser negativamente afetadas?
O passado recente (e refiro-me ao período desde o 
ano de 2020, marcado pela pandemia Covid 19) tem-
-nos demonstrado que todos os prognósticos podem, 
de um momento para o outro, ser colocados em cau-
sa. As vendas no mercado nacional nos anos de 2020 
e 2021 (reportando-nos exclusivamente a vendas de 
vinho tranquilo em Portugal continental) foram afe-
tadas, sobretudo na restauração, fruto das restrições 
impostas para controlar a pandemia (encerramento 
dos estabelecimentos ou restrições de lotação e ho-
rários de funcionamento). No entanto, embora não 
fosse suficiente para superar as perdas na restaura-
ção, as vendas em valor no canal da distribuição regis-
taram um importante incremento. Isto significa que o 
consumidor incluiu o vinho no seu cabaz de compras, 
com maior frequência ou optando por vinho de maior 
valor. O ano de 2022 é efetivamente, um ano de algu-
ma retoma, sobretudo pelo crescimento do turismo 
estrangeiro em Portugal. Este é sem dúvida um fator 
importante para as vendas e consumo de vinho em 
Portugal. Nos anos de pandemia, a título de exemplo, 
mesmo com todas as restrições mundialmente im-
postas, aumentámos, em valor, as nossas exportações 
de vinho, de 2019 para 2020 em cerca de 4,5% (pas-
sando de 819 milhões para 856 milhões de euros) e 
continuámos este incremento, no ano de 2021, com 
cerca de 925 milhões de euros, um expressivo aumen-
to de 8,1%.  É verdade que o atual contexto de guerra 
e a subsequente crise energética, com todos os re-
flexos na economia global, são uma fonte de preocu-
pação para o setor, a qual acompanhamos a todo o 
momento. Mas o setor do vinho é extremamente resi-
liente (e preparou-se, modernizou-se e capitalizou-se 
nos últimos tempos) e, por isso, não tenho dúvidas 
que vamos ultrapassar bem esta situação, como o te-
mos feito no decorrer das mais graves crises da nossa 
história moderna.

Bernardo Gouvêa, presidente do Instituto da 
Vinha e do Vinho

“A quebra de produção de 
vinho este ano em Portugal 
pode ser mais acentuada que 
o inicialmente previsto (9%)”
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O preço médio por litro de vinho português expor-
tado situa-se nos 2,78€ (média jan-jun. 2022). Que 
estratégias deve o setor adotar para conseguir ele-
var este valor? 
A estratégia passa por continuar a promover a qua-
lidade e a diferenciação. Mas, agora, com uma pre-
mente aposta na sustentabilidade, respondendo à 
tendência do mercado global. Isto significa que é 
necessário promover a imagem de Portugal, refor-
çando a aposta na marca “Vinhos de Portugal / Wi-
nes of Portugal”. Como? Comunicando mais a nossa 
extraordinária diversidade e promovendo o cresci-
mento sustentado do volume e do preço médio dos 
nossos vinhos. Incrementar a notoriedade da marca 
“Vinhos de Portugal” significa afirmar esta marca co-
letiva como instrumento de comunicação dos vinhos 
portugueses pelo mundo. Desenvolver o posiciona-
mento distintivo da nossa marca, designadamente 
comunicando ao mundo a nossa mestria na criação 
de vinhos de lote, apostando na diversidade de cas-
tas autóctones e dos nossos terroirs e regiões. Desta 
forma continuaremos a credibilizar a nossa oferta em 
todo o mundo.

No âmbito do PEPAC, quais as medidas que destaca 
como mais relevantes para apoiar a competitivida-
de e sustentabilidade da fileira vitivinícola nacional? 
O que traz de novo este Quadro Comunitário de 
Apoio para a viticultura nacional?
O PEPAC- Plano Estratégico da Política Agrícola Co-
mum substitui a partir de 1 janeiro de 2023 a Organi-
zação Comum de Mercado. No que se refere ao setor 
vitivinícola, as medidas mantêm-se, foi essa a deci-
são validada pelo Conselho Consultivo do IVV. O que 
muda é o ângulo duma política mais direcionada para 
as políticas da sustentabilidade e apoio à Agricultura 
Biológica, em linha com os grandes objetivos do Pacto 
Ecológico Europeu. 5% do orçamento tem de apoiar 
medidas ambientais (destilação de subprodutos) ou 
reestruturação de vinhas (VITIS) para modo de pro-
dução biológico. Para o período 2023-2027 as verbas 
mantêm-se: 62.3 milhões de euros, por ano, do Plano 
Nacional de Apoio ao Setor Vitivinícola (PNASV).

As castas híbridas, resistentes a doenças, 
podem ser uma realidade em Portugal?
 
Em dezembro de 2021, a União Europeia autorizou o uso 
de castas híbridas, resistentes a doenças, comummente co-
nhecidas como castas PIWI, em vinhos com Denominação 
de Origem. Estas castas são provenientes de cruzamentos 
entre a Vitis vinifera e outras espécies do género VITIS e já 
estão a ser utilizadas em alguns países da UE, quando au-
torizadas pelos cadernos de especificações das respetivas 
Denominação de Origem ou Indicação Geográfica. “O que 
esta alteração permite é uma harmonização das estratégias 
regionais para as duas categorias de vinhos - IG e DO. São os 
vinhos com IG e DO aqueles que mais se assumem, no pano-
rama vitícola, como vinhos de qualidade”, explica Bernardo 
Gouvêa, presidente do IVV. Na opinião deste responsável, “a 
qualidade e a excelência dos nossos vinhos devem continuar 
a ser um fator crítico, a ter em conta pelos Conselhos Gerais 
das Comissões Vitivinícolas, os quais podem propor este tipo 
de alterações ao IVV, e através do IVV, à Comissão Europeia. 
Por outro lado, a utilização destas castas poderá permitir dar 
uma resposta (não será a única resposta) à evolução das con-
dições climáticas, uma vez que se podem manifestar mais re-
sistentes a determinadas doenças”.   
Recorde-se que em março de 2020, a Direção-Geral de Ali-
mentação e Veterinária autorizou a inscrição de uma varie-
dade de videira PIWI no Catálogo Nacional de Variedades 
de Videira. Trata-se da ‘Defensor’, uma casta branca, nova, 
que, segundo o seu obtentor, os Viveiros Plansel, apresenta 
elevada tolerância a míldio e oídio. 

“Preocupa-nos o abandono 
por parte de pequenos viticultores 
e da agricultura familiar”

98.000
número de explorações vitícolas 
extintas em Portugal, entre 2015 e 2020*
*Eurostat

62,3 M€
verba anual do Plano Nacional de Apoio 
ao Setor Vitivinícola para o período 2023-2027
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VitiVino2022 decorre a 23 e 24 
de novembro em Palmela
Num contributo para a melhoria da vitivinicultura, 
com mais ciência, mais conhecimento e mais inova-
ção, o VitiVino2022 reúne investigadores, técnicos 
e empresários do setor vitivinícola, nos dias 23 e 24 
de novembro de 2022, em Palmela. 
Este evento agrega o II Simpósio de Viticultura e o 
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 Viticulto-
res do Concelho de Palmela (AVIPE), a Comissão Vi-
tivinícola Regional da Península de Setúbal (CVRPS) 
e o Instituto Nacional de Investigação Agrária e Ve-
terinária (INIAV).

Inscrições:
https://aphorticultura.pt/eventos/vitivino2022/

PROGRAMA PROViSÓRIO
23 de novembro
8.30-9.00    Entrega de documentação
                     Colocação de painéis
9.00-9.15      Sessão de Abertura
9.15-10.30     Sessão I – Proteção da Vinha
                     Moderador – António Mexia (ISA)
                     Orador convidado - Katia Teixeira (DGAV) 
                     Painel de Comunicações orais 
10.30-11.00   Coffee-break
11.00-12.15    Sessão II - Castas e Ambiente 
                    Moderador - Jorge Cunha (INIAV)
                    Orador convidado – Elsa Gonçalves (PORVID/ISA)
                    Painel de Comunicações orais  
12.15-14.00   Pausa para Almoço 
14.00-15.25  Sessão III – Zonagem vitícola e alterações climáticas
                    Moderador – Miguel Costa (ISA)
                    Orador convidado – Bruno Caldeira (Consulai)
                    Painel de Comunicações orais  
15.35-17.00  Sessão IV -Digitalização e mecanização na viticultura
                    Moderador – Rosa Amador (ADVID)
                    Orador Convidado – José Silvestre (INIAV) 
                    Painel de Comunicações orais  

24 de novembro
8.45-9.00   Encontro para a visita técnica
9.00-12.30  Visita Técnica - Centro Experimental de Pegões
12.30-14.00  Pausa para Almoço
14.00-16.00  Mesa Redonda - o mercado e os desafios globais

Patrocinadores

Katia Teixeira 
(DGAV)

Elsa Gonçalves 
(PORVID/ISA)

Bruno Caldeira 
(Consulai)

José Silvestre 
(INIAV) 

https://aphorticultura.pt/eventos/vitivino2022/
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A vindima é menos abundante este ano na Península de Setúbal, a quebra de produção de 
vinho na região poderá chegar aos 15%, devido às ondas de calor e à seca, agravada pelos 
ataques de cigarrinha verde nas vinhas e pelas chuvas durante a vindima.

Num ano atípico, de dias consecutivos com tempe-
raturas acima dos 35oC, no mês de julho, e falta de 
chuva no período de Inverno e Primavera, o ciclo 
da videira atrasou e a maturação das uvas ocor-
reu duas semanas mais tarde do que é habitual na 
Península de Setúbal. As videiras estiveram sujeitas 
a elevado stress hídrico, originando menor cresci-
mento e escaldão dos bagos. 
“As vinhas da variedade Moscatel de Setúbal foram 
as mais afetadas, como é habitual quando há fe-
nómenos de escaldão”, explica Henrique Soares, 
Presidente da Comissão Vitivinícola Regional da 
Península de Setúbal.
Em alguns casos as quebras chegaram aos 50% na 
casta Moscatel, mas outras castas predominantes 
na região, como o Castelão, também sofreram com 
o calor e a falta de água.
“Temos uma quebra de produção generalizada em 
todas as castas que é superior a 20% e mais acen-
tuada na casta Moscatel. Os bagos estão mais pe-
quenos e nota-se nos mostos alguns desequilíbrios 
e menor rendimento”, admitia Paulo Hortas, Diretor 
de Enologia e Viticultura da José Maria da Fonseca, 
já com a vindima perto do final.

A cigarrinha-verde, uma praga que se tem agravado 
de ano para ano nas vinhas da região, “comprome-
teu em particular a maturação das uvas, com espe-
cial incidência nas castas tintas”, relata João Palhoça, 
Gerente e Enólogo na Adega Fernão Pó.
A somar a tudo isto, a chuva após o início da vindi-
ma “causou alguns constrangimentos, em particular 
relativamente ao grau e, em algumas situações pon-
tuais, levou a perdas de produtividade”, acrescenta 
o também presidente da AVIPE-Associação de Vi-
ticultores do Concelho de Palmela, com 350 asso-
ciados e 4000 hectares de vinha. “Juntando todos 
esses fatores, antevejo quebras na produtividade de 
15%, em relação ao potencial de produção de 2022, 
não em relação à produção de 2021”, estima João 
Palhoça.
Mas há exceções a este panorama, nas vinhas onde 
não faltou água as quebras de produção foram me-
nos acentuadas. “Tanto nas castas brancas como 
nas tintas temos maior quantidade de uva do que 
no ano passado, à exceção do Moscatel com 7% 
de quebras. É um ano médio-bom de uvas e se 
não fosse o escaldão seria um ano de produção 
recorde”, garante João Canhoto, Diretor de Viti-

Produtores de vinho 
da Península de Setúbal 
estimam quebras de 15%

Por: Nélia Silva 
revista@aphorticultura.pt
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cultura da Bacalhoa Vinhos, explicando o efei-
to do fator água: “regamos tudo o que podemos 
e garantimos que as videiras têm massa foliar 
atempadamente”. A Bacalhoa produziu 8000 to-
neladas de uvas para vinho, este ano, só na Penín-
sula de Setúbal.
A somar ao menor rendimento da uva, o aumento 
dos custos de produção penalizou os viticultores da 

região. “Apesar de ter sido um ano em que fizemos 
ligeiramente menos tratamentos fitossanitários, por 
menor pressão de doenças, os custos aumentaram 
mais de 10% devido à subida do preço do gasóleo, 
da eletricidade, dos adubos e da mão-de-obra”, re-
conhece o Diretor de Viticultura e Enologia da José 
Maria da Fonseca, outras das grandes empresas do 
setor dos vinhos na Península de Setúbal.

A cigarrinha verde comprometeu a maturação das uvas, 
com especial incidência nas castas tintas

“Antevejo quebras na produtividade de 15%”, 
João Palhoça, Gerente e Enólogo, da Adega 
Fernão Pó Adega e Presidente AVIPE

“É um ano médio-bom de uvas e se não fosse o escaldão 
seria um ano de produção recorde”, João Canhoto, 
Diretor de Viticultura da Bacalhoa Vinhos

Quebras na casta Moscatel de Setúbal chegam 
em alguns casos aos 50%, devido ao escaldão
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A vitivinicultura na Península de Setúbal evoluiu e tornou-se competitiva, mas tem pela frente 
inúmeros desafios, desde a adaptação das vinhas às alterações climáticas e à mecanização, 
até à necessidade de aumentar a rentabilidade dos produtores e o preço médio do vinho. 
Eis um breve retrato do setor pela mão da CRV da Península de Setúbal e da AVIPE.

A área de vinha na Península de Setúbal diminuiu 
quase 1.300 hectares na última década (8026 hec-
tares em 2021 vs. 9.313 hectares em 2008), com a 
produção de vinho a registar a tendência inversa, 
atingindo um recorde de 548 124 hectolitros na 
campanha 2021/22, segundo dados do Instituto da 
Vinha e do Vinho. 
A reestruturação das vinhas envelhecidas, de me-
nor produção unitária, substituídas por novas plan-
tações com plantas de clones selecionados, e a 
introdução da rega deram um grande impulso à 
produtividade das vinhas na região de Setúbal, nos 
últimos anos. 
“Setúbal é a região do país com a segunda maior 
taxa de rejuvenescimento das vinhas, com castas 
melhoradas, muito fruto do notável trabalho que 
Portugal tem vindo a fazer nos recursos genéticos 
da videira, com a seleção massal e clonal, e do inves-
timento dos viticultores em vinhas mais produtivas 
e mecanizáveis”, afirma Henrique Soares, Presiden-
te da Comissão Vitivinícola Regional da Penínsu-
la de Setúbal, referindo o contribuído decisivo do 
programa de apoio à reestruturação e reconversão 

das vinhas: “o VITIS tem sido um instrumento funda-
mental para a cultura da vinha em Portugal, até pela 
simplificação administrativa com que foi aplicado 
desde o início, levando a uma adesão extraordinária 
dos viticultores”.

Preço da uva é o mesmo há 30 anos

No entanto, a rentabilidade dos viticultores da Pe-
nínsula de Setúbal não é igualitária, algumas peque-
nas parcelas de vinha deixaram de ser rentáveis, o 
explica em parte a diminuição de área. “Os ganhos 
de produtividade foram nestes últimos anos supera-
dos em muito pelo aumento dos custos de produ-
ção, com fitofarmacêuticos, adubos e combustíveis, 
ao ponto de hoje a rentabilidade por área ser menor 
que há 30 anos, porque o preço de compra da uva 
tem-se mantido o mesmo ou menos ainda do que 
nesses tempos”, reconhece João Palhoça, presiden-
te da AVIPE- Associação dos Viticultores do Conce-
lho de Palmela.
Os desafios sociais na viticultura são enormes, com 
o abandono da atividade perdem-se postos de tra-

Vitivinicultura 
na Península de Setúbal 
- presente e futuro Por: Nélia Silva 

revista@aphorticultura.pt
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balho e o êxodo das populações para as cidades 
agrava o problema da falta de mão-de-obra que 
afeta todos os setores da agricultura. “Este é um 
desafio que de ano para ano se está a tornar mais 
complexo e exigente. A agricultura não é atrativa 
para a franja mais jovem, que não está desperta 
nem motivada para o trabalho no campo. Não há 
lugar a uma renovação dos operadores ativos e 
ainda existem muitos trabalhos, como a poda, que 
não se conseguem substituir por maquinaria”, ex-
plica João Palhoça.
O grande desafio na Península de Setúbal, trans-
versal a todo o país, é produzir mais e melhor vi-
nho, com menores custos de produção e de forma 
cada vez mais amiga do ambiente. “Iniciámos este 
trabalho nos anos 90, com o nosso parceiro AVIPE, 
e verificou-se desde logo uma forte adesão dos vi-
ticultores à medida da Proteção Integrada, depois 
à Produção Integrada, e alguns equacionam agora 
evoluir para o Modo de Produção Biológico”, expli-
ca o Presidente da Comissão Vitivinícola Regional 
da Península de Setúbal.

Aumento das temperaturas faz subir grau 
alcoólico dos vinhos

As alterações climáticas têm trazido desafios 
acrescidos aos viticultores e às adegas. A falta de 
água para regar as vinhas e o escaldão provocado 
por repetidos dias de temperaturas acima de 400C 
são os fatores que mais preocupam os viticultores 
da região. 
O aumento das temperaturas tem feito subir o 
grau alcoólico médio dos vinhos que encontram 
já um pouco de resistência por parte do consumi-
dor. E o fenómeno não é exclusivo da Península de 
Setúbal. “Passámos de vinhos com média de 13% 
para 14% e mais de álcool. Por vezes, esses graus 
nem sempre são acompanhados de boas matura-
ções fenólicas das uvas, o que cria problemas em 
conseguir vinhos equilibrados”, reconhece João 
Palhoça, também Gerente e Enólogo na Adega 
Fernão Pó. 
Os viticultores sofrem “no bolso” as perdas de pro-
dutividade das uvas e tentam adaptar-se o melhor 
que podem às alterações climáticas, orientando 
as linhas das vinhas para menor exposição solar 
das uvas, escolhendo castas e clones mais adap-
tados nas novas plantações e instalando sistemas 
de rega.
“Paulatinamente a paisagem começa a mudar no 
sentido de uma adaptação que não acontece ao 
ritmo que desejaríamos. Efetivamente ainda não 
conseguimos superar as perdas de produção por 
queima/escaldão. Mas a vinha não é uma cultura 
anual, demorando algum tempo para amortizar 
todo o investimento que se faz quando se instala. 
Essas mudanças vão acontecendo à medida que 
se vai substituído as vinhas antigas pelas novas. Te-
mos de ter em conta que uma vinha plantada em 
2010 será apenas substituída por volta de 2030/40 
ou mais”, acrescenta o Presidente da AVIPE.

A Associação tem em curso ensaios de campo 
para determinar a sensibilidade das castas ao es-
caldão e defende uma seleção clonal que explore 
o potencial genético das castas de Vitis vinifera 
portuguesas, aquelas em que se baseia a nossa 
identidade como país produtor de vinhos de qua-
lidade, e tendo em conta os critérios de resistência 
a pragas e doenças, à seca e às temperaturas ex-
tremas. “Julgo prematuro avançar já para as cha-
madas “castas resistentes”, defende João Palhoça.

Inflação desacelera recuperação das vendas 
de vinho

As adegas e os engarrafadores da Península de 
Setúbal trabalham para conseguir uma maior no-
toriedade das marcas e um aumento do preço 
médio do vinho, num círculo virtuoso “melhor pre-
ço-mais disponibilidade financeira para investir nas 
vinhas-melhores uvas e vinhos”. 
No primeiro semestre de 2022, o preço médio do 
vinho tranquilo certificado na Península de Setú-
bal atingiu os 4,09€/L no mercado nacional, 0,59€ 
acima do registado em 2016, embora abaixo do 
preço médio nacional na mesma categoria, que 
atingiu os 5,69€/L no primeiro semestre do ano, 
segundo dados do Instituto da Vinha e do Vinho 
e da Nielsen.
As vendas globais de vinhos da Península de Setú-
bal no mercado nacional ultrapassaram os 41 mi-
lhões de euros nos primeiros seis meses do ano, 

“Setúbal é a região do país com a segunda maior taxa 
de rejuvenescimento das vinhas”, Henrique Soares, 
Presidente da Comissão Vitivinícola Regional da Pe-
nínsula de Setúbal.
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com o setor da restauração a representar 10,5 mi-
lhões de euros. No canal HORECA, as vendas mais 
do que triplicaram face ao primeiro semestre de 
2021, impulsionadas pela retoma do turismo e le-
vantamento das restrições anticovid. 
No entanto, o atual cenário de inflação elevada faz 
temer uma descida no volume e valor das vendas. 
“Durante o Verão sentimos já alguma desacelera-
ção das vendas e temos receio de que os efeitos 
da inflação, que por certo vai perdurar, se agravem 
no setor do vinho no último trimestre do ano”, ad-
mite Henrique Soares, presidente da CVR da Pe-
nínsula de Setúbal.

Brasil e Reino Unido são mercados-alvo

A exportação é cada vez mais uma alternativa 
para as adegas. Nos últimos 10 anos, 35% a 40% 
do total do vinho certificado na região, com as 
denominações de origem “Palmela” e “Setúbal” e 
a indicação geográfica da Península de Setúbal, 
tem sido exportado, com o valor total das expor-
tações a oscilar entre os 35 e 40 milhões de eu-
ros, segundo os dados da CVR da Península de 
Setúbal.

“Em concertação com as empresas da região de-
finimos anualmente dois ou três mercados prio-
ritários para a promoção dos nossos vinhos. Nos 
últimos dois anos tínhamos decidido apostar na 
Rússia, porque os consumos de vinhos da nossa 
região vinham crescendo bastante nos mercados 
russo e ucraniano, mas com a guerra as expecta-
tivas foram por água abaixo”, conta o presidente.
O Brasil é um dos mercados de “aposta segura” 
para os vinhos da região: “temos crescido extraor-
dinariamente no Brasil nos últimos três anos, sem-
pre foi um mercado estratégico para a região no 
qual vamos continuar a apostar”. Quanto ao Reino 
Unido, e após um primeiro ano de ações de pro-
moção dirigidas, em 2021, a aposta é para manter. 
Já o mercado americano (EUA e Canadá) “ainda 
não é muito relevante para nós, mas gostaríamos 
que fosse”, acrescenta Henrique Soares.

“O problema da falta de mão-de-obra é um desafio 
que de ano para ano se está a tornar mais complexo e 
exigente”, João Palhoça, presidente da AVIPE- Asso-
ciação dos Viticultores do Concelho de Palmela

As vinhas novas da região estão adaptadas à colheita 
mecânica

A rega da vinha é essencial para mitigar o efeito do 
calor na vinha, mas há viticultores sem acesso à água 
na região
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A AVIPE- Associação dos Viticultores do Concelho 
de Palmela é promotora e/ou parceira de diversos 
projetos de investigação aplicada. O REDWINE, 
projeto do programa europeu BBI-JU, visa captu-
rar CO

2
 da fermentação dos vinhos e utilizá-lo na 

produção de microalgas, que serão posteriormen-
te transformadas em alimentos, cosméticos e utili-
zadas em agricultura e enologia. 
O Revine, projeto do programa europeu PRIMA, 
pretende descobrir no microbioma dos solos so-
luções que induzam defesas nas videiras contra 
doenças fúngicas. O projeto H2OLock, do pro-
grama europeu Life, estuda soluções que evitem 
a evaporação em charcas, enquanto produzem 
energia solar.

A AVIPE tem também em curso diversos ensaios 
no Campo Experimental de Pegões, desde uso 
de giberlinas, ensaios de soluções para reduzir os 
estragos de escaldão, observação dos efeitos de 
escaldão e stress hídrico em diversas castas e clo-
nes, além do estudo da eficácia de biopesticidas, 
entre outros trabalhos, que se estendem a microvi-
nificacoes. “É em Pegões que também instalámos 
infraestruturas ecológicas, margens funcionais e 
onde experimentamos diversas misturas nas en-
trelinhas. Tem sido nosso objetivo fazer um dia de 
campo com os nossos agricultores onde podemos 
mostrar estes ensaios e incentivá-los a adotarem 
algumas destas ideias”, afirma o presidente da 
AVIPE.

A AVIPE participa, com a Adega Cooperativa 
de Palmela, no projeto europeu “REDWINE-
-Increasing microalgae biomass feedstock by 
valorizing wine gaseous” que visa capturar 
CO

2
 da fermentação dos vinhos e utilizá-lo 

na produção de microalgas

Investigação e experimentação em Viticultura e Enologia na AVIPE

8.026 ha
área de vinha

548.124 hl
produção de vinho em 2021/22

4,09€/L
preço médio vinho tranquilo certificado no mercado 
nacional (Jan. a Jun. 2022)

41 M€
valor vendas vinho tranquilo certificado 
no mercado nacional (Jan. a Jun. 2022)

Vinha e vinho na Península de Setúbal*

*Fonte: IVV/Nielsen
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A estimativa de produção na vinha

Prever a produção da vinha com precisão proporcio-
na várias vantagens para toda a indústria vitivinícola. 
Pode ajudar na organização de trabalhos a realizar à 
vindima assim como na optimização da alocação de 
depósitos e barricas na adega. Pode ainda fornecer 
informação útil para auxiliar o delineamento de estra-
tégias de marketing, bem como na gestão da quan-
tidade de vinho armazenado. As estimativas podem 
ser realizadas em qualquer fase fenológica da videi-
ra, no entanto, quanto mais precoce, maior o risco de 
erro devido a fatores bióticos e abióticos que possam 
afetar as componentes da produção entre a fase de 
estimativa e a vindima. É comum fazer-se esta esti-
mativa imediatamente antes do início do pintor, pois 
é uma fase relativamente próxima da vindima, mas 
ainda suficientemente precoce para que se possa tirar 
partido da informação, nomeadamente, para realizar 
técnicas de regulação da produção de forma eficaz 
(ex. monda de cachos). Atualmente a metodologia 
mais comum para obter uma estimativa de produção 
é ainda, de forma geral, baseada em métodos ma-
nuais. Mais concretamente, e considerando as várias 
formas de realizar manualmente esta tarefa, os méto-

Estimar a produção na vinha atempadamente é uma tarefa essencial para uma gestão 
informada e para uma adequada organização da vindima. No Instituto Superior de 
Agronomia, Universidade de Lisboa, foi desenvolvido um método não invasivo, baseado em 
análise de imagem da zona de frutificação, que pode vir a ser uma alternativa aos métodos 
convencionais de estimativa antecipada da produção vitícola.

dos mais comuns baseiam-se na contagem do número 
de cachos de uma amostra de videiras ou da amostra 
destrutiva e pesagem de cachos imediatamente antes 
do pintor, fase em que o crescimento dos bagos é re-
duzido (lag phase). Em ambos os métodos, de forma 
a prever o peso do cacho à vindima, é necessária in-
formação histórica do peso do cacho no final da ma-
turação (para ser multiplicado pelo número de cachos 
contados ou para determinar um fator de aumento do 
peso do cacho entre o pintor e a vindima).

Na utilização de métodos manuais de estimativa de 
produção é importante que se considere a variabilida-
de espacial da vinha, de forma a ajustar a dimensão da 
amostragem a realizar, pois é fundamental que as con-
tagens e/ou amostragens sejam efetuadas de forma a 
representar zonas com diferentes características. Esta 
variabilidade espacial é regularmente descrita como 
estável de ano para ano. Isto é, as zonas de maior ou 
menor vigor de uma vinha são tendencialmente as 
mesmas de ano para ano, apesar das diferenças rela-
tivas, intrínsecas de cada ano. Este facto faz com que 
hoje existam formas de realizar estimativas de produ-
ção manuais auxiliadas por informação espacial, ob-
tida, por exemplo, via imagem aérea, que auxiliam no 

Por: Gonçalo Victorino e Carlos M. Lopes, Linking Landscape, Environment, Agriculture and Food (LEAF), 

Instituto Superior de Agronomia, Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal

Estimativa automática 
da produção da vinha 
com recurso a análise 
de imagem
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mapeamento da vinha e na obtenção de zonas de 
amostragem[1], [2].

Os métodos manuais de estimativa de produção são 
de fácil execução por qualquer viticultor pois, com ex-
ceção dos métodos suportados por imagens aéreas, 
são totalmente independentes de tecnologia. Com 
estes métodos é possível obter estimativas de elevada 
precisão, se a amostragem for feita devidamente. No 
entanto, estes métodos manuais têm o inconveniente 
de serem bastante exigentes em mão-de-obra e sen-
síveis à variabilidade espacial na vinha. 

Recentemente, têm vindo a ser desenvolvidas novas 
tecnologias para realizar estimativas de produção 
menos suscetíveis às desvantagens descritas acima. 
O método aeropolínico, tem sido adoptado em  vá-
rias regiões vitivinícolas, nomeadamente em Portugal 
[3], e consiste na análise da concentração do polén no 
ar recorrendo à instalação de postos de captação de 
pólen e posterior contagem do número de grãos de 
pólen por m3 de ar. Este método é hoje muito utiliza-
do, tendo a vantagem de possibilitar a obtenção de 
estimativas bastante precoces (à floração). No entan-
to, os resultados são apenas aplicáveis a uma escala 
regional e dependem muito das variações da taxa de 
vingamento, e de todos os fatores que afetam a taxa 
de crescimento e sanidade dos bagos.

Outros trabalhos utilizam modelos de simulação do 
desenvolvimento da videira, com base em dados am-
bientais e fisiológicos [4], [5]. Apesar de possibilitarem 
boas estimativas de produção, estes métodos têm 
também a limitação de serem apenas possíveis de 
considerar numa escala regional e estão sujeitos à va-
riabilidade temporal, pois os modelos são obtidos a 
partir de dados históricos.

A utilização de sensores com o objetivo de estimar 
a produção na vinha é o método que tem sido mais 
estudado nos últimos anos. Esta abordagem pode 
basear-se em vários tipos de sensores, sendo a mais 
comum baseada na recolha e análise de imagens digi-
tais obtidas por plataformas terrestres. Este método, 
que se baseia sobretudo no reconhecimento automá-
tico de pixeis de cachos e/ou segmentação de bagos 
na imagem e consequente contagem, para além de 
ser não-invasivo, possibilita uma automatização total 
do processo e permite atenuar o problema da varia-
bilidade espacial (as imagens podem ser colhidas ex-
tensivamente, em toda a vinha). Apresenta também 
a vantagem dos dados colhidos estarem facilmente 
associados a uma posição geográfica, sendo possível 
saber exatamente de que local da vinha são oriundos. 
Dentro dos métodos utilizados para reconhecimento 
destes estimadores, os mais explorados são os méto-
dos baseados em aprendizagem automática, sendo 
hoje possível identificar, de forma automática, bagos 
e pixeis de cachos na imagem com precisões acima 
dos 90% [6], [7]. Contudo, apesar de ser possível iden-
tificar a quantidade de frutos ou pixeis visíveis, existe 
uma fração significativa de cachos que não é visível, 

estando oculta, principalmente, por folhas. Esta oclu-
são, que é tanto maior quanto mais densa for a sebe, 
pode atingir valores próximos dos 100% [8] e constitui 
o principal desafio de uma estimativa de produção 
baseada em análise de imagem. Grande parte dos tra-
balhos desenvolvidos até hoje contorna este problema 
realizando desfolhas parciais ou completas na zona de 
frutificação, focando-se principalmente no desenvolvi-
mento de metodologias automáticas de identificação 
das componentes da produção na imagem [7], [9], [10]. No 
entanto, apesar da desfolha ser uma intervenção co-
mum em várias regiões vitivinícolas é algo que se rea-
liza com outros objetivos e em períodos associados a 
esses objetivos. Para além disso, regra geral, a desfolha 
deve ser evitada em locais onde existe alta probabili-
dade de escaldão dos cachos expostos, apresentando 
ainda elevado impacto na maturação dos bagos, que 
pode ou não ser desejável. Desta forma, idealmente, a 
estimativa de rendimento deve ser independente de in-
tervenções invasivas como a desfolha, de forma a ser 
praticável em diferentes condições e considerando ob-
jetivos de produção distintos.

A exposição dos cachos à luz solar e, consequente-
mente, aos sensores, depende muito da porosidade 
(fração de espaços vazios) da sebe. A porosidade da 
sebe é afetada por vários fatores, tais como a densi-
dade de sarmentos, a área foliar, stresses bióticos e 
abióticos, etc. [11]. Este parâmetro é normalmente avalia-
do manualmente (método Point Quadrat), tendo sido 
recentemente desenvolvidos métodos automáticos 
baseados em análise de imagem [12], [13]. Desta forma, e 
assumindo que existe uma relação entre a porosidade 
da sebe e a fração de cachos expostos, foi desenvolvi-
do, no Instituto Superior de Agronomia, Universidade 
de Lisboa, um método de estimativa de produção na 
vinha baseado em análise de imagens recolhidas com 
um robô terrestre, que utiliza atributos da sebe, visíveis 
em imagens (como a porosidade e área de cachos ex-
postos) para estimar a fração de cachos ocultos pela 
folhagem. 

Estimativa indireta da fração 
de cachos não visíveis

De forma a estimar a fração de cachos que está en-
coberta pela folhagem foi desenvolvido um modelo 
baseado na relação entre a porosidade da sebe e a fra-
ção de cachos expostos. Para tal foram colhidos dados 
de várias castas brancas e tintas (Encruzado, Syrah, 
Arinto, Castelão e Chardonnay), de dois locais distintos 
na região vitivinícola de Lisboa (Instituto Superior de 
Agronomia, Lisboa e Quinta da Amieira, Torres Vedras), 
ao longo de quatro anos (2018-21). O modelo resultan-
te explora a hipótese de que, para a mesma videira, 
quanto  maior a porosidade, maior será a fracção de 
cachos visíveis. Esta relação entre porosidade e fração 
de cachos visíveis é ilustrada na figura 1, que apresenta 
uma mesma videira com vários níveis de porosidade 
(induzida artificialmente através de desfolhas manuais 
progressivas) e correspondentes níveis de exposição 
dos cachos.
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Para desenvolver o modelo referido acima foram co-
lhidas imagens de videiras individuais antes e depois 
das desfolhas, de forma a simular diferentes condi-
ções de vigor e exposição de cachos. Em segundo 
lugar, as mesmas videiras foram totalmente desfolha-
das de forma a expor todos os cachos e possibilitar a 
quantificação da percentagem de oclusão dos cachos 
provocada pelas folhas. Por fim, todos os cachos fo-
ram colhidos, contabilizados e pesados. No exemplo 
ilustrado na Figura 1 é utilizado um painel de cor azul 
para facilitar a análise de imagem, no entanto, como 
descrito acima, a identificação das componentes 
da produção é já uma tarefa facilmente automatiza-
da, sem necessidade deste tipo de acessórios. Dado 
que o objetivo deste trabalho não foi a otimização 
do reconhecimento de cachos na imagem, mas sim 
a modelação dos cachos encobertos pela folhagem, 

esta simplificação ajudou a garantir que os erros re-
sultantes não estivessem associados ao processo de 
automatização. No total foram utilizadas 270 imagens 
para desenvolver o modelo final que possibilitou a es-
timativa da percentagem de oclusão, em videiras não 
desfolhadas, com erros entre os 8 e os 12% [8].

Estimativas da produção a partir 
de parâmetros obtidos na imagem
Com o objetivo de estimar a produção, num segundo 
passo, em 213 imagens independentes, colhidas ao es-
tado fenológico pintor, foi definida a zona teórica de 
frutificação (“região de interesse”), relacionada com o 
provável posicionamento dos cachos na sebe (Fig. 2) 
de onde se extrairam os seguintes parâmetros: área 
de cachos visíveis, perímetro dos cachos, número de 
bagos visíveis e porosidade da sebe.

100 cm 

50 cm 

De seguida, parte dos dados colhidos foi utilizada 
para desenvolver um novo modelo para conversão 
dos parâmetros colhidos na imagem em peso [14]. 
Este modelo permitiu obter uma estimativa final da 
produção por videira baseada em parâmetros vi-
síveis dos cachos e na estimativa da área total de 
cachos (visíveis e não visíveis). Em simultâneo, para 

as mesmas videiras, de forma a permitir validar o mé-
todo, foram realizadas estimativas de produção pelo 
método manual baseado na multiplicação do número 
de cachos pelo seu peso médio histórico.
Os resultados obtidos por videira (Fig. 3A) e em mé-
dia por casta (Fig. 3B), indicam de que se trata de uma 
metodologia muito promissora para a estimativa au-

Figura 1. Imagens colhidas da mesma videira (casta Encruzado, 2018), com diferentes níveis de porosidade na 
zona de frutificação: (A) sem desfolha; (B) desfolha parcial; (C) desfolha completa.

Figura 2. Exemplo dos parâmetros obtidos via análise de imagem numa videira da casta Arinto. O retângulo 
amarelo corresponde à zona de frutificação; os polígonos vermelhos à porosidade da sebe; polígonos amarelos 
translúcidos e contorno preto a tracejado à area e perímetro de cachos visíveis e os pontos vermelhos dentro 
dos polígonos amarelos aos bagos visíveis.
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Figura 3. Variação da produção por 
metro de sebe (A) e em média por 
casta (B): comparação da produ-
ção real com a produção estimada 
via método manual (nº cachos x 
peso médio histórico) e via méto-
do análise de imagem. ISA: Insti-
tuto Superior de Agronomia; QA: 
Quinta da Amieira.

tomatizada da produção na vinha. Comparativamen-
te ao método manual, na maioria dos casos foram 
obtidos erros percentuais mais baixos no método de 
análise de imagem. Os casos onde o método de aná-

lise de imagem apresentou maiores erros coincidem 
sempre com os casos de sebes mais densas e conse-
quente menor visibilidade dos cachos.
 

Conclusões
De forma geral esta metodologia, tendo a possibilidade de 
ser totalmente automatizada, independente de dados histó-
ricos e possível de ser aplicada a uma amostra muito supe-
rior (no limite, a toda a vinha) à amostra usada nos métodos 
manuais, poderá vir a ser uma boa alternativa aos métodos 
de estimativa de produção convencionais.
Apesar  deste tipo de abordagens ainda não estar comer-
cialmente acessível, prevê-se que estes métodos passem a 
vir a ser cada vez mais utilizados no futuro. Para além das 
vantagens referidas acima, a recolha de imagem pode ser 
associada a outros métodos de monitorização de parâme-
tros morfológicos e fisiológicos. Esta recolha de imagens 
pode ser assegurada quer por plataformas terrestres au-
tomáticas, como o Vinbot[15] (Fig. 4), quer por tratores ou 
outros equipamentos agrícolas que possam recolher dados 
em simultâneo com a execução das operações culturais.
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Figura 4. Robô Vinbot em funcionamento na 
vinha.
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Viticultura de precisão fisiológica
Portugal é um dos produtores de vinho mais impor-
tantes a nível mundial em quantidade, qualidade e 
diversidade que em 2020 atingiu um recorde de ven-
das de 849M€. Para fazer face à concorrência e aos 
desafios biofísicos emergentes, os produtores vão 
depender cada vez mais da Viticultura de Precisão 
(VP). Por exemplo, a intensidade e frequência de va-
lores estremados de estresses bióticos e abióticos (ex.
estresse hídrico) verificados nos últimos anos, exigem 
uma monitorização mais eficiente para suportar prá-
ticas culturais inovadoras que permitam aumentar a 
resiliência do sistema vitícola. Alguns métodos tradi-
cionalmente utilizados para medição de parâmetros 
fisiológicos na vinha, tais como o Potencial Hídrico 
Foliar de Base (PHB) e o controlo de maturação dos 
bagos (ex. Brix) são destrutivos, caros, laboriosos e 
não permitem a sua espacialização numa ótica de VP 
o que lhe retira utilidade.
Em VP, a quantidade e a natureza da variação espacial 
de um sistema vitícola são fatores-chave para atuar 
de forma diferenciada, na gestão dessa variabilidade, 
de modo a garantir melhores indicadores agronómi-
cos, económicos e ambientais. Atualmente, a VP ba-
seia-se sobretudo na definição de blocos no interior 
da vinha cujas características são relativamente uni-
formes para implementar práticas vitícolas espacial-
mente diferenciadas. Esta abordagem designada “site 
specific management” tem privilegiado a aquisição de 
dados provenientes de sensores remotos montados 
em satélites ou plataformas aéreas recorrendo à com-
binação de bandas para definir índices espectrais de 
vegetação (IV) ou a tecnologias de data-mining para 
processar grandes quantidades de dados.
Ainda que os satélites e drones tenham demonstra-
do grande potencial para estabelecer sistemas de VP, 
apresentam insuficiências quanto à resolução e rigor 

A Viticultura de precisão (VP) tem privilegiado a utilização de sensores montados 
em satélites ou drones, baseada em abordagens data-driven as quais são limitadas 
em conhecimento sobre a fisiologia da videira. Como tal ocorrem insuficiências na 
transferibilidade útil dos dados entre anos no mesmo local e entre terroirs’. Os sensores 
proximais hiperespectrais de baixo custo são um contributo tecnológico importante para 
contornar estas limitações à implementação da VP.

das medições, processamento dos dados e compatibi-
lidade com algumas técnicas vitícolas emergentes. Os 
satélites mais utilizados em viticultura (e.x. Sentinel 2 e 
Landsat 8), permitem resoluções de várias bandas até 
10 metros, sendo a resolução da ordem de centímetros 
no caso dos drones. A nível temporal, os satélites, devi-
do a limitações meteorológicas, apenas permitem ad-
quirir algumas imagens por mês, enquanto os drones 
permitem adquirir imagens com maior frequência, mas 
os custos são mais elevados. Os sensores com resolu-
ção multiespectral ou RGB são os mais utilizados em 
satélites e drones sendo ainda escassa a utilização de 
sensores hiperespectral. 
Em relação ao processamento dos dados dos sen-
sores para suporte à VP, a utilização de IV é, ainda, a 
abordagem mais utilizada, em que o Normalized Diffe-
rence Vegetation Index (NDVI) assume imperial desta-
que desde a década de 70. Não obstante a relevância 
destes IV em estratégias de Site specific management, 
não permitem estabelecer uma relação causal entre as 
medições do sensor e parâmetros fisiológicos da videi-
ra. Também, os cenários climáticos exigem técnicas de 
mitigação, tais como práticas de sombreamento (ex. 
redes) e/ou refleção da luz (e.x. caulino), que impossi-
bilitam a utilização de satélite e drones.
Apesar dos profícuos avanços tecnológicos, a abor-
dagem baseada em sensores de baixa resolução (es-
pectral, espacial e temporal) não permite aceder ao 
conhecimento in-situ sobre a fisiologia da videira fun-
damentais para uma gestão diferenciada e eficiente do 
sistema vitícola. Por outro lado, as abordagens data-
-driven frequentemente associadas a enigmáticos IV 
não permitem estabelecer relações mecanicistas de 
causa-efeito para determinar, com rigor fisiológico, a 
complexa interação entre solo-clima-planta (Cunha et 
al., 2022). Como tal, ocorrem limitações na transferibi-
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lidade interanual útil dos dados ou mesmo para sua 
transposição de um terroir para outro. Este são alguns 
dos fatores limitadores do crescimento, implementa-
ção e plena adoção de sistemas de VP.

Sensores proximais hiperespectrais 
em viticultura de precisão
Os sensores de proximidade hiperespectrais solucio-
nam algumas das limitações presentes nos satélites 
e drones, nomeadamente quando montados em pla-
taformas moveis ou mesmo quando utilizados pelo 
agrónomo numa visita regular de monitorização à 
vinha. A obtenção das assinaturas espectrais dos di-
ferentes elementos da planta (folha, fruto, caule) com 
sensores proximais permite a obtenção de uma in-
formação muito mais detalhada e precisa que a dos 
satélites e drones, permitindo disponibilizar a informa-
ção imediatamente após a aquisição (on the go).

Atualmente a sua principal limitação é o custo de 
aquisição que pode atingir valores em torno de 30 

mil euros, o que impede a aquisição por uma grande 
parte dos viticultores. Todavia, estão em fase de va-
lidação sensores hiperspectrais ativos de baixo cus-
to, como por exemplo, o Metbots desenvolvido pelo 
Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, 
Tecnologia e Ciência (INESC TEC) no âmbito do pro-
jeto Metbots - Metabolomic robots with self-learning 
artificial intelligence for precision agriculture (Martins 
et al., 2019). O sensor Metbots é um protótipo de bai-
xo custo que permite a aquisição de espectros que 
abrangem a zona do ultravioleta, visível até o infraver-
melho próximo. A sua utilização é muito expedita já 
que tira partido da conectividade, processamento e 
visualização através do smartphone (Figura 1). Possui 
uma fonte de luz LED (sensor ativo, Figura 1b) para 
permitir as medições mesmo durante o período no-
turno (importante no caso do PHB) e garantir uma 
fonte de luz estável para a extração de espectros. O 
sensor utiliza técnicas de fotónica inteligente (smart 
photonics) para permitir a estimação de diversos pa-
râmetros com precisão analítica. O Metbots pode ser 
incorporado num robô (Figura 1c) para a aquisição e 
mapeamento dos resultados da fenotipagem digital.

Figura 1. Utilização do Metbots na medição do potencial hídrico foliar de base nas vinhas do Douro: a) obtenção 
dos espectros das folhas antes de serem retiradas e medidas na câmara de pressão (Scholander), antes do 
amanhecer, b) espectro apresentado pelo Metbots e c) O Metbots (indicado com a seta vermelha) acoplado 
num robô com outros sensores.

a b c

Fenotipagem digital
Os sensores de proximidade têm demonstrado gran-
de potencial na fenotipagem digital de parâmetros 
fisiológicos da vinha. Desse modo, o INESC TEC em 
parceria com a Faculdade de Ciências da Universida-
de do Porto (FCUP) tem vindo a desenvolver traba-
lhos para a validação desses sensores, e assim poder 
ter uma aderência fisiológica de causa-efeito nos da-
dos espectrais colhidos em vinhas. Os testes desen-
volvidos em várias regiões vitivinícolas mostram bons 
resultados na determinação de diversos parâmetros, 
tais como: glucose, frutose, ácido málico e tartárico 
(Martins et al., 2022), carotenos, luteínas, clorofilas e 
teor de água na folha (Tosin et al., 2021), potencial hí-

drico foliar de base (Tosin et al., 2022) e doenças do 
kiwi (Reis-Pereira et al., 2022).
A Figura 2 apresenta resultados preliminares obtidos 
com sensores hiperespectrais de proximidade em 
diferentes ensaios realizados na região do Douro. A 
metodologia segue um procedimento genérico de 
pré-processamento (scattering correction), aplicação 
de técnicas de inteligência artificial (Figura 2a), sele-
ção da técnica de modelação estatística (Figura 2b) 
ou de machine learning (Figura 2c). Os métodos de 
validação utilizados nesses modelos foram através de 
cross-validation ou por validação externa (datasets in-
dependentes).
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www.tecniferti.com

A TECNIFERTI® desenvolveu uma nova linha de 
fertilizantes líquidos com ácidos fúlvicos (AF) e 
com vários equilíbrios N, NK, NP, NPK, Cálcio, 
Magnésio e Carbono Orgânico.

Os ácidos fúlvicos têm uma ação reconhecida no 
metabolismo e crescimento das plantas, 
influenciando a absorção e transporte de nutrientes. 
São solúveis em água e embora semelhantes 
estruturalmente aos ácidos húmicos, apresentam 
um menor peso molecular, maior quantidade de 
compostos fenólicos e de grupos carboxílicos e uma 
menor quantidade de estruturas aromáticas. Estas 
características conferem-lhes melhor solubilidade 
em água e maior capacidade de troca catiónica.

Vantagens:
• Melhor assimilação do elemento químico;
• Aumento da taxa de fotossíntese

(+ clorofila);
• Acelera a divisão celular;
• Aumenta a vida microbiana dos solos;
• Estimula o desenvolvimento radicular;
• Menor lixiviação do elemento químico;
• Mais retenção de Água;
• Menor evaporação de Água.

** Os valores apresentados podem oscilar (+/-) 0,02 g/cm
AF Ácidos Fúlvicos

A influência dos ácidos fúlvicos na estrutura física 
do solo ocorre através da maior retenção de água, 
melhoria do arejamento e por consequência maior 
resistência à erosão devido às suas partículas 
coloidais que são capazes de formar uma emulsão 
em contacto com a água.

Como agentes complexantes desfavorecem a 
manutenção de iões metálicos na solução do solo 
promovendo a redução da toxicidade destes 
elementos.

Os ácidos fúlvicos aumentam ainda o poder 
tampão dos solos reduzindo as variações de PH.

Alguns destes resultados, ainda que preliminares, 
têm grande potencial para o desenvolvimento de um 
modelo de VP fisiológica. Por exemplo, a estimativa 
e mapeamento do PHB permite suportar técnicas de 
rega de precisão para aumentar a produtividade da 
água. A estimativa do teor de pigmentos, como por 
exemplo das clorofilas, serão um indicador de estres-
ses abióticos da vinha que podem ser utilizados para 
a melhor a eficiência das práticas culturais. O mapea-
mento temporal do oBrix, é importante para monito-
rizar o processo de maturação e suportar estratégias 
de vindima localizada de acordo com objetivos enoló-
gicos previamente definidos. 
A montagem destes sensores em plataformas mó-
veis, tais como um robô, permitirá fazer o mapeamen-
to destes parâmetros com elevado débito para supor-
tar a adoção de VP fisiológica.

Perspetivas dos sensores proximais na vinha

Os sensores proximais têm demonstrado um elevado 
potencial para a fenotipagem digital das característi-
cas biofísicas da vinha, como demonstrado na Figu-
ra 2. O rigor dos resultados obtidos aliados ao baixo 
custo e grande dimensionalidade do sensor (elevado 
número de características fenotípicas analisadas si-
multaneamente) perspetivam a sua utilização gene-
ralizada para melhorar a eficiência das operações vití-
colas e enológicas numa ótica de VP fisiológica. Uma 
próxima etapa será o aperfeiçoamento do sensor hi-
perespectral num braço robótico para a fenotipagem 

digital de folhas e bagos de videiras em tempo real. 
No futuro, parâmetros bioquímicos e metabólicos, re-
lacionados com a fisiologia da videira (ex. compostos 
fenólicos) e com doenças da videira serão testados no 
âmbito de projetos em curso na FCUP e INESC TEC 
com particular destaque para o OMICBOTS High-
-Throughput Integrative Omic-Robots Platform for a 
Next Generation Physiology-based Precision Viticultu-
re (https://www.fc.up.pt/omicbots/Home.html ).
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Figura 2. Relação entre dados observados e estimados com base em sensores hiperespectrais de proximidade e 
diferentes técnicas de modelação dos seguintes parâmetros biofísicos da vinha na região do Douro. a) Potencial 
Hídrico Foliar de Base (PHB) utilizando o algoritmo Self-learning artificial intelligence (SL-AI) num dataset com 
847 observações recolhidas em 2014, 2015 e 2017; b) modelação com Partial Least Square Regression (PLS) do 
ºBrix em Touriga Nacional (n=192) no ano de 2021 em três diferentes datas (S1: 29/07/2021, S2: 5/08/2021, S3: 
12/08/2021, S4: 19/08/2021, S5: 26/08/2021, S6: 02/09/2021); c) modelação das clorofilas ab através do algorit-
mo Support Vector Machine (SVM) num dataset (n=105) com três cultivares (Touriga Nacional, Touriga Franca 
e Tinta Roriz) em quatro datas (S1: 03/08/2018, S2: 17/08/2018; S3: 31/08/2018; S4: 12/09/2018). R2: coeficiente 
de determinação, RMSE: Erro quadrático médio, MAPE: Erro médio absoluto previsto.

a) b) c)

https://www.fc.up.pt/omicbots/Home.html
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A TECNIFERTI® desenvolveu uma nova linha de 
fertilizantes líquidos com ácidos fúlvicos (AF) e 
com vários equilíbrios N, NK, NP, NPK, Cálcio, 
Magnésio e Carbono Orgânico.

Os ácidos fúlvicos têm uma ação reconhecida no 
metabolismo e crescimento das plantas, 
influenciando a absorção e transporte de nutrientes. 
São solúveis em água e embora semelhantes 
estruturalmente aos ácidos húmicos, apresentam 
um menor peso molecular, maior quantidade de 
compostos fenólicos e de grupos carboxílicos e uma 
menor quantidade de estruturas aromáticas. Estas 
características conferem-lhes melhor solubilidade 
em água e maior capacidade de troca catiónica.

Vantagens:
• Melhor assimilação do elemento químico;
• Aumento da taxa de fotossíntese

(+ clorofila);
• Acelera a divisão celular;
• Aumenta a vida microbiana dos solos;
• Estimula o desenvolvimento radicular;
• Menor lixiviação do elemento químico;
• Mais retenção de Água;
• Menor evaporação de Água.

** Os valores apresentados podem oscilar (+/-) 0,02 g/cm
AF Ácidos Fúlvicos

A influência dos ácidos fúlvicos na estrutura física 
do solo ocorre através da maior retenção de água, 
melhoria do arejamento e por consequência maior 
resistência à erosão devido às suas partículas 
coloidais que são capazes de formar uma emulsão 
em contacto com a água.

Como agentes complexantes desfavorecem a 
manutenção de iões metálicos na solução do solo 
promovendo a redução da toxicidade destes 
elementos.

Os ácidos fúlvicos aumentam ainda o poder 
tampão dos solos reduzindo as variações de PH.
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Num contexto de alterações climáticas, os viticultores 
devem adotar práticas agrícolas sustentáveis capa-
zes de reduzir os efeitos negativos do clima na videi-
ra, 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 im-
pacto 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. Num ano considerado extre-
mamente quente e seco a modalidade “solo mobili-
zado” foi aquela que apresentou maior stress hídrico 
da videira, comparativamente à modalidade “vegeta-
ção tombada”. Os resultados aqui apresentados pre-

A gestão da entrelinha do solo com enrelvamento é uma ferramenta que pode contribuir 
para a redução dos efeitos negativos da seca na vinha. Neste artigo apresentam-se os 
resultados da monitorização de três modalidades - vegetação tombada com rolo, vegetação 
triturada e solo mobilizado – no potencial hídrico foliar de base das videiras.

tendem chamar a atenção para a importância de se 
considerar a gestão da entrelinha do solo como uma 
ferramenta que pode contribuir para a redução dos 
efeitos negativos da seca.
A mobilização do solo da vinha foi, durante muito 
tempo, a principal prática de gestão do solo, usada 
para controlar as infestantes, reduzindo a concorrên-
cia pela água e nutrientes, e para incorporar a ma-
téria orgânica e adubos no solo (Lopes & Monteiro, 
2005). Esta prática, que também é tradicionalmente 
usada pelos viticultores da Região Demarcada do 
Douro (RDD) tem, no entanto, como desvantagens 
uma maior mineralização da matéria orgânica, a di-
minuição das raízes superficiais, a indução do “calo 
de lavoura”, a degradação da estrutura do solo e a 
redução na infiltração da água e maiores probabilida-
des de erosão (Lopes & Monteiro, 2005).
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O recurso a práticas de gestão do solo sustentáveis 
é, atualmente, uma opção em diversas regiões viti-
vinícolas a nível mundial, em resposta a uma maior 
consciencialização da importância dos serviços 
ecossistémicos providenciados por um solo saudá-
vel, na manutenção da qualidade ambiental e no ren-
dimento e qualidade das colheitas. 

Enrelvamento na entrelinha – sim ou não?

O enrelvamento é uma prática de conservação do 
solo recomendada em viticultura sustentável, ten-
do sido largamente promovida em Portugal através 
das Medidas Agroambientais (PDR2020, 2020). Esta 
prática, consiste em instalar ou deixar desenvolver 
temporária ou permanentemente, na totalidade ou 
em parte da superfície da vinha uma cobertura ve-
getal com vista a proteger o solo. Pode incluir uma 
única ou várias espécies vegetais, semeadas ou não 
(flora residente ou natural) (Lopes & Monteiro, 2005).
Apesar de fornecer diversos serviços ecossistémicos 
interessantes para as vinhas, muitos viticultores loca-
lizados em zonas com clima Mediterrânico evitam o 
uso de coberturas permanentes por temerem uma 
competição excessiva por água e nutrientes e, con-
sequentemente, uma redução no rendimento das 
videiras (Delpuech & Metay, 2018). Neste sentido, 
também Lopes & Monteiro (2005) referem que os 
enrelvamentos permanentes competem com a videi-
ra por recursos hídricos.

Por outro lado, a contribuição do enrelvamento para 
a evapotranspiração da vinha depende, entre outros 
fatores, da faixa de solo que ocupam, do seu elenco 
florístico e da gestão do relvado, sobretudo no que 
se refere à frequência e data dos cortes (Monteiro et 
al., 2004), sendo, no entanto, um aspeto ainda pouco 
estudado (Lazcano et al., 2020).  Resultados obtidos 
em ensaios conduzidos em várias regiões vitícolas de 
Portugal, mostram que a implementação de enrelva-
mentos permanentes deve ser devidamente pon-
derada, dado que, em situações de deficits hídricos 
estivais, onde não há possibilidade de rega, poderá 
haver risco de comprometimento de vigor e impac-
to na qualidade da uva (Monteiro et al., 2004; Lopes 
& Monteiro, 2005; Lopes, 2016; Monteiro & Lopes, 
2007).
Também no caso de vinhas pouco vigorosas, em re-
gime de sequeiro, o grau de competição hídrica entre 
as plantas de cobertura e a vinha deve ser cuidadosa-
mente monitorizado e gerido (por exemplo, aumen-
tando a frequência dos cortes, reduzindo a faixa do 
coberto e/ou escolhendo espécies menos competiti-
vas) para evitar efeitos prejudiciais na produtividade 
e longevidade da videira (Lopes, 2016). 

O potencial hídrico foliar da videira, medido imedia-
tamente antes do nascer do sol (potencial de base), 
permite efetuar uma avaliação das disponibilidades 
hídricas da videira na zona de absorção radicular, 
uma vez que exprime o potencial hídrico do solo na 
vizinhança das raízes (Katerji & Hallaire, 1984).

Modalidades do ensaio

Com o objetivo de comparar o potencial hídrico de 
videiras sujeitas a diferentes modalidades de gestão 
da entrelinha do solo, instalou-se no dia 5 de julho 
de 2022 um ensaio numa parcela de vinha da casta 
Alicante Bouschet, com cerca de 5 anos, localizada 
na quinta de S. Luiz (sub-região do Cima Corgo, na 
RDD), instalada em patamares de uma linha a cerca 
de 90-140 m de altitude. O coberto vegetal da en-
trelinha tinha sido semeado em 2018, com a mistura 
REVIN LEG® que, segundo a empresa que a comer-
cializa, está bem-adaptada ao clima da Região, com 
um baixo nível de competição com as videiras e cujo 
uso beneficia o solo e a biodiversidade. À data do 
ensaio, verificou-se, no entanto, uma recuperação da 
vegetação nativa, sendo o coberto constituído maio-
ritariamente por gramíneas e algumas leguminosas. 
Na modalidade “solo mobilizado” efetuaram-se duas 
operações, a passagem de um triturador de marte-
los e posteriormente de um escarificador. Na moda-
lidade “vegetação cortada”, a vegetação foi cortada 
à altura de 7-8cm, com um triturador de martelos. 
Na modalidade “vegetação tombada”, foi passado 
um rolo, tendo a vegetação ficado prostrada sobre 
o solo, funcionando como “mulching”. O potencial hí-
drico foliar de base (Ѱbase) foi avaliado com periodi-
cidade semanal ao longo do mês de julho, entre o dia 
4, antes da instalação do ensaio, e o dia 1 de agosto 
(Magalhães, 2022). 

Os resultados obtidos mostram que a diferente ges-
tão da entrelinha do solo se refletiu, ao longo do tem-
po, em diferenças no potencial hídrico foliar de base 
da videira (Figura 1).

Vinhas com enrelvamento na Região Demarcada do Douro
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Os potenciais hídricos medidos imediatamente antes 
das intervenções sobre o coberto (4 de julho) não 
apresentavam diferenças estatisticamente significati-
vas. Por outro lado, no restante período, analisado em 
conjunto, verificou-se um efeito da data e da modali-
dade. No que respeita à modalidade, verificou-se que 
apenas diferiram entre si as modalidades “vegetação 
tombada” e “solo mobilizado”, sendo que os poten-
ciais hídricos mais baixos foram observados na moda-
lidade “solo mobilizado” (Magalhães 2022). Relativa-
mente à data, verificou-se de uma maneira geral, uma 
diminuição do potencial hídrico ao longo do tempo, 
com diferenças significativas entre os valores regista-
dos a 11 de julho e 1 de agosto (Magalhães 2022).
Os resultados obtidos, num ano considerado extre-
mamente quente e seco, apontam para que a mo-
dalidade “solo mobilizado”, promoveu uma redução 
significativa dos potenciais hídricos, quando compa-
rados com os observados na modalidade “vegetação 
tombada” (Magalhães, 2022). 

As diferenças observadas parecem estar relacionadas 
com o efeito que cada modalidade poderá exercer na 
capacidade de retenção de água no solo. Assim, ad-
mite-se que a camada protetora da vegetação seca 
na modalidade “vegetação tombada” (que funciona 
como um “mulching”) tenha evitado maiores perdas 
de água do solo por evaporação, tendo contribuído 
para valores de Ѱ base mais elevados e mais confortá-
veis para as videiras. Estes resultados estão de acordo 
com o referido por Lopes (2016), que indica que, em 
contexto mediterrânico, durante o verão, a quase au-
sência de chuvas faz com que o coberto vegetal se-
que, transformando-se em cobertura morta, ajudan-
do a reduzir a evaporação de água do solo. Por outro 
lado, após alguns anos de competição com a cobertu-

ra vegetal, as videiras parecem reduzir o número de raí-
zes superficiais, desenvolvendo raízes mais profundas, 
e aumentando a capacidade de extração de água das 
camadas mais profundas do solo (Lopes, 2016). 

Também Cataldo et al. (2020), na Toscânia (Itália), ve-
rificaram melhores desempenhos hídricos na modali-
dade com “mulching”, comparativamente às modali-
dades mobilizada ou com coberto vegetal temporário. 
Ainda que obtidos de forma pontual, ao longo de ape-
nas um mês de recolha de dados, mas sob um inten-
so período de stress hídrico, térmico e luminoso, os 
resultados apresentados, parecem contrariar a ideia 
de eventuais benefícios da escarificação no aumento 
da humidade do solo, quando implementada no ve-
rão, uma vez que na modalidade “solo mobilizado”, 
após uma escarificação realizada em julho, as videiras 
passaram a apresentar maior stress hídrico, compara-
tivamente ao observado na modalidade “vegetação 
tombada”. Atendendo a estes resultados, prevê-se a 
continuidade deste ensaio, bem como a sua replicação 
em diferentes sub-regiões da RDD, e em vinhas com 
diferentes idades (com diferentes perfis de distribuição 
das raízes), por forma a obter resultados mais robustos 
e uma melhor compreensão da importância da gestão 
do coberto vegetal do solo e do seu impacto na dinâ-
mica hídrica da videira e na qualidade da uva, contri-
buindo para que possa ser uma ferramenta de mitiga-
ção dos efeitos das alterações climáticas.
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Figura 1- Representação gráfica da evolução dos potenciais hídricos foliares de base (valor médio e erro pa-
drão) e classificação de acordo com o défice hídrico (Deloire et al., 2005): -0.2<Ѱ

b
<-0.4 (ligeiro a moderado); 

-0.4<Ѱ
b
<-0.6 (moderado a forte); -0.6<Ѱ

b
<-0.8 (forte a severo) e -0.8<Ѱ

b
  (severo). A seta indica o dia em que 

foram realizadas as intervenções ao solo (Fonte: Adaptado de Magalhães 2022).
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A traça-da-uva, Lobesia botrana (Denis & Schiffer-
müller) (Lepidoptera: Tortricidae), é considerada pra-
ga-chave da vinha na Região Demarcada do Douro 
(RDD), onde desenvolve três a quatro gerações anuais 
(Carlos et al., 2018) podendo causar prejuízos signifi-
cativos, sobretudo por promover o desenvolvimento 
de podridão-acética e podridão-cinzenta com impac-
to negativo na qualidade dos vinhos produzidos.
A confusão sexual (CS) é um meio de proteção bio-
técnica utilizado contra esta espécie que se baseia na 
perturbação do acasalamento, através da difusão na 
atmosfera de grandes quantidades de um compos-
to sintético semelhante à feromona sexual libertada 
pela fêmea. Na prática, os machos não conseguem 
localizar as fêmeas, não sendo produzida descendên-
cia viável, reduzindo os níveis populacionais e conse-
quentemente, a importância dos estragos provoca-
dos na vinha pela traça-da-uva (Carlos, 2010; Stockel 
& Chichignoud, 1994; Torres-Vila et al., 2002).
Nas condições da RDD, o uso da CS nem sempre se 
tem mostrado eficaz, tendo vários fatores sido identi-

A confusão sexual (CS) é um meio de proteção alternativo à luta química utilizado contra a 
traça-da-uva, considerada praga-chave na Região Demarcada do Douro (RDD). Apesar da 
sua eficácia, alguns constrangimentos foram previamente identificados, alguns relacionados 
com as condições climáticas e de declive acentuado da RDD, o que pode conduzir à 
exaustão da feromona nos difusores, antes ou durante o terceiro voo da praga. Num estudo 
conduzido entre 2020 e 2021 pretendeu-se avaliar os efeitos da temperatura, velocidade do 
vento, altitude e localização da área tratada com CS na quantidade de feromona libertada 
por diferentes tipos de difusores registados em Portugal.

ficados como constrangimentos (Carlos et al., 2014) 
de entre os quais se destacam o clima (Altindisli et 
al., 2016; Carlos, 2010; Carlos et al., 2013; Ogawa, 1997; 
Vassiliou, 2009) e a cota/altitude. 
O presente estudo, realizado entre 2020 e 2021 nas 
condições da RDD, teve por objetivo avaliar o efeito 
da temperatura, velocidade do vento, cota/altitude e 
a localização da área tratada com CS, na quantidade 
de feromona libertada, ao longo do tempo, por di-
ferentes tipos de difusores autorizados em Portugal 
(ISONET-LTT®, LOBETEC® e BIOOTWIN®) (Figura 1). 
Os difusores ISONET-LTT® e LOBETEC® são consti-
tuídos por polietileno, contendo respetivamente 380 
mg e 210 mg de feromona ((E,Z)-7,9-dodecadieni-
lo acetato), enquanto que o  difusor BIOOTWIN® é 
constituído por polímeros biodegradáveis, contendo 
380 mg da mesma feromona.
No ano de 2020, o trabalho decorreu na Quinta D. 
Matilde (sub-região do Baixo Corgo, freguesia de Ca-
nelas, concelho de Peso da Régua).  Difusores ISO-
NET-LTT® e BIOOTWIN®, foram aplicados em dois 

Por: M. Seixas1, C. Carlos1,2, F. Gonçalves1,2, M. Nóbrega3, A. Correia1, A. Ferreira4, J. Salvação5, J.C. Oliveira6, P. Olivei-
ra1,2, L. Torres1,2
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2 CITAB, Centro de Investigação e Tecnologias Agroambientais e Biológicas, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, UTAD, 
5000-801 Vila Real, Portugal
3 Sogevinus Quintas S.A., 4400-111 Vila Nova de Gaia
4 ADVID, Associação para o Desenvolvimento da Viticultura Duriense, Régia Douro Park, 5000-033 Vila Real, Portugal
5 Independent Forestry and GIS consultant. R. da Telheira, 4, 5000-471 - Vila Real
6 Quinta de D. Matilde - Vinhos, Lda. Rua Nova da Alfândega, 7 - sala 204, 4050-430 Porto
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condições da Região Demarcada do Douro
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locais da exploração: a cerca de 130-150 m (conside-
rado adiante como cota baixa) e a cerca de 210-250 
m (considerado adiante como cota alta). 
No ano de 2021, o trabalho decorreu na Quinta de S. 
Luiz (sub-região do Cima Corgo, freguesia de Ado-
rigo, concelho de Tabuaço). Os difusores ISONET-
-LTT®, BIOOTWIN® e LOBETEC®, foram aplicados 
em três locais da exploração: um localizado a cerca 
de 320 m (considerado adiante como cota alta) e dois 
locais localizados a cerca de 105 m, com duas expo-
sições diferentes, a Norte (considerado adiante como 
cota baixa N) e a Oeste (considerado adiante como 
cota baixa W).  
A avaliação da quantidade (%) do ingrediente ativo 
(feromona) foi realizada por análise gravimétrica (pe-
sagem) de cinco difusores recolhidos em cada ponto, 
com periodicidade mensal, entre abril e setembro. Os 
dados diários de temperatura e velocidade média do 
vento foram obtidos com recurso a estações meteo-
rológicas instaladas em cada uma das explorações 
(uma na Quinta D. Matilde localizada na cota baixa, e 
duas na Quinta de S. Luiz, uma situada na cota baixa 
e outra na cota alta).

Figura 2: Velocidade média do vento (m/s) e tempe-
ratura média mensal (0C) entre março e outubro de 
2020/2021 nas Quintas D. Matilde e S. Luiz, onde de-
correu o presente estudo.

Figura 3: Evolução da percentagem de feromo-
na presente nos difusores ISONET-LTT® (A) e 
BIOOTWIN® (B) na Quinta D. Matilde em 2020

A análise dos dados climáticos permitiu verificar que 
em 2020, as temperaturas médias mensais foram par-
ticularmente elevadas comparativamente à Normal Cli-
matológica (71-00) (NC), nos meses de maio e julho 
(Figura 1), O ano 2020 foi considerado particularmente 
quente e seco com desvios de +2,9°C relativamente à 
NC nos meses de maio e julho (ADVID, 2020). Neste 
ano, a velocidade média do vento foi particularmente 
elevada em junho e agosto (Figura 2). Relativamente 
a 2021, considerado um ano normal e seco (ADVID, 
2021), a evolução das temperaturas médias mensais foi 
particularmente elevada no mês de agosto. A velocida-
de média do vento foi maior no mês de julho na cota 
baixa e no mês de maio e julho na cota alta (Figura 1). 
Segundo o boletim do ano vitícola da ADVID, 2021 foi 
um ano normal quanto à temperatura e seco (ADVID, 
2021).
Relativamente à evolução da feromona nos difusores, 
verificou-se que em 2020, na Quinta D. Matilde, entre o 
final de março e o início de julho, os difusores ISONE-
T-LTT® e BIOOTWIN® apresentaram perdas graduais 
do seu peso em feromona. A intensificação da perda 
de feromona dos difusores testados ocorreu durante 

A B C

Figura 1. Diferentes difusores de feromona testados no estudo: (A) LOBETEC (Foto: M. Nóbrega); (B) ISONET-
-LTT (Foto: J. Salvação); C) BIOOTWIN. (Foto: A. Ferreira/ADVID).
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A exaustão do conteúdo em feromona ocorreu em 
meados de agosto no difusor ISONET-LTT®, localiza-
do na cota mais baixa, do lado W, e entre meados de 
agosto e setembro, nas restantes localizações dos di-
fusores ISONET-LTT® e BIOOTWIN® e LOBETEC® na 
cota baixa lado W. Os difusores LOBETEC® localiza-
dos na cota alta e os localizados na cota baixa, do lado 
N, ainda apresentavam 6% e 4% do seu peso inicial em 
feromona, respetivamente em outubro (Figura 3).
 O estudo apresentado demonstrou um claro impacto 
das condições climáticas, nomeadamente da tempera-
tura e da velocidade do vento, na perda do conteúdo 
em feromona dos difusores testados, o que vai ao en-
contro do reportado por autores como Altindisli et al. 
(2016), Carlos (2010), Carlos et al. (2013), Ogawa (1997) 
e Vassiliou (2009). Em particular, as condições climáti-
cas ocorridas durante a primavera e o verão de 2020 
na Quinta D. Matilde mostraram que os valores eleva-
dos de temperatura e de velocidade do vento promo-
veram uma intensificação da perda de conteúdo em 
feromona nos difusores, contribuindo para fenómenos 
de exaustão ocorridos no final de julho, início de agos-
to, coincidindo com o início do terceiro voo e posterior-
mente da terceira geração da praga, período de maior 
nocividade. A exaustão precoce de feromona ocorrida 
em 2020 está de acordo com os resultados obtidos 
em estudos realizados por Carlos et al. (2014) na RDD 
e por Altindisli et al. (2016) na Turquia. 
Também foi possível verificar o efeito da altitude na 
perda de feromona dos difusores, tendo-se observado 
maiores taxas de libertação nos difusores aplicados em 
cotas mais baixas, relativamente às cotas mais altas, o 
que está de acordo com o observado por Carlos et al. 
(2014). 
A exposição das vinhas também é outro parâmetro a 
ter em conta, já que, se verificou que os difusores co-
locados no lado oeste tiveram maiores perdas de fero-
mona do que os colocados no lado norte. 
Relativamente ao tipo de difusor testado, verificou-se 
que a perda de feromona foi mais intensa nos difuso-
res ISONET-LTT®, seguida dos difusores BIOOTWIN®, 
tendo sido menos intensa nos difusores LOBETEC®, 
sugerindo que, estes difusores possam ser mais resis-
tentes ao impacto do clima, e ao fenómeno de exaus-
tão. Também Gavara et al. (2022), demonstram um 
menor impacto das condições climáticas nos difusores 
LOBETEC®.
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Figura 4 . Evolução da percentagem de fero-
mona presente nos difusores ISONET-LTT® (A), 
BIOOTWIN® (B) e LOBETEC® (C) na Quinta de 
S. Luiz em 2021.

o período compreendido entre junho e julho, perío-
do que coincidiu com um aumento substancial das 
temperaturas e do vento. No final de julho (período 
em que se inicia o 3º voo da praga), os difusores só 
já apresentavam entre 3% (cota baixa) e 9% (cota 
alta) do seu peso inicial em feromona, no caso do 
ISONET-LTT® e entre 2% (cota baixa) e 12% (cota 
alta) no caso do BIOOTWIN®, observando-se assim 
uma maior perda de feromona nos difusores locali-
zados na cota mais baixa (Figura 3). 
Em 2021, na Quinta de S. Luiz o período com-
preendido entre julho e agosto, foi aquele em que 
as perdas de feromona dos difusores aumentaram 
substancialmente. Assim, no final de julho, os difu-
sores ISONET-LTT® apresentavam apenas 24,8% 
do seu peso em feromona (cota alta), 4,9% (cota 
baixa, lado N) e 0% (cota baixa, lado W). Os difuso-
res BIOOTWIN® apresentavam 30,2% do seu peso 
em feromona (cota alta), 17,7% (cota baixa, lado N) 
e 13% (cota baixa, lado W). Por fim, os difusores 
LOBETEC ® apresentavam a maior quantidade de 
feromona, com 39,5% do peso inicial em feromona 
(cota alta), 24,4% (cota baixa, lado N) e 21,5% (cota 
baixa, lado W) (Figura 4).
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A Flavescência dourada da videira (FD) é uma doen-
ça de quarentena da videira causada pelo “fitoplasma 
da Flavescência dourada” (sugestão de nome cientí-
fico “Candidatus Phytoplasma vitis”) e transmitida a 
plantas saudáveis por insetos vetor, principalmente o 
Scaphoideus titanus Ball. Na Europa, a FD foi repor-
tada pela primeira vez em 1955, em França, disper-
sando-se pelas regiões vitivinícolas do centro e sul da 
Europa, com grande impacto na produção vitivinícola 
europeia. Em Portugal, a doença foi identificada pela 
primeira vez, em 2006, na região dos “Vinhos Verdes”. 
As plantas infetadas desenvolvem geralmente sinto-
mas caraterizados por um atraso no crescimento, mau 
atempamento e murchidão das varas, enrolamento 
foliar, amarelecimento ou avermelhamento  das folhas 
(dependendo da variedade) e murchidão dos cachos. 
As estratégias convencionais de gestão desta doen-
ça baseiam-se principalmente em tratamentos com 
inseticidas, no arranque das plantas infetadas e na 
produção de material de propagação saudável, livre 
de fitoplasmas. No entanto, estas estratégias são dis-
pendiosas e podem ter impactos ambientais indese-

A Flavescência dourada da videira (FD) é uma doença causada por fitoplasmas, associada 
a grandes perdas de produção, ao decréscimo da qualidade da uva e à morte das cepas 
infetadas. Atualmente, as medidas em vigor para o controlo desta doença têm demostrado 
ser ineficazes, visto que continuam a ser relatados novos casos na Europa. Este trabalho teve 
como objetivo explorar novas possibilidades no tratamento da FD, usando meios naturais 
e mais amigos do ambiente rumo a uma viticultura sustentável.

jáveis. O desenvolvimento de abordagens inovadoras e 
sustentáveis para o controlo da FD tem sido dificultado 
devido à falta de conhecimento sobre a biologia dos 
fitoplasmas bem como as interações planta-patógeno.

Uso de elicitadores na gestão 
da Flavescência dourada

O objetivo principal deste trabalho de doutoramento 
foi estudar a utilização de elicitadores – metil jasmo-
nato, MeJA, ácido salicílico, SA e benzotiadiazol, BTH 
– na gestão da FD, quando já instalada na planta. Os 
elicitadores têm sido aplicados como tratamentos pre-
ventivos, ativadores das defesas das plantas e amigos 
do ambiente em várias doenças, como míldio e oídio, 
mas a informação existente sobre o seu efeito em 
doenças provocadas por fitoplasmas é ainda limitada. 
Uma vez que é difícil estudar estes microrganismos em 
laboratório, a planta Catharanthus roseus (vulgarmen-
te conhecido como pervinca) foi utilizada no trabalho 
como um sistema modelo para estudar as interações 
fitoplasma-hospedeiro, uma vez que esta espécie coe-

Por: Manuel João Rebelo Oliveira, investigador no Departamento de I&D da ADVID - CoLAB Vines&Wines. Artigo re-

sumo da tese de Doutoramento “New challenges on the control of “flavescence dorée” in grapevine: exploiting genetic 

resources and the use of elicitors”, realizado na Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa.

Novos desafios 
no controlo da 
Flavescência dourada 
da videira: o uso 
de elicitadores

Quinta do Corvo, Freitas, Fafe. 
Local dos ensaios de campo.
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xiste com estes microrganismos de diferentes níveis 
de severidade dos sintomas de acordo com a virulên-
cia de fitoplasma. Os objetivos específicos do presen-
te estudo foram: i) caraterizar a estirpe de fitoplasma 
da FD presente em Vitis vinifera cv. Loureiro e o im-
pacto da doença no crescimento, desenvolvimento, 
produtividade e ultraestrutura celular da videira; (ii) 
compreender as respostas fisiológicas e moleculares 
desencadeadas pela aplicação de MeJA e SA em vi-
deiras infetadas com FD em condições de campo; (iii) 
estudar o perfil genómico e metabólico basal de C. 
roseus saudáveis e infetados com fitoplasmas “aster 
yellows” e (iv) compreender o papel do MeJA na indu-
ção dos mecanismos de defesa contra os fitoplasmas 
“aster yellows”.

Ensaios de campo

Os ensaios de campo revelaram que o fitoplasma 
presente nas videiras da casta Loureiro pertence ao 
subgrupo 16SrV-D, apresentando pouca variabilidade 
no padrão genético do microrganismo. Mais ainda, 
um estudo de dois anos demonstrou que a infeção 

por FD atrasa o desenvolvimento da videira, levando 
a perdas drásticas de produção (até 51%) bem como 
a uma diminuição da qualidade das uvas, que pode 
estar parcialmente ligada às modificações ultraestru-
turais, tais como colapso das células e dos vacúolos 
em células do floema, espessamento da parede ce-
lular e deposição de calose (observado nas células 
das plantas infetadas). Para compreender o papel 
dos elicitadores – MeJA e SA – nas respostas da vi-
deira foram avaliados parâmetros de crescimento e 
produtividade das plantas, parâmetros de qualidade 
das uvas, assim como a expressão de genes relacio-
nados com a defesa, comparando plantas saudáveis 
e infetadas com FD. A aplicação de 25 mM de SA na 
floração mostrou uma redução parcial dos sintomas 
de FD, uma vez que, na fase do pintor, estas plan-
tas não mostraram diferenças significativas quando 
comparadas com plantas saudáveis. No entanto, este 
elicitador não mostrou efeitos significativos sobre os 
parâmetros de produtividade (kg por videira, nº de 
cachos e peso médio dos cachos). Por outro lado, a 
aplicação MeJA em dois anos subsequentes mostrou 
que o momento da aplicação, bem como a concen-

Os elicitadores são uma abordagem inovadora 
e promissora no combate a doenças causadas 
por fitoplasmas como a Flavescência dourada

Manuel João Rebelo Oliveira, autor do estudo e investigador no Departamento de I&D da ADVID - CoLAB 
Vines&Wines
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tração de elicitador, são cruciais para o combate a 
esta doença. De facto, a concentração de 12,5 mM de 
MeJA pareceu aliviar os sintomas da FD, demonstran-
do uma tendência para melhorar os parâmetros de 
crescimento, desenvolvimento e produtividade das 
plantas. Por outro lado, o tratamento com 25 mM de 
MeJA desencadeou um aumento da expressão dos 
genes de defesa (Thau I, Thau II, Osm, CHIT4c, PIN, 
PGIP e GLU). Os tratamentos com MeJA também au-
mentaram significativamente a síntese de saponinas 
e prolina (metabolitos de defesa e osmorregulação) 
em plantas infetadas com FD.
Por forma a avaliar impacto dos fitoplasmas no me-
tabolismo das plantas, foram utilizadas três popula-
ções de C. roseus micropropagados: uma população 
de plantas saudáveis e 2 populações de plantas in-
fetadas com “aster yellows”, apresentando níveis de 
sintomatologia médio (estirpe AY107) e severo (estir-
pe Hyd8). Nesses trabalhos foi possível analisar pela 
primeira vez o perfil metabólico de C. roseus infeta-
dos com fitoplasmas e a indução dos mecanismos 
de defesa contra estes agentes patogénicos após a 
elicitação com MeJA e BTH. A análise metabólica das 
estirpes de C. roseus permitiu identificar 13 alcalóides 
e 11 compostos fenólicos, bem como a expressão dos 
genes relacionados com as vias biossintéticas dos al-
calóides (as, str e prx) e dos fenilpropanóides (pal e 
chs). O aumento da expressão dos genes pal, chs, as 
e str apenas nas populações de plantas infetadas por 
“aster yellows” sugere que a infeção afeta tanto as 
vias biossintéticas dos alcalóides como dos fenilpro-
panóides, tanto a nível metabólico como molecular.

O estudo da aplicação de elicitadores foi efetuado 1 
e 4 dias após a elicitação (dae) em plantas tratadas 
com 12,5 ou 25 mM de MeJA e com 3,5 ou 7 mM de 
BTH. As concentrações de 25 mM de MeJA e 3,5 mM 
de BTH mostraram uma diminuição no dano celular 
em plantas infetadas 4 dae assim como um aumen-
to do teor de flavonóides em 29% em plantas AY107, 
1 dae. Este estudo revelou também que plantas da 
estirpe AY107 não tratadas apresentavam maior con-
centração de ácido absísico (ABA), o que poderá ser 
uma indicação da infeção por fitoplasmas, uma vez 
que ambos os elicitadores reduziram a sintomatologia 
provocada pelos fitoplasmas, diminuindo a concen-
tração de ABA. Nas plantas da estirpe Hyd8, 7 mM de 
BTH e 12,5 mM de MeJA mostraram ser os compostos 
mais eficazes 1 e 4 dae, respetivamente, a nível bioquí-
mico e molecular.

Apesar de haver ainda um vasto campo de possibi-
lidades para explorar no que toca ao tratamento de 
videiras infetadas por fitoplasmas (mecanismos de 
tolerância e recuperação subjacentes, efeito da doen-
ça e dos elicitadores na maturação das uvas e na qua-
lidade do vinho, aplicação de novas tecnologias na 
deteção precoce da doença e do seu vetor), no geral, 
os elicitadores são uma abordagem inovadora e pro-
missora no combate a doenças causadas por fitoplas-
mas, desenvolvendo e implementando novas práticas 
verdes rumo a uma viticultura mais sustentável e/ou 
biológica.
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A designação de ‘Sousão Galego’ já era conhecida 
no final do século XIX. Em 1867 em ‘Memória sobre 
os processos de vinificação empregados nos princi-
pais centros vinhateiros do Continente do Reino’ era 
referido no concelho de Cabeceiras de Basto, “um 
d’aquelles cujo vinho gosa na provincia do Minho mais 
bem reputação. As castas cultivadas são numerosas, 
porém a que sobre todas predomina é o sousão forte‘, 
e depois d’esta o sousão galllego, a borraçal e varias 
tintas”.

Em 1894, no ‘Boletim da Direcção Geral de Agricul-
tura-Serviços ampelographicos e œnologicos, catá-
logo de videira’, da responsabilidade de José Taveira 
de Carvalho Pinto de Menezes, reportando as Videiras 
cultivadas na collecções ampelographicas do reino 
em 1890 e 1891, na Collecção ampelographica do Por-
to eram igualmente mencionadas as castas Souzão 
forte de Basto (Souzão de correr) e Souzão gallego 
com a designação de terem sido oferecidas pela Câ-
mara Municipal de Cabeceiras de Basto. Se a designa-
ção Souzão forte/Souzão de correr aparecia também 
para material com origem nos municípios de Ama-
rante, Celorico de Basto e Lousada. Souzão gallego 
estava restrito ao município de Cabeceiras de Basto.

Sousão Galego é um “novo” genótipo de videira, mas que poderá em tempos ter sido uma 
casta que teve a sua própria identidade e que em boa hora foi preservada na coleção da 
Estação Vitivinícola Amândio Galhano, em Arcos de Valdevez.

De salientar a relevância dada à data às coleções am-
pelográficas por Pinto de Menezes: “São ellas os cam-
pos destinados para o estudo das diferentes castas 
de videiras. Será n’ellas que se reconhecerão as suas 
exigências, aptidões e o seu valor relativo; será n’ellas 
que se determinarão os seus parentescos e synony-
mia, conhecendo-se a identidade de muitas que, com 
nomes diferentes, se acham espalhadas pelo paiz; 
será n’ellas que se farão as suas descripções botani-
cas ao alcance dos viticultores, por forma que estes 
as reconheçam facilmente quando as encontrarem; 
será n’ellas que se experimentará a cultura das videiras 
estrangeiras de maior fama, quer pertençam á produ-
ção direta ou a servir de porta-garfos; finalmente, será 
também n’ellas, que, com melhor êxito, se poderão ten-
tar experiencias de hybridação e seleccionamento, que 
tanto tem aproveitado a outros paizes. São, pois, esta-
belecimentos importantíssimos ao estudo da viticultu-
ra, mas, para que d’elles se colham os mais profícuos 
resultados, será necessário que acompanhem de perto 
os principais cambiantes que às videiras oferecem os 
meios em que ellas têem de vegetar.”

Mais tarde, no início do século XX, Bravo e Oliveira 
(1916) no levantamento das ‘Castas das videiras pre-

Por: Isaura Castro, Departamento de Genética e Biotecnologia, Centro de Investigação e de Tecnologias gro-ambientais 

e Biológicas (CITAB), Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 5000-801 Vila Real

Teresa Mota, Vice-Presidente para a Viticultura na Associação Portuguesa de Horticultura 

Novos genótipos 
e castas antigas 
- O caso ‘Sousão Galego’
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dominantes nos diversos concelhos do paiz’, repor-
tado no livro ‘Viticultura Moderna’, também referem 
nos concelhos de Cabeceiras de Basto e Celorico de 
Basto a casta tinta Sezão gallego (Souzão gallego), 
além de Sezão forte (Souzão forte) e Tinta (Vinhão). 

Referências mais recentes da designação Sousão Ga-
lego já sugerem a sua sinonímia com outro Sousão. 
Assim, Oliveira e Pinho (1967) refere, de acordo com 
a Portaria nº 14 491, de 7/8/53, para a Sub-região de 
Basto as castas tintas obrigatórias, entre outras, Sou-

são (Sousão forte, Sousão galego), salientando “pela 
sua falta de expressão local, aliás confirmada pelas ca-
racterísticas dos seus vinhos, têm interesse particular: 
Zona de Basto-Rabo de ovelha tinto e Sousão galego”, 
ficando a dúvida sobre o real Sousão a que se referia. 
Mais recentemente, em 1993, o mesmo autor referia-se 
a uma casta designada ‘Sousão de Basto’ (com sinoní-
mias Sousão forte, Sousão de correr, Sousão galego), 
mencionando que apresentava cachos pequenos a 
médios (Oliveira e Pinho, 1993), o que leva a crer que 
não se referia ao Sousão galego (Fig.1).

    

Figura 1 . Pormenores de folha e cacho de Sousão Galego (fotos de Teresa Mota, setembro de 2010).

Com a entrada de Portugal na CEE, o levantamento 
do encepamento nas várias regiões vitícolas nacio-
nais conduziu à elaboração de Catálogos das Castas 
em diversas regiões. No Catálogo das Castas da Re-
gião Demarcada dos Vinhos Verdes, Sousão Gale-
go foi considerado uma sinonímia da casta Amaral 
(Mota e Silva, 1986). Por esta altura era dada a conhe-
cer a técnica PCR-Reação em Cadeira pela Polimera-
se (Polymerase Chain Reaction) que veio revolucio-
nar várias áreas do conhecimento e se tornou uma 
ferramenta imprescindível na correta identificação de 
variedades de diversas espécies, nomeadamente de 
videira. De tal forma, em 2009 a Organização Interna-
cional da Vinha e do Vinho (OIV), acrescentava à lista 
de descritores para identificação de material de Vitis, 
maioritariamente morfológicos, seis descritores mo-
leculares correspondentes a regiões do genoma de-
signadas por microssatélites ou ‘Sequências Simples 
Repetidas’ (Simple Sequence Repeats-SSR) (OIV, 

2009). Atualmente, existem bases de dados com re-
sultados da genotipagem para nove regiões SSR em 
material de Vitis, sendo a mais completa o Vitis Inter-
national Variety Catalogue (vivc.de), onde se encon-
tram no momento 6090 genótipos distintos. 

Genotipagem de castas portuguesas

A genotipagem de castas portuguesas com marcado-
res SSR teve início ainda no final do século XX (Lopes 
et al. 1999), tendo-se seguido vários trabalhos com 
genotipagem de menor ou maior número de castas 
na viragem do século com vista à correta identifica-
ção, esclarecimento de homonímias e sinonímias e de-
finição de relações de parentesco (Lopes et al. 1999; 
Pinto-Carnide et al. 2003, Lopes et al. 2006; Almada-
nim et al. 2007; Veloso et al. 2010; Castro et al. 2011; 
Maçanita et al. 2018). Mais recentemente, resultados 
de outro tipo de marcador molecular, designado ‘Po-
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limorfismo de Nucleótido Único’ (Single Nucleotide 
Polymorphims-SNPs) enriqueceram a base de dados, 
permitindo além da identificação das castas, uma 
maior robustez no estabelecimento de parentescos 
(Cunha et al., 2016; Augusto et al., 2021) e envolven-
do material cultivado e silvestre (Cunha et al. 2020). 
Atualmente, já nos encontramos na era da sequen-
ciação completa de genomas, e várias castas portu-
guesas têm já o seu genoma totalmente sequenciado 
(Freitas et al., 2021).
 
O genótipo para 12 regiões SSR do Sousão Galego 
presente nas Estação Vitivinícola Amândio Galhano 
(EVAG) e com origem na localidade Gagos de Cima 
(Celorico de Basto) foi publicado em 2011 (Castro et 
al., 2011) e confrontando-o com o publicado para a 
casta Amaral (Veloso et al., 2020; Castro et al., 2011) 
constatou-se serem diferentes. Posteriormente, foi es-
tudado juntamente com vários clones supostamente 
da casta Amaral (Castro et al., 2012) e juntamente 
com várias castas minoritárias da Região dos Vinhos 
Verdes presentes na coleção da EVAG (Ferreira et al., 
2015) e o seu genótipo manteve-se único. De facto, o 
genótipo de Sousão Galego não é coincidente com 
qualquer genótipo presente na base de dados VIVC, 
sendo desta forma considerado um novo genótipo 
ou um genótipo desconhecido. 

Em 2013, a casta Amaral e o Sousão Galego presen-
tes na EVAG foram caracterizados por descritores 
morfológicos (Fig. 2) que corroboraram os resulta-
dos moleculares: o Sousão Galego tem menor den-
sidade de pelos prostrados nas extremidades (OIV 
004) e entre as nervuras na página inferior do limbo 
(OIV 084) e eretos nas nervuras também na página 
inferior da folha adulta (087); tem maior intensidade 
de coloração antociânica nas nervuras principais na 

página superior do limbo (OIV 070), os dentes das 
folhas adultas são dos dois lados retilíneos na cas-
ta Amaral e convexos no Sousão Galego (OIV 076) 
(Casto et al., 2013).
Os resultados da genotipagem com 12 loci SSR su-
geriam uma relação genética próxima entre as casta 
Loureiro, Sousão Galego e Amaral (Castro et al., 2011), 
o que alguns caracteres morfológicos também indi-
ciavam. Dados não publicados da amplificação de 24 
loci SSR e de 38 loci SNP sugerem que os progenito-
res de Sousão Galego poderão ser as castas Amaral 
e Pintosa, igualmente progenitores da casta Loureiro 
(Lacombe et al., 2013). 

Nos últimos anos as técnicas moleculares têm permi-
tido descobrir que a riqueza do património nacional 
genotípico/varietal vai além do conhecido e presente 
na legislação. Vários novos genótipos têm sido des-
cobertos (Castro et al., 2012; Santos et al., 2014; Fer-
reira et al., 2015; Augusto et al., 2021), confundidos 
com castas conhecidas. É esta biodiversidade, não 
só varietal como intravarietal, que urge descobrir e 
preservar prevenindo o seu desaparecimento, pois 
confere a Portugal um enorme potencial para a di-
versificação e competitividade dos vinhos e para a 
sustentabilidade da vitivinicultura (Gonçalves e Mar-
tins, 2020). No caso do Sousão Galego estamos na 
presença de um novo genótipo, mas que na realida-
de poderá em tempos ter sido uma casta que teve a 
sua própria identidade e que em boa hora foi preser-
vada na coleção da EVAG, apesar de a coleção con-
ter apenas plantas de uma única proveniência. Dado 
o atual desconhecimento sobre a realidade intrava-
rietal desta casta, prospeções na região de Basto po-
deriam revelar a existência de uma maior diversidade 
e conduzir à sua preservação, assim como estudos 
agronómicos e enológicas com o Sousão Galego po-
derão revelar o seu potencial.

Em foco
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Figura 2 . Comparação gráfica da caracterização mor-
fológica para os 14 descritores OIV prioritários entre 
Amaral e Sousão Galego (Castro et al., 2013).

Agradecimentos: Ibañez J e 
Martínez-Zapater JM pela cola-
boração na metodologia SNPs e 
Pereira-Lorenzo S, Ramos.Cabrer 
AM, Díaz-Losada e Martín JP pela 
colaboração na metodologia SSR.

Referências Bibliográficas
Sob consulta com o editor: 
revista@aphorticultura.pt



42 Revista da Associação Portuguesa de Horticultura

As doenças do lenho da videira (DLV) são um conjun-
to de doenças causadas por complexos fungos que 
infetam e colonizam o lenho das videiras. Causam es-
tragos não só em plantas adultas, mas também em 
plantas jovens, conduzindo a uma diminuição da pro-
dutividade e da longevidade da vinha e, consequen-
temente, a uma perda económica acentuada para os 
viticultores. 
A importância económica das DLV tem vindo a cres-
cer, em particular, nos últimos 30 anos, sendo atual-
mente, face aos avultados prejuízos que causam, 
consideradas uma séria ameaça à viticultura mundial. 
Num relatório publicado pela Organização Internacio-
nal da Vinha e do Vinho relata-se que em Espanha, 
em 2007, cerca de 10,5% de plantas estavam infeta-
das, em França cerca de 13% e na Califórnia cerca de 
14% da produção de vinho é perdida devido às DLV. 

Porque cresce a importância das DLV?

As principais razões apontadas a nível mundial para 
este crescimento das DLV são:

• O grande aumento de plantações verificado a 
partir dos anos 90 implicou, por um lado, uma 
grande produção e circulação de material vegetal 
nível mundial, parte dele potencialmente conta-
minado e, por outro, o aparecimento de estragos 
com maior gravidade, quer em vinhas jovens (<10 
anos) quer em vinhas adultas (>10 anos); 

A importância económica das doenças do lenho da videira (DLV) tem vindo a crescer nos 
últimos 30 anos. Conheça as razões deste recrudescimento, os sintomas nas videiras e as 
medidas de prevenção a adotar para conter esta enorme ameaça à viticultura mundial e 
nacional.

• A enxertia na mesa no armazém do viveiro em de-
trimento da enxertia na vinha que contribui para a 
infeção e posterior disseminação de plantas doen-
tes; 

• A replantação quase imediata de vinha após o ar-
ranque de vinhas velhas frequentemente contami-
nadas;

• Os detritos da cultura deixados no solo, nomea-
damente, a madeira de poda infetada representa 
uma fonte de inóculo potencial importante que se 
vai acumulando ao longo dos anos;

• Alteração de práticas culturais que favorecem as 
infeções, tais como a poda e a vindima mecânica, 
que causam um grande aumento do número de 
feridas, o destroçamento e permanência da ma-
deira de poda na própria vinha e o aumento da 
densidade de plantação;

• Inexistência de meios de luta curativos.

Nas vinhas adultas (>10 anos), os estragos e os prejuí-
zos causados pelas DLV são muitas vezes subvaloriza-
dos pela falta de perceção do seu real valor que resul-
ta na quebra acumulada de rendimento da vinha ao 
longo dos anos. São frequentes as vinhas adultas em 
que a percentagem de plantas doentes (sintomas folia-
res, corte de ramos), de falhas/retanchas ou de plantas 
mortas é significativa e elevada. 
O impacto das DLV nas vinhas jovens onde as videiras 
podem morrer nos primeiros anos após a plantação 
em consequência de infeções provenientes do viveiro 
coloca frequentemente em causa todo o investimento 
realizado. 

Por: Cecilia Rego, LEAF - Linking Landscape, Environment, Agriculture and Food, Terra, Instituto Superior de Agrono-

mia, Universidade de Lisboa, Tapada da Ajuda, 1349-017 Lisboa

Doenças do lenho 
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Tipos de DLV e sintomas nas plantas

As DLV mais importantes a nível mundial e nacional 
são a botriosferiose, a esca e a eutipiose em vinhas 
adultas e, em vinhas jovens, a botriosferiose, a doença 
de Petri e o pé negro. 
Estas doenças podem ocorrer em simultâneo na mes-
ma planta e são causadas por um conjunto de es-
pécies de fungos, que pode variar entre videiras da 
mesma vinha e entre vinhas. Inicialmente, têm maio-
ritariamente origem em material de propagação ve-
getativa contaminado utilizado na instalação da vinha 

e posteriormente, resultam de contaminações aéreas 
que ocorrerem na vinha ao longo da sua vida. Os sin-
tomas associados às doenças do lenho podem ser in-
ternos e externos.
Os sintomas internos surgem no lenho e caracteri-
zam-se pela presença de pontuações (castanhas a 
negras), necroses com diferentes formas (“meia-lua”, 
cunha ou V) e podridões brancas secas (Figura 1).
Pode observar-se nas videiras doentes um declínio 
progressivo associado à morte de gomos, atrasos no 
abrolhamento, atrasos no desenvolvimento, morte de 
sarmentos e braços e apoplexia da planta (Figura 2).

Sintomas nas folhas e cachos

Nas folhas (botriosferiose e esca) podem observar-se 
manchas vermelhas ou amarelo-alaranjadas nas mar-
gens e/ou no limbo que se desenvolvem e formam 
necroses entre as nervuras (Figura 3) ou, podem sur-
gir folhas pequenas e deformadas (crispadas) com 
necroses acastanhadas (eutipiose). Os sarmentos 
herbáceos podem surgir com crescimento reduzi-
do e entrenós uniformemente curtos (eutipiose) ou 
com cancros castanhos alongados (botriosferiose); 
os cachos podem mumificar (botriosferiose), exibir 
pontuações violáceas/negras nos bagos (esca) ou 
apresentar desavinho e bagoinha (eutipiose). Sob 
condições meteorológicas favoráveis podem obser-
var-se contaminações no início do ciclo vegetativo 
nas inflorescências e nas gavinhas (botriosferiose). 
Os sintomas foliares resultam da presença de subs-
tâncias produzidas pelos fungos que colonizam o 
lenho e que são transportadas até as folhas sob di-
ferentes condições de stress, pelo que a identificação 
das DLV através dos sintomas foliares é sempre difícil 
e muito falível. As infeções causadas por diferentes 
espécies podem originar sintomas distintos consoan-
te a suscetibilidades das cultivares, a agressividade 
dos isolados e as condições meteorológicas, culturais 
e localização geográfica da vinha. 
Estas doenças podem permanecer internamente no 
lenho da videira e, só após período de latência, exibir 
sintomas foliares visíveis. Esta particularidade aliada à 

Figura 1 .  Sintomas internos de doenças do lenho da videira: pontuações, necroses e podridão branca.

Figura 2 . Apoplexia da videira causada por fungos 
do lenho da videira
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distribuição errática na vinha contribui em muito para 
que, por vezes, as DLV passem despercebidas na vi-
nha e, ano após ano, vão contaminando videiras sãs.
Os fungos patogénicos associados às DLV infetam as 
videiras através de feridas como, por exemplo, as cau-
sadas pelo desladroamento, enraizamento de estacas, 
enxertia e calogénese no viveiro ou, pela poda de In-
verno, vindima ou outras praticas culturais na vinha. 
Contudo, as feridas da poda de Inverno são conside-
radas a principal porta de entrada para as DLV na vi-
nha pelo elevado número produzido anualmente, pela 
exposição de tecidos lenhosos particularmente sus-
cetíveis aos fungos do lenho e ainda pela ocorrência 
simultânea de condições meteorológicas favoráveis à 
esporulações e infeção.
A proteção relativamente às DLV representa um enor-
me desafio para a viticultura, completamente diferente 
do colocado por doenças “tradicionais” como o míldio 
ou oídio, devido à diversidade de patógenos envolvi-
dos, complexidade das interações entre patógenos/
cultivares e, à inexistência de tratamentos curativos.

Proteção preventiva

A proteção preventiva das DLV deve ter início no vi-
veiro onde deverão ser adotadas as técnicas culturais 
mais adequadas à redução de infeções. Dentre elas 
realçamos, o revestimento do solo das vinhas mãe de 
porta-enxertos com tela ou, em alternativa, a sua con-
dução vertical, a desinfeção frequente das máquinas 
de enxertia, a higienização das câmaras de calogé-
nese e de todo o armazém, a redução dos períodos 
de hidratação das plantas e o tratamento das plantas 
com água quente (TAQ). Este último procedimento 

permite controlar alguns patógenos do lenho e ainda 
eliminar bactérias como a Xylella fastidiosa ou fito-
plasmas (flavescência dourada).
O solo onde se irá instalar a cultura deve ser conve-
nientemente preparado de forma a proporcionar às 
jovens plantas as melhores condições de desenvol-
vimento e reduzir ao máximo os stresses prováveis. 
Deve retirar-se do solo da vinha toda a madeira velha 
infetada de forma a reduzir/eliminar futuras contami-
nações das plantas jovens e utilizá-la para composta-
gem. Sempre que possível deve instalar-se uma cul-
tura (rotação), por exemplo um cereal, que permita o 
reequilíbrio pleno do solo. 

Extratos naturais, biocontrolo 
e nanotecnologia 

Atualmente existem no mercado extratos naturais e 
agentes de controlo biológico (fungos e bactérias) 
que podem ser utilizados na proteção relativamente 
às DLV. No âmbito dos extratos naturais realçamos a 
eficácia demonstrada pela quitosana na redução das 
doenças do lenho. Relativamente aos agentes de con-
trolo biológico, estes têm efeito duradouro, pois após a 
aplicação colonizam o interior lenhoso da planta, têm 
uma ação antagonista e, induzem resistência sistémi-
ca da planta a diversos patógenos associados às DLV. 
Contudo, o período de infeção e colonização neces-
sário a estes agentes poderá criar um período de sus-
cetibilidade das feridas de poda aos patógenos. Este 
período pode durar entre 1 e 2 semanas, dependen-
do do tempo de colonização necessário ao controlo 
biológico. De entre os agentes de controlo biológico 
já utilizados, Trichoderma spp. mostrou-se bastante 
eficaz no controlo de diversas espécies, existindo por 
isso já várias formulações disponíveis no mercado e 
homologadas para proteção de feridas de poda.
Relativamente à proteção química de feridas de poda, 
a limitação concentra-se no tempo reduzido da sua 
eficácia, pois a ferida de poda pode demorar 4 a 16 se-
manas a ficar completamente cicatrizada, o obriga à 
realização de múltiplas aplicações de modo proteger 
por um período maior. 
Com o objetivo de colmatar a limitação acima referi-
da, conjugou-se com uma aplicação um fungicida que 
actua directamente no patógenio com uma barreira 
física, o que permite reduzir a janela de oportunidade 
para infeção, pois além de proteger a ferida da infeção 
dos patógenos (selante).

Outra alternativa futura será a utilização de nanotec-
nologia através do desenvolvimento de sistemas de 
libertação lenta de pesticidas em concentrações mui-
to reduzidas, tornando a sua aplicação mais eficiente 
e segura. Um exemplo deste tipo de produtos é um 
fungicida à base de nanopartículas de cobre, que está 
a ser testado contra doenças do lenho e outras doen-
ças da vinha.
   

Figura 3. Sintomas foliares de esca.

As feridas da poda 
de Inverno são consideradas 
a principal porta de entrada 
para as DLV na vinha
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Sustentabilidade: conceito, aplicabilidade 
e limitações 
A temática da sustentabilidade e do desenvolvimento 
sustentável não é uma novidade. Em 1987, a Comis-
são Brundtland no âmbito das Nações Unidas definia 
a sustentabilidade como “uma forma de atender às 
necessidades do presente sem comprometer a ca-
pacidade das gerações futuras de atenderem às suas 
próprias necessidades” (Brundtland, 1987).
Segundo a Organização Internacional da Vinha e do 
Vinho (OIV), uma indústria vitivinícola sustentável de-
verá assentar numa “estratégia global à escala dos 
sistemas de produção e processamento da uva, incor-
porando ao mesmo tempo a sustentabilidade econó-
mica das estruturas e territórios, produzindo qualida-
de produtos, considerando requisitos de precisão na 
viticultura sustentável, riscos ao meio ambiente, segu-
rança dos produtos e saúde do consumidor e valori-
zação dos aspectos patrimoniais, históricos, culturais, 
ecológicos e paisagísticos” (OIV, 2004).
Além das questões ambientais (uso de pesticidas, 
pegada hídrica e energética), o setor vitivinícola de-
pende fortemente de mão-de-obra. Assim, uma reso-
lução mais recente da OIV considera como princípios 
gerais da viticultura e enologia sustentável o facto 
de as “empresas terem de considerar o impacto das 
suas atividades no contexto socioeconómico e o seu 
envolvimento no desenvolvimento socioeconómico 
dos territórios (ou áreas)” (OIV, 2016). Esta resolução 
enfatiza a obrigação das empresas garantirem boas 
condições de trabalho, estabilidade e formação aos 

seus empregados, uma boa integração das empresas 
no ambiente socioeconómico e cultural regional/local 
e garantias de segurança e saúde dos consumidores 
(OIV, 2016). 
Todavia, e apesar das resoluções da OIV, e da maior 
percepção das questões de sustentabilidade pelos 
consumidores, grande distribuição e empresas em ge-
ral, o setor da vinha e do vinho tem ainda que otimizar 
diversos pontos críticos na cadeia de valor, ao mesmo 
tempo que tem que adaptar-se a novas exigências 
na legislação (p. ex., decorrentes do “Green Deal”), a 
maiores extremos climáticos, à falta de mão-de-obra, 
a uma maior competitividade do mercados e, mais 
recentemente, ao aumento dos custos dos fatores de 
produção. Além disso, o setor, sendo global, é muito 
heterogéneo em termos culturais e organizacionais e 
continuam a faltar dados/ métricas para melhor carac-
terização do seu desempenho em termos de susten-
tabilidade. Este aspecto é especialmente importante 
para o contexto nacional e onde se quer aplicar crité-
rios de sustentabilidade ao setor.

O setor da vinha e do vinho em Portugal 
e no mundo
Mais de 40% do vinho consumido no mundo é impor-
tado (Anderson et al., 2017). A União Europeia lidera 
as exportaçoes mundiais de vinho sendo responsável 
por cerca de 70% destas, em volume. Os maiores im-
portadores de vinho a nível mundial são a Alemanha e 
os Estados Unidos. Como exportadores, países como a 
Nova Zelândia, Chile ou África do Sul têm vindo a ganhar 
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cotas de mercado no mercado global, demonstrando 
a sua crescente competitividade (Costa et al., 2022; 
Raw et al., 2022). Em 2020, a superfície mundial de 
produção de uva era de 7.3 milhões ha, englobando as 
vinhas para produção de uva para vinho, de uva para 
sumo, uva de mesa, uva passa e vinhas jovens impro-
dutivas. Cerca de 55% desta área destina-se à produ-
ção de vinho, a qual atingiu 260 milhões hl em 2020 
(OIV, 2021a). Em termos de área vitícola destinada à 
produção de vinho, a Espanha, Itália, França e China 
representam 50% da área cultivada. Portugal tem uma 
área estimada em 190.000 ha e uma produção de 6,2 
milhões de hl que coloca o País numa posição relevan-
te a nível mundial (5ª posição ao nível da UE e 11º a ní-
vel mundial). As exportações portuguesas totalizaram 
cerca de 925 milhões de euros em 2021, um aumento 
de 8% face a 2020 (IVV, 2022), acompanhadas do au-
mento ligeiro do preço por garrafa.
O setor tem uma forte dinâmica em termos de merca-
dos e dos consumidores. Assim tem ocorrido um alar-
gamento de portfólios, com vinhos cada vez menos 
alcoólicos ou de tonalidades alternativas, assim como 
a produção de vinho biológico que tem aumentado 
devido a legislação mais restritiva no uso de pesticidas 
e a consumidores mais sensíveis a esta temática (Ono-
fre, 2022). A pandemia alterou os circuitos normais de 
distribuição e favoreceu as compras à distância, mas 
teve um impacto heterogéneo no setor, com alguns 
países a sofrerem mais que outros. Portugal foi um dos 
menos afetados ao invés da Austrália ou Grécia.

A sustentabilidade da cadeia de valor: pro-
blemas e desafios do setor ao nível da viti-
cultura, enologia e comércio
A dimensão socioeconómica da indústria vitivinícola 
vai muito além das vinhas e das adegas. O setor abar-
ca um vasto leque de atividades e subsectores, desde 
viveiros, produtos agroquímicos, maquinaria e equipa-
mentos, consultadoria, embalagens, vedantes, produ-
tos e tecnologias enológicas, laboratórios de controlo 
de qualidade, certificação e formação, logística, mar-
keting e enoturismo (Figura 1) (CEEV, 2016; Costa et 
al., 2022, Teissedre et al., 2022). 

A implementação de programas de sustentabilidade 
e certificação no setor implica que se analisem três 
etapas principais da cadeia de valor: 1) Vinha e produ-
ção da uva; 2) Adega e Enologia e 3) Cadeia de valor/
abastecimento. No quadro 1 apresentam-se alguns 
dos problemas e desafios para o setor considerando 
estas etapas.

Futuro do setor: medidas de curto e longo 
prazo e desenvolvimentos relevantes
As questões da sustentabilidade e a adaptação às al-
terações climáticas regulam o futuro do setor. A adap-
tação e a manutenção da competitividade implicam 
desafios e mudanças no curto, médio e longo prazo. 
A adaptação do setor vitivinícola às alterações climá-
ticas requer uma melhor compreensão da resposta da 
videira ao ambiente, nomeadamente em termos de 
respostas aos extremos climáticos (“ondas de calor”, 
seca extrema), e melhores práticas de gestão do solo 
e da sebe que garantam simultaneamente a conser-
vação dos solos, recursos hídricos e da paisagem. De 
igual modo, as temperaturas excessivamente elevadas 
influenciam negativamente a composição dos bagos 
(p. ex., teores mais elevados de açúcares, menor con-
centração de ácidos orgânicos), resultando em vinhos 
mais alcoólicos e alterando o seu perfil sensorial.
A integração de elementos de sustentabilidade na 
arquitetura das adegas é já uma tendência global, 
podendo contribuir para a redução significativa dos 
consumos de energia e de água. A escassez de mão-
-de-obra e a sua formação são questões centrais que 
colocam pressão crescente no setor vitivinícola, pelo 
que tecnologias como a deteção remota, a mecani-
zaçao e mesmo robotização estão já a ser estudadas 
e aplicadas comercialmente (Fuentes e Gago, 2022).
A digitalização do setor tem vindo a ocorrer e pode 
contribuir positivamente para um aumento da sua sus-
tentabilidade. O uso de deteção remota na vinha, de 
sensores na adega para monitorização dos processos 
tecnológicos (em diferentes etapas da produção, tais 
como a vinificação e estabilização), o uso de software 
de gestão ou de ferramentas de análise do ciclo de 
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vida ou o cálculo da pegada hídrica e energética são 
agora mais comuns. Mas tal como referido atrás, o se-
tor é muito heterogéneo, o que pode limitar a adopção 
de novas tecnologias/ferramentas digitais e a imple-
mentação robusta de programas de sustentabilidade 
ou certificação. Por isso, há que tentar homogeneizar 
métricas e ter programas e parâmetros mais simples 
que facilitem a avaliação e a implementação de certi-
ficação na cadeia de valor do vinho, sem necessidade 
de investimentos adicionais. Há também que melhorar 
metodologias ao nível da viticultura e da enologia que 
facilitem a monitorização e a certificação do produto 
(Costa et al., 2022; Onofre, 2022; Teissedre et al., 2022). 
A evolução tecnológica permitirá minimizar a utiliza-
ção de energia, água, aditivos e auxiliares tecnológicos 
e diminuir a produção de resíduos e efluentes. Ao mes-
mo tempo o reforço e /ou a implementação de boas 

práticas na vinha e na adega é crucial. As questões da 
pegada do carbono e da água tornar-se-ão cada vez 
mais importantes, especialmente nos mercados mais 
maduros e de uma forma mais geral, no futuro, a apre-
sentação de um selo de sustentabilidade será um re-
quisito para acesso aos mercados externos (Gouveia, 
2022). 
O apoio governamental pode ser necessário para pro-
mover mudança no setor, na implementação de prá-
ticas mais sustentáveis ao longo da cadeia de valor 
do vinho (uso mais eficiente de água e/ou energia, 
conservação do solo, reciclagem), em especial para 
as micro e pequenas empresas que dominam o setor 
europeu, por exemplo. A digitalização do setor está já 
a ocorrer aumentado a possibilidade de uma gestão 
mais eficiente ou a implementação mais fácil de aná-
lises de ciclo de vida e mais fácil certificação. A maior 

Figura 1 . Cadeia de valor da vinha e do vinho
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Efeitos das alterações climáticas / seca e ondas de calor
Rega e eficiência no uso de água
“Soil health” e gestão sustentável do recurso solo
Métricas para o uso de água e impacto ambiental

Perda de biodiversidade e preservação de variedades e cultivares mais adaptadas
Uso de pesticidas e legislação (“Green Deal”)
Uso sustentável de energia
Gestão sustentável do solo 
Educação e formação (novos sensores, digitalização e análise de informação)
Falta de mão-de-obra e mecanização 

Efeitos das alterações climáticas na composição das uvas e no consumo de energia para controlo de 
temperatura na adega
Uso sustentável de água e de energia

Uso sustentável de aditivos, auxiliares tecnológicos e outros recursos (p.e. madeira, cortiça)

Processos tecnológicos e práticas enológicas (mais sustentáveis)

Produção de efluentes e resíduos

Gestão de efluentes e seu tratamento

Recuperação de CO2

Recuperação e valorização de subprodutos rumo à circularidade

Estratégias de arquitetura das adegas promotoras de maior sustentabilidade

Legislação cada vez mais restritiva (p.e. dióxido de enxofre)

Vinha e produção de uva

Enologia

Cadeia de abastecimento

Pegada ecológica (hídrica e carbónica)

Logística 

Custos do transporte

Gestão de informação

Gestão de resíduos sólidos 

Marketing e publicidade

Embalagem (alternativas ao vidro)

Análise do ciclo de vida

Controlo da qualidade (autenticidade, origem geográfica)

formação dos trabalhadores é essencial para capacitar 
o uso de novas tecnologias (p. ex., sensores na vinha, 
na adega) e ferramentas digitais de gestão. 

O mesmo se passa com o investimento em I&D no-
meadamente em termos de seleção e adaptação das 
videiras ao stress, mecanização, sensorização, desen-
volvimento/optimização de processos tecnológicos 
com menor consumo de recursos, recuperação e va-
lorização de subprodutos, gestão de resíduos inorgâ-
nicos, aumentando a eficiência e garantindo a qualida-
de. A I&D é também crucial para apoiar a formação de 

novos recursos humanos para a indústria vitivinícola e 
minimizar a pegada ambiental do setor e melhorar a 
sua competitividade e responsabilidade social. 

*Este artigo é baseado no capítulo “Achieving a more sustaina-
ble wine supply chain-Environmental and socioeconomic issues 
of the industry” do livro da Elsevier “Improving Sustainable Viti-
culture and Winemaking Practices”, editado por J. Miguel Cos-
ta, Sofia Catarino, José M. Escalona e Piergiorgio Comuzzo. O 
capítulo pode ser acedido através do link: https://www.science-
direct.com/science/article/pii/B9780323851503000098

Quadro 1. Resumo dos principais problemas e desafios a diferentes níveis da cadeia de 
produção do vinho

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780323851503000098
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780323851503000098
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Efeitos das alterações climáticas / seca e ondas de calor
Rega e eficiência no uso de água
“Soil health” e gestão sustentável do recurso solo
Métricas para o uso de água e impacto ambiental

Perda de biodiversidade e preservação de variedades e cultivares mais adaptadas
Uso de pesticidas e legislação (“Green Deal”)
Uso sustentável de energia
Gestão sustentável do solo 
Educação e formação (novos sensores, digitalização e análise de informação)
Falta de mão-de-obra e mecanização 

Efeitos das alterações climáticas na composição das uvas e no consumo de energia para controlo de 
temperatura na adega
Uso sustentável de água e de energia

Uso sustentável de aditivos, auxiliares tecnológicos e outros recursos (p.e. madeira, cortiça)

Processos tecnológicos e práticas enológicas (mais sustentáveis)

Produção de efluentes e resíduos

Gestão de efluentes e seu tratamento

Recuperação de CO2

Recuperação e valorização de subprodutos rumo à circularidade

Estratégias de arquitetura das adegas promotoras de maior sustentabilidade

Legislação cada vez mais restritiva (p.e. dióxido de enxofre)

Controlo biológico
de cochonilhas em vinha
• Eficaz em larvas e adultos
• Sem resíduos
• Sem Intervalo de segurança

Citripar
Vespa parasitóide Anagyrus vladimiri

Cryptobug + Cryptobug L
Joaninha predadora Cryptolaemus montrouzieri
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A agricultura é a base de qualquer sociedade, pois 
além dos alimentos que gentilmente nos fornece, 
quando aplicadas as práticas culturais mais adequa-
das permite também a promoção da biodiversidade, 
a retenção de água nos solos, diminuindo a erosão e 
aumentando a fertilidade. 
Com a previsão do aumento da população global 
para nove mil milhões em 2050, a agricultura urbana 
sustentável assume um papel vital para a segurança e 
o abastecimento alimentar e na melhoria da qualida-
de de vida das cidades.
A maior concentração de consumidores encontra-se 
nas cidades, cabendo-lhes por isso uma responsa-
bilidade acrescida com a segurança alimentar. Isto é 
cada vez mais reconhecido pelas próprias cidades, 
conforme demonstram as várias iniciativas que estão 
a ser dinamizadas, como a adesão às redes de alimen-
tos e às agendas internacionais das cidades sobre ali-
mentação e alterações climáticas.
O modo produção biológico pode desempenhar um 
papel importante para uma agricultura sustentável, 
desencadeando e impulsionando a transição para sis-
temas alimentares mais sustentáveis. 
“Hortas há muitas”, basta ter ou criar espaços produ-
tivos e usar a imaginação!

Se está a pensar em criar uma horta este artigo vai ajudá-lo com dicas úteis, desde o 
planeamento do espaço até à colheita. Lembre-se que produzir os nossos próprios alimentos 
é o primeiro passo para assumir o controlo sobre a qualidade da nossa alimentação.

Vamos iniciar a “nossa” horta

Ter um espaço para produzir os nossos alimentos é o 
primeiro passo para ficar a conhecer o seu ciclo de vida 
e para adquirir atitudes de consumo alimentar mais 
conscientes. A horta pode ser ao ar livre ou mesmo 
dentro de casa, por exemplo em vaso ou floreira, na 
varanda ou no terraço. Qualquer que seja a disponibi-
lidade/opção, o importante é existir um bom planea-
mento para que tudo corra pelo melhor.
No caso da varanda ou terraço, a localização pode 
condicionar o tipo de culturas a cultivar e o seu desen-
volvimento. Não desista ao primeiro obstáculo, adapte 
o seu espaço para que reúna as condições necessárias. 
Como? Podemos sempre inspirar-nos na natureza e re-
plicá-la!

O solo
O solo é um dos elementos mais importantes para a 
prática da agricultura sustentável, é fundamental res-
peitá-lo e “alimentá-lo”. Assim, a aplicação de correti-
vos orgânicos e minerais está dependente das exigên-
cias das culturas a instalar e sua sazonalidade.
Tenha em atenção o pH do solo e a percentagem de 
alguns nutrientes existentes no mesmo, é prudente en-

Por: Cristina Ferreira, formadora e consultora na Lipor - Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande 
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viar uma amostra para análise a fim de garantir um solo 
saudável e equilibrado para a sua horta. 
É importante fazer a mobilização do solo, seja com 
equipamentos manuais (uma enxada) ou mecânicos 
(motocultivador). O remexer do solo permite incor-
porar o corretivo orgânico/mineral e torna mais dispo-
níveis para as plantas os nutrientes essenciais ao seu 
desenvolvimento. 

As culturas
Planear uma horta para produzir durante o ano inteiro 
pode parecer um pouco complicado, mas é possível. 

Para planear corretamente a nossa horta, podemos fa-
zer um esquema, tendo sempre em conta as melhoras 
práticas de produção em modo biológico, como a con-
sociação e a rotação das culturas. 
A consociação e rotação das culturas são cada vez 
mais populares na agricultura atual. Além de favore-
cerem a conservação das características do solo e de 
permitirem um maior aproveitamento dos nutrientes 
ao longo do tempo, beneficiam também as plantas, 
pois contribuem largamente para evitar o ataque de 
pragas e doenças. 

Quando passamos ao semear ou plantar, devemos ter em conta a escolha das culturas que queremos colocar 
na horta, atendendo por exemplo à sua sazonalidade ou até ao gosto alimentar. Se possível, devemos escolher 
variedades regionais, pois além de termos ótimos alimentos, estamos também a contribuir para a salvaguarda da 
biodiversidade, perpetuando a manutenção destas espécies. 
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52 Revista da Associação Portuguesa de Horticultura

Onde comprar variedades de sementes regionais
https://colherparasemear.wordpress.com/ - Colher 
para semear/rede portuguesa de variedades tradicio-
nais
https://www.sementesvivas.bio/pt/ - Sementes Vivas
https://www.sementesdeportugal.pt/ - Sementes de 
Portugal

Ao semear, devemos respeitar a época de sementeira 
indicada para a planta. Espalhar as sementes num ta-
buleiro de germinação, cobrir com uma fina camada 
de terra e calcar ligeiramente. Regar regularmente de 
forma delicada em forma de chuveiro só para manter 
a terra húmida e não encharcada.

Ao plantar também é fundamental verificar a época 
de plantação de cada cultura, pois algumas podem 
não resistir perante condições adversas. Por exemplo, 
em zonas de muita geada é importante socorrer-nos 
de manta térmica para proteger a cultura.
Um dos fatores a ter em conta na plantação é a dis-
tância entre as diferentes espécies vegetais (plântu-
las), para que haja um correto desenvolvimento des-
tas, e de forma preventiva, evitarmos o aparecimento 
de doenças e pragas. A distância da plantação ade-
quada é de 20 a 30 cm.

Manutenção
Com as culturas instaladas, é importante termos 
presente que a nossa horta requer atenção e um 
cuidado contínuos. Devemos assegurar as tarefas 
agrícolas:
• Monda - técnica aplicada para limpar as “ervas 

daninhas”, para impedir que estas entrem em 
competição com as plantas cultivadas, retiran-
do os nutrientes e água fundamentais para o 
desenvolvimento das nossas culturas. 

• Sacha – técnica fundamental que assegura o 
arejamento do solo. 

• Rega - deve ser periódica, mas equilibrada, uma 
vez que quer o excesso, quer a falta de água, po-
dem prejudicar a cultura. Esta prática deve ser 
feita no início ou no fim do dia, de modo a pre-
venir o aparecimento de doenças e minimizar a 
evaporação. A rega pode ser manual (regador/
mangueira) ou automática (rega gota-a-gota).

Colheita e Conservação 
A colheita das nossas culturas é a tarefa mais gratifi-
cante do trabalho na horta, mas devemos escolher o 
melhor momento para a colheita, pois esta varia de 
acordo com a cultura. 
O melhor horário de colheita é quando a tempera-
tura é mais baixa, uma vez que é neste momento 
que os alimentos perdem menos água. O ideal é ser 
antes do sol forte, para folhas, e no final da tarde 
para raízes.
Após a colheita, temos de ter em atenção alguns ali-
mentos, em particular aos vegetais de folha, porque 
continuam a perder água, o que pode levar ao seu 
apodrecimento ou desidratação. 

É importante conservar os produtos em locais frescos, 
mantendo-os húmidos.
Para melhor apresentação, conservação e higiene os 
produtos hortícolas devem ser lavados em água cor-
rente e retirados todos os restos de terra, folhas secas 
ou outras impurezas.

A Biodiversidade 

A prática da agricultura sustentável promove não só 
a diversidade de espécies vegetais como também 
animais! Todos coabitam de uma forma harmoniosa, 
embelezando o espaço e construindo um ecossis-
tema equilibrado: plantas aromáticas, medicinais e 
condimentares, flores (comestíveis e ornamentais), 
abelhas, aranhas, borboletas, joaninhas e pássaros, e 
tantos outros…
À semelhança das plantas aromáticas, medicinais e 
condimentares, algumas flores também contêm pro-
priedades que são atrativas para os insetos auxiliares 
e outras possuem propriedades que as tornam repe-
lentes dos insetos nocivos para as culturas. Por esta 
razão é aconselhável incluir na nossa horta espécies 
que sirvam de alimento e refúgio para os insetos poli-
nizadores e auxiliares.
Atualmente os insetos benéficos estão a sofrer gra-
ves ameaças, fruto da urbanização, da fragmentação 
dos habitats, de uma agricultura desequilibrada, entre 
outros. O desaparecimento destes seres vivos com-
promete a perpetuidade da maioria das plantas, fun-
damentais para a continuidade da espécie humana. 
Tudo faz parte de um delicado equilíbrio, onde todos 
somos fundamentais!

https://colherparasemear.wordpress.com/
https://www.sementesvivas.bio/pt/
https://www.sementesdeportugal.pt/
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Com a contribuição da equipa de especialista
de alho francês e dos agricultores que
trabalham esta cultura no mundo é objectivo
constante da BASF optimizar a gama de acordo
com as necesidades do mercado. 

Chiefton

Conoce todas las novedades escaneando
el código QR.
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BASF NUNHEMS – líderes em inovação 
e máxima qualidade na cultura do alho-francês
Com o contributo da equipa de especialistas de 
alho-francês e dos agricultores que trabalham esta 
cultura a nível mundial, é objetivo constante da 
BASF otimizar a gama de acordo com as necessi-
dades do mercado. A BASF oferece variedades de 
máxima qualidade e produção para cada segmen-
to, permitindo assim colocar no mercado, durante 
todo o ano, alhos franceses de qualidade superior.
Os nossos especialistas estão presentes nas princi-
pais áreas de cultivo, ajudando o produtor a elabo-
rar um plano de produção que lhe garanta o má-
ximo aproveitamento do portfolio de alho-francês 
da BASF. Das variedades Nunhems pode esperar 
mais, pois a nossa genética e serviços aportam va-
lor acrescentado a toda a cadeia de valor. 
A BASF mantém a sua liderança em alho-francês, 
apresentando uma completa gama de variedades 
que completam um catálogo adaptado às neces-
sidades de toda a cadeia de valor.
O Catálogo da BASF é composto por variedades 
como o Shafton, Longton, Krypton, Belton, Megaton, 
Chiefton e Duraton, entre outras, permitindo ao 
agricultor escolher a variedade de acordo com as 
suas necessidades e condições de cultivo.
Shafton F1 é hoje uma variedade de referência no 
mercado profissional, que proporciona elevadas 
produções, sendo um híbrido muito homogéneo, 
com largo período de colheita e um muito baixo 
risco de espigamento. É também uma variedade 
de fácil preparação, nomeadamente ao nível de fa-
cilidade de limpeza do alho, proporcionando assim 
um elevado incremento no rendimento.

Nesta campanha introduzimos no catálogo a varie-
dade Chiefton F1, que apresenta uma grande uni-
formidade no produto final, conferindo-lhe assim 
qualidade superior. De coloração escura e, tal como 
é característica das variedades Nunhems, apresenta 
também uma enorme facilidade na preparação de 
forma a rentabilizar a cultura.
O Longton F1, o Linkton F1 assim como o Lexton 
F1, são também variedades muito bem-adaptadas 
para os mercados de fresco e embalados. Apresen-
tam fustes longos, sendo que o Longton F1 é um 
híbrido de ciclo mais curto que permite obter eleva-
das produções e rentabilidade e o Lexton F1 é um 
híbrido que permite prolongar a disponibilidade de 
alho-francês durante a campanha.
A produção, precocidade e rusticidade são as ca-
racterísticas mais relevantes do Megaton F1. Sendo 
uma variedade de elevada produção que combina 
precocidade com ampla janela de colheita.
Desde variedades com alta produção, de diferentes 
ciclos de produção, adaptadas às várias estações 
do ano, posicionadas tanto para o mercado fresco 
como de indústria, e apresentando sempre rendi-
mento na preparação do produto final, a BASF ofe-
rece sempre as melhores e mais inovadoras solu-
ções para cada uma das necessidades do mercado 
de alho-francês, mantendo assim a liderança neste 
produto hortícola que contribui ativamente para 
uma alimentação saudável. 

Conheça todas as novidades

Com o contributo da equipa de especialistas de alho-fran-

cês e dos agricultores que trabalham esta cultura a nível 

mundial, é objetivo constante da BASF otimizar a gama de 

acordo com as necessidades do mercado.
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A sustentabilidade da vinha sem resíduos nas uvas

Em quase todas as culturas, especialmente nas quais 
focamos as partes edíveis com as intervenções que 
efetuamos, sejam frutos, ou folhas, a fase de cresci-
mento ativo dos frutos apresenta desafios variados. 
Se no início de uma cultura agrícola devemos prefe-
rencialmente usar estratégias preventivas de controlo 
de doenças, conseguindo assim um controlo inicial 
muito mais eficaz das doenças, sejam de origem fún-
gica ou bacteriana, na fase de crescimento, ganho de 
calibres e de açúcares, ou seja, o desenvolvimento e 
acabamento das uvas, os desafios, para além dos do 
início são, ainda, o de controlar sem falhas os even-
tuais resíduos de produtos químicos de síntese, o de 
provocar o mínimo de interferências nos processos 
metabólicos inerentes, num dos momentos de algum 
stress e em que o foco na produção final é mais im-
portante do que em outro qualquer momento.
O recurso a produtos de biotecnologia ou mesmo 
às substâncias de base apresentam-se hoje como al-
ternativas sobejamente testadas e comprovadas no 
combate a doenças provocadas por fungos, como a 
podridão cinzenta, míldio ou oídio, entre outras me-
nos representativas, sem deixar resíduos nas uvas.

A Alltech Crop Science, empresa líder mundial em 
biotecnologia, dispõe assim de um vasto portefólio 
de produtos e serviços inovadores destinados à pro-
teção da vinha. 
Por exemplo, recorrendo ao estímulo do próprio sis-
tema imunitário das plantas, o Procrop ISR tem a ca-
pacidade de induzir a resistência sistémica das plan-
tas, fortalecendo-as e fornecendo-lhes os nutrientes 
essenciais para os seus processos metabólicos por 
forma a potenciar os seus sistemas de defesas natu-
rais. Este produto, com provas dadas na proteção da 
vinha, é um produto de biotecnologia de fermenta-
ção produzido com base na investigação pioneira em 

nutrigenómica da Alltech sobre Saccharomyces cere-
visiae SP.1026, é hoje, sem dúvida, uma solução para a 
proteção da vinha integrada nos programas de gestão 
de doenças.
Sabemos que uma proteção completa e livre de resí-
duos químicos aconselha a usar estratégias de alternân-
cia de produtos. Assim a Alltech Crop Science destaca 
ainda o Procrop Chitosan, o Procrop Equisetum e o 
Procrop Ortimax, três produtos à base de substâncias 
de base, quitosano, erva cavalinha (Equisetum arvense) 
e extrato de urtiga (Urtica sps.), respetivamente.
O Procrop Chitosan, com base em cloridrato de quito-
sano, é uma substância com imensas aplicações, muitas 
ainda nem sempre conhecidas e exploradas. Em parti-
cular, a capacidade do quitosano de controlar doenças 
provocadas por fungos é um dos cada vez mais utili-
zados recursos de proteção, na fase final de produção. 
Mas o quitosano pode ainda ser usado após a colheita, 
para continuarmos a dar proteção e controlar inóculo 
de fungos, para futuras campanhas, assim como permi-
tir uma melhor acumulação de reservas nutritivas, en-
quanto as plantas seguem nos processos de produção 
derivados da fotossíntese. 
Assim, a estratégia de proteção anti-resíduos é mais 
completa se alternamos produtos, todos eles de bio-
tecnologia e o Procrop Equisetum dá um valioso con-
tributo, adicionando espectro de ação contra fungos da 
parte área (filosfera) das plantas. 
O controlo de pragas que podem acarretar um extenso 
prejuízo na vinha, como os ácaros ou a cigarrinha verde 
(cicadela), é outra das preocupações, quando em es-
pecial nestas gamas de produtos há menos soluções 
químicas no mercado que sejam eficientes, sem deixar 
resíduos. A Alltech Crop Science dispõe de uma solu-
ção com base em extrato de urtiga muito concentrado, 
com boas provas dadas no controlo deste tipo de pra-
gas, o Procrop Ortimax.
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Viticultura sustentável na José Maria da Fonseca

Fundado em 1834, o grupo José Maria da Fonseca 
(JMF) é uma referência na produção e venda de vi-
nhos de mesa e generosos. As suas marcas estão 
presentes em mais de 70 países e detém 650 hecta-
res de vinhas em produção, na Península de Setúbal, 
Alentejo e Douro.
A sustentabilidade entrou no léxico da JMF muito 
antes de ser uma palavra da moda. Na década de 
90 do século passado a viticultura teve um grande 
incremento na JMF e a aquisição da Vinha Grande 
de Algeruz (350 hectares), na Península de Setúbal, 
marcou o início de uma nova era de inovação e sus-
tentabilidade.
“À época, já havia na JMF uma preocupação muito 
grande com a preservação do meio ambiente (…) em 
1994, instalámos o primeiro campo de Proteção Inte-
grada em Portugal, com a orientação dos professores 
Pedro Amaro e António Mexia, começámos a fazer o 
enrelvamento na entrelinha da vinha, a usar estações 
meteorológicas automáticas e sondas capacitivas, e 
fizemos, em 1999, os primeiros ensaios de utilização 
de feromonas de confusão sexual para controlo da 
traça-da-uva (Lobesia botrana), com o apoio do Eng. 
Carlos Frescata, da Biosani”, recorda Paulo Hortas, Di-
retor de Enologia e Viticultura na JMF. 
Atualmente, a JMF utiliza feromonas Isonet®, comer-
cializadas pela Biosani, em todas as suas vinhas onde 
a praga é mais agressiva. “É uma técnica fácil de apli-
car e que tem dado muito bons resultados, principal-
mente nos anos muito críticos de traça. Ganha-se em 
qualidade da uva e poupa-se o meio ambiente pela 
diminuição drástica da aplicação de inseticidas”, ga-
rante Paulo Hortas. 

E se no final do século passado existiam duas gerações 
da traça-da-uva por ciclo vegetativo da vinha, atual-
mente, fruto das alterações climáticas, ocorre também 
uma terceira geração em finais de agosto ou início de 
setembro. “Isto traz um acréscimo de preocupação na 
forma como se pode controlar esta terceira geração 
da Lobesia, uma vez que estamos muito próximos da 
vindima e a aplicação de inseticidas torna-se arrisca-
da. A utilização das feromonas resolveu-nos completa-
mente esse problema, a partir do momento em que as 
aplicamos estamos praticamente imunes ao problema 
da traça”, garante o responsável de viticultura da JMF, 
empresa pioneira na utilização da técnica da confusão 
sexual em Portugal.
As feromonas confundem os insetos macho da Lobe-
sia botrana, impedindo o seu acasalamento com as fê-
meas. Os pequenos difusores são aplicados na vinha, 
na fase de abrolhamento, e libertam feromonas até à 
vindima, controlando a traça-da-uva de forma eficaz e 
sem deixar resíduos nas uvas. 
A JMF iniciou em 2020 um projeto de reestruturação 
das vinhas a 10 anos e um dos seus objetivos é plantar 
vinhas 100% mecanizáveis a partir do terceiro ano de 
instalação. A par com a sustentabilidade económica, a 
empresa está empenhada em reduzir a pegada de car-
bono desde a vinha até à adega, recorrendo a materiais 
mais ecológicos, como a ráfia, para atar as vinhas, ou a 
postes de plástico reciclado para suportar as videiras. 
Outras práticas como o uso de intercepas em controlo 
mecânico das infestantes, em substituição dos herbici-
das, e o uso de fertilizantes não poluentes, contribuem 
para equilibrar o ecossistema das vinhas da JMF.

O grupo José Maria da Fonseca utiliza a técnica da confusão sexual para controlar a traça-da-uva nas suas vinhas 
desde 1999. “Ganha-se em qualidade da uva e poupa-se o meio ambiente”, garante Paulo Hortas, Diretor 
de Enologia e Viticultura na JMF.

“A confusão sexual é uma técnica fácil de aplicar e que tem dado muito bons 
resultados”, Paulo Hortas, Diretor de Enologia e Viticultura na JMF

Difusor Isonet®, comercializado 
pela Biosani, em vinha da JMF
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Cotesi lança telas de solo 100% biodegradáveis para 
horticultura

Estamos no outono e não tarda irá começar um novo 
ano agrícola. 2022 trouxe desafios enormes, com 
temperaturas elevadas, a seca e os pesados aumen-
tos dos preços gerais e da energia. Outro tema que 
não é novo, mas que se está a agravar, é a escassez de 
mão-de-obra. 

Os problemas sentidos não são novos, o que tem 
acontecido é que cada vez mais surgem todos ao 
mesmo tempo, na mesma campanha agrícola.

A Cotesi tem-se esforçado por apresentar soluções 
que ajudem os produtores nas suas explorações. A 
nossa gama de Agrotêxteis responde aos desafios 
enumerados e contribui efetivamente para aumen-
tar os rendimentos da exploração. Mas continuamos 
a verificar que a opção sobre a sua utilização conti-
nua a ser baseada numa análise simples e imediata 
do custo e não num plano a 3-5 anos, como acontece 
com clientes fora de Portugal.

As telas de solo foram fundamentais nas culturas 
permanentes. A poupança de água e as reduções na 
utilização de herbicidas é já a forma normal e habi-
tual de trabalhar. Isto permite aos produtores fazerem 
crescer os seus pomares nos modos biológicos e ou-
tros. 

Num ano com tão elevada percentagem de danos 
causados pelas condições climatéricas quentes e se-
cas, a incidir na reta final das maturações das uvas, 
as redes para o escaldão nas vinhas marcaram a dife-
rença. Não proteger uma vinha contra escaldão e, em 

grande parte do país, dos pássaros, é uma decisão 
cada vez mais errada.

Na proteção aérea das culturas, temos para todas 
as situações soluções adaptadas, tais como telas 
de sombra, anti granizo e corta ventos. Saber que 
a probabilidade de uma granizada ou uma chuva 
forte é real e não fazer nada para reduzir perdas é 
incompreensível.

Na COTESI S.A vemos a defesa do ambiente como 
um dos pilares da nossa atividade. Nesse sentido, e 
para culturas com ciclos curtos (4-8 meses), onde 
a utilização intensiva de plásticos é uma prática co-
mum, desenvolvemos, em colaboração com um lí-
der mundial na produção de papel, um produto des-
tinado à cobertura do solo em hortícolas, que pode 
substituir o habitual “plástico preto”. Acreditamos 
que o papel anti relvas, totalmente biodegradável 
em apenas algumas semanas, virá a contribuir para 
uma produção mais ecológica. O seu lançamento 
no mercado acontecerá durante outubro de 2022, 
estando o produto a ser testado com parceiros.

A COTESI S.A estará sempre associada à agricultu-
ra, apresentando soluções de excelência para todos 
os ramos agrícolas, sejam estes os cereais, a pecuá-
ria, as culturas permanentes, a horticultura ou a vi-
ticultura. 

Desejamos que o novo ciclo que se aproxima seja 
de estabilidade e sucesso!

Tela de solo à base de papel, 
100% biodegradável em poucas semanas

Redes Cotesi protegem vinha do escaldão e dos pássaros
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Lusosem apresenta gama de biosoluções 
para proteção da vinha

A Lusosem conta com novas soluções de Biocontro-
lo em catálogo para as principais doenças da vinha, 
potenciando os mecanismos de defesa naturais das 
plantas e tornando-as, assim, mais resistentes a qual-
quer adversidade, quer biótica como abiótica.

Da mesma forma que os agentes patogénicos têm re-
velado o desenvolvimento de respostas de defesa e de 
mecanismos de resistência, assim também as plantas 
têm desenvolvido os seus mecanismos de defesa, des-
de a sua génese. Tendo em consideração as necessi-
dades e limitações atuais da produção e proteção da 
vinha em Portugal – das quais se destacam a redução 
de aplicação de químicos; a crescente retirada de subs-
tâncias ativas do mercado, que causa uma maior pres-
são sobre as moléculas que permanecem; e as limita-
ções à aplicação de cobre -, torna-se imperativo um 
olhar mais atento aos mecanismos de defesa naturais 
das plantas.

O reconhecimento de um agente patogénico pela 
planta desencadeia diversas reações de defesa conse-
quentes, desde o fortalecimento das paredes celulares, 
através da produção de polissacáridos, à produção de 
fitoalexinas e de proteínas PR, que conferem resistên-
cia local adquirida (LAR) e resistência sistémica adqui-
rida (SAR), respetivamente, frente a muitos agentes 
patogénicos.

Neste sentido, a Lusosem está a trabalhar uma nova 
gama de produtos que têm como base a tecnologia 
EPT (Econatur Polyphenol Technology), patenteada 
pela Econatur, com o objetivo de induzir e estimular as 
defesas naturais das plantas, ao nível da LAR e da SAR.

Econatur Polyphenol Technology

Tal como o nome indica, esta tecnologia contém poli-
fenóis, que são indutores de fitoalexinas. As fitoalexinas 
são compostos antimicrobianos que se acumulam nas 
plantas em elevadas concentrações após uma infeção 
bacteriana ou fúngica, e que ajudam a limitar a disper-
são do agente patogénico. Para além dos polifenóis, o 
complexo EPT contém, ainda, ácidos hidroxibenzóicos 
e poliálcoois. Os ácidos hidroxibenzóicos estimulam 
a produção de enzimas responsáveis por eliminar as 
espécies reativas de oxigénio, resultando na redução 
da peroxidação lipídica da membrana celular e numa 
maior capacidade antioxidante. Os polialcoóis favore-
cem o movimento e fluidez da seiva.
O SALIX e o LECTUM são dois dos produtos que têm 
por base a tecnologia EPT e que este ano já foram 
utilizados na proteção de vinhas em Portugal, em tra-
tamentos preventivos de míldio, e de Botrytis e oídio, 
respetivamente. Para além do efeito indutor de defesas 
naturais, têm um efeito fungicida que lhes é conferi-
do através de misturas de substâncias de base e que 
permite serem aplicados em alternativa a produtos de 
síntese química com efeito preventivo. O SALIX é com-
posto por extrato de Salix alba, lecitina de soja e clori-
drato de quitosano, enquanto o LECTUM é composto 
por lecitina de soja e extrato de Equisetum arvense.

Por último, o ACTICUPER, também formulado a partir 
da tecnologia EPT, é um produto composto por cobre 
de formulação orgânica. O cobre, enquanto elemen-
to nutricional, estimula os mecanismos de defesa das 
plantas, ao induzir a produção de proteínas responsá-
veis pela diferenciação e lenhificação da parede celular. 
O ACTICUPER está, então, posicionado para tratamen-
tos preventivos de oídio e numa estratégia de redução 
de cobre, permitindo reduzir em 50% a utilização deste 
metal pesado em mistura com produtos à base de oxi-
cloreto ou hidróxido de cobre.

Produtores de frutos vermelhos, 
Tropicais e subtropicais



Produtores de frutos vermelhos, 
Tropicais e subtropicais

Contactos

Estrada Senhora da Saúde Cx. Postal 297A, 8005-148 Faro

 (+351) 289 806 486
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JBI GROUP com mais de 30 anos de história.
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®

UMA MARCA PUBLINDÚSTRIA

Fizziologia – Elaboração 
de Vinhos Espumantes segundo 

o Método Clássico
Pedro Guedes

Agrobook
29,61 €
32,90 €

A Árvore em Portugal
Francisco Caldeira Cabral, 

Gonçalo Ribeiro Telles
APAP

22,50 €
25,00 €

Práticas de Viticultura  
– 3ª Edição

Urbano Moreira
Agrobook

22,41 €
24,90 €

visite-nos em www.booki.pt

A melhor seleção de livros técnicos!

Espaço
Sócios

Agrobook apresenta nova obra na Feira do Livro de Lisboa
No último dia da Feira do Livro de Lisboa, a Agro-
book, chancela de conteúdos agroalimentares da 
Quântica Editora, apresentou a sua nova obra - Tre-
moços, Chícharos e Ervilhacas de Portugal.
Com a presença da Prof. Maria Lisete Caixinhas, auto-
ra da obra que edita em coautoria com Paulo Forte, 
foi apresentada do passado dia 11 de setembro neste 
evento, contando com a participação do Prof. António 
Nogueira Lopes Aleixo, Professor Jubilado do Instituto 
Superior de Agronomia, do Eng. Jaime Ferreira, Pre-
sidente da Direção da Agrobio, e da Dra. Paula Cruz 
Garcia, Subdiretora Geral de Alimentação e Veterinária.
Esta é a segunda obra de uma coleção sobre legumi-
nosas, tendo em 2015 sido publicada a primeira, inti-
tulada Trevos, Anafes e Luzernas de Portugal. O livro 
aborda os géneros Lupinus, Lathyrus e Vicia, incluídos 
na família das leguminosas, plantas cuja relevância é 
notória face ao seu elevado valor agronómico, ambien-
tal e de saúde pública. O estudo botânico das espé-
cies incluídas nestes géneros tem sido efetuado desde 
2016, fornecendo assim informação sobre a história e 
importância destas leguminosas no nosso país e dan-
do-nos a conhecer as principais características botâni-
cas das principais espécies que ocorrem em Portugal.
As cerca de 50 espécies agora apresentadas são des-
critas e documentadas fotograficamente, desde a sua 
emergência após germinação até à formação da va-
gem com sementes. Pela ausência de trabalhos sobre 
este tema, e dado que conhecer as leguminosas de 

maior interesse forrageiro constitui um imperativo ético 
para quem trabalha a agricultura, esta é uma obra que, 
pelo seu contributo para a formação de estudantes, 
técnicos e outros interessados, surge como indispen-
sável para o conhecimento botânico destas espécies, 
desde os primeiros estados de desenvolvimento, en-
quanto ainda possuem cotilédones e/ou apresentam 
as primeiras folhas, o que permite o estudo das formas 
juvenis e facilita a identificação das plantas.

Pode adquirir esta obra na livraria Booki, acedendo 
ao QR CODE.
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Espaço
Sócios

Nova publicação da Elsevier/Academic Press 
“Improving Sustainable Viticulture 
and Winemaking Practices” 
com coordenação científica dos Professores do Instituto Superior 
de Agronomia (ISA), J. Miguel Costa e Sofia Catarino

Está disponível desde o dia 21 de março, o novo 
livro da Elsevier/Academic Press, “Improving Sus-
tainable Viticulture and Winemaking Practices”. O 
livro teve a coordenação científica dos Professo-
res e Investigadores do ISA e do LEAF, J. Miguel 
Costa (Viticultura) e Sofia Catarino (Enologia), e 
dos Professores José M. Escalona (Univ. das Ilhas 
Baleares, Espanha) e Piergiorgio Comuzzo (Univ. 
de Udine, Itália).

O livro é composto por um total de 24 capítulos e 
contou com a participação de 89 autores, nacio-
nais e estrangeiros (da Alemanha, Austrália, Bél-
gica, Brasil, Espanha, França, Itália, Nova Zelândia 
e Suécia). Ao longo das suas 538 páginas o livro 
disponbiliza uma visão atualizada sobre questões 
relativas à sustentabilidade da cadeia de produção 
da uva e do vinho. São descritos problemas e so-
luções ao nível da gestão dos recursos (solo, água, 
energia, aditivos, auxiliares tecnológicos, etc), são 
identificadas e discutidas boas práticas em Viti-
cultura e Enologia, recuperação de subprodutos e 
reciclagem, controlo analítico, bem como aspetos 
legislativos do setor. O livro enfatiza a importância 
e as limitações na implementação da circularidade 
no setor, recolha de dados e gestão da informa-
ção, e no uso de métricas relevantes para avaliar o 
impacto ambiental da fileira vitivinícola.

Esta nova referência da Elsevier será relevante 
para a indústria do vinho, através da promoção 
de melhores práticas no setor que garantam a sua 
competitividade e uma maior sustentabilidade 
económica, ambiental e social. O livro é dirigido a 
um público vasto, que inclui os profissionais do se-
tor da vinha e do vinho, académicos e estudantes, 
técnicos de diversas áreas e todos aqueles que es-
tão interessados em conhecer soluções mais ino-
vadoras e sustentáveis na produção de vinho.

Referência: Costa J.M., Catarino S., Escalona J., Co-
muzzo P., 2022. Improving Sustainable Viticulture 
and Winemaking Practices. 538 p. Academic Press, 
Elsevier, ISBN: 9780323851503.

Para mais informação: 
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  Novos sócios APH  Bem-vindos!
Nº2400 Guilhermina Marques Sócio Individual, Vila Real

Nº2401  Alltech Aditivos - Alimentação Animal Lda. Sócio Patrono Dourado, Rio de Mouro

Nº2402  Tiago Lopes  Sócio Estudante, Guimarães

Nº2403  Henrique Freire Sócio Individual, Queluz

Nº2404  Rocío Pérez Romero  Sócio Estudante, Almonte

Sócios Patrono

AGENDA APH
Experiências APH de Olivoturismo/Enoturismo
11 a 13 novembro 2022, Trás-os-Montes 

VitiVino 2022- II Simpósio de Viticultura & IV Colóquio Vitivinícola 
23 e 24 de novembro de 2022, Cine Teatro São João, Palmela

5º Simpósio Nacional de Fruticultura 
9 e 10 de fevereiro de 2023, Alcobaça

II Colóquio Nacional de Horticultura Social e Terapêutica
30 e 31 de março de 2023, Porto

6ª Edição 24H Agricultura Syngenta
1 e 2 abril 2023, Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Bragança

V Colóquio Nacional de Horticultura Biológica 
10 a 12 maio 2023, Instituto Politécnico de Viseu

IX Congresso Ibérico de Ciências Hortícolas 
5 a 9 de junho 2023, Centro de Congressos de Mérida, Espanha

VIII Jornadas Ibéricas de Horticultura Ornamental 
12 a 13 de outubro de 2023, Escola Superior Agrária de Coimbra 
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