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RESUMO 

 

A casta ‘Folgasão’ na Ilha da Madeira, é uma variedade branca e nobre do Vinho 

Madeira (com rotulagem ‘Terrantez’), produzindo vinhos monocasta de extrema 

qualidade. Esta casta é também, pelas características intrínsecas da casta e 

edafoclimáticas da ilha, suscetível ao oídio e à podridão cinzenta, tornando-se 

extremamente difícil a sua produção. 

Neste trabalho, pretendeu-se estudar os efeitos de uma desfolha à floração, e 

verificar os efeitos ao nível do rendimento e da qualidade das uvas. Foram efetuadas 

também, como fator de comparação, uma modalidade com desfolha ao pintor e uma 

outra modalidade sem qualquer desfolha, a que chamamos de Testemunha. 

Verificou-se através dos resultados obtidos, que ao nível de produções, estas não 

variaram com significância estatística, no entanto, ao nível da porosidade da sebe, 

concluiu-se que a sebe com o tratamento de desfolha à floração, apresentou-se muito 

mais arejada.  

Em relação às produções, as três modalidades em estudo apresentaram 

comportamentos semelhantes entre si.  

Verificou-se que uma melhoria ao nível da compacidade dos cachos, na incidência 

de oídio e podridão cinzenta na modalidade com desfolha à floração. 

No que concerne aos mostos, verificou-se neste estudo uma perda de qualidade 

considerando que houve uma redução na acidez total na modalidade de desfolha à 

floração. Já em relação à acidez volátil, a modalidade de desfolha à floração foi a 

modalidade que apresentou os valores mais baixos. 

Conclui-se assim que, a modalidade em estudo de desfolha à floração para a casta 

‘Folgasão’, de um modo geral mostrou-se mais interessante ao nível de parâmetros de 

qualidade, incutindo mais valias às uvas, não se repercutindo em perdas de produção 

significativas. Tem também, a vantagem económica de diminuir a necessidade de 

tratamentos fitossanitários na vinha, surgindo assim como uma alternativa aos 

tratamentos fitossanitários anti podridão, e uma aposta viável para a viticultura 

madeirense. 

 

Palavras-Chave: Vitis vinífera L., ‘Folgasão’, desfolha à floração, rendimento, 

qualidade.  



 

 

ABSTRACT 

 

The 'Folgasão' grape variety on Ilha da Madeira is a white and noble variety of 

Madeira Wine (‘Terrantez’ label), producing high quality single-variety wines. ‘Folgasão’, 

due to the intrinsic characteristics of this variety and edaphoclimatic of the island, is very 

susceptible to powdery mildew and gray rot, making its production extremely difficult. 

In this work, we aimed to study the effects of early defoliation (on flowering), and 

to verify the effects on yield and quality of grapes. Also, as a comparison factor, a 

modality with classic defoliation was applied at veraison and another modality without 

any defoliation, which we call a “Testemunha”. 

It was verified through the obtained results, that at the level of productions, these 

did not vary with statistical significance, however, at the level of the hedge porosity, it 

was concluded that the hedge with the treatment of early defoliation, was much more 

aerated. 

In relation to the productions, the three modalities in study presented similar 

behaviors among themselves. 

It was verified that an improvement in the compactness of the bunches, in the 

incidence of powdery mildew and gray rot in the mode with early defoliation. 

Regarding musts, this study showed a loss of quality considering that there is a 

reduction in total acidity in the mode of early defoliation. Regarding the volatile acidity, 

the modality of early defoliation was the modality that presented the lowest values. 

It was concluded that the modality in study of early defoliation to the flowering for 

the 'Folgasão' grape variety, in general was more interesting to the level of quality 

parameters, adding value to the grapes, not being reflected in losses of production. It 

also has the economic advantage of reducing the need for less phytosanitary treatments 

in the vineyard, thus appearing as an alternative to anti-rot phytosanitary treatments, and 

a viable bet for Madeiran viticulture. 

 

Key-words: Vitis vinifera L., 'Folgasão', early defoliation, yield, quality. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A entrada da videira no arquipélago da Madeira data do primeiro quartel do séc. 

XV, aquando do início do povoamento, tendo o encepamento como base castas 

provenientes de Portugal Continental e de outras regiões europeias. Eram as videiras 

inicialmente cultivadas nas regiões baixas e secas em virtude dos solos que eram 

irrigados estarem destinados à cana sacarina, cultura que na altura, tinha grande 

importância económica (Seabra, 1983). Desde então a cultura da vinha esteve sempre 

associada à ilha, sendo que se confundem o nome da ilha e do vinho. 

Durante esta história, com altos e baixos, podendo-se fazer referência à 

presença deste vinho nas mesas mais requintadas das cortes europeias, sendo o vinho 

preferido de reis, imperadores e estadistas (IVBAM, 2017), mas também fazendo parte 

da história o declínio com a incidência do oídio e da filoxera, no séc. XIX, passando de 

cerca de 40.000 pipas (no séc. XVIII) para as 500 pipas (na década de sessenta no séc. 

XIX) (Vieira,1991), as áreas de vinhas vinífera foram dizimadas, havendo então a 

proliferação na ilha dos Híbridos de Produtores Diretos, utilizados até então como porta 

enxertos. 

Durante este período, e apesar do aumento da vinha americana que surgiu como 

forma de fazer face à filoxera, a maior parte da produção de Vinho Madeira tinha por 

base as castas ‘Verdelho’ e a ‘Tinta Negra’, sendo também relatada a existência 

frequente de ‘Bual’, ‘Bastardo’ e ‘Terrantez’ (IVBAM, 2017). As castas que até então 

tinham dado nome ao Vinho Madeira pelo mundo, ficaram reduzidas a pequenas 

manchas pela ilha, correndo o risco de desaparecimento.  

Apesar das várias crises, ao virar do século, a produção e comercialização de 

Vinho Madeira recuperou e manteve-se no mercado projetando-se para o futuro. O 

século XXI inicia-se com o reforço da qualidade de um Vinho com mais de 500 anos de 

história. Hoje, os viticultores e o conjunto das empresas ligadas à produção e ao 

comércio do Vinho Madeira encontram-se fortemente empenhados na constante 

melhoria da qualidade deste Vinho, procurando, desde a plantação da vinha até ao 

engarrafamento do Vinho, contribuir para a preservação da fama e prestígio de um dos 

melhores vinhos do Mundo (IVBAM, 2017). 

A Região Demarcada da Madeira (RDM), compreendida pelas ilhas da Madeira 

e Porto Santo, abrange uma área vitícola de aproximadamente 500ha, sendo que a área 

de ‘Folgasão’ (‘Terrantez’), é apenas 0,39% da área de vinha da RDM (IVBAM, 2017). 

A casta ‘Folgasão’ B (‘Terrantez’) foi, até o ano passado considerada uma casta 

minoritária pelo IVV, I.P., já em vias de extinção, muito em parte, pelas características 

intrínsecas à casta, e que a torna tão especial e de difícil trato para os viticultores, sendo 
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muito suscetível a podridões e oídio. Estima-se que ao nível nacional, existam próximos 

a 300ha da casta, sendo por isso, a atual utilização desta casta ao nível nacional, inferior 

a 0,1% (Böhm s.d.). Ao nível da RDM estima-se que a área de plantação ronde os 2ha, 

aproximadamente 0,4% do encepamento regional (IVV, I.P.).  

Sabe-se que a origem da Casta é do Norte de Portugal. Já mencionada por Silva 

(1789), e por Lobo (1790), como ‘Folgazão’ em Lamego, Pinhel, Guarda, Castelo 

Branco, Lafões e Moncorvo e mencionado por Gyrão (1822), no Douro, Ourém e Borba. 

Sendo a região com maior expansão, a região de Trás-os-Montes (Böhm s.d.). Ao nível 

de classificação, na Região do Porto, Douro, Távora-Varosa, Madeira, produzem vinhos 

com qualidade DOC e no Minho, Trás-os-Montes e Beiras, classificado como Vinho 

Regional. 

A casta ‘Folgasão’, conhecida por ‘Terrantez’ na Ilha da Madeira, e havendo 

alguma confusão em relação aos termos, a portaria n.º 428/2000, de 17 de julho, vem 

ajudar nessa catalogação, autorizando apenas o uso do sinónimo ‘Terrantez’ na 

rotulagem de VLQPRD Madeira (atual DOP Madeira). Contudo, é comum e 

culturalmente conhecida na Ilha como ‘Terrantez’. 

É sabido, que os vinhos monocasta de ‘Terrantez’ são dos mais finos, ricos e 

raros dos Vinho Madeira, ganhador de inúmeros prémios nacionais e internacionais, de 

diversas empresas da Região. O ditado popular “As uvas ‘Terrantez’, não as comas nem 

as dês, para vinho Deus as fez” é sobejamente conhecido na Região, reconhecendo-se 

assim, tanto popularmente como entre os profissionais do sector a grande qualidade 

dos seus vinhos. 

Quanto ao grau de doçura, dentro dos tipos de Vinho Madeira, o ‘Terrantez’, 

enquadra-se dentro dos meio-seco e meio-doce.  

Considerando, estas duas vertentes, de, por um lado, a grande qualidade e 

apuro dos vinhos produzidos por esta casta, e por outro, a pouquíssima produção destas 

uvas por parte dos viticultores, devido às dificuldades culturais e agronómicas 

associadas a esta casta, adicionando também os desafios de orografia e clima região, 

dificultando ainda mais a sua produção, houve necessidade, por parte do Governo 

Regional, a um incentivo à produção desta casta. No conselho de Governo de 16 de 

julho de 2015, foi aprovada uma resolução regional (n.º 556/2015) (JORAM 2015) que 

estabelece um conjunto de medidas que visam o aumento da produção e valorização 

da produção da casta ‘Folgasão’ (‘Terrantez’). Entre elas, o quadro relativo ao novo 

regime de autorizações de plantações, ao RARRV – quanto ao direito de usufruir da 

elaboração gratuita dos respetivos projetos pelos serviços da Direção Regional de 

Agricultura, dentro do Programa POSEI - ser prevista uma majoração de 35% da “Ajuda 
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à Produção de Uvas” da casta ‘Terrantez’ chegando aos 1350€/Ton/ano, bem como, ao 

nível de prioridades quanto às assistências técnicas por parte do IVBAM, I.P.-RAM. 

Desta forma, qualquer contributo que sirva para melhorar o conhecimento e 

facilitar os maneios culturais e agronómicos a utilizar nesta casta de modo a incrementar 

as produções e facilitar o trabalho do viticultor, são sempre uma mais-valia. E é neste 

princípio, que este trabalho surge, visando, dentro de abordagens de uma viticultura 

moderna e mais competitiva, encontrar estratégias que visem minimizar estas 

dificuldades.  

Este estudo irá incidir sobre os efeitos da desfolha à floração na casta ‘Folgasão’ 

B (‘Terrantez’) (Vitis vinífera, L.) na Ilha da Madeira, nas componentes de rendimento e 

qualidade da uva.  

De há uns anos a esta parte, é notório o interesse crescente sobre os efeitos do 

microclima ao nível do cacho na composição e qualidade do vinho, pelo que o maneio 

do coberto vegetal através das chamadas “intervenções em verde”, em especial a 

desfolha, assume particular importância no que diz respeito a uma viticultura de 

qualidade (Carbonneau, 2009). Considerando as características orográficas do terreno, 

e que a mecanização raramente é possível, a importância de estudos em que a 

estratégia passe pelos maneios que possam ser feitos manualmente ganham assim 

maior importância. 

A desfolha é uma técnica cultural que se define como sendo a remoção de um 

número variável de folhas ao nível dos cachos (Queiroz, 2002). As maturações são 

favorecidas devido ao melhor arejamento e à melhor exposição dos cachos à luz 

(Andrade et al., 2005), também em situações de incidência de orvalhos ou chuva faz 

com que o cacho seque mais facilmente diminuindo o risco de doenças criptogâmicas. 

Facilita também a correta aplicação dos tratamentos fitossanitários, facilitando o acesso 

das caldas ao cacho (Andrade et al., 2005) (Machado, 2011). Numa região onde a 

vindima é efetuada na totalidade manualmente, também é importante referir, que esta 

intervenção aumenta o rendimento da vindima manual, uma vez que os cachos se 

encontram mais visíveis (Machado, 2011). 
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2. REVISÃO DE CONHECIMENTOS 

 

A combinação de algumas técnicas de cultivo como mobilizações e fertilizações, 

podem resultar no aparecimento de vinhas excessivamente vigorosas com sebes 

densas e ensombradas, que são ambientes adversos à produção de uvas de qualidade 

(Zoecklein et al., 1992) e favoráveis ao desenvolvimento de doenças criptogâmicas 

(Botelho, 2007). Smart (1985), propõem mesmo que é o microclima do coberto o que 

explica diferenças qualitativas na produção, em mesoclimas equivalentes.  

Para Smart & Robinson (1991), a melhor qualidade é resultado dum bom 

microclima no coberto vegetal, e não necessariamente a necessidade de baixa 

produção ou vigor. 

 

2.1. INTERVENÇÕES EM VERDE  

 

Numa viticultura competitiva, as intervenções em verde, são operações 

absolutamente obrigatórias tendo em vista uvas e vinhos de qualidade. São, por 

definição, realizadas durante o período de atividade vegetativa da videira. São um 

valioso instrumento na manipulação do microclima (clima dentro e na proximidade da 

folhagem) do coberto vegetal em especial na zona frutífera, com reflexos a nível 

sanitário e fisiológico, permitindo excelentes condições para o desenvolvimento das 

uvas. Assumem maior importância em vinhas vigorosas, que apresentem desequilíbrios 

microclimáticos, em consequência da heterogeneidade da vegetação, sobreposição 

foliar e ensombramento dos cachos (Castro et al., 2006). 

Segundo Branas (1974), as intervenções em verde englobam todas as 

operações efetuadas sobre os órgãos herbáceos da videira passíveis de modificar o seu 

número, peso, superfície e posição. Estas intervenções têm como objetivos, 

nomeadamente: 

i. a correção da poda de inverno; 

ii. restabelecer o equilíbrio entre vegetação e frutificação; 

iii.  melhorar o microclima a nível dos cachos; 

iv. estabelecer um coberto equilibrado que permita uma boa maturação dos cachos; 

v. promover o vingamento (quer através da redução do ritmo e crescimento quer 

pela melhoria do microclima na zona produtiva da sebe); 

vi. facilitar o controlo do vigor e da superfície foliar exposta; 

vii. reduzir ou impedir o desenvolvimento de doenças; 

viii. aumentar a eficácia dos tratamentos e a operação de vindima; 
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ix. facilitar a circulação das máquinas, tornar a poda de inverno do ano seguinte 

mais fácil; 

x. controlar a produção através da monda de cachos ou inflorescências (neste caso 

de estudo, através da desfolha precoce), permitir a formação da estrutura 

permanente das jovens videiras; 

xi.  finalmente, conduzir a uma diminuição geral dos custos da produção, se 

possível com aumento de rendimento e ganhos de qualidade (Lopes, 1994; Mota  

& Garrido, 2001; Queiroz, 2002.). 
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3. MICROCLIMA E SANIDADE DAS UVAS 

 

O estado sanitário das uvas é fortemente afetado por doenças causadas por 

fungos, sendo as principais, o oídio (provocado pelo fungo Uncinula necator (Schw. 

Burr.)), a podridão cinzenta (Botrytis cinerea, Pers.) e o míldio (Plasmopara vitícola, L.), 

já que são, normalmente, os que provocam maiores prejuízos.  

Considerando as características edafoclimáticas na Região Demarcada da 

Madeira, são estas doenças criptogâmicas mais comuns ao longo do ciclo vegetativo, 

não sendo raras as vezes que por campanha, são efetuados mais de seis tratamentos 

fitossanitários contra míldio e oídio (utilizando caldas mistas ou simples), bem como, 

pelo menos uma, e indo até três, para a podridão, sendo que estas são as mais caras.  

Uma vez que neste trabalho vamos avaliar a incidência do oídio e da podridão 

na casta ‘Folgasão’, considerando que são as duas lutas mais comuns nesta casta, 

sinteticamente, podemos dizer que, o oídio provoca a morte das células da película 

levando ao fendilhamento dos bagos, deixando estas de acompanhar o crescimento da 

polpa. A podridão cinzenta provoca danos ao nível da produção e ao nível da qualidade, 

já que durante os ataques deste fungo há exposição do conteúdo das uvas ao exterior, 

abrindo-se assim uma porta para a entrada de diversos microrganismos, entre os quais 

bactérias acéticas que poderão inclusive dar origem à podridão acética (Botelho, 2007). 

Segundo Martins (1996), a incidência destes fungos manifesta-se 

preferencialmente quando existem condições de humidade atmosférica elevada, 

temperaturas médias e luz difusa. Em cobertos densos, comparativamente com o 

exterior, no seu interior a intensidade e qualidade luminosa são reduzidas, a velocidade 

do vento é mais baixa e a humidade é superior (Zoecklein et al., 1992) (Botelho, 2007). 

Estas condições conduzem a uma maior suscetibilidade de incidência de doenças 

provocadas por fungos, já que a penetração de fitofármacos é reduzida e a humidade 

relativa é elevada (Smart, 1985). Diversos autores observaram a redução da incidência 

e severidade da podridão, devido a técnicas de gestão da vegetação que diminuem com 

a densidade da sebe (Zoecklein et al., 1992) (Botelho, 2007). 

  



 

13 
 

4. RENDIMENTO E PRODUÇÃO 

 

O rendimento de uma videira é determinado pela taxa de abrolhamento, pela 

fertilidade, pelo vingamento e pelo peso de cada bago. O efeito da densidade do coberto 

sobre a fertilidade continua a ser tema de debate. Smart et al., (1982), e Kliewer et al., 

(1988), verificaram que existe uma relação positiva entre a radiação solar incidente nos 

gomos, durante a fase de diferenciação floral, e a sua produtividade no ano seguinte. 

No entanto, Koblet (1987), não registou qualquer diferença de fertilidade entre videiras 

com desfolha e sem desfolha, e, portanto, com cobertos mais ou menos densos. 

Candolfi-Vasconcelos & Koblet (1990), constataram que, para além da incidência de 

radiação, a área foliar existente durante as três semanas que se seguem à floração 

influencia decisivamente no rendimento, já que uma redução significativa da área foliar 

nessa altura pode não só reduzir o vingamento, como também reduzir a fertilidade do 

ano seguinte, por insuficiente fornecimento de fotoassimilados, aos gomos em 

diferenciação floral (Botelho, 2007). Desta forma, práticas que, para além de reduzirem 

a densidade do coberto, também reduzem a área foliar por gomo, como seja a desfolha, 

podem originar diminuição de fertilidade no ano seguinte (Botelho, 2007).  

O primeiro fator a considerar nas decisões relativas à desfolha é quando é que 

deverá ser realizada, e mais importante ainda há que considerar a capacidade 

fotossintética das folhas removidas. O máximo de capacidade fotossintética de uma 

folha é atingido entre os 30 e 35 dias, havendo um decréscimo progressivo a partir dos 

50 dias (Poni et al., 1994). No entanto é sabido que, os efeitos mais negativos sobre o 

vingamento ocorrem se a desfolha for efetuada entre a floração e o vingamento (Poni et 

al., 2006) (Diago et al., 2009), pois a necessidade em fotoassimilados na floração é 

determinante para o vingamento dos frutos (Coombe, 1959) (Caspari & Lang, 1996). 

Segundo Poni (1994), a desfolha, quando realizada próxima da floração, pode promover 

uma maior área foliar secundária, que mais tarde atingirá o seu maior potencial ao pintor, 

altura de grande acumulação de açúcares nos bagos, existindo uma boa proporção de 

folhas jovens e ativas aquando da maturação. Poni et al., (2006), e Poni et al., (2009), 

verificou que após executarem uma desfolha precoce severa à floração, a área foliar 

total à vindima era superior nas modalidades desfolhadas devido ao acréscimo da área 

foliar secundária. Segundo Botelho (2007), até ao estado fenológico de bago de ervilha, 

são as folhas basais que contribuem com a maior parte dos fotoassimilados para as 

uvas, sendo que, posteriormente, são as folhas de posições sucessivamente mais 

elevadas que vão contribuindo em maior quantidade para esta produção. Na fase final 

da maturação, são as folhas das netas que assumem o papel preponderante na 

produção de fotoassimilados (Castro et al., 2006). A desfolha realizada antes do pintor 
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provoca uma resposta, por parte da planta, através da emissão de netas e o incremento 

de área foliar secundária, que será tanto maior quanto maior for a intensidade de 

desfolha (Botelho, 2007). Ollat & Gaudillère (1998), referem que a compensação da área 

foliar perdida é gradual, tendo-se verificado que a recuperação total da área foliar, 

perdida numa desfolha logo após o vingamento, só se deu ao pintor. Caso a desfolha 

seja realizada durante ou após o pintor, a resposta não é consensual já que uns autores 

observaram a ausência de resposta da planta, e outros o contrário (Botelho, 2007). No 

entanto, este autor também cita que a desfolha não influencia, significativamente, a área 

foliar desenvolvida pela videira no ano seguinte. A desfolha ao pintor não traz perdas 

significativas ao nível da fotossíntese, uma vez que são removidas as folhas mais velhas 

e por isso com menor capacidade fotossintética (Vasconcelos & Castagnoli, 2000). Por 

outro lado, quando realizada mais precocemente, observa-se um aumento da taxa 

fotossintética das folhas remanescentes (Candolfi-Vasconcelos et al., 1994; Koblet et 

al., 1994). 

A densidade do coberto pode também influenciar o peso dos bagos. Alguns 

autores defendem que, devido à exposição direta e às elevadas temperaturas, pode 

ocorrer uma redução do peso dos bagos (Botelho, 2007). Por outro lado, uma menor 

área foliar durante a fase de multiplicação celular pode afetar o tamanho dos bagos, já 

que limita o fornecimento de fotoassimilados durante o crescimento destes, mas não 

reduz a capacidade de acumulação durante a maturação, pois a área foliar removida foi 

compensada pelo maior desenvolvimento de área foliar secundária (Botelho, 2007). 

Ollat & Gaudillère (1998), tinham já constatado que durante a maturação a importação 

de hidratos de carbono, pelos bagos, é três vezes maior que durante o período de 

crescimento. No entanto, Botelho et al., (2007) referem que menores densidades do 

coberto, por reduzirem a intensidade dos ataques de Botrytis cinérea, Pers., impediram 

a perda de peso dos bagos e consequentemente aumentaram o rendimento, na casta 

Alfrocheiro, na região do Dão em 2004, que possui grande suscetibilidade a este 

problema fitossanitário (Botelho, 2007).  

Diz ainda Botelho (2011), que os efeitos da desfolha sobre a atividade fisiológica 

da videira não são apenas os verificados ao nível foliar. Ocorrem também, por exemplo, 

respostas por parte da planta ao nível do crescimento das raízes, havendo um aumento 

da densidade radicular em consequência da desfolha (Hunter & Le Roux, 1992), e ao 

nível da composição da seiva, cuja concentração total de azoto e concentração de 

amónia baixam (Marangoni et al., 1986). 
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4.1.  QUALIDADES ORGANOLÉPTICAS 

 

Embora este estudo não passe pelo estudo das qualidades organoléticas da 

casta ‘Folgasão’, apenas porque não foi possível em tempo útil, achamos interessante 

apresentar aqui alguns conhecimentos nesta área, uma vez que, considerando as 

qualidades organoléticas conhecidas através dos vinhos monocasta desta variedade, 

não seria nada interessante que estas fossem minimizadas através das intervenções 

efetuadas na vinha. Seria interessante sim, melhorá-las.  

Um estudo que incidiu sobre a desfolha à floração na casta ‘Mandó’, no sudeste 

da Espanha, provocou a redução da compacidade e o rendimento do cacho, incutiu 

também, um aumento no índice de fenóis totais, antocianinas e da concentração de 

taninos na uva. As qualidades organoléticas também foram melhoradas com a desfolha, 

produzindo agora vinhos com qualidade premium com esta intervenção na casta (Diego, 

et al., 2014). 

Num estudo efetuado por Palliotti et al., (2012) em que foi utilizada uma cultivar 

tinta, diz que a desfolha à floração tendencialmente aumenta o incremento de 

complexidade sensorial aos vinhos. O aumento da complexidade aromática é também 

citado por Diago et al., (2009), associando à melhor exposição do cacho. Palliotti et al., 

(2012), conclui no seu estudo que a desfolha antes da floração, com eliminação de 75-

80% de área foliar presente nos lançamentos são uma técnica vantajosa. Com este 

estudo verificou-se que a diminuição dos fotoassimilados a longo prazo, proporcionou 

cachos mais leves e menos compactos, e uma melhoria no estado fitossanitário das 

uvas, bem como, aumento da acidez total e da concentração de compostos fenólicos 

nos mostos.  

Devido aos resultados obtidos serem tão positivos, esta técnica de gestão da 

vegetação pode ser efetuada também em vinhas caracterizadas por elevado vigor e 

densidade vegetativa, onde ocorre ensombramento dos cachos e elevada incidência de 

doenças criptogâmicas de difícil controlo, como já aqui fizemos referência. De acordo 

com as campanhas e o estado de maturação das uvas, os vinhos produzidos a partir da 

casta ‘Ciliegiolo’ em que se adotou a técnica da desfolha precoce, foram mais 

exuberantes na cor e nos aromas, com um incremento de estrutura, com mais 

intensidade de cor e com características olfativas e retronasais mais interessantes, bem 

como, incutiu mais potencial de guarda.  

Num outro estudo sobre a desfolha na casta ‘Sauvingon blanc’, teve um impacto 

determinante sobre o cacho, bem como sobre os metabólitos primários e secundários 

responsáveis pelo sabor dos vinhos da casta ‘Sauvignon blanc’. A desfolha na fase de 

pré-pintor foi mais eficaz do que antes da vindima. A intensidade da remoção de folhas 



 

16 
 

foi de grande importância para criar um melhor microclima na vegetação e uma melhoria 

na qualidade da uva. Como também já vimos, as desfolhas mais severas tornaram-se 

mais eficazes no controlo da podridão do que as mais suaves, no entanto Ferrari et al., 

(2017), faz referência que mesmo quando foram realizadas precocemente, reduziu 

significativamente o conteúdo do Azoto Facilmente Assimilável e traduziu-se numa 

coloração mais amarelada dos mostos que na maioria dos casos, é considerado 

indesejável. No entanto, nas alturas de maior pressão à doença poderia justificar 

tratamentos fitossanitários obrigatórios. Nestas situações, sugere também, a utilização 

do pó de caulino como uma ferramenta útil para evitar os efeitos negativos de exposição 

excessiva ao sol após a desfolha (Ferrari et al., 2017). 

Comparando o caso do estudo de Ferrari et al., (2017), com o apresentado neste, 

no caso da casta ‘Folgasão’, e dado a serem ambas variedades brancas, e 

considerando que o ‘Folgasão’ é para a produção de DOP Madeira, um vinho licoroso 

já com características oxidativas não perdendo a qualidade, esta questão torna-se 

irrelevante no resultado, tornando ainda mais interessante os resultados em relação à 

resposta fitossanitária e ao vigor da vegetação. 
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5. MATERIAL E MÉTODOS 

 

1.- CARACTERIZAÇÃO DO CAMPO EXPERIMENTAL DO ESTREITO DA CALHETA – INSTITUTO DO 

VINHO, DO BORDADO E DO ARTESANATO DA MADEIRA, I.P.- RAM 

 

O estudo decorreu no Campo Experimental de Vinhas do Estreito da Calheta, 

adstrito ao Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, I.P.-RAM 

(IVBAM, I.P.-RAM). Este campo tem uma área total de 2ha de vinha, com 22 talhões 

diferentes em estudo. Situa-se na Freguesia do Estreito da Calheta, Concelho da 

Calheta, a sudoeste da Ilha da Madeira (32° 44’05.34’’N 17°11’13.28’’W). 

 

 

Figura n.º 1 - Ortofotomapa do Campo Experimental do Estreito da Calheta, com a delimitação a verde da 

localização do ensaio. (Fonte: IFAP, I.P. (adaptado por Freitas-Machado, R., 2017)) 

 

Este campo visa a preservação do património vitícola regional, ao nível de castas 

e clones, bem como, estudo e adaptação de práticas vitícolas adequadas à Região. 

Algumas das parcelas deste campo, são também parcelas de vinhas mãe de garfos 

para a multiplicação vegetativa de variedades regionais, para enxertias no local, bem 

como para fornecimento de material vegetativo vitícola ao Centro de Enxertia na Mão 

do Caniçal para a realização de enxertos prontos. De salientar que neste campo, há 

também um campo de vinhas mãe de garfos, em abrigo, da casta em estudo. As 

produções dos campos são para ofertas institucionais. 

Dos trabalhos de experimentação vitícola que foram desenvolvidos neste 

Campo, salientam-se entre outros, a afinidade e adaptação de diferentes porta-

enxertos, estudos da fenologia e valor enológico das castas e clones regionais, bem 
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como de adaptação de castas introduzidas mais recentemente na Região para DOP 

Madeirense (anterior VQPRD) através de estudos agronómicos e enológicos, sobre 

sistemas de condução/armação da vinha, bem como sobre tipos de podas às diferentes 

variedades. 

 

5.1. CARACTERIZAÇÃO DA PARCELA 

 

A parcela encontra-se no talhão 6 do Campo Experimental de Vinhas do Estreito 

da Calheta, com uma área total de 1065m2, e de SAU 1028m2, num Campo de 

experimentação clonal da casta ‘Folgasão’ (‘Terrantez’), com os clones M3/10 e M3/4 

(não certificados). O talhão possui um total de 444 plantas, em que o porta enxerto 

utilizado é o R99. A vinha foi plantada no dia 27-05-2005 e enxertada no dia 03-02-2006. 

O compasso de plantação é 1,85m x 1,20m, com uma densidade de plantação de 2574 

plantas/ha, armada em espaldeira, conduzida em monoplano vertical ascendente e 

podada em cordão Royat unilateral.  

A parcela tem 15 linhas, orientadas Este - Oeste. O ensaio foi efetuado em 12 

delas, excluindo as linhas das extremidades. 

 

    

Figura n.º 2 - Vista geral da parcela onde foi efetuado o ensaio  

 

5.2. CARACTERIZAÇÃO EDAFOCLIMÁTICA DA REGIÃO 

 

Os terrenos agrícolas da Ilha da Madeira tiveram a sua origem em rochas 

vulcânicas, principalmente basaltos, traquites, tufos e escórias. Não tem sido o solo, um 

fator condicionante da agricultura madeirense, devido à sua própria composição química 

e às fertilizações orgânicas e químicas que o agricultor faz em larga escala. A 

monumental obra efetuada pelo povo madeirense, a construção dos “poios” (socalcos 

tradicionais com paredes de pedra aparelhada), introduziu um certo artificialismo na 
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constituição do solo. As terras eram transportadas de várias zonas, o que deu aos 

terrenos características de uniformidade quanto à fertilidade, profundidade e textura o 

que, os torna com uma aptidão agrícola muito semelhante (Seabra, 1983). 

Ao nível da caracterização e classificação dos solos da zona onde se encontra 

o ensaio, são do tipo Andossolos, ricos em argila do tipo alofana, são solos profundos, 

com mais de 1,5 m de espessura, com mais de 20% de matéria orgânica, água utilizável 

> 200 mm, pH em água 4,6, pH em NaF – 11,6 (Ricardo et al., 1992) (Sequeira, 2015). 

A Ilha da Madeira, que geograficamente se encontra na zona de clima sub-

tropicais, caracteriza-se por ter muitos microclimas determinados pela influência do 

relevo acentuado, desde a cota mais baixa até ao ponto mais alto de 1862 m (Pico 

Ruivo). A orientação este-oeste da cordilheira central e dos planaltos, com altitudes 

superiores a 1200 m, perpendicular aos ventos predominantes de nordeste, determina 

uma vertente sul protegida e soalheira, e uma vertente norte mais exposta, com uma 

insolação reduzida, exceto em algumas localidades junto ao litoral. A amplitude de 

variação térmica anual é relativamente fraca nas localidades do litoral, sendo mais 

acentuada nos picos mais altos.  

A média anual da humidade relativa varia de 55%, junto à costa, até 

aproximadamente 90%, na zona dos nevoeiros. Os ventos predominantes são os de 

nordeste (os alísios), e atingem o território da Ilha durante a maior parte do ano, sendo 

os dominantes de sul e sudoeste (Prada et al., s.d.). A precipitação anual na vertente 

sul da Ilha pode rondar os 500 mm a 650 mm, e na vertente norte 1000 mm.  

De acordo com a classificação de Thornthwaite, o clima da Madeira varia desde 

semiárido (D) - apenas em três reduzidas áreas do litoral sul - até super-húmido (A) em 

direção à região montanhosa do interior. As zonas climáticas, que no litoral norte são 

logo de clima húmido (do tipo 82, pelo menos), desenvolvem-se em faixas mais ou 

menos estreitas em geral sensivelmente paralelas à costa e acompanhando o relevo. 

Assim, o clima torna-se progressivamente mais húmido e mais frio com a altitude, 

sucedendo-se os tipos D B3' d a', C1 B3' d a' ou C1 B3' s a', C2 B2' s a',B1 B2' s a', 

B2B2' s a', B3B2' r a', B4B1' r a' e A B1' r a' ou A B1' s a' (Ricardo et al., 1992) (Silva, 

2007). Segundo a classificação de Köppen, o clima da Madeira é mesotérmico com 

chuva e sem quedas regulares de neve, na maior parte da ilha com Verão pouco quente 

mas extenso (tipo Csb) ou, em estreita faixa da costa sul, com Verão quente (Csa) 

(Ricardo et al., 1992) (Silva, 2007). 

 

http://1.bp.blogspot.com/_ZU6VB2RVm7s/Sl5Mgl_m8eI/AAAAAAAAAF0/kPs57taSdKo/s1600-h/hipsometria.gif
http://2.bp.blogspot.com/_ZU6VB2RVm7s/Sl4dsZsoX2I/AAAAAAAAAFM/jOVeKrSS8zI/s1600-h/precipitacao_madeira.gif
http://www.meteo.pt/pt/areaeducativa/otempo.eoclima/clima.pt/index.html
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Figura n.º 3 - Mapa da superfície agrícola útil de vinha da Ilha da Madeira; Fonte: (Prada et al., s.d.) 

5.3. MATERIAL VEGETATIVO 

 

A plantação foi efetuada com R99, e posteriormente enxertado em ‘Folgasão’. 

Quadro n.º 1 – Caracterização ampelográfica da casta ‘Folgasão’ 

 

Sinonímia ‘Terrantez’ (DOP Madeira) 

Abrolhamento Época de rebentação Precoce 

Pâmpano Porte Ereto 

Fertilidade dos gomos basais Média 

Vigor Médio 

Inflorescência Flor Hermafrodita 

Folha Adulta Tamanho Médio 

Forma do limbo Orbicular 

Número dos lóbulos Três 

Sarmento Cor Castanha 

Cacho Comprimento Curto 

Compacidade Elevada 

Comprimento do pedúnculo Curto 

Forma Cónica 

Número de asas 1-2 Asas 

Peso Baixo 

Bago Tamanho Pequeno 

Forma Esférica achatada 

Coloração da polpa Não corada 

Consistência da polpa Ligeiramente firme 

Sabores particulares Ausentes 

Grainhas Bem formadas 

Mosto Teor alcoólico provável Médio 

Acidez total Média 

Perfil de 

Microssatélites 

 VVS2 VVMD5 VVMD7 VVMD27 VrZAG62 VrZAG79 

Alelo 1 135 232 239 185 194 245 

Alelo 2 153 240 243 189 204 251 
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A casta ‘Folgasão’ B (‘Terrantez’) segue a seguinte caracterização ampelográfica 

(apresentamos apenas as que achamos mais significativas para este estudo) pelo 

método OIV (Faustino, 2013), compilada no quadro n. º1. 

Ao nível de fenologia, apresenta em relação à casta Fernão Pires, abrolhamento 

e floração precoce, pintor e maturação, época média. Ao nível do potencial vegetativo, 

apresenta muito pouca tendência para desenvolvimento de netas, média rebentação 

múltipla (Böhm, s.d.) e desenvolvimento de raízes aéreas. 

Quanto ao índice de fertilidade sabe-se que as varas do 1º gomo dão em média 

1,3 inflorescências por gomo abrolhado, as varas do 2º gomo 1,43 e as varas do 3º 

gomo 1,35, segundo (Böhm, s.d.). 

 

 

Figura n.º 4 – Cacho e folha da casta ‘Folgasão’ B (‘Terrantez’), no estado fenológico M “Cacho Maduro”. 

 

Apresenta produtividade média/baixa, sendo que poderá chegar as 7000kg/ha, 

no entanto, apresenta-se irregular quanto a estabilidade de produção (diferenciando-se 

em anos e localidades). No entanto, é considerada uniforme ao nível de homogeneidade 

de produção entre plantas. Segundo Böhm (s.d.), a produção recomendada é de 

4000kg/ha. Apresenta alguma sensibilidade abiótica ao desavinho e a bagoinha, quanto 

a sensibilidade criptogâmica apresenta-se sensível ao oídio e moderadamente ao míldio 

e à podridão. Quanto à sensibilidade a parasitas, a casta apresenta elevada capacidade 

de sobrevivência à filoxera (Cincinnato, 1900) (Böhm, s.d.). 

Para além das características ampelográficas já descritas, será de salientar que 

Böhm (s.d.), também diz que apresenta película fina e 2,2 grainhas por bago em média.  
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5.3.1. Porta-Enxerto R99 

 

Este porta-enxerto do tipo Rupestris x Berlandieri, ampelograficamente, 

apresenta extremidade folhosa (ápice, folhas jovens e pâmpanos) com fraca densidade 

de pelos prostrados, com forte pigmentação antociânica generalizada. Pâmpano 

costado, glabro, avermelhado na extremidade. Apresenta porte ereto. Com flor 

masculina. Folhas pequenas, reniformes, glabras, com bordos involutos, sem 

empolamento, verde-claro, seio peciolar em V, dentes curtos e convexos. Página inferior 

glabra com fraca pilosidade nas nervuras.  

Quanto à adaptação e comportamento é muito vigoroso, adaptado a solos secos 

e de baixa fertilidade, sendo, contudo, de evitar situações de reação ácida ou muito 

asfixiantes. Induz alta produtividade, o que em algumas castas pode conduzir à 

diminuição de qualidade de mostos. Boa resistência à secura e sensibilidade à 

humidade do solo. É muito sensível à deficiência de potássio no solo. É desaconselhável 

em solos salgados, resistindo até cerca de 17% de calcário ativo.  

Tem boa resistência aos nematodes galícolas (Género Meloidogyne) 

(Magalhães, 2008). 

 

5.4. DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

Neste estudo, foram considerados três tipos de tratamentos diferentes, 

distribuídos em quatro repetições - Blocos. Cada bloco com um tipo de tratamento por 

linha, sendo este tratamento escolhido aleatoriamente. Ao todo, são 12 unidades 

experimentais (4 blocos x 3 modalidades), cada uma com 10 cepas marcadas, 

selecionadas a priori segundo o correto estado fitossanitário e desenvolvimento 

vegetativo. Desta forma, no total, o ensaio foi efetuado sobre 120 plantas, com 

características edáficas semelhantes sendo que foram eliminadas as linhas dos limites 

da parcela.  

 

As modalidades em estudo são: 

 

Test. – Testemunha - tratamento sem Desfolha 

D. Pint. – Desfolha ao Pintor - tratamento em que a desfolha foi efetuada no fim 

do pintor/início da maturação, tendo sido retiradas entre 3 a 5 folhas principais 

D. Flor. – Desfolha à Floração Severa – tratamento em que a desfolha foi 

efetuada até 7-8 folhas da base dos sarmentos ao Início da Floração 
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Em resumo: 

Número de unidades experimentais: 3 modalidades x 4 repetições = 12 unidades 

experimentais 

Número de plantas por unidade experimental: 10 videiras (Nº total de videiras 

estudadas = 120) 

 
B

lo
c
o
 I

 

Test.   

D. Pint.   

D. Flor.   

B
lo

c
o
 I

I 

D. Flor.   

Test.   

D. Pint.   

B
lo

c
o
 I

II
 

D. Pint.   

Test.   

D. Flor.   

B
lo

c
o
 I

V
 

D. Pint.   

D. Flor.   

Test.   

Figura n.º 5 - Delineamento experimental do ensaio – Talhão 6, Campo Experimental do Estreito da Calheta, 

2017 

 

Por modalidade colocou-se uma fita colorida em redor de cada tronco de videira 

para maior facilidade de distinção entre as modalidades e marcação das plantas em 

estudo. Assim, a cor branca correspondeu às plantas da modalidade Testemunha, as 

de cor vermelha às de Desfolha ao Pintor e as verdes à modalidade em que se efetuou 

a Desfolha à Floração. 

Foram igualmente identificadas, também as estacas de topo de cada linha, de 

modo a facilitar a recolha de dados. 
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Figura n.º 6 - Vista geral das unidades experimentais e respetivas marcações coloridas. 

 

5.5. METODOLOGIAS 

 

Todos os estados fenológicos registados, seguem a Escala de Baggiolini, (1952).  

 

5.5.1. Intervenções em verde 

  

5.5.1.1. Desladroamento 

 

O desladroamento foi efetuado durante todo a ciclo vegetativo, mais 

predominantemente, nos meses de maio e junho. Foi sempre realizado manualmente. 

Sempre que necessário, foram deixados ladrões para “esperas” de modo a rebaixar a 

poda no ano seguinte. 

 

5.5.1.2. Orientação da vegetação 

 

Dadas as características da casta, de ter uma certa tendência a retombar os 

pâmpanos, houve necessidade de orientar a vegetação ao longo do ciclo, 

nomeadamente, nas fases que precediam ao levantamento de dados, tratamentos 

fitossanitários ou qualquer outra intervenção, de modo a facilitar as operações. 
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Figura n.º 7 - Ensaio antes e depois de orientada a vegetação.  

 

5.5.1.3. Desponta 

 

Foram efetuadas despontas ao longo do ciclo vegetativo, mas com maior 

incidência nos dias 3 de julho e 2 de agosto, todas elas com recurso a tesouras de cabos 

longos. 

 

5.5.1.4. Desfolha 

 

A desfolha à floração foi efetuada no dia 06 de maio de 2017, encontrando-se a 

vinha no estado fenológico Início de floração.  

Foram efetuadas nas unidades experimentais marcadas a verde, em toda a 

extensão das mesmas. O método foi manual, sobre as folhas dispostas na base de 

todos os pâmpanos das videiras desta modalidade. Foram também removidas as netas 

que se encontravam abaixo da oitava inserção.  

 

                                 

Figura n.º 8 - Ensaio com visualização de uma das unidades experimentais – Desfolha à Floração, no antes, 

durante e após a intervenção. 
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A desfolha ao pintor foi efetuada a 02 de agosto de 2017, encontrando-se a vinha 

no estado fenológico Pintor (M). A desfolha foi efetuada de modo a proporcionar um 

melhor arejamento na zona do cacho, variando de 3 a 5 folhas retiradas. O método foi 

manual, sobre todas as videiras das unidades experimentais marcadas a vermelho.  

 

5.5.2. Fertilidade - Taxa de Abrolhamento, Índice de Fertilidade Potencial e 

Prático, Taxa de Vingamento 

 

Uma vez que o ensaio teve início após o abrolhamento da vinha, a contabilização 

da carga à poda foi efetuada já com lançamentos. Assim, aquando da contabilização 

dos olhos deixados na poda, foram contados também, os olhos abrolhados e ladrões.  

Em cada uma das linhas, unidade experimental, foi marcada uma videira 

equilibrada, desta foi marcado um pâmpano, e deste foi marcado um cacho. Nos casos 

que havia mais de um cacho por sarmento, foi escolhido o cacho da base.  

 

 

Figura n.º 9 – Pormenor da marcação do sarmento 

 

No estado fenológico Início da Floração (I), foram contabilizadas as flores das 

inflorescências, para posterior comparação com o número de bagos, e assim, verificar 

a taxa de vingamento em cada uma das modalidades. 

As flores das inflorescências foram contabilizadas no dia 06 de maio de 2017. 

Para o efeito, as contagens foram efetuadas de forma faseada, pelos botões florais, de 

forma a diminuir o erro nas contagens. Foram contabilizadas flores de 12 inflorescências 

(dos cachos, sarmentos e das plantas marcadas), uma por cada unidade experimental. 
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Através desta determinação, foi possível posteriormente, calcular a taxa de vingamento, 

nas diversas modalidades em estudo, através, também, dos bagos vingados nestes 

mesmos cachos. 

 

A taxa de abrolhamento foi calculada da seguinte forma: 

 

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝑏𝑟𝑜𝑙ℎ𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
𝑛. º 𝑑𝑒 𝑜𝑙ℎ𝑜𝑠 𝑎𝑏𝑟𝑜𝑙ℎ𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑛. º 𝑑𝑒 𝑜𝑙ℎ𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑖𝑥𝑎𝑑𝑜𝑠 à 𝑝𝑜𝑑𝑎 
 × 100 

Equação n.º 1 - Taxa de Abrolhamento 

 

Quanto ao número de inflorescências, foram contabilizados no estado fenológico 

“Flores Separadas” (H). Procedeu-se então à determinação do Índice de Fertilidade 

Potencial. Foi calculada da seguinte forma: 

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐹𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 =  
𝑛. º 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠𝑐ê𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠

𝑛. º 𝑑𝑒 𝑜𝑙ℎ𝑜𝑠 𝑎𝑏𝑟𝑜𝑙ℎ𝑎𝑑𝑜𝑠
 × 100  

Equação n.º 2 - Índice de fertilidade potencial 

Bem como do Índice de Fertilidade Prático: 

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐹𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑃𝑟á𝑡𝑖𝑐𝑜 =
𝑛. º 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠𝑐ê𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠

𝑛. º 𝑑𝑒 𝑜𝑙ℎ𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑖𝑥𝑎𝑑𝑜𝑠 à 𝑝𝑜𝑑𝑎
 × 100 

Equação n.º 3 - Índice de fertilidade prático 

 

Foi igualmente calculado a Percentagem de Vingamento, seguindo o seguinte 

cálculo: 

 

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑛𝑔𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑛. º 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑔𝑜𝑠

𝑛. º 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠
 × 100 

Equação n.º 4 - Taxa de vingamento 
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5.5.3. Caracterização da Estrutura do Coberto Vegetal 

5.5.3.1. Estimativa da Área Foliar 

 

Em regra, a medição da área foliar nos estudos de ecofisiologia, para além de 

nos fornecer uma medição da superfície fotossintética, permite também perceber a 

resposta das plantas aos fatores do meio (Machado, 2011). Na cultura da vinha, este 

parâmetro torna-se útil sob várias perspetivas: sobre o efeito dos maneios e técnicas 

culturais, nomeadamente no que se refere às técnicas de manutenção da vegetação e 

sobre a condução das mesmas (Carbonneau, 2009), sobre as estimativas de vigor 

(Champagnol, 1984), sobre a caracterização da densidade e do microclima luminoso da 

sebe (Lopes, C. 1994), entre outros. Partindo desta estimativa de área foliar, podem-se 

calcular outros índices, razão Área Foliar Vs. Produção, razão Superfície Foliar Exposta 

Vs. Superfície Foliar Total, entre outros, constituindo indicadores importantes na cultura 

da vinha (Smart & Robinson, 1991). 

Para a estimativa da área foliar, recorreu-se a um modelo empírico, não 

destrutivo, descrito por Lopes & Pinto (2005) que permite estimar a área foliar das folhas 

principais e secundárias da videira. 

Foram recolhidos dados de 12 lançamentos previamente escolhidos e marcados, 

e pertencentes a cada uma das unidades experimentais. Foi efetuada por duas pessoas, 

recorrendo ao uso de uma régua graduada e grelha de registos.  

Para cada lançamento foram efetuadas para as folhas principais as seguintes 

medições: 

- Número de folhas principais; 

- Comprimento na nervura lateral direita da folha principal maior (L2d-p-M); 

- Comprimento na nervura lateral esquerda da folha principal maior (L2e-p-M); 

- Comprimento na nervura lateral direita da folha principal menor (L2d-p-m); 

- Comprimento na nervura lateral esquerda da folha principal menor (L2e-p-m). 

E para as folhas secundárias (netas): 

- Número de folhas secundárias (netas, com mais de 1cm); 

- Comprimento na nervura lateral direita da folha secundária maior (L2d-n-M); 

- Comprimento na nervura lateral esquerda da folha secundária maior (L2e-n-M); 

- Comprimento na nervura lateral direita da folha secundária menor (L2d-n-m); 

- Comprimento na nervura lateral esquerda da folha secundária menor (L2e-n-

m). 
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Figura n.º 10 - Esquema de medições das folhas, tanto as principais como as secundárias, para o cálculo 

das áreas foliares baseado no modelo proposto por Lopes & Pinto (2005)  

 

Foram efetuadas, um total de três medições em períodos distintos. A primeira, 

antes da desfolha precoce, no dia 06 de maio de 2017, no início da floração, e outra 

após a desfolha precoce, no dia seguinte, de modo a estimar a diferença de áreas 

foliares após a intervenção. Uma outra medição foi efetuada após a desfolha clássica, 

já no início da maturação, no dia 12 de agosto de 2017. 

 

5.5.3.2. Dimensão da sebe e Superfície Foliar Exposta 

 

A dimensão da sebe foi determinada apenas uma vez durante o ciclo da videira, 

no dia 05 de agosto de 2017, no estado fenológico M – Pintor. As dimensões da sebe 

foram determinadas com base na altura e na largura da vegetação. Foi utilizada para o 

efeito uma fita métrica de metal auto-retrátil de 5m, graduada até aos milímetros, e fichas 

de registo de campo.  

A altura da sebe (Hs) foi calculada pela diferença de alturas entre a distância que 

vai do solo até o topo da sebe (Ht), e entre a distância do solo até a base da sebe (Hb); 

 

𝐻𝑠 = 𝐻𝑡 − 𝐻𝑏 

Equação n.º 5 – Cálculo da altura da sebe 

 

Em relação à largura da mesma, fizeram-se medições ao nível da base da sebe 

(Lb) e ao nível do topo da sebe (Lt), obtendo-se posteriormente a largura média da 

vegetação. A fita métrica foi introduzida perpendicularmente ao plano vertical da sebe 

nas zonas anteriormente referidas.  
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Mediante o proposto por Smart & Robinson (1991), e recorrendo aos dados da 

dimensão da sebe, calculou-se a Superfície Foliar Exposta (SFE). A sebe foi 

considerada como sendo uma superfície paralelepipédica iluminada em ambas faces 

laterais e também na face superior (Machado, 2003).      Como no caso presente a 

distância entre videiras na linha é de 1,20 m, a área de vegetação exposta à radiação 

por videira, será segundo os mesmos autores igual a:  

 

𝑆𝐹𝐸 (𝑚2/1.0002) = 𝑃𝑒𝑥𝑝 × 1.000 ÷ 𝐸 

Equação n.º 6 - Cálculo para a Superfície Foliar Exposta (Smart & Robinson, 1991)      

Em que: 

- E - é a distância na entrelinha (m); 

- Pexp – é o perímetro exposto da sebe. 

 

 a) b) c) 

Figura n.º 11 - a) e c) Medições para o cálculo para a Dimensão da Sebe; b) Esquema das medições 

efetuada (Lb, Lt, Hb e Ht). 

 

5.5.3.3. Porosidade da sebe 

 

A determinação do Número de Camadas de Folhas (NCF) foi realizado aquando 

das medições das dimensões do coberto vegetal. Esta determinação teve como base a 

metodologia “Point Quadrat” (Smart & Robinson, 1991). Esta metodologia consiste em 



 

31 
 

fazer passar transversalmente (ao plano vertical do coberto) a sebe com uma haste 

metálica fina (1m de comprimento x 2mm de largura) e contabilizar o número de 

contactos com folhas, cachos e o número de espaços vazios ou buracos.  

A introdução da haste foi feita em duas zonas da sebe. Uma primeira na zona 

dos cachos e uma outra ao nível vegetativo (segundo arame). Ao longo da unidade 

experimental, a haste foi introduzida ao longo de 15 espaços diferentes, perfazendo um 

total de 30 perfurações da sebe por unidade experimental. Foi registado como f, as 

folhas, como c, os cachos e como b, os “buracos” sem tocar em nada. 

 

a) b) c)1 

Figura n.º 12 – a) Imagem da haste utilizada na medição de “Point Quadrat”; b) e c) Visualização das 

introduções efetuadas; 

 

O NCF vai servir para obtermos o registo do número médio de contactos com 

folhas em cada inserção, a percentagem de folhas interiores, a percentagem de cachos 

exteriores, bem como a percentagens de buracos na sebe. 

 

% 𝑛. º 𝑑𝑒 𝐹𝑜𝑙ℎ𝑎𝑠 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠 =
𝑛. º 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑓𝑜𝑙ℎ𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠

𝑛. º 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑓𝑜𝑙ℎ𝑎𝑠
 × 100 

Equação n.º 7– Cálculo para a percentagem de n.º de Folhas Interiores 

 

% 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠 𝐸𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠 =  
𝑛. º 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑐𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠

𝑛. º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑐𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠
 × 100 

Equação n.º 8 - Cálculo para a percentagem de Cachos Exteriores 
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% 𝑑𝑒 𝑏𝑢𝑟𝑎𝑐𝑜𝑠 =  
𝑛. º 𝑑𝑒 𝑏𝑢𝑟𝑎𝑐𝑜𝑠 𝑛𝑎 𝑠𝑒𝑏𝑒

𝑛. º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑒𝑟çõ𝑒𝑠
 × 100 

Equação n.º 9 - Cálculo para a percentagem de Buracos na sebe 

 

Segundo os autores do método, os valores ótimos para as condições estudadas 

situam-se entre 1,5 NCF, entre 20 a 40% para a Percentagem de Buracos, a 

Percentagem de Folhas Interiores deverá ser inferior a 10% e para a Percentagem de 

Cachos Interiores inferior a 40%. 

 

 

Figura n.º 13 - Esquema representativo para a introdução da haste na sebe, quanto à determinação do 

número de camadas de folhas (NCF), pelo método de “Point Quadrat”. (Adaptado de Santos, 2014) (Santos 

2014) 

 

5.5.4. Avaliação do estado fitossanitário 

 

Nas videiras selecionadas e marcadas por cada modalidade, foram observados 

parâmetros de modo avaliar o estado fitossanitário, como seja através de a incidência 

de oídio e podridão no cacho. Considerando que a compacidade do cacho influencia 

diretamente a incidência e ataque de, nomeadamente, podridões, este parâmetro 

também foi avaliado, através de lista descritiva da compacidade Código n.º OIV 204. 

Foram avaliadas visualmente, e na planta, não sendo destrutivo. Não houve, 

neste estudo, análises laboratoriais para estas incidências. 

Para a determinação de incidência de podridão no cacho, foi utilizada uma escala 

de determinação de podridão nos cachos segundo indicado por Machado (2011), 
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através da repartição do cacho em quatro partes, e, determinando a incidência do 

ataque em cada uma das quatro partes. Assim, os níveis de ataque dividem-se desde o 

0 (sem sintomas de podridão); 0,25/4 (ataques de 25% de uma fração de cacho); 0,5/4 

(ataque de metade de uma fração de cacho); 1/4 (ataque de uma fração inteira de 

cacho); 1,5/4, 2/4, 2,5/4, 3/4, 3,5/4 e, finalmente 4/4 que representa a intensidade 

máxima aplicada à amostra.  

Para a determinação da incidência do oídio adaptou-se a escala indicada por 

Machado (2011), para o oídio, determinando a incidência/gravidade do mesmo no 

cacho. As observações sobre o oídio foram efetuadas no dia 17 de julho de 2017, ao 

estado fenológico L – Cacho Fechado, sendo que normalmente esta fase já será menos 

sensível a esta doença. As observações para a podridão e compacidade, foram 

efetuadas em simultâneo, no dia 03 de setembro de 2017, no estado fenológico N – 

“Cacho Maduro”.  

 

  a) b) 

Figura n.º 14 - Escalas utilizadas para: a) Determinação de oídio e podridão (Machado, 2011), e b) 

Compacidade do cacho (OIV, 2001)      

As observações foram efetuadas sobre o cacho basal, de um sarmento 

representativo de cada uma das plantas marcadas na unidade experimental.  
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 a)  b)  c) 

Figura n.º 15 - Registo fotográfico das incidências dos parâmetros observados, neste caso, em a) oídio, em 

b) podridão e em c) compacidade do cacho.  

Em relação à compacidade do cacho, sempre nas videiras selecionadas e 

marcadas, foi determinada a compacidade dos cachos segundo a Norma n.º 204 do 

OIV. A escala de compacidade segue esta ordem: 

1.- Cacho muito frouxo. Bagos em grupo, muitos pedicelos visíveis;  

2.- Cacho frouxo. Bagos separados, alguns pedicelos visíveis; 

5.- Cacho médio. Bagos fechados, pedicelos não visíveis; 

7.- Cacho compacto. Bagos de difícil destaque; 

9.- Cacho muito compacto. Bagos deformados por pressão. 

 

O objetivo desta medição assenta na base de a desfolha à floração provocar o 

aborto de flores, e assim avaliar a redução do número e tamanho dos bagos, e desta 

feita, provocar a redução ou não da compacidade dos cachos nas diferentes 

modalidades (Machado, 2011). 

 

5.5.5. Evolução da Maturação e Vindima – Componentes de rendimento 

 

Foram efetuados controlos de maturação, de duas em duas semanas, sem 

significância estatística, nem efetuadas colheitas de amostragens separadas por 

unidades experimentais, apenas pela parcela na totalidade. Considerando que a 

produção já era tão escassa, e que o método era destrutivo, foi decido não efetuar 

conforme descrito por Carbonneau et al., (1991). Sendo assim, foram efetuados três 

controlos de modo a monitorizar a evolução do grau, sendo que a técnica de colheita de 

bagos, consistiu em colher de ambas partes do cacho, expostas e abrigadas, bem como, 
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do topo e da base do cacho, de todas as modalidades, medido por refratométro no 

terreno. 

Foram determinados parâmetros no cacho no dia anterior à vindima, 03 de 

setembro de 2017. Foi analisado o seguinte:  

- Comprimento do cacho (cm);  

- Peso do cacho (g);  

- Número de bagos,  

- Peso dos bagos (g);  

- Volume dos bagos (ml); 

- Peso dos ráquis (g).  

Recolheram-se os cachos das videiras representativas e previamente marcadas 

do estudo, registando o peso de cada um deles, sendo posteriormente adicionado ao 

que foi vindimado posteriormente. Foi recolhido um cacho por modalidade em cada uma 

das linhas, o que corresponde a 12 amostras por cada unidade experimental (3 

modalidades × 4 linhas). Estas medições tiveram como objetivo avaliar os efeitos dos 

diferentes níveis de desfolha nos diversos componentes de rendimento medidos, nas 

diferentes modalidades.  

Observando os estudos de outros autores (Poni et al., 2006) (Diago et al., 2009) 

(Machado, 2011), as principais medições incidem sobre o peso do cacho, o número de 

bagos por cacho e peso dos bagos.  

O número de bagos por cacho é de extrema relevância já que através da prévia 

contagem de botões florais à floração é possível calcular a taxa de vingamento (número 

de bagos por cacho/número de botões florais).  

Com a avaliação dos outros parâmetros no cacho, tais como comprimento, 

volume dos bagos (por 10 e por 100 bagos) e peso dos ráquis pretendeu-se verificar se 

existe alguma diferença significativa da operação cultural entre as diferentes 

modalidades nestes componentes.  

Foram igualmente observados componentes do bago. Para tal, por cada cacho 

representativo das diferentes modalidades (1 cacho por unidade experimental) num total 

de 12 amostras, selecionaram-se 100 bagos por cacho para análise dos seguintes 

parâmetros: peso e volume. O peso foi verificado numa balança digital, com a caixa 

tareada, e o volume numa proveta de 1l de vidro graduada. Foi deitada água destilada 

até um volume de 200ml, deitados os bagos, medido o volume, e descontado o volume 

da água. 
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 a)  b)  c) 

Figura n.º 16 - Registo fotográfico das medições efetuadas; a) pesagem dos bagos; b) medição do volume; 

c) pormenor dos 100 bagos. 

 

O estudo dos parâmetros dos bagos revela-se de extrema importância neste 

estudo, já que corresponde a indicadores de elevada importância. Segundo Poni et al., 

(2009), com a operação cultural de desfolha precoce (à floração), a massa relativa das 

películas aumenta independentemente do tamanho dos bagos o que traz ganhos 

considerativos a nível de antocianinas e compostos fenólicos já que parte destes se 

encontram no exocarpo do bago.  

Contudo, e como estamos a trabalhar uma casta branca, achamos que estes 

parâmetros não seriam tão interessantes para o estudo, daí não terem sido efetuados.  

 

5.5.5.1. Produção por cepa  

 

À vindima, foram pesados, contados e registados os cachos de todas as 120 

videiras em estudo (10 plantas × 3 modalidades × 4 blocos). O método consistiu em 

utilizar um recipiente devidamente tareado e recorreu-se a uma balança digital 

registando-se assim os valores de peso para cada planta em quilogramas.  

A vindima foi efetuada manualmente, no dia 04 de setembro de 2017. 
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Figura n.º 17 - Vindima e pesagem dos cachos, separados por planta marcada de cada unidade 

experimental. 

 

5.5.5.2. Análises Laboratoriais 

 

Com as uvas de cada modalidade foram efetuadas análises laboratoriais com os 

mostos. Foram verificados os seguintes parâmetros: 

- Álcool provável a 20°C (% vol.) – medido por refratometria com correção dos 

valores lidos; 

- Acidez Total (expressa em Ácido Tartárico) g/L – medida por titulação 

potenciométrica a pH=7,00; 

- Acidez Volátil (expressa em Ácido Acético) g/L – medido através de destilação 

e titulações; 

- pH (T≈20°C) – medido por potenciometria. 

 

5.5.5.3. ANÁLISE ESTATISTICA 

 

Para o tratamento estatístico dos dados foi utilizado o software de estatística 

“IBM SPSS Statistics” Vers. 22. 

Para todos os dados foram analisados, com um intervalo de confiança de 0,05 e 

foi estudada a sua normalidade.  

Caso os dados apresentassem uma distribuição normal, foram avaliadas as 

condições necessárias para ser aplicada a análise paramétrica “One-way ANOVA” – 

Teste F, que em caso de haver diferenças significativas foi utilizado o teste de Tukey 

HSD (honestly significant difference). 
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Caso não se conseguisse utilizar a análise paramétrica, foi utilizado a análise 

não paramétrica de amostras independentes com o teste de Kruskal-Wallis. 

Para a avaliação dos parâmetros qualitativos das uvas Escaldão e 

sobrematuração dos cachos entre as modalidades D.Pint. e D.Flor. foi utilizado o teste 

não paramétrico binomial com uma significância de 0,05. 

  



 

39 
 

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1. ESTADOS FENOLÓGICOS DA VIDEIRA E SUA EVOLUÇÃO 

 

A evolução fenológica não será mais do que a manifestação mais concreta da 

interação entre o genótipo e o ambiente (Caló et al., 1996). Neste trabalho utilizou-se a 

Escala de Baggiolini (1952), que não sendo a mais detalhada como a de Bloesch & Viret 

(2008), é a mais amplamente utilizada na viticultura. 

No quadro seguinte estão sintetizados os vários registos fenológicos aquando 

das várias medições efetuadas. 

 

 

Quadro n.º 2 – Registo de estados fenológicos aquando das medições elaboradas; Casta ‘Folgasão’. 2017, 

Estreito da Calheta – Calheta 

Data da Operação Operação efetuada Estado Fenológico 

Registado 

Escala de Bagiollini 

(Baggiolini, 1952) 

01-02-2017 - Poda Gomo de Inverno  A 

22-04-2017 - Marcação do Ensaio 

- Contabilização da carga à poda 

- Contabilização de olhos abrolhados 

Cachos Separados G 

30-04-2017 - Contabilização de Inflorescências Flores Separadas H 

06-05-2017 - Contabilização de Flores 

- Medição da área foliar 

- Desfolha à Floração 

Início da Floração I 

07-05-2017 - Medição da área foliar Início da Floração I 

17-07-2017 - Determinação de oídio no cacho Cacho Fechado L 

02-08-2017 - Desfolha ao Pintor Pintor M 

05-08-2017 - Medição da dimensão do coberto 

- Medição da densidade do coberto 

Pintor M 

07-08-2017 - Controlo de Maturação Pintor M 

12-08-2017 - Medição da área foliar Início da Maturação  

18-08-2017 - Controlo de Maturação Maturação N 

30-08-2017 - Controlo de Maturação Maturação N 

03-09-2017 - Determinação da podridão no cacho 

- Determinação da compacidade do cacho 

- Medição das componentes do bago 

- Medição das componentes do cacho 

- Recolha de amostras para análise laboratorial 

Cacho Maduro  

04-09-2017 - Vindima 

- Medição do peso do cacho 

- Contabilização do n.º de cachos por videira 

- Análises Laboratoriais aos mostos 

  

 

Os resultados dos controlos de maturação no campo encontram-se compilados 

no quadro n.º 3. 

 



 

40 
 

Quadro n.º 3 - Evolução da maturação na parcela de ensaio; Casta ‘Folgasão’. 2017, Estreito da Calheta – 

Calheta 

Data do Controlo % de álcool provável 

07 de agosto de 2017 9,2 

18 de agosto de 2017 10,6 

30 de agosto de 2017 12,5 

 

6.2. CARGA À PODA E PERCENTAGEM DE ABROLHAMENTO 

 

Pela análise do quadro seguinte, consegue-se observar que a carga à poda 

deixada nas videiras das várias modalidades em análise com valores a oscilar entre os 

22,9 olhos/cepa na modalidade de Desfolha à Floração e os 24,7 olhos/cepa na 

modalidade de Testemunha. O mesmo resultado é obtido quando observamos a 

percentagem de abrolhamento, que com valores acima dos 100%, poder-se-á concluir 

que nas várias modalidades em estudo, obtiveram-se vários abrolhamentos de gomos 

secundários. 

 

Quadro n.º 4 - Carga deixada à poda e percentagem de abrolhamento das várias modalidades em estudo. 

Valores médios de 40 registos por modalidade. Casta ‘Folgasão’. 2017, Estreito da Calheta – Calheta. 

      

Modalidade 
Carga à Poda 

(a) 

% de 

Abrolhamento 

Testemunha 24,7 104,8 

D.Pint. 23,7 105,2 

D.Flor. 22,9 113,5 

Sig. n.s. n.s. 

Nota: Sig. - Nível de significância pelo teste de F; n.s. – não significativo ao nível de 0,05; (a) - utilização 

de testes não paramétricos de Kruskal-Wallis.  

 

Estes resultados, são de grande importância pois permite concluir que havia 

homogeneidade da população em estudo. 

 

6.3. FERTILIDADE 

 

A fertilidade é analisada através dos índices abaixo enunciados (Quadro n.º 5), 

fertilidade prática e potencial na videira. Em ambos índices não foram registadas 
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diferenças significativas (sig. 0,05), embora os resultados mais elevados tenham sido 

observados na modalidade de Testemunha. 

A homogeneidade de resultados vem corroborar a hipótese de que a população 

em análise seria bastante uniforme, e desta forma uma base de partida para o estudo 

em questão. 

 

 

Quadro n.º 5 - Índice de Fertilidade Potencial e Prático das várias modalidades em estudo. Valores médios 

de 40 registos por modalidade. Casta ‘Folgasão’. 2017, Estreito da Calheta – Calheta. 

      

Modalidade IF Potencial (a) IF Prático (a) 

Testemunha 0,48 0,53 

D.Pint. 0,46 0,48 

D.Flor. 0,44 0,50 

Sig. n.s. n.s. 

Nota: Sig. - Nível de significância pelo teste de F; n.s. – não significativo ao nível de 0,05; (a) - utilização 

de testes não paramétricos de Kruskal-Wallis.  

 

 

6.4. ÁREA FOLIAR 

 

Um bom indicador sobre o vigor das videiras, é o estudo da evolução da área foliar 

associada ao comprimento dos sarmentos (Champagnol, 1984). 

No quadro número 6, consegue-se observar a evolução da área foliar (AF) por 

cepa, das 3 modalidades em estudo ao início da floração. 

Observa-se que em nenhuma das 3 datas há diferenças significativas na área 

foliar total entre as várias modalidades, este facto deve-se em muito derivado às 

diferenças estatísticas registadas na área foliar secundária (das netas) na primeira e 

segunda datas, sobretudo no que concerne às diferenças entre as modalidades de 

desfolha ao pintor e a Testemunha. 

Na primeira data, embora a AF secundária média da modalidade D.Pint. e a da 

modalidade D.Flor. sejam muito próximas, 1,4 m2 e 1,3 m2, respetivamente pela 

comparação entre pares de tratamento através do teste Kruskal-Wallis com uma 

significância de 0,05, a significância ajustada entre os pares Testemunha-D.Flor. foi de 

0,061, o que estatisticamente não é considerada relevante. 
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Quadro n.º 6 -  Evolução da área foliar principal, secundária e total, por videira, expressa em m2. Valores 

médios por modalidade. Casta ‘Folgasão’. 2017, Estreito da Calheta – Calheta. 

        

 
Data 

Modalidade 06/07/2017 07/07/2017 12/08/2017 

AF Total 
 

  

    
Testemunha 3,6 3,6 8,0 

D.Pint. 4,7 4,7 7,7 

D.Flor. 5,2 3,4 8,3 

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

 
      

AF Principal   (a) 

    
Testemunha 3,1 3,1 4,3 

D.Pint. 3,4 3,4 4,3 

D.Flor. 4,0 2,6 3,6 

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

        

AF Sec. (a) (a)  

    
Testemunha 0,4 a 0,4 a 3,7 

D.Pint. 1,4 b 1,4 b 3,4 

D.Flor. 1,3 ab 0,8 ab 4,7 

Sig. * (Sig Testemunha-D.Pint.= 0,047) * (Sig Testemunha-D.Pint.= 0,035) n.s. 

Nota: Sig. - Nível de significância pelo teste de F; n.s. – não significativo ao nível de 0,05; (a) - utilização 

de testes não paramétricos de Kruskal-Wallis.  

 

 

A 07 de julho de 2017, após a realização da desfolha à floração, verifica-se que 

há apenas diferença na AF secundária entre as modalidades Testemunha e D.Pint., 

agora com uma maior significância nas diferenças das várias áreas foliares. 

A desfolha à floração, provocou uma redução de área foliar de 5,2m2 para 3,4m2, 

ou seja, uma diminuição de 35% na área foliar total. 

Embora a desfolha ao pintor tenha sido realizada no estado fenológico “Pintor” 

(02-08-2017), na última contabilização da área foliar, não se registaram quaisquer 

diferenças significativas entre modalidades. 

 

 

 

 

6.5. DIMENSÕES DO COBERTO VEGETAL DA VIDEIRA 
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Através da análise do quadro n.º 7, verifica-se que, como seria expectável, não 

houve diferenças significativas entre as várias modalidades em relação à largura média 

da sebe, dado que os vários tratamentos não iriam ter influencia direta neste parâmetro. 

Já em relação ao parâmetro altura da sebe, já se registaram diferenças significativas 

entre a Testemunha (137,5 cm) e a modalidade desfolha à floração (118,9 cm). 

Registaram-se igualmente diferenças significativas entre as modalidades de desfolha à 

floração e a modalidade desfolha ao pintor, obtendo-se nesta última uma altura média 

da sebe de 130,6 cm. 

As diferenças registadas neste último parâmetro deverão estar na base das 

diferenças significativas registadas entre as modalidades Testemunha - D.Flor. e D.Flor. 

- D.Pint. no que concerne os resultados na superfície foliar exposta, com valores que 

variam entre os 14 000 m2/ha na modalidade Testemunha e os 12 300 m2/ha na 

modalidade D.Flor.. 

 

Quadro n.º 7 - Altura da vegetação, largura média da sebe (ao nível dos cachos e do último arame), 

superfície foliar exposta (SFE) e razão entre a área foliar total a 12-08-2017 e a superfície foliar exposta 

(AF/SFE), medidas ao início da maturação, nas várias modalidades em estudo. Valores médios de 40 

registos por modalidade. Casta ‘Folgasão’. 2017, Estreito da Calheta – Calheta. 

              

Modalidade Altura da Sebe (cm) (a) 

Largura da 

Sebe (cm) 

(a) 

SFE (1.000 m2/ha) (a) 
SFE/AF 

(m2/m2)  

Testemunha 137,5 a 36,3 14,0 a 0,82 

D.Pint. 130,6 a 38,3 13,5 a 0,76 

D.Flor. 118,9 b 35,6 12,3 b 0,82 

Sig. 
* (Sig D.Flor.-Testemunha= 0,000) 

n.s. 
* (Sig D.Flor.-Testemunha= 0,000) 

n.s. 
* (Sig D.Flor.-D.Pint.= 0,000) * (Sig D.Flor.-D.Pint.= 0,000) 

Nota: Sig. - Nível de significância pelo teste de F; n.s. – não significativo ao nível de 0,05; (a) - utilização 

de testes não paramétricos de Kruskal-Wallis.  

 

 

Os valores registados de SFE em todas as modalidades, encontram-se mesmo 

assim, longe do valor tido como o ideal, 21000 m2/ha (Smart & Robinson, 1991)      sendo 

a modalidade onde foi realizada a desfolha à floração a mais afastada desse valor 

referência. 

A razão entre a área foliar total e a superfície foliar exposta, transmite uma ideia 

do grau de ensombramento por parte da vegetação, e ao contrário dos valores da SFE, 

este parâmetro não registou diferenças significativas entre modalidades, com valores 

entre os 0,82 (m2/m2) nas modalidades Testemunha e D.Flor. e 0,76 (m2/m2) na 
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modalidade D.Pint. Estes valores obtidos são cerca de metade do valor tido como o 

ideal por Smart (1985), 1,5 (m2/m2). 

 

6.6. POROSIDADE DA SEBE 

 

O quadro seguinte, sintetiza os resultados obtidos na avaliação da porosidade da 

sebe realizada ao pintor na zona dos cachos. Pela análise dos dados verifica-se 

rapidamente que existem diferenças significativas em todos os parâmetros estudados, 

em especial entre a modalidade Testemunha e a modalidade de D.Flor.. Contudo, 

verifica-se um comportamento misto na modalidade de D.Pint., apresentando-se 

estatisticamente mais próxima da modalidade Testemunha na percentagem de cachos 

expostos (26,8%), e mais próxima da modalidade D.Flor. na percentagem de folhas 

interiores (27,6%), enquanto no número de camada de folhas, apresenta um 

comportamento distinto das restantes modalidades em estudo, com um valor calculado 

de 2,0. 

 

Quadro n.º 8 - Número de camada de folhas (NCF) na zona dos cachos, percentagem de folhas interiores, 

percentagem de cachos expostos, percentagem de buracos, medidos no pintor. Valores médios de 60 

registos por modalidade. Casta ‘Folgasão’. 2017, Estreito da Calheta – Calheta. 

      
 

  

Modalidade NCF 

Percentagem 

Folhas 

Interiores 

Percentagem 

Cachos 

expostos 

Percentagem Buracos (a) 

Testemunha 3,4 a 43,6 a 23,5 a 1,6 a 

D.Pint. 2,0 b 27,6 b 26,8 a 2,6 ab 

D.Flor. 0,9 c 26,1 b 66,0 b 4,5 b 

Sig. * * * * (Sig Testemunha-D.Flor.= 0,041) 

Nota: Sig. - Nível de significância pelo teste de F; n.s. – não significativo ao nível de 0,05; (a) - utilização 

de testes não paramétricos de Kruskal-Wallis. 

 

A modalidade D.Flor. apresenta um valor de NCF (0,9) mais próxima dos valores 

tidos como ideais para (Smart & Robinson,1991)      pois indicam que o NCF deverá 

situar-se entre 1 e 1,5. Este facto é indicador, que as modalidades Testemunha e D.Pint. 

encontram-se demasiado ensombradas, o que nos leva a concluir que estes valores de 

referência não estão ajustados ao nosso clima (Queiroz, et al., 2001) (Machado, 2011) 

indo em sentido contrário ao de Smart & Robinson (1991). 

Os valores relativamente altos do NCF, deverão ser o reflexo de uma elevada 

percentagem de folhas interiores e uma reduzida percentagem de buracos na zona dos 
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cachos. Smart & Robinson (1991), indicam como ideais uma percentagem de folhas 

interiores abaixo dos 10% e uma percentagem de buracos entre os 20 e os 40%. 

À semelhança do parâmetro NCF, com uma percentagem de cachos expostos de 

66%, na modalidade D.Flor., esta modalidade encontra-se mais próxima dos valores de 

referência indicado por Smart & Robinson (1991) – 60%. 

Embora, os dados tidos como ideais para certas localizações, nem sempre 

deverão ser tidos como valores a atingir, noutras regiões, poderemos afirmar que as 

videiras da modalidade D.Flor. teriam as melhores condições de produção de 

fotoassimilados e maturação das uvas, comparativamente às restantes modalidades, 

em especial em relação à modalidade Testemunha. 

 

Quadro n.º 9 - Número de camada de folhas (NCF) ao nível vegetativo, percentagem de folhas interiores, 

percentagem de buracos, medidos ao pintor nas várias modalidades em estudo. Valores médios de 60 

registos por modalidade. Casta ‘Folgasão’. 2017, Estreito da Calheta – Calheta. 

        

Modalidade NCF 

Percentagem 

Folhas 

Interiores 

Percentagem 

Buracos (a) 

Testemunha 3,4 a 41,9 a 5,4 

D.Pint. 3,2 ab 39,0 ab 3,8 

D.Flor. 2,9 b 35,9 b 3,8 

Sig. * * n.s. 

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

ao nível de 0,05; (a) - utilização de testes não paramétricos de Kruskal-Wallis.  

 

Na zona vegetativa, com exceção da percentagem de buracos, onde não se 

registaram diferenças significativas, o comportamento das várias modalidades manteve-

se semelhante ao registado na zona de frutificação, registando-se diferenças 

significativas mais acentuadas entre as modalidades Testemunha e a de D.Flor. 

(Quadros n.os 8 e 9).  

As sebes nas várias modalidades apresentam-se ainda mais densas que na zona 

dos cachos, com um NCF a variar entre os 2,9 na modalidade D.Flor. e o 3,4 na 

Testemunha. Este facto é o reflexo de uma maior percentagem de folhas interiores onde 

o valor mais elevado registado foi na modalidade Testemunha com 41, 9%, seguindo-

se pela modalidade D.Pint. e da modalidade D.Flor. com valores de 39,0 e 35,9%, 

respetivamente. 

Embora nesta zona da sebe a percentagem de buracos registados seja superior 

àquela registada na zona de frutificação, os valores obtidos ainda se encontram 

bastante afastados dos valores ideais. 
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6.7. COMPACIDADE DOS CACHOS 

 

Aquando da avaliação da compacidade dos cachos, os resultados estatísticos, 

espelham o que visualmente se vislumbrava, que existiam diferenças significativas entre 

as modalidades desfolhadas e a Testemunha, estando os cachos desta última mais 

compactos (Quadro n.º 10). 

Embora a diferença entre as modalidades Testemunha e D.Flor. seja mais forte 

estatisticamente (sig. = 0,000), registaram-se igualmente diferenças significativas entre 

a modalidade Testemunha e a de D.Pint. (sig. = 0, 022). 

Estas diferenças poderão indicar uma maior suscetibilidade das videiras não 

desfolhadas à ocorrência de doenças criptogâmicas, importantes na Região, tais como 

o oídio e a podridão cinzenta, derivado ao menor arejamento do cacho. 

 

 

Quadro n.º 10 - Avaliação do grau de compacidade dos cachos (Norma 204 da OIV,2001) na plena 

maturação. Valores médios de 30 medições por modalidade. Casta ‘Folgasão’. 2017, Estreito da Calheta – 

Calheta. 

Modalidade Compacidade do Cacho (a) 

Testemunha 7,30 a 

D.Pint. 6,50 b 

D.Flor. 5,85 b 

Sig. 
* (Sig D.Flor.-Testemunha= 0,000) 

* (Sig D.Pint.-Testemunha= 0,022) 

Nota: n.s. – não significativo ao nível de 0,05; * - significativo ao nível de 0,05; ** - utilização de testes não 

paramétricos de Kruskal-Wallis. 

 

 

6.8. INCIDÊNCIA DE PODRIDÃO CINZENTA NOS CACHOS 

 

A hipótese apontada aquando a avaliação da compacidade dos cachos, que se 

apontava as videiras da modalidade Testemunha mais suscetíveis à ocorrência de 

desenvolvimento das doenças criptogâmicas, veio a se confirmar, havendo diferenças 

significativas no grau de incidência de podridão cinzenta entre as modalidades 

desfolhadas e a Testemunha (quadro n.º 11). 
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Quadro n.º 11 - Avaliação da incidência de podridão cinzenta nos cachos em plena maturação. Valores 

médios de 30 medições por modalidade. Casta ‘Folgasão’. 2017, Estreito da Calheta – Calheta. 

  
 

Modalidade Incidência Podridão Cinzenta (a) 

Testemunha 1,49 a 

D.Pint. 0,79 b 

D.Flor. 0,28 b 

Sig. 
* (Sig D.Flor.-Testemunha= 0,000) 

* (Sig D.Pint.-Testemunha= 0,003) 

Nota: n.s. – não significativo ao nível de 0,05; * - significativo ao nível de 0,05; (a) - utilização de testes não 

paramétricos de Kruskal-Wallis.  

 

Embora o grau de incidência máximo (1,49), não seja indicador de uma incidência 

severa da doença na modalidade Testemunha, é certo haver diferenças 

estatisticamente significativas entre esta e a modalidade D.Pint. com um valor de 0,79 

e a modalidade de D.Flor. com um valor obtido de 0,28, numa escala máxima de 4. 

 

6.9. INCIDÊNCIA DE OÍDIO NOS CACHOS 

 

No que concerne ao grau de incidência de oídio, avaliado ao fecho do cacho, 

ocorreram diferenças estatisticamente significativas apenas entre as modalidades 

desfolhadas, embora o valor obtido na modalidade Testemunha seja muito semelhante 

ao valor registado na modalidade D.Pint. 0,4 e 0,5 respetivamente. 

 

Quadro n.º 12- Avaliação da incidência de oídio nos cachos (adaptação da metodologia para a avaliação 

da podridão cinzenta de Machado (2011)) ao fecho do cacho. Valores médios de 30 medições por 

modalidade. Casta ‘Folgasão’. 2017, Estreito da Calheta – Calheta. 

      

Modalidade Incidência Oídio (a) 

Testemunha 0,4 ab 

D.Pint. 0,5 b 

D.Flor. 0,1 a 

Sig. * (Sig D.Flor.-D.Pint.= 0,033) 

Nota: n.s. – não significativo ao nível de 0,05; * - significativo ao nível de 0,05; (a) - utilização de testes não 

paramétricos de Kruskal-Wallis. 

 

Como nesta fase a modalidade D.Pint. (desfolha efetuada ao pintor) ainda era em 

tudo idêntica à Testemunha, poderemos falar em comportamentos semelhantes à 

suscetibilidade a esta doença.  
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Por outro lado, os melhores resultados na modalidade D.Flor. dever-se-ão 

sobretudo às melhores condições de arejamento na zona dos cachos motivada pela 

desfolha à floração, dificultando a instalação do fungo nos cachos. 

 

 

6.10. COMPONENTES DO CACHO 

 

Aquando da avaliação das componentes dos cachos e o efeito das várias 

modalidades no número médio de flores por inflorescência, bem como o n.º médio de 

bagos que estas últimas deram origem, verificou-se que não houve diferenças 

significativas nas várias modalidades. Todavia, foram sempre nas videiras da 

modalidade D.Flor. onde se registaram os valores mais baixos (quadro n.º 13). 

No que respeita à percentagem média de vingamento, também não se registaram 

diferenças significativas entre modalidades, tendo-se registado na Testemunha uma 

taxa de vingamento de 42,76 %, na modalidade de D.Flor. uma taxa de 41,33%, sendo 

na modalidade D.Pint. que se registou a taxa de vingamento mais elevada com 52,17%. 

 

Quadro n.º 13 - Número de flores por inflorescência, número de bagos por cacho e taxa de vingamento 

registada nas várias modalidades em estudo. Valores médios por modalidade. Casta ‘Folgasão’. 2017, 

Estreito da Calheta – Calheta. 

        

Modalidade 
N.º médio de 

Flores/Inflorescência 

N.º médio 

bagos 

% média de 

Vingamento 

Testemunha 289,75 124,50 42,76 

D.Pint. 226,50 115,75 52,17 

D.Flor. 219,75 83,50 41,33 

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

Nota: Sig. - Nível de significância pelo teste de F; n.s. – não significativo ao nível de 0,05.  

 

No concerne aos componentes dos bagos, embora não se verifiquem diferenças 

significativas entre si ao nível estatístico, verifica-se que em relação ao comprimento do 

cacho a modalidade D.Flor. apresenta-se mais pequeno em relação às outras 

modalidades, sendo que a Testemunha apresenta o cacho mais comprido. Em relação 

ao peso médio dos ráquis verifica-se que a modalidade D.Flor. apresenta-se mais leve, 

e a Testemunha a mais pesada. Da mesma forma, tanto para o peso médio do cacho, 

como para 100 bagos, embora não hajam diferenças significativas, verifica-se que a 

modalidade D.Flor. é o que apresenta valores mais baixos, isto é, mais leves, enquanto 

que os mais pesados, são as da modalidade Testemunha. Em relação ao volume de 

100 bagos, ao contrário do que seria de esperar a D.Pint. apresentou valores mais 
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baixos, em relação às outras modalidades, sendo que a que apresentou valores mais 

elevados foi a Testemunha (Quadro n.º 14). 

 

Quadro n.º 14 - Valores médios por modalidade em estudo dos componentes dos cachos aquando da 

vindima. Casta ‘Folgasão’. 2017, Estreito da Calheta – Calheta. 

            

Modalidade 
Comprimento médio 

Cacho (cm) 

Peso médio dos 

ráquis (g) (a) 

Peso médio 

Cacho (g) (a) 

Peso 100 

bagos (g) 

Vol. 100 

bagos (ml) 

Testemunha 13,3 9,3 178,5 191,0 180,0 

D.Pint. 11,6 7,3 149,8 190,3 175,0 

D.Flor. 10,6 5,3 100,5 188,5 177,5 

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

Nota: Sig. - Nível de significância pelo teste de F; n.s. – não significativo ao nível de 0,05 (a) - utilização de 

testes não paramétricos de Kruskal-Wallis.  

 

 

6.11. RENDIMENTO À VINDIMA E SUAS COMPONENTES 

 

Em relação aos dados da vindima, isto é, ao número de cachos, produção por 

videira e peso médio dos cachos, também não se verificaram diferenças significativas 

entre si (quadro n.º 15). 

 

Quadro n.º 15 - Influência das diversas modalidades de desfolha no rendimento das videiras e seus 

componentes. Valores médios por modalidade. Casta ‘Folgasão’. 2017, Estreito da Calheta – Calheta. 

        

Modalidade N.º de Cachos 
Produção 

(g/cepa) (a) 

Peso médio cachos 

(g) (a) 

Testemunha 11,45 896,78 72,70 

D.Pint. 12,05 930,28 78,45 

D.Flor. 12,05 876,85 69,83 

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

Nota: Sig. - Nível de significância pelo teste de F; n.s. – não significativo ao nível de 0,05; (a) - utilização 

de testes não paramétricos de Kruskal-Wallis.  

 

Contudo, podemos verificar no quadro n.º 15, que em relação ao número de 

cachos, o valor da modalidade Testemunha foi mais baixo, e as modalidades, tanto 

D.Pint. como D.Flor., apresentaram valores iguais. Em relação à produção por videira, 

verifica-se que a que apresenta valores mais elevados de produção é a modalidade 

D.Pint., tendo influência direta, devido ao facto de o peso médio dos cachos também 

ser o mais elevado. Pode-se justificar com este valor, com o facto da modalidade D.Pint. 

já apresentar valores mais elevados tanto para o número de bagos, como para a % de 
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vingamento, repercutindo-se também, no peso médio dos cachos, bem como na 

produção por planta. Isso poderá dever-se ao facto de a desfolha ter sido efetuada após 

o vingamento dos bagos (ao pintor), não havendo influência da falta de fotoassimilados 

na floração para o vingamento dos frutos (Coombe, 1959) (Caspari & Lang,  1996).           

 

6.12. DETEÇÃO DE PROBLEMAS COM ESCALDÃO E SOBREMATURAÇÃO DAS UVAS 

 

Nas várias amostragens realizadas quer para a deteção de escaldão e/ou 

sobrematuração das uvas nas várias modalidades em estudo, não se registaram 

quaisquer problemas visuais desta ordem nos cachos da modalidade de Testemunha. 

Para ambos parâmetros qualitativos em análise, foi na modalidade de desfolha 

à floração que se registaram o maior número de cachos afetados, com 35% dos cachos 

evidenciando escaldão enquanto apenas 20% dos cachos da modalidade de desfolha 

ao pintor se verificou este problema. Embora tratando-se de uma diferença de 15 pontos 

percentuais, chegou-se à conclusão que esta diferença seria estatisticamente 

significativa através do teste não paramétrico binomial com uma significância de 0,05. 

Resultados opostos foram registados em relação à ocorrência de 

sobrematuração dos cachos. Em relação a este parâmetro, observou-se que ca. de 15% 

dos cachos observados na modalidade de desfolha à floração se encontravam afetados, 

contrapondo-se a 35% dos cachos afetados na modalidade de desfolha ao pintor. À 

semelhança do parâmetro “escaldão”, verificou-se que esta diferença entre estas duas 

modalidades seria estatisticamente significativa através da análise do teste não 

paramétrico Binomial, com uma significância de 0,05. 

Assim, e embora fosse expectável que na modalidade onde se realizou uma 

desfolha à floração ocorressem mais problemas de escaldão e de sobrematuração das 

uvas, verifica-se que nesta modalidade haverá mais problemas com escaldão da 

película das uvas, mas será mais resistente na sobrematuração das uvas, em 

comparação às uvas da modalidade em que se realizou desfolha ao pintor, dando a 

noção que na modalidade de desfolha à floração as uvas acabam por ficar mais 

adaptadas aos fenómenos de sobrematuração das uvas. 

Embora tratando-se de uma casta mais utilizada para vinho DOP Madeira (vinho 

licoroso), onde as cores e aromas oxidados são fatores de qualidade, a possível perda 

de produção de uvas e/ou taxa de transformação de uva em mosto derivada à 

sobrematuração das uvas poderá corresponder a perdas financeiras quer para o 

viticultor, quer para o transformador. 
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6.13. CARATERIZAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO MOSTO 

 

Ao nível da caracterização da composição do mosto, os valores não são 

conclusivos ao nível de produto final de qualidade. 

No quadro n.º 16, podemos verificar que não houve diferenças significativas para 

valores de álcool provável, verificando-se, no entanto, que, a modalidade de desfolha 

ao pintor apresenta valores mais elevados (13,08%), e a modalidade Testemunha, 

valores mais baixos (12,48%). Isto leva-nos a concluir, que a modalidade em que a 

desfolha foi efetuada precocemente (à floração), acabou por recuperar a capacidade 

fotossintética, e transformadora de fotoassimilados em açúcares no bago, em relação à 

modalidade Testemunha. 

 

Quadro n.º 16 - Valores médios por modalidade em estudo dos principais constituintes analíticos dos mostos 

obtidos. Casta ‘Folgasão’. 2017, Estreito da Calheta – Calheta. 

          

Modalidade 
Álcool Provável 

(% vol.) 

Acidez total (g/l de 

ácido tartárico) 

Acidez volátil (g/L de ácido acético) 

(a) 
pH 

Testemunha 12,48 7,54 a 0,10 a 3,28 

D.Pint. 13,08 7,32 a 0,07 ab 3,31 

D.Flor. 12,70 6,37 b 0,05 b 3,30 

Sig. n.s. * * (Sig D.Prec-Testemunha= 0,022) n.s. 

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

ao nível de 0,05; (a) - utilização de testes não paramétricos de Kruskal-Wallis. 

 

Ao nível da acidez total, foi onde foram verificadas diferenças significativas. 

Alguns autores como Poni et al., (2006), encontraram um aumento da acidez total 

nas modalidades desfolhadas. Contudo neste ensaio a modalidade de desfolha à 

floração apresentou valores de acidez total estatisticamente inferiores aos das 

restantes modalidades (6,37g/l). Estes resultados vêm de certa forma corroborar 

com estudos de Poni et al., (2009), onde se observou uma diminuição deste 

parâmetro. Isto sugere a grande variabilidade de impacto que a desfolha pode 

causar na qualidade do mosto, conforme as condições edafoclimáticas, a 

intensidade com que esta operação for realizada e a casta em questão. Tendo em 

consideração que esta casta é maioritariamente utilizada para DOP Madeira, onde 

a acidez é bastante valorizada para a qualidade dos vinhos, estes valores poderão 

ser encarados como um fator menos positivo, ainda que a diferença seja reduzida. 

Em relação à acidez volátil, verifica-se que houve diferença significativa entre 

as modalidades D.Flor. e Testemunha. Este resultado vem comprovar os resultados 
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obtidos para a incidência de podridão cinzenta, sendo que a modalidade de desfolha 

à floração, apresenta valores mais baixos que a modalidade Testemunha, 

repercutindo-se num parâmetro mais sólido de qualidade do mosto.  

Em relação ao pH, ao não haver diferenças significativas entre as modalidades 

em estudo, este parâmetro não reflete as diferenças encontradas na acidez total dos 

mostos.  
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7. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho procurou-se avaliar o efeito da desfolha à floração na casta 

‘Folgazão’ na Ilha da Madeira, nas componentes de rendimento e qualidade da uva. As 

conclusões que se podem tirar dos resultados obtidos são: 

- Considerando que em relação à poda e percentagem de abrolhamento, bem 

como, ao nível da fertilidade havia homogeneidade da população em estudo, dá-

nos ferramentas mais sólidas para analisar os componentes de rendimento; 

- Ao nível da área foliar, verificou-se que a modalidade de desfolha à floração, 

respondeu positivamente à desfolha numa fase precoce, equilibrando a 

capacidade fotossintética ao produzir mais netas que a modalidade Testemunha. 

Através dos resultados da AFsec podemos concluir que a capacidade 

fotossintética da planta ao pintor já tinha sido restituída; 

- Ao nível das dimensões do coberto vegetal, como seria de esperar, houve 

diferenças significativas, havendo também ao nível da superfície foliar exposta, 

assim: 

- Embora fosse de esperar que na modalidade onde se realizou uma desfolha à 

floração ocorressem mais problemas de escaldão e de sobrematuração das 

uvas, verificou-se que nesta modalidade houve mais problemas com escaldão 

da película das uvas, mas apresentou-se mais resistente na sobrematuração das 

uvas, sugerindo-nos que as uvas acabam por adaptar-se melhor aos fenómenos 

de sobrematuração das uvas; 

- Apesar de tratar-se de uma casta com mais aptidão para vinho DOP Madeira 

(vinho licoroso), onde as cores e aromas oxidados são fatores de qualidade, 

poderá haver vantagens nestas características, no entanto, a possível perda de 

rendimento nas uvas e/ou taxa de transformação de uva em mosto derivada à 

sobrematuração das uvas poderá corresponder a perdas financeiras quer para 

o viticultor, quer para o transformador; 

- Ao nível da porosidade da sebe, podemos concluir que a sebe com o tratamento 

de desfolha precoce, apresentou-se muito mais arejada, com o NCF 

significativamente mais baixo na modalidade da desfolha à floração em relação 

às outras modalidades, bem como, ao nível de número de folhas interiores, 

beneficiando assim em uma menor incidência de oídio e podridão, e 

repercutindo-se, não só numa melhoria da qualidade das uvas, como também, 

numa menor necessidade de efetuar tratamentos fitossanitários com caldas anti 
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podridão, que por serem os mais dispendiosos, são os que há mais reticências 

a serem efetuados; 

- Verificou-se que ao nível da compacidade dos cachos, a modalidade com a 

desfolha à floração, apresentou um cacho menos compacto que as outras 

modalidades em estudo, havendo benefícios de menor hipótese de ocorrência 

de podridões; 

- Ao nível de produções, as três modalidades apresentaram-se semelhantes 

entre si; 

- Em relação aos mostos, verificou-se uma perda de qualidade, considerando 

que o tipo de vinho para a qual esta casta é maioritariamente vinificado, onde 

a acidez é bastante valorizada para a qualidade dos vinhos, estes valores 

poderão não ser interessantes. Já em relação à acidez volátil, a modalidade 

de desfolha ao pintor, apresenta valores mais baixos, podendo ser um 

indicador de melhor estado fitossanitário das uvas. 

 

Em resumo, a modalidade em estudo de desfolha à floração para a casta 

‘Folgasão’, de um modo geral mostrou-se mais interessante ao nível de parâmetros 

de qualidade, incutindo mais-valias às uvas, não se repercutindo em perdas de 

produção significativas. Tem também, a vantagem económica de diminuir a 

necessidade de menos tratamentos fitossanitários na vinha, surgindo assim como 

uma aposta viável para a viticultura madeirense. 
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