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Resumo 
 

O objetivo deste trabalho foi o desenvolvimento de uma abordagem 

complementar ao diagnóstico do estado das plantas da Actinidia spp. promovendo um 

acréscimo do conhecimento do seu estado possibilitando que a tomada de decisão do 

produtor possa ser mais precisa. Esta abordagem foi feita analisando o potencial auxílio 

dado pela deteção remota (DR) tendo por base a recolha de imagens pelo satélite 

sentinel 2. Através da recolha de imagens foi possível calcular o Normalized Difference 

Vegetation Índex (NDVI).  

O pomar selecionado apresentava distintas características, entre elas variações 

na fitossanidade das plantas pela presença de Pseudomonas syringae pv. Actinidiae 

(PSA), a presença de sondas capacitivas em certos locais e ainda diferentes tipos de 

solo o que permitiu distinguir 3 blocos (A, B e C). 

Durante o ensaio foram recolhidos dados da estação meteorológica, das sondas 

de solo, classificados os estados fenológicos e registadas as operações culturais nos 

diferentes blocos permitindo relacionar os diferentes dados obtidos nos 3 blocos com os 

valores de NDVI. Assim, em consequência de alterações destes dados obtiveram-se 

diferentes valores de NDVI, traduzindo-se isto numa ferramenta adicional e eficiente 

para os produtores, porque permite detetar a variabilidade existente em diferentes 

blocos o que possibilita atuar de forma distinta em diferentes locais e consequentemente 

arrecadar benéficos agronómicos, económicos e ambientais.  

Palavras-chave: Actinidia spp.; mapeamento; NDVI; Sentinel 2; 
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Abstract 
 

 The objective of this work was to develop a complementary approach to the 

diagnostic of the plant status of Actinidia spp. promoting an increase in the knowledge 

of their state, enabling the farmer decision to be more accurate. This approach was made 

by analyzing the potential assistance given by the remote sensing (RS) based on the 

collection of images by the sentinel 2 satellite. Through the collection of images it was 

possible to calculate the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI). 

The chosen orchard had distinct features, including variations in plant health by 

the presence of Pseudomonas syringae pv. Actinidiae (PSA), the existence of capacitive 

probes in certain locations and also different types of soil that allowed the distinction of 

3 blocks (A, B and C). 

During tests, data were collected from the weather station and the soil probes, 

the phenological states were classified and the cultural operations were recorded in the 

different blocks allowing to compare the obtained data on the 3 blocks and the NDVI 

values. Thereby, in consequence of this data changes, different values of NDVI were 

obtained, which represents an additional and efficient tool for the producers because it 

enables to detect the existing variability in different blocks and that allows to act distinct 

ways in different places and, consequently, get agronomic, economic and environmental 

benefits. 

Keywords: Actinidia spp.; mapping; NDVI; Sentinel 2; 
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1.  Introdução 
 

Ao longo dos anos tem-se verificado um aumento acentuado das áreas de 

plantação da cultura da actinídea e consequentemente da sua produção por todo o 

mundo e com o intuito de responder às necessidades do consumidor final têm surgido 

novas cultivares.  

Em Portugal, a Actinidia deliciosa é predominante nas regiões do Entre Douro e 

Minho (EDM) e também na Beira Litoral onde, os invernos se caracterizam por serem 

amenos e onde existe abundância de água sendo por isso estas zonas locais de 

excelência para a produção desta cultura (Franco, 2008). Na região de EDM entre as 

cultivares, a cultivar Bo-erica é uma das que tem vindo a ser mais explorada. Segundo 

(Debersaques & Mekers, 2010) esta cultivar tem várias características que fazem com 

que os frutos provenientes tenham uma grande valorização por parte do produtor e 

sejam muito apreciadas por parte do consumidor final em comparação com a Hayward 

e a cultivar de Actinidia deliciosa com a maior expansão comercial a nível mundial. 

Havendo uma maior exploração é desejado por parte dos produtores conseguir 

padronizar a sua oferta com a melhor qualidade disponível no mercado. 

Entre os mecanismos de apoio ao produtor, as utilizações dos dados 

provenientes da DR têm tido cada vez mais interesse e consequentemente bastante 

úteis no domínio das ciências agrárias, principalmente pelo facto dos instrumentos 

utilizados possibilitarem a monitorização de grandes áreas recorrendo a imagens 

obtidas por plataformas com sensores pertencentes ao domínio da DR. Os dados 

registados podem ser utilizados para avaliar vários componentes da agricultura e do 

processo agronómico, incluindo por exemplo: o rendimento das culturas (Atzberger & 

Rembold, 2013; Bernardes et al., 2012; Mário Cunha et al., 2010; Doraiswamy et al., 

2005; Meroni et al., 2013); informação fenológica (A. Rodrigues et al., 2013; Sakamoto 

et al., 2005; Shen et al., 2013); condições de stress (Atzberger & Rembold, 2013; Gu et 

al., 2007; Rembold et al., 2013); humidade do solo e indicadores de seca (Mananze et 

al., 2019; Martínez-Fernández et al., 2015, 2016; Sadeghi et al., 2017; Santos et al., 

2014; Sohrabi et al., 2015; Soliman et al., 2013); bioquímica e parâmetros biofísicos 

(Bakhshandeh et al., 2011; Berger et al., 2018; Berjón et al., 2013; Blackburn & 

Ferwerda, 2008; Clevers & Gitelson, 2013; Mário Cunha et al., 2018; Li et al., 2008; 

Pôças et al., 2014, 2015; Verrelst et al., 2015; Wenng, 2017).  
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 Com a missão sentinel 2, é possível apresentar resoluções espacial de 10 

metros e temporal de 5 dias permitindo assim, imagens mais precisas e com uma 

periodicidade bastante menor, em comparação com as missões SPOT e Landsat  (Feio, 

2017), onde as resoluções tanto temporais como espaciais eram mais baixas, como por 

exemplo a missão Landsat 8 que apresentava resoluções espaciais de 30 metros e um 

tempo de revisitação de 16 dias (Teramoto et al., 2018). Estas características são um 

fator de extrema importância na área agrícola pelo facto das culturas serem suscetíveis 

a mudanças consideráveis em curtos períodos tanto ao nível do estado hídrico como do 

estado de sanidade das plantas, podendo assim, estas mudanças ser detetadas em 

menores períodos com a utilização de diversos índices de vegetação. Um dos índices 

de vegetação mais conhecidos e utilizados é o NDVI que segundo (T. Rodrigues et al., 

2013) é amplamente utilizado para o monitoramento fenológico e também para o estudo 

dos parâmetros estruturais da vegetação. Já Silva et al. (2009) utilizou o NDVI numa 

análise multitemporal de vegetação, justificando a escolha deste índice pelo facto de ser 

um processo passível de automatização e pelos seus resultados serem obtidos mais 

rapidamente, comparativamente com outras formas de deteção de alterações da 

cobertura vegetal. 

Este trabalho pretende promover a utilização de ferramentas e metodologias 

para o suporte a práticas culturais na cultura do Kiwi numa ótica de agricultura de 

precisão. O trabalho será implementado na empresa Kiwi GreenSun a qual tem 

estabelecido o apoio da empresa Hidrosoph. Durante o trabalho foram acompanhadas 

e descritas as várias práticas culturais desenvolvidas na exploração com especial 

enfase para a metodologia e instrumentação de decisão para a sua realização. Foi 

efetuada a monitorização fenológica e outros indicadores agronómicos em diferentes 

blocos da exploração. Posteriormente foi efetuada a monitorização do crescimento das 

plantas com base em imagens de satélite. Concretamente o trabalho pretende avaliar a 

utilidade agronómica dos satélites sentinel 2 na cultura da actinídea, mais 

especificamente na cultivar Bo-erica em pomares instalados na região de Guimarães. O 

objetivo foi o desenvolvimento de uma abordagem complementar ao diagnóstico do 

estado das plantas no sentido de promover um acréscimo do conhecimento do estado 

destas, podendo a tomada de decisão por parte do produtor ser mais precisa. Para isto 

ser possível tentamos perceber de que forma o desenvolvimento fenológico, práticas 

culturais, fatores bióticos (ex. doenças) e/ou abióticos (ex. stress hídrico) podem ser 

monitorizadas através de alterações ao nível dos valores do índice de vegetação NDVI. 

Estas alterações poderiam ocorrer devido ao desenvolvimento fenológico da cultura, 

devido a práticas culturais efetuadas, presença de algumas pragas ou doenças ou até 
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mesmo stress hídrico.  Com os resultados obtidos espera-se que seja possível transferir 

esta abordagem para outras explorações e que assim, seja possível num futuro próximo 

empregar diariamente este acompanhamento remoto com possíveis benefícios ao nível 

agronómico, económico e ambiental. 
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2. Revisão bibliográfica 

2.1 Cultura da Actinídea  

2.1.1 Origem e classificação botânica 
 

A actinídea é uma planta originária da China, dos bosques e vales do rio Yang-

Tse-Kiang. Nos anos 50 do século XX era conhecida por “groselha chinesa”, mais tarde 

numa tentativa de tornar o produto mais atrativo, os agricultores da Nova Zelândia, 

começaram a chamar-lhe “Kiwifruit” devido à semelhança da fruta com a ave endógena 

do seu país, o kiwi (Franco, 2008).   

Esta planta pertencente ao género Actinídea, à família Actinidiaceae, ordem 

Ericales, classe Magnoliopsida e divisão Magnoliophyta (NCBI, 2020). 

As espécies mais conhecidas e com maior interesse económico são a Actinidia 

chinensis, a Actinidia arguta e a Actinidia deliciosa, sendo que esta última é a que se 

encontra mais difundida em todo o mundo, sendo também a que tem maior sucesso 

comercial (Warrington & Weston, 1990).  

 

2.1.2 Actinídea no Mundo 
 

A Actinidia spp. é atualmente uma das culturas frutícolas mais divulgadas a nível 

mundial, sendo distribuído pelos 5 continentes com maior expressão na Europa, 

Oceânia e América do Sul. Segundo dados da Food and Alimentacion Organization of 

the United Nations Statistics (FAOSTAT, 2018) os 3 maiores produtores (por ordem 

decrescente) são a China, Itália e a Nova Zelândia. 

A Figura 1 apresenta as áreas e as produções de kiwi a nível mundial. Nesta 

figura é possível verificar um aumento tanto das áreas como da produção ao longo da 

última década, sendo que no ano de 2018 existiu um aumento nas áreas de cultivo da 

actinídea de 52,5 % face ao ano de 2008, e comparando as produções nestes mesmos 

anos, ocorreu um crescimento de 46,5%. 
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Figura 1- Produção e área ocupada pela actinídea no Mundo (FAOSTAT, 2018) 

 

 

2.1.3 Actinídea em Portugal  
 

Tal como no mundo, em Portugal a Actinidia deliciosa é a cultivar mais 

disseminada. Esta predomina nas regiões do EDM e também na Beira Litoral (Franco, 

2008). Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE, 2014), estas duas zonas 

são responsáveis por 99% da produção nacional de kiwi.  

Na Figura 2 é apresentado entre 2008 e 2018 o comportamento em relação á 

área de plantação de actinídeas bem como da produção de kiwis. É notório o aumento 

ao longo dos anos, tendo existindo um aumento de 86,9% no que diz respeito á área e 

um aumento de 119,2% na produção de kiwis, tendo atingido em 2018 cerca de 34057 

toneladas o que representa a maior produção de sempre do panorama nacional 

(FAOSTAT, 2018). 
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Figura 2 - Produção e área ocupada pela actinídea em Portugal (FAOSTAT, 2018) 

 

2.1.4 Morfologia da Actinídea 
 

Todas as espécies de actinídea são trepadeiras perenes, apresentando 

cultivares femininas e masculinas. Apesar destas serem fisiologicamente dióicas, isto é, 

as flores apresentarem ambos os sexos na mesma flor, um deles é estéril (C. Cunha et 

al., 2007; Neves, 2008). Em consequência, é necessário ter plantas femininas e 

masculinas no pomar (González et al., 1996).  

Restringindo-nos à Actinidia deliciosa, por ser a espécie mais difundida no 

mundo, esta caracteriza-se por ter flores masculinas que se afiguram com um grande 

número de estames, anteras que produzem pólen e por possuírem um pistilo atrofiado 

não funcional, na posição central. Por outro lado, as flores das plantas femininas contêm 

um grande número de estigmas funcionais e as suas anteras produzem pólen estéril.  

As flores são constituídas por seis pétalas branco-creme, com diâmetro de quatro a seis 

centímetros. Estas podem surgir isoladas, contudo, é frequente ter duas a três flores por 

pedúnculo, sendo neste caso a flor central a primeira a abrir completamente (Cacioppo, 

1989).  

As folhas são consideradas grandes, podendo atingir um diâmetro até 30 

centímetros e apresentam margens onduladas. Estas são caducas, de coloração verde 

escura na página superior e cutícula brilhante e, na página inferior contêm bastantes 

tricomas que dão um tom mais esbranquiçado à superfície da folha (Almeida, 1996).  
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As raízes são fibrosas e carnudas e, os novos rebentos radiculares têm cor 

leitosa e com o tempo o seu córtex fica avermelhado e a camada epidérmica torna-se 

castanha/castanha escura. A raiz principal é menos desenvolvida e o seu crescimento 

dá-se mais lentamente após a vigorosa expansão das raízes laterais (Hongwen, 2016).  

O fruto, segundo Hennion (2003) é uma baga oblonga com polpa verde escura 

e com massa compreendida entre 70 e 120 gramas. No seu interior é composta por 

duas fiadas de sementes pequenas de cor negra. A sua epiderme é castanha com pelos 

rígidos e longos. 

 

2.1.5 Cultivar feminina Bo-erica 
 

A Bo-Erica é uma cultivar feminina pertencente á espécie Actinidia deliciosa.  

Esta foi selecionada perto de Verona (Itália) e surgiu após uma mutação da cultivar 

Hayward sendo por isto as características vegetativas e os ciclos culturais semelhantes 

entre as cultivares. Todavia, existem diferenças, relacionadas tanto no número de flores 

como também em características extrínsecas e intrínsecas no fruto.  

Em relação ao número de flores, a cultivar Bo-erica apresenta um maior número 

de flores isoladas, ou seja, apenas uma flor por pedúnculo (Debersaques & Mekers, 

2010). Em relação ao fruto diferencia-se fisicamente por ser um fruto mais cilíndrico e 

em relação á parte transversal ser mais redondo (Bucci & Costa, 2006) mas também 

diferenciam-se em relação ao peso pois segundo o estudo de (Ciccoritti et al., 2019) os 

frutos da cv. Bo-erica são mais pesados em comparação com os frutos da cv. Hayward 

e são assim considerados de qualidade superior, de acordo com o padrão de qualidade 

superior, de acordo com o padrão de qualidade comercial de kiwis (classe extra > 90 

gramas) da United Nations Economic Commission for Europe (UNECE, 2017). Os frutos 

da cv. Bo-erica têm ainda uma maior percentagem de matéria seca e maior quantidade 

de sólidos solúveis. Estas características distintas, face ao Hayward, mostram que o Bo-

erica tem melhor capacidade de conservação e que as restantes características são 

mais atrativas para o consumidor final (Debersaques & Mekers, 2010).  
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2.1.6 Exigências edáficas 
 

Em termos de condicionantes edáficas a actinídea é uma cultura que exige um 

solo arejado e com boa drenagem. Por isto, os solos e subsolos de textura franca ou 

franco-arenosa distinguem-se dos demais (García & García, 2010; Manual Del Cultivo 

Del Kiwi, 1988). O solo deve ter uma reserva de água facilmente utilizável pelo facto da 

actinídea ser sensível ao stress hídrico. Este deve ainda, ser rico em matéria orgânica 

pois, é essencial promover a atividade microbiana, tanto para o melhoramento da 

estrutura do solo quanto para o fornecimento de nutrientes essenciais às plantas 

(Cacioppo, 1989).  

A nível das propriedades químicas, o solo deve ter um pH compreendido entre 

os 5,5 e 6,8 para que haja uma maior quantidade de nutrientes disponíveis para a planta. 

Estes valores nunca deverão ser excedidos pois, podem ocorrer efeitos indesejáveis 

como cloroses. Ainda, o solo não deve ter mais de 7% de calcário ativo para que não 

ocorram problemas de carências em micronutrientes, principalmente de ferro (Hennion, 

2003; Peticila et al., 2012).   

 

2.1.7 Exigências climáticas 
 

A actinídea sendo uma cultura subtropical prefere climas temperados, com 

primaveras e verões quentes e húmidos, outonos com temperaturas amenas e invernos 

frios (C. Cunha et al., 2007). Necessita de frio invernal suficiente para a quebra de 

dormência, variando as horas de frio de variedade para variedade. A uniformidade e a 

densidade floral estão também elas, diretamente relacionadas com a quantidade de frio 

recebido durante o inverno (Wall et al., 2008). Assim, segundo (S. Rodrigues & Oliveira, 

2008) quando há ausência de frio em alguns invernos, o rendimento da cultura é afetado 

fortemente. O mais indicado para que haja uma boa taxa de abrolhamento e de floração 

é considerar um intervalo de 700 a 1150 horas, com temperaturas abaixo de 7,2 ºC 

(Caldwell, 1989; S. Rodrigues & Oliveira, 2008). Warrington, I. & Weston (1990) referem 

ainda que quando as plantas são adultas podem suportar temperaturas mínimas até -

15 ᵒC. Em relação às elevadas temperaturas, estas não são limitativas se a planta 

durante a fase vegetativa tiver as necessidades hídricas satisfeitas e a humidade relativa 

entre os 50 % e os 70% (Hennion, 2003; Oliveira, M. & Veloso, 2008).  
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Segundo Oliveira, M. & Veloso (2008) as geadas que poderão ocorrer entre o 

abrolhamento e a colheita dos kiwis causam efeitos nefastos no pomar, podendo perder-

se totalmente a produção do ano presente e afetar significativamente a produção do ano 

seguinte. 

Zonas de ventos fortes e frequentes são desfavoráveis à actinídea, visto que 

este contribui para uma maior secura atmosférica, podendo conduzir a situações de 

stress hídrico. Ademais, os ventos fortes, através da sua ação física, levam à quebra de 

jovens rebentos, que geralmente são frágeis, devido ao elevado vigor e grande 

percentagem de água presente na sua constituição (Hennion, 2003). 

Assim, a temperatura, o vento, a humidade relativa ambiental, a pluviometria e 

insolação são os fatores climáticos que mais influenciam o desenvolvimento e a 

produção desta espécie podendo tornar-se fatores limitantes para o seu cultivo (García 

& García, 2010).  

 

2.1.8 Escala de classificação dos estados fenológicos BBCH  
 

Segundo Meier (2001) a escala numérica Biologische Bundesanstalt, 

Bundessortenamt et CHemische Industrie (BBCH) foi desenvolvida em conjunto pelo 

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft (BBA), pelo Bundessortenamt 

(BSA), pelo Industrieverband Agrar (IVA) e pelo Instituto de Cultivo e Floricultura (IGZ).  

Esta escala é um sistema para codificação e descrição de estágios de 

crescimento fenologicamente semelhantes de monocotiledóneas e dicotiledóneas. 

Cada estado fenológico é correspondido por um código que varia entre 0 e 99, onde o 

algarismo das dezenas é atribuído ao estado fenológico principal e o algarismo das 

unidades é atribuído ao estado secundário (Hack et al., 1992).   

Na escala BBCH da actinídea, o algarismo das dezenas pode variar entre os 

algarismos 0,1,3,5,6,7,8 e 9 que são respetivamente o abrolhamento, desenvolvimento 

das folhas, desenvolvimento dos rebentos, desenvolvimento das inflorescências, 

floração, desenvolvimento do fruto, maturação e dormência. É de salientar que não 

constam entre os principais estados o número das dezenas 2 e 4, devendo-se isto ao 

facto de não existir crescimento de rebentos secundários nem desenvolvimento das 

partes vegetativas para colheita ou órgãos de multiplicação vegetativa. Quanto aos 

estados secundários de desenvolvimento, este é definido pelo algarismo das unidades, 
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que descrevem os diferentes estados evolutivos que acontecem em cada estado 

principal. 

Assim sendo, esta codificação de 2 dígitos permite à maioria das espécies uma 

descrição precisa do seu estado fenológico.  

No anexo I apresenta-se a escala adaptada de (Salinero et al., 2009) onde são 

descritos os estados de desenvolvimento mais relevantes para a cultura do kiwi. No 

anexo II apresenta-se um complemento desta mesma escala, associando os diferentes 

estádios a fotografias afim de facilitar a sua identificação.  

 

2.1.9 Práticas culturais 
 

Num pomar de actinídea deliciosa que esteja em produção, a primeira prática 

cultural realizada é a poda de inverno efetuada nas plantas fêmeas entre o final do mês 

de dezembro e o início do mês de fevereiro, fase em que a planta se encontra em 

repouso vegetativo. Esta atividade tem como objetivo definir a arquitetura da planta 

considerando o equilíbrio entre a parte vegetativa e produtiva da planta, para que o 

arejamento e a iluminação não sejam comprometidos pelas posições das varas. Assim, 

nesta poda são eliminadas todas as varas sem potencial produtivo, muito vigorosas, 

com entrenós muito longos, o que possibilita que a distribuição de varas seja mais 

equilibrada (Associação Portuguesa de Kiwicultores(APK), 2017)  

A empa e “o atado” são operações que se podem considerar parte integrante da 

poda de inverno. A empa permite alterar o comportamento vegetativo das varas ao 

possibilitar uma melhor distribuição pela fixação através do atado, a arames laterais no 

pomar o que, evita a sobreposição de varas. Estas operações são fundamentais para 

manter uma homogeneidade na organização espacial das varas, permitir uma boa 

polinização, diminuir o efeito do vento nas varas e favorecer uma vez mais a penetração 

de luz na planta o que consequentemente promove a diferenciação dos gomos (APK, 

2017; Sandra Rodrigues, 2008).   

Destroçar a lenha de poda é uma atividade que se realiza pela elevada 

quantidade de madeira que provém das plantas e que fica acumulada no solo, podendo 

ou não ficar incorporada no mesmo (Sandra Rodrigues, 2008). Contudo, esta operação 

só deve ser realizada caso não existam vestígios de doenças do lenho, caso contrário, 

a madeira resultante da poda deve ser retirada do pomar e queimada.  
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Um pomar de actinídea deve ter na sua entrelinha um enrelvamento permanente 

com diferentes espécies quer sejam espontâneas ou semeadas, pois ajudam a proteger 

o solo da erosão, diminuem a compactação e reduz-se a utilização de fertilizantes e 

consumos de água. O controlo das infestantes na cultura do kiwi é de grande relevância 

para atenuar a competição inter-especifica, nomeadamente ao nível do uso da água e 

incidência de doenças entre outros, mas também para garantir que os polinizadores 

procurem preferencialmente a flor do kiwi que possui a séria desvantagem, face às 

infestante, de não possuir nectários (Hopping, 1990).  

A poda dos machos realizada em duas épocas distintas do ciclo cultural é outra 

das operações realizadas num pomar de actinídeas. A primeira realiza-se em maio com 

o intuito de facilitar a dispersão do pólen pelo vento e pelos insetos polinizadores, evitar 

que haja ensombramento para as plantas femininas e, ainda, promover a renovação de 

novas varas férteis. A segunda intervenção nos machos é mais severa e realiza-se em 

junho depois de se ter dado a floração, permitindo uma renovação junto ao cordão 

principal (Sandra Rodrigues, 2008).  

A monda de frutos consiste em retirar os frutos deformados, com defeitos de 

epiderme, pequenos e em excesso pois, caso estes permanecessem na planta 

acabariam por consumir água e nutrientes essenciais para a obtenção de frutos 

consistentes em termos de calibre e qualidade. Esta etapa exige bastante mão de obra 

e efetua-se entre meados de junho e finais de julho (seis semanas após o vingamento 

do fruto) (APK, 2007).   

A poda em verde é caracterizada por promover condições favoráveis para a 

planta na fase de floração e crescimento do fruto. Tal como na poda de inverno esta, 

permite o arejamento e entrada de luz nas plantas, controlando o vigor vegetativo da 

mesma. Nesta operação são retirados todos os ramos laterais que não têm fruto, ou 

seja, infrutíferos, que estão a consumir assimilados e reservas fundamentais para os 

frutos (APK, 2007).  

  

2.1.10 Pragas e doenças presentes na actinídea  
 

O cultivo da actinídea e a expansão da cultura a outros países provocou o 

progressivo aparecimento de doenças comuns a outras fruteiras. A principal doença que 

afeta a actinídea, principalmente na região do Entre Douro e Minho é o cancro 

bacteriano, causado por PSA, que devido à sua agressividade é a doença que mais 
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danos provoca. O cancro bacteriano causado pela PSA provoca sintomas que podem 

ser observados em troncos, ramos, folhas, flores e frutos. Estes sintomas caracterizam-

se por pontuações necróticas de coloração acastanhada rodeadas por halo clorótico nas 

folhas, encontradas principalmente nas folhas mais jovens, podendo ser observadas no 

início da primavera e verão associadas à murchidão das folhas, ocorrendo isto, apenas 

quando a bactéria se movimenta sistemicamente dentro dos tecidos da planta 

provocando o bloqueamento dos tecidos vasculares (Hongwen, 2016; Vanneste et al., 

2011). Muitas vezes essas pontuações necróticas de pequenas dimensões acabam por 

se agrupar e ocorre a formação de necroses de maiores dimensões, ocupando a 

totalidade da área foliar (Moura, 2013).   

Esta doença provoca perdas económicas significativas e não existem métodos 

curativos sendo por isto deveras importante proteger ao máximo os pomares de maneira 

a minimizar os prejuízos que possam ser provocados pela doença, utilizando meios 

preventivos podendo ser eles meios de proteção culturais, biológicos e químicos. 

Existem ainda outras doenças que afetam a actinídea como a esca (complexo de 

fungos) que infeta principalmente as partes lenhosas da planta. Ainda, espécies como 

a Armillaria spp. e Phythophtora spp. provocam podridões nas raízes (APK, 2007). A 

podridão cinzenta, Botrytis cinerea, apresenta igualmente elevada importância, mas 

menos preocupante, sendo um fungo causador de podridões nos frutos na pós-colheita.  

Actinídea é também, atacada por pragas comuns a outras culturas, dependendo 

o risco de incidência dessa praga do país e região onde é cultivada (Hongwen, 2016). 

Em Portugal, existem várias pragas que atacam a actinídea, mas com um nível de 

ataque baixo (APK, 2007), como é exemplo os nemátodos, cochonilhas e cigarrinhas. 

 

2.2 Deteção Remota 
 

A deteção remota pode-se definir como uma técnica que recolhe informação 

sobre os objetos, através da análise dos dados recolhidos por instrumentos especiais 

que não estão em contacto físico com os objetos investigados (Ortega & Esser, 2002). 

 Na Figura 3 encontra-se representado um sistema de DR referente a um sensor 

passivo. Este sistema tem como base a existência de uma fonte de energia 

eletromagnética para o alvo de interesse, sendo que neste caso a fonte é a energia solar 

(A- Figura 3). No trajeto fonte-alvo a radiação entra em contacto com a atmosfera, 

interagindo com a mesma, podendo também esta interação ocorrer quando a energia é 
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transmitida desde o alvo até ao sensor (B- Figura 3). Quando a radiação atinge o alvo 

vai modificar as suas propriedades (C- Figura 3). Após a interação é necessário um 

sensor para recolher e registar a radiação com as respetivas modificações, emitidas ou 

refletidas pelo alvo (D- Figura 3). Os dados de energia registados pelo sensor poderão 

ser acedidos por um sistema de receção e processamento (E – Figura 3) onde os dados 

poderão ser processados. A imagem processada é interpretada de forma visual, digital 

ou eletrónica, para que se possa retirar informações sobre o alvo (F – Figura 3). Este 

processo finda com o uso da informação extraída da imagem (G – Figura 3). 

 

Figura 3 - Sistema de Deteção Remota (Meneses & Almeida, 2012) 

 

A recolha de dados de DR inclui um sensor que deteta a interação com as 

propriedades do objeto e a luz. Estes sensores podem ser montados em diferentes 

plataformas, sendo as mais vulgares:  satélites, plataformas aéreas (veículos aéreos 

não tripulados, drones, balões, helicópteros e aviões) ou plataformas terrestres 

(incluindo espetroradiómetros portáteis ou fixos).  

A interação entre os sensores e as plataformas dão origem a diferentes tipos de 

resolução que caracterizam os dados recolhidos: 

• Espacial - define a dimensão do pixel da imagem do objeto estando intimamente 

relacionada com as dimensões, isto é, uma resolução espacial elevada 

representa elementos de pequena dimensão, enquanto que uma resolução 

espacial baixa representa elementos de grande dimensão (Jones & Vaughan, 

2010).  

• Espectral - o sensor tem a capacidade de definir e registar vários comprimentos 

de onda (Wójtowicz et al., 2016). Quanto mais fina é a resolução espectral mais 

Legenda: 

A – Fonte de iluminação 

B – Radiação 

C – Interação 

D – Registo 

E - Transmissão 

F – Receção e 
processamento 

G – Interpretação, análise 
e aplicação 
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estreito é o intervalo de comprimento de onda para uma determinada banda 

(Catalão, 2013). Os dados de DR são multiespectrais quando se utilizam 

sensores que detetam um número reduzido de banda na região do visível e na 

região do infravermelho do espetro eletromagnético (Jones & Vaughan, 2010) e 

são hiper-espectrais quando os resultados adquiridos pelos sensores provêm de 

inúmeras bandas estreitas e contínuas do espetro eletromagnético 

particularmente entre os 400 nm e 2500 nm, permitindo uma análise mais 

detalhada e específica de características da superfície terrestre que seriam 

difíceis de analisar caso se utilizassem dados multiespectrais (Darvishzadeh, 

2008; Govender et al., 2007).  

• Temporal – define a periodicidade com que se adquirem dados, por isso quanto 

maior for a frequência de aquisição de dados maior é a resolução temporal 

(Fonseca & Fernandes, 2004). A resolução temporal pode ser: (i) absoluta, se 

as imagens do mesmo local possuírem o mesmo ângulo de observação; (ii) 

relativa, se as imagens captadas por um satélite no mesmo local não possuírem 

o mesmo ângulo de observação (Catalão, 2013).  

• Radiométrica - descreve a capacidade de distinguir pequenas diferenças na 

energia numa dada imagem. Um sensor com grande a resolução radiométrica 

será mais sensível na deteção de pequenas diferenças na energia refletida pelas 

superfícies terrestre (Catalão, 2013).  

 

 Os sensores montados em plataformas terrestres, quando comparados com 

plataformas aéreas e satélites, apresentam melhor resolução espacial, isto pelo facto 

de os parâmetros de interesse poderem ser medidos no próprio objeto monitorizado 

permitindo uma amostragem mais precisa e com menor interferência da atmosfera 

localizada entre o objeto e o sensor. Por outro lado, a resolução temporal poder ser 

flexibilizada em função de objetivos do operador e, ainda, pela escolha das condições 

atmosféricas mais oportunas para a realização do momento da aquisição dos dados. 

Porém, os sensores montados em plataformas terrestres quando comparados com os 

meios aéreos e satélites apresentam desvantagens associadas sobretudo à eficiência 

e ao tempo que muitas vezes não é suficiente mesmo para avaliar pequenas áreas.  

As plataformas aéreas apresentam várias vantagens tais como o facto de 

poderem ser lançados de forma rápida e repetida, apresentam flexibilidade ao nível da 

altura e do tempo de voo.  Todavia, os resultados obtidos através dos meios aéreos 

estão sujeitos a sofrer várias distorções devido à rotação e inclinação e também devido 

ao posicionamento da aeronave poder ser ligeiramente incerto (Bakker et al., 2009; 
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Jones & Vaughan, 2010), o que exige o pós-processamento nomeadamente de 

correções geométricas. No caso dos drones a grande desvantagem reside na reduzida 

extensão do voo e na baixa resolução espectral das camaras que geralmente equipam 

este tipo de plataforma (Wójtowicz et al., 2016).  

 As diferentes ferramentas de DR enumeradas conseguem oferecer técnicas não 

destrutivas e não invasivas, permitindo avaliar diferentes parâmetros biofísicos e ao 

mesmo tempo trabalhar a diferentes escalas de forma a obter dados em tempo real.  

Inevitavelmente, estas ferramentas assumem-se como instrumentos preponderantes 

para uma boa gestão e tomada de decisão por parte dos produtores (Alchanatis & 

Cohen, 2016; Costa et al., 2015).   

 

2.2.1 Radiação eletromagnética e o espetro eletromagnético 
 

A radiação eletromagnética (REM) consiste na combinação de dois campos 

(Figura 4), um campo elétrico (E) que varia em magnitude na direção perpendicular à 

direção de deslocamento da radiação e um campo magnético (M) orientado 

ortogonalmente ao campo elétrico. Os campos comportam-se como ondas, deslocando-

se à velocidade da luz (Amorim, 2015; Meneses & Almeida, 2012) 

 

Figura 4- Propagação da Radiação Eletromagnética (Meneses & Almeida, 2012) 

 

O conjunto de todas as ondas eletromagnéticas designa-se por espectro 

eletromagnético. Como é percetível na Figura 5, o espetro está dividido em diferentes 

bandas espectrais, caracterizadas por diferentes comprimentos de onda e frequências, 

incluindo comprimentos de onda desde as bandas gama e raio X até às ondas micro-

ondas e ondas rádio.  
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A maior parte da radiação do espetro não é detetada pelo olho humano, mas 

consegue ser captada por vários sensores de DR. A DR é capaz de utilizar radiação 

com comprimentos de onda mais curtos, nomeadamente na região do ultravioleta e na 

região visível, mas também zonas com comprimentos de onda mais longos como as 

regiões do Infravermelho e Micro-ondas.  

 

 

Figura 5 - Espectro eletromagnético (Amorim, 2015) 

 

A região do infravermelho tem a particularidade de estar dividida em três sub-

regiões (Tabela 1), o infravermelho próximo (IVP), o infravermelho médio (IVM) e o 

infravermelho térmico (IVT) (Fonseca & Fernandes, 2004). O IVP e o IVM constituem 

radiação refletida e são usados de forma semelhante à zona do visível, enquanto que o 

IVT é constituído por radiação emitida pela superfície da Terra sob a forma de calor 

(CCRS, 2019).  
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Tabela 1 - Comprimento de onda de diferentes bandas do espectro eletromagnético 

Zona do espetro Intervalo de comprimento de onda 

Ultravioleta  0,30 – 0,38 µm 

Visível 

Azul 0,42 – 0,49 µm 

Verde  0,49 – 0,58 µm 

Vermelho 0,58 – 0,70 µm 

Infravermelho (IV) 

IV próximo (IVP) 0,70 – 1,30 µm 

IV médio (IVM) 1,30 – 3 µm 

IV térmico (IVT) > 3 µm 

Microondas  1 mm – 1m 

 

 

2.2.2 Assinatura espectral da vegetação 
 

A assinatura espectral deriva das diferentes formas de interação da REM com 

as superfícies específicas com que esta interage, variando esta de acordo com as 

características da REM que as atinge e de acordo com a natureza das superfícies 

(Richards & Jia, 2006). Assim, os principais fenómenos associados nesta interação 

incluem: absorção, transmissão, dispersão e reflexão. A absorção consiste na 

magnitude de REM retida pelos materiais à superfície da Terra. A transmissão ocorre 

quando a radiação atravessa objetos, mas sem lhes causar alterações. A dispersão 

constitui a REM que é redirecionada, sem absorção, por parte de uma superfície ou 

objeto. A reflexão acontece quando a radiação é redirecionada ao atingir um 

determinado alvo ou superfície (Jones & Vaughan, 2010).   

A vegetação tal como outros tipos de objetos presentes na superfície terrestre 

não absorvem toda a REM. A quantidade de radiação absorvida pelos pigmentos 

fotossintéticos é inversamente proporcional á radiação refletida pelas plantas (Mulla, 

2013). Sendo que em DR, o fenómeno mais relevante a ser estudado é a reflexão pelos 

alvos (Fonseca & Fernandes, 2004) a partir da refletância das plantas é possível avaliar 

a composição dos pigmentos e, concomitantemente  determinar o estado nutritivo (por 

avaliação da clorofila entre outros); fenologia e stress geral (por avaliação dos 



 
 

   FCUP 
Mapeamento das características biofísicas da cultura da actinídea através da            18  
refletancia espectral detetada com satélites de observação da terra 

 

 

carotenoides e da clorofila a); ou a eficiência fotossintética (por avaliação das xantofilas) 

(Peñuelas & Filella, 1998). 

 Cada espécie vegetal possui uma curva espectral característica, que depende 

da cultura, da estação do ano e da zona geográfica em análise, contudo, dentro da 

mesma espécie vegetal existem, ainda, fatores que influenciam as características de 

refletância da vegetação, como a pigmentação, o teor de água, a forma, a composição 

e a estrutura interna das folhas (Aggarwal, 2004).  

 As clorofilas, principais pigmentos fotossintéticos, absorvem na zona do visível, 

principalmente na região do azul (450 nm) e na região do vermelho (680 nm) e 

consequentemente a refletância foliar é baixa na zona do visível (Alchanatis & Cohen, 

2016), contudo existe um pico de reflexão na zona do verde (550 nm) tal como é possível 

notar pela Figura 6. Isto acontece porque grande parte desta radiação é refletida, devido 

a um mecanismo de defesa que as plantas contêm, controlado pelas xantofilas, que 

dissipam calor de forma a que não haja um aquecimento excessivo para a planta e 

somente uma parte da radiação, na zona do verde, é absorvida para ser empregue na 

fotossíntese (Féret et al., 2017; Middleton et al., 2012).  

Relativamente á zona do IVP (700-1300 nm) a maior parte da vegetação não 

utiliza estes comprimentos de onda o que origina um pico de refletância nesta região do 

espectro, podendo atingir valores de refletância na ordem dos 45 a 50%. Na região do 

IVM os valores da refletância são mais baixos que no IVP, este valor é determinado 

principalmente pela água presente nos tecidos das folhas pois, a presença de maior 

quantidade de água resulta em menos reflexão e por consequência maior absorção da 

água em três bandas específicas: nos 1400, 1900 e 2700 nm (Alchanatis & Cohen, 

2016).  
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Figura 6 - Curva típica de reflectância da vegetação. Adaptado de (Rizzi, 2004)  

 

2.2.3 Sentinel 2 

A missão sentinel 2 está inserida no programa Copernicus da União Europeia, 

através da Agência Espacial Europeia (ESA – European Spatial Agency). Esta missão 

é constituída por dois satélites, 2A e 2B. Os dois repartem a mesma órbita, a uma 

altitude de 786 km), cobrindo 290 km de largura com uma diferença de fase de 180º. 

Esta organização permite oferecer uma cobertura global sistemática de elevada 

resolução espectral das superfícies terrestres, com tempos de revisitação de 5 dias, 

sobe as mesmas condições de visualização (Drusch et al., 2012; ESA, 2020). 

A sentinel 2 é composta por 13 bandas espetrais (1,2,3,4,5,6,7,8,8a,9,10,11 e 

12) que abrangem o visível, o IVP e o infravermelho de onda curta (SWIR). A diferentes 

resoluções espaciais (resoluções de 10, 20 e 60 m), existem diferentes bandas 

associadas (Figura 7). As bandas encontram-se agrupadas da seguinte forma, para uma 

resolução espacial de 10 m encontram-se incluídas as bandas 2, 3, 4 e 8, para 20 m 

banda 5, 6, 7, 8a, 11 e 12 e para 60 m banda 1, 9 e 10 (Richter et al., 2012).   
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Figura 7 - Diferentes bandas captadas pelo Sentinel 2 

 

Esta missão é bastante vantajosa já que permite mapear e monitorizar a 

utilização e as alterações que os solos vão sofrendo, auxilia na gestão de desastres 

naturais, na monitorização de águas e zonas costeiras. Permite também, do ponto de 

vista agronómico e florestal, a classificação de culturas e a monitorização de fenómenos 

de evolução rápida, proporcionando informações essenciais sobre o estado da 

vegetação e ainda, permite desenvolver e calcular diversos índices de vegetação.  

 

2.2.4 Agricultura de precisão 
 

A agricultura de precisão (AP) tem como objetivo a gestão da informação e do 

conhecimento agronómico baseado em tecnologias e sistema de suporte para avaliar, 

de modo expedito, a variabilidade espácio-temporal dos recursos, dos fatores de 

produção e de atributos biofísicos das culturas tais como a produtividade e qualidade 

para atuar, de forma precisa, na gestão eficiente dessa variabilidade, de modo a garantir 

melhores indicadores agronómicos (M. Cunha, 2020).  

Em AP, a quantidade e a natureza da variação espacial detetada são fatores-

chave para atuar de forma diferenciada na gestão dessa variabilidade, de modo a 

garantir melhores indicadores agronómicos, económicos e ambientais. 
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Este tipo de agricultura é possível agregando ferramentas que incluam sensores, 

sistemas de informação, equipamentos adaptados e gestão de conhecimento de forma 

a otimizar a produção, minimizando a variabilidade e a incerteza em sistemas agrícolas 

(Blackmore, 1999). Através da gestão da variabilidade espacial e temporal, a nível de 

campo, é possível melhorar o retorno económico e reduzir os impactos ambientais 

(Blackmore et al., 2003).   

 

2.2.5 Índices de vegetação  
 

Os índices de vegetação são utilizados para se poder avaliar a estrutura, a 

bioquímica e a fisiologia/stress das plantas (Roberts et al., 2011). Segundo (Mananze 

et al., 2019) em termos estruturais estão incluídos os índices de área foliar e a avaliação 

da cobertura; em relação á avaliação bioquímica está incluída a água e os pigmentos 

fotossintéticos (clorofila, carotenoides, antocianinas) e nas propriedades fisiológicas 

incluem-se alterações induzidas pelo stress.  

São inúmeros os índices de vegetação existentes, sendo todos eles calculados 

através de combinações matemáticas que correlacionam duas ou mais 

bandas/comprimentos de onda do espetro eletromagnético, variando de acordo com 

aquilo que se pretende avaliar. Normalmente são utilizadas duas bandas, contudo, 

atualmente têm sido testados e aplicados algoritmos que envolvem três ou mais bandas 

(Wang et al., 2012) com o objetivo de mitigar, por exemplo, problemas de saturação 

devido a condições ambientais da refletância (Wu et al., 2008).  

Um dos índices de vegetação mais conhecidos e utilizados é NDVI (Tucker, 

1979) que está diretamente relacionado com a concentração de clorofilas presentes nas 

folhas. Este índice é comumente utilizado para distinguir diferentes tipos de culturas e 

fases do ciclo vegetativo (fenologia), detetar alterações no coberto vegetal, avaliar o 

estado de saúde das plantas, entre outros (Meneses & Almeida, 2012). O NDVI é 

calculado através da equação 1:  

NDVI = 
𝐼𝑉𝑃−𝑉

𝐼𝑉𝑃+𝑉
      (Equação 1 - Cálculo do NDVI) 

Em que IVP – reflectância do infravermelho próximo e V – reflectância na zona do 

vermelho. 

Os valores de NDVI variam entre -1 e 1 sendo que valores próximos de 1 

correspondem a maior cobertura do solo com vegetação fotossinteticamente ativa e ou 

vegetação com menor intensidade de stress (a)biótico (Meneses & Almeida, 2012).  
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3. Materiais e métodos 

3.1 Localização do pomar 

 

O trabalho experimental foi realizado num pomar pertencente á empresa Kiwi 

GreenSun (Figura 8) que acompanhou e prestou apoio técnico durante todo o ensaio.  

 

 

Figura 8 - Layout da empresa Kiwi GreenSun 

 

Na Figura 9 é possível encontrar a localização geográfica do pomar, um pomar 

localizado em Guimarães, na freguesia de Sande São Clemente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Localização geográfica da freguesia de São Clemente de Sande, no concelho de Guimarães, Portugal onde 

decorreu o ensaio.   
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3.2 Caracterização edafo-climática 

3.2.1 Caracterização climática  
 

Como anteriormente referido, o ensaio foi efetuado num pomar no concelho de 

Guimarães, distrito de Braga, assim sendo, pertencendo este à região EDM, a nível 

climático, segundo a classificação de Köppen-Geiger, este é caracterizado por ter um 

clima do tipo temperado (C) (a temperatura média do mês mais frio varia entre (0ºC e 

18ºC), verão seco (Cs) e suave (Csb).  

Quanto à precipitação, a região do EDM possuí uma das precipitações mais 

elevadas da Península Ibérica. Grande parte desta precipitação ocorre entre outubro-

abril, contudo, não é incomum ocorrerem precipitações fortes no período primavera-

verão.  

Para uma caracterização climatológica detalhada do pomar foi consultada a 

publicação Iberian Climate Atlas dos organismos da Agência Estatal de Meteorologia 

(AEMET) e do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) (Barceló & Nunes, 

2011), que contém vários indicadores relativos aos distritos portugueses, entre 1971 e 

2000. Na Figura 10 estão presentes indicadores como a precipitação média mensal e 

as temperaturas média mínima e máxima mensais no distrito de Braga. Na Tabela 2 são 

ainda, apresentados indicadores como o número médio de dias por ano com 

temperatura superior ou igual a 0ºC, número médio de dias por ano com temperatura 

máxima superior ou igual a 25ºC e a precipitação média anual.  
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Figura 10 – Evolução da média mensal da temperatura e da precipitação. Fonte: normais climatológicas de 1971-2000 
de Braga (Barceló & Nunes, 2011). 

 

Tabela 2 - Indicadores bioclimáticos. Fonte:  normais climatológicas 1971-2000 de Braga (Barceló & Nunes, 2011). 

Indicadores Braga 

N.º médio de dias por ano com T ≤ 0ºC 40 

N.º médio de dias por ano com T mínima ≥ 20ºC 5 

N.º médio de dias por ano com T máxima ≥ 25ºC 110 

N.º médio de dias por ano com precipitação ≥ 0,1 mm 150 

N.º médio de dias por ano com precipitação ≥ 1 mm 125 

N.º médio de dias por ano com precipitação ≥ 10 mm 75 

N.º médio de dias por ano com precipitação ≥ 30 mm 20 

Precipitação média anual (mm) 1465,7 

 

Um outro indicador muito relevante na cultura da actinídea é o número de horas 

de frio, isto é, o número de horas de exposição das plantas a temperaturas inferiores a 

7,2ºC. Para a contabilização das mesmas, existem diversos métodos empíricos de 

medida, como o Chilling iHours Model ou Modelo das Horas de Frio, um dos modelos 

mais antigos de quantificação das horas de frio, proposto por Chandler (1942) e o 

Dynamic Model desenvolvido por Fishman et al. (1987) e Erez et al. (1990).  
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Atualmente os modelos mais utilizados são o UTAH, o Carolina do Norte, o 

Sudáfrica e o ALADIN. Este último modelo foi adotado pelo IPMA, e a forma de cálculo 

utilizada é o somatório de temperaturas inferiores a 7,2ºC entre o dia 1 de outubro e o 

dia 30 de abril. Estes modelos mais recentes baseiam-se nos parâmetros de superfície 

e de altitude.  

Na Tabela 3 é apresentado o histórico das horas de frio no distrito de Braga 

desde o ano de 2015 (ano de plantação) até ao ano de 2020.  

 

Tabela 3 - Horas de frio no distrito de Braga desde o dia 1 outubro até ao dia 30 de abril, nos respetivos anos. (IPMA, 
2020) 

Anos Horas de frio (Braga) 

2019 - 2020 947 

2018 - 2019 1159 

2017 - 2018 1516 

2016 - 2017 1008 

2015 - 2016 1031 

 

Este indicador no caso da Actinidia spp. tem a particularidade de ser 

contabilizado entre dezembro e fevereiro (Jourdain & Hutin, 1989; S. Rodrigues & 

Oliveira, 2008) devendo no fim deste período de tempo perfazerem-se 700 a 1150 horas 

com temperaturas inferiores a 7,2ºC para que a planta satisfaça as suas necessidades 

em frio (S. Rodrigues & Oliveira, 2008). Assim sendo, foi retirado da estação 

meteorológica do pomar o número de horas de frio entre o dia 1 de dezembro de 2019 

e o dia 29 de fevereiro de 2020, tendo sido contabilizadas 590 horas como é comprovado 

na Figura 11. Não foi possível retirar os dados de campanhas anteriores visto que a 

estação meteorológica só foi instalada no ano de 2019. 
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Figura 11 - Número de horas de frio na quinta da Mogada na campanha 2019-2020 

 

3.2.2 Caracterização edáfica 

 

O solo da quinta da Mogada é um cambissolo, segundo a classificação da FAO 

(2014). A subclasse de acordo com as condições de formação, evolução e 

características gerais indicam que é um solo litólico húmico de clima montano.  

Segundo três análises de solo realizadas no pomar, foi possível notar que este 

apresenta diferentes características edáficas, designadamente a níveis de textura, pH, 

constituintes nutricionais entre outros. De acordo com a classificação United States 

Department of Agriculture (USDA) o pomar apresenta solos de textura franca-arenosa, 

textura franca e textura franca-argilosa-arenosa.  

 

 

3.3 Descrição do pomar  

As diferentes características do pomar, como a altitude, área, forma de condução 

e distribuição das plantas, rácio de machos e fêmeas, entre outros parâmetros 

encontram-se sintetizados na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Características principais do pomar "Quinta da Mogada" 

Parâmetros Caracterização 

Denominação Quinta da Mogada 

Coordenadas geográficas 
41.486870437379835 

- 8.364967463666197 

Local Sande (São Clemente) – Guimarães 
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Altitude 145m 

Área total 17 ha 

Cultivar feminina Bo-Erica 

Cultivar masculina Tomuri 

Ano de plantação 2015 

Forma de condução Pérgola plana com 7 arames 

Comprimento máximo das varas de produção 2,1 m 

Compasso de plantação 2x5 m 

Densidade de plantação 1000 plantas/há 

Altura ao eixo da planta 2 m 

Rácio machos: fêmea 1 : 7 

Forma de distribuição dos machos Quincôncio 

Orientação das linhas de plantação O-E 

 

O sistema de rega inclui a técnica de rega gota a gota, com um espaçamento 

entre os gotejadores de 50 cm, sendo estes integrados com autocompensantes 

debitando 2,2 L/h. Este inclui ainda, o sistema de rega de microaspersão para antigeada 

com nebulizadores que debitam 35 L/h.  

O pomar conta ainda com uma estação meteorológica, 2 sondas de solo 

instaladas em 2 pontos do pomar e ainda um dendrómetro de fruto e um dendrómetro 

de tronco. 

Relativamente ao controlo de infestantes, na linha é conseguido com a utilização 

de plástico branco.  

 

3.4 Caracterização do ensaio experimental 

3.4.1 Delineamento experimental  
 

De forma a termos uma área de estudo mais diversificada, devido a diferentes  
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características a nível edáfico e a nível da fitossanidade das plantas que se alteram ao 

longo do pomar foram selecionados três locais distintos, e assim, definidos três blocos: 

bloco A, bloco B e bloco C (Figura 12). Cada um dos blocos é constituído por um 

conjunto de 7 plantas fêmeas pertencentes a uma mesma linha. Entre as plantas 

fêmeas selecionadas encontram-se plantas macho, tal como é possível observar na 

Figura 13. Para manter a uniformidade dos dados não foram consideradas plantas em 

bordadura, nem plantas que permanecessem ensombradas por plantações florestais 

adjacentes. 

 

 

 

Figura 12 - Distribuição dos diferentes blocos na "quinta da Mogada" 
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Figura 13 - Técnica de amostragem 

 

No dia 11 de fevereiro iniciou-se a seleção e marcação das plantas a estudar.  

Foram selecionadas todas as varas constituintes das 7 plantas nos diferentes blocos.  

No bloco C a marcação das plantas não pode ser realizada no dia 11 de fevereiro pelo 

facto desta zona não ter sido podada à data. Assim, a marcação do bloco C foi realizada 

no dia 1 de março. Todas as marcações foram feitas utilizando uma fita vermelha e 

branca como demonstrado na Figura 14. 
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Figura 14 - Demonstração da marcação de plantas 

 

3.4.2 Caracterização dos blocos 

 

As diferentes características dos blocos como a textura, pH, percentagem de 

macronutrientes e micronutrientes, a capacidade de troca catiónica (CTC), a presença 

de plantas infetadas com PSA, a presença de sondas de solo e também o estado do 

plástico da linha estão presentes na Tabela 5.  

 

Tabela 5 – Características dos diferentes blocos constituintes do ensaio 

 

Parâmetros Bloco A Bloco B Bloco C 

Textura Franco-arenosa Franca 
Franco-argilosa-

arenosa 

pH (extrato 1 / 2,5) 6,35 5,51 7,9 

% m. orgânica Muito alto Muito alto Normal 

Azoto (mg/Kg) Alto Alto Normal 

Fósforo (mg/Kg) Alto Muito alto Muito alto 

Boro (mg/Kg) Baixo Baixo Baixo 

Ferro (mg/Kg) Muito alto Muito alto Alto 
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Manganês (mg/Kg) Normal Normal Alto 

Cobre (mg/Kg) Muito alto Muito alto Alto 

Zinco (mg/Kg) Normal Normal Alto 

CTC (meq/100g) Normal Normal Normal 

Presença de PSA Não Não Sim 

Presença de sonda Sim Não Sim 

Plástico da linha Bom estado Bom estado Mau estado 

  

 

3.5 Recolha de dados 

 

A recolha de dados relativos às praticas culturais, aos estados fenológicos, aos 

índices fisiológicos e aos valores de NDVI foi realizada nos 3 blocos. Já os valores das 

sondas foram apenas retirados dos blocos A e C onde estas se encontram. Ainda, de 

forma a complementar os resultados obtidos, foram recolhidos dados da estação 

meteorológica. 

 

3.5.1 Estados fenológicos e práticas culturais  

 

De forma a verificar o desenvolvimento dos estados fenológicos e a realização 

das diversas atividades culturais, deslocávamo-nos ao pomar com uma periodicidade 

de 5 dias, para registar o estádio dos gomos das varas selecionadas e também se tinha 

sido realizada alguma operação cultural nos diferentes blocos.  

Para a classificação dos diferentes estádios, teve-se por base a escala BBCH 

(Meier, 2001) adaptada por Salinero et al., (2009) para a cultura do kiwi. Pelo facto de o 

estudo não necessitar de uma escala tão detalhada e a fim de diminuir a extensão dos 

resultados foram criados agrupamentos de estádios na escala de BBCH, facilitando 

assim, a leitura e compreensão dos mesmos. Assim surge uma escala BBCH adaptada, 

onde os estádios fenológicos foram agrupados da seguinte forma: 

[00-06] Dormência ao gomo de algodão: Este estádio agrupou 7 estádios secundários 

onde os gomos estariam em dormência, na fase de inchamento do gomo ou então no 

estádio comumente designado “gomo de algodão”. Todos os gomos que ficarão neste 

agrupamento foram considerados gomos que não abrolharam.  
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[07-09] Início do abrolhamento: agrupa os estádios correspondentes ao início do 

abrolhamento, comumente designados de “ponta verde”.  

[10-14] Primeiras folhas separadas até ao desenvolvimento das primeiras 4 folhas. Este 

agrupamento envolve os rebentos em que existiam folhas separadas até ao estádio 

onde já existiam o número de folhas inferior ou igual a 4.   

[15-19] Desenvolvimento de 5 ou mais folhas até ficarem todas as folhas completamente 

desenvolvidas bem como o crescimento do lançamento.  

[50-54] Crescimento das inflorescências: estão agrupados os estádios mais insipientes 

do desenvolvimento das inflorescências, mas sem existir ainda abertura das sépalas. 

[55-59] Abertura das sépalas até á abertura da primeira flor: Começa a abertura das 

sépalas, a partir deste estágio o desenvolvimento floral começa a ser mais rápido e 

intenso.  

[60-64] Abertura das primeiras flores até estas se encontrarem em floração plena 

[65-69] Corresponde ao início da queda das pétalas até as flores já não serem viáveis 

para receber o pólen, ou seja, fim da floração e aparecimento dos frutos. 

[70-75] Início do vigamento do fruto até este atingir 50% do seu tamanho final.  

[76-79] Intervalo que vai desde o fruto com 50% do seu tamanho final até o fruto atingir 

o seu tamanho final e consequentemente pronto para a colheita comercial. 

Apenas os estádios fenológicos que reuniam, em cada observação, uma frequência 

superior a 10% foram incluídos nos agrupamentos dos estádios fonológicos, porque 

desta forma garantem-se que não são reportados outliers, sem significado para a 

população.  

 

 

3.5.2 Plataforma Irristrat 

 

A Irristrat é uma plataforma de dados pertencente á empresa Hidrosoph (Figura 

15).  
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Figura 15 - Layout da empresa Hidrosoph 

 

Esta empresa visa essencialmente gerir de forma eficiente a utilização da água 

da rega através da monitorização de vários fatores que possam interferir com a 

componente hídrica, com o objetivo de determinar um plano de rega. Para isso usufrui 

de várias ferramentas nomeadamente estações meteorológicas, sondas de solo, 

dendrómetros de tronco e fruto e ainda o NDVI. 

Os dados medidos pelas sondas e pelos dendrómetros são registados de 15 em 

15 minutos, sendo efetuada uma média dos valores referentes a cada 4 horas sendo 

estes valores posteriormente enviados para uma base de dados, a plataforma Irristrat. 

Através destes dados é possível estimar e calcular outros parâmetros com elevada 

importância agronómica, designadamente o cálculo do balanço hídrico (através de um 

modelo criado no software da Irristrat) e também uma estimativa do stress que a planta 

estará sujeita tendo em conta o balanço hídrico e o tipo de solo. Os dados recolhidos 

pela estação meteorológica são também enviados diariamente para a plataforma. 

Através destes dados, e utilizando a equação de Penman–Monteith é possível calcular 

a evapotranspiração cultural. Tal como acontece com os dados das sondas capacitivas, 

os dados da estação meteorológica são também registados automaticamente na 

plataforma Irristrat. 

 A Hidrisoph fornece também dados recolhidos remotamente para que o agricultor 

possa avaliar a homogeneidade da sua cultura na sua parcela. Para tal, inclui um script 

que descarrega automaticamente as imagens disponíveis do sentinel 2. Em seguida, 

essas imagens são processadas para correção atmosférica dos valores da reflectância 

e depois calculado o NDVI. Finalmente, as imagens são automaticamente cortadas para 

a área de cada uma das parcelas e disponibilizadas na plataforma Irristrat.  

Esta informação é fornecida automaticamente ao produtor podendo ser 

consultada pelo mesmo em tempo real sob a forma de gráficos, imagens ou tabelas. A 

plataforma consegue ainda fornecer previsões meteorológicas ao produtor.  
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3.5.2.1 Sondas Capacitivas 

 

As monitorizações contínuas da humidade, da temperatura e da salinidade no 

solo, foram obtidas com sondas capacitivas EnviroPro que contêm sensores a 

profundidades de 10,20,30,40,50,60 e 70 cm.  A Figura 16 mostra o ydoc data logger 

onde os valores são registados de 15 em 15 minutos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os dados foram depois extraídos da plataforma do Irristrat e processados no 

Software Microsoft Office 360 Professional Plus 2019 Excel versão 2009. Foi calculada 

e estudada a evolução temporal da média quinzenal da humidade e da temperatura a 

40 e 70 cm de profundidade, isto porque a 40 cm é onde se encontram a maior parte 

das raízes da Actinidia spp. (Caramés, 2016) e 70 cm porque é a maior profundidade 

que as sondas instaladas conseguem tirar valores e segundo Cacioppo (1989) o sistema 

radicular destas plantas conseguem atingir profundidades de quatro metros ou mais. 

Como referido anteriormente, estas sondas estão instaladas no bloco A e no 

bloco C e por isso foi feita uma média dos dados obtidos no bloco A a 40 cm com os 

dados do Bloco C a 40 cm e uma outra média com os dados obtidos no bloco A a 70 cm 

com os dados á mesma profundidade no bloco C.  

 

 

3.5.2.2 Estação meteorológica  

 

A estação meteorológica através dos sensores vp4 decagon (Figura 17) foi 

capaz de medir diversos parâmetros entre eles, precipitação, temperatura do ar, ponto 

Figura 16 - Ydoc data logger da Hidrosoph 
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de orvalho, humidade relativa, défice de pressão de vapor e ainda, é capaz de 

contabilizar o período em que a folha esteve molhada.  

Posteriormente os dados foram extraídos da plataforma do Irristrat e 

processados também no Software Microsoft Office 360 Professional Plus 2019 Excel 

versão 2009. Foi calculada e estudada a evolução temporal da média quinzenal da 

temperatura do ar e da precipitação. 

 

Figura 17 - Estação meteorológica com os sensores vp4 decagon 

 

 

3.5.2.3 Índice de vegetação - NDVI 

 

Foi também da plataforma Irristrat que provieram os dados relativos ao índice de 

vegetação. A plataforma é capaz de calcular o NDVI com base em duas bandas 

retiradas do sentinel 2. 

Afim de obter valores de NDVI de cada um dos blocos foram captadas imagens 

mais detalhadas, englobando as sete plantas pertencentes a cada um dos blocos. Isto 

foi conseguido através da seleção de 10 pixéis para cada um dos blocos. Para este 

conjunto de pixels foi possível obter os valores máximos, médios e mínimos de NDVI 

com uma periocidade de cinco dias. As imagens selecionadas não apresentavam 

nuvens, nem evidenciavam efeitos atmosféricos (neblina e nevoeiro) e tinham a mesma 

cobertura geográfica, ou seja, eram sobreponíveis espacialmente. 

3.5.3 Índices Fisiológicos do desenvolvimento 
 

Para a elaboração dos índices fisiológicos foi adaptada a metodologia usada em 

Salinero & Lema (1999) sendo contabilizadas todos as varas selecionadas.  
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3.5.3.1 Número total de gomos  

 

É o número de gomos por vara e consequentemente por planta. Este parâmetro 

é importante pois dá-nos uma ideia da carga deixada á poda. 

 

3.5.3.2 Índice de abrolhamento (IA) 

É o número de gomos que abrolharam em cada planta. Considera-se que o IA é 

afetado pelo número de horas de frio que a cultura esteve sujeita durante o período de 

dormência invernal (Campoy et al., 2011). O índice de abrolhamento foi calculado 

segundo a equação 2. 

 

IA = 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑜𝑚𝑜𝑠 𝑎𝑏𝑟𝑜𝑙ℎ𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑜𝑚𝑜𝑠
× 100     (Equação 2 - Índice de abrolhamento, IA) 

 

 

3.5.3.3 Índice de abrolhamento fértil (IAF)  

 

Contabiliza os gomos abrolhados que efetivamente produziram flores. Para além 

do número de horas de frio, existem vários fatores que afetam este índice como os 

fatores genéticos e a existência de temperaturas baixas ao abrolhamento que podem 

danificar os gomos florais. O IAF foi calculado através da equação 3. 

 

 

IAF = 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑜𝑚𝑜𝑠 𝑎𝑏𝑟𝑜𝑙ℎ𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑓𝑟𝑢𝑡𝑜

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑜𝑚𝑜𝑠
 ×  100 

(Equação 3 - Cálculo do índice de abrolhamento fértil, IAF) 

 

 

 

3.5.3.4 Índice de fertilidade (IF) 

 

Dá-nos a indicação do nível de produtividade das plantas. A partir deste 

parâmetro podemos calcular o número médio de frutos por rebento. O IF foi calculado 

segundo a equação 4.  
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IF = 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑢𝑡𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑜𝑚𝑜𝑠 𝑎𝑏𝑟𝑜𝑙ℎ𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑓𝑟𝑢𝑡𝑜
    (Equação 4 - Cálculo do índice de fertilidade, IF) 

 

3.6 Tratamento estatístico 

 

Procedeu-se á Análise de variância (One-Way-Anova) (Anexo IV, Tabela 11) 

para avaliar as diferenças entre blocos (A, B e C) das variáveis em análise (índices 

fisiológicos do desenvolvimento, NDVI). A significância dos valores de F (teste de 

Fischer) calculados foi estabelecido para diferentes probabilidades, considerando-se 

significativas quando inferiores a 5%. Nos casos em que as variáveis em análise e 

apresentaram resultados estatisticamente significativos (p<0,05) para o teste de F 

(ANOVA), procedeu-se à comparação das médias através do teste de Tukey (Anexo 

V, Tabela 18), com um nível de significância de 0,05. 

A análise descritiva das várias variáveis foi realizada com recurso ao programa 

IBM SPSS Statistics versão 26 e posteriormente efetuada a análise de variância 

(ANOVA), com recurso ao programa software estatístico R. 
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4. Resultados e Discussão 

4.1 Observações efetuadas 
  

De forma a ser mais fácil a interpretação dos dados, segue-se um registo 

fotográfico efetuado nos diferentes blocos ao longo do estudo (Figura 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28 & 29).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 - Foto da 2ª quinzena de março. Imagem A corresponde ao bloco A, imagem B corresponde ao bloco B e 
imagem C corresponde ao bloco C. 

Figura 21 - Foto da 1ª quinzena de abril. Imagem A corresponde ao bloco A, imagem B corresponde ao bloco B e imagem 
C corresponde ao bloco C. 

Figura 19 - Foto da 1ª quinzena de março. Imagem A corresponde ao bloco A, imagem B corresponde ao bloco B e 
imagem C corresponde ao bloco C. 

Figura 18 - Foto do repouso vegetativo captada no mês de fevereiro. Imagem A corresponde ao bloco A, imagem B 
corresponde ao bloco B e imagem C corresponde ao bloco C. 
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Figura 22 - Foto da 2ª quinzena de abril. Imagem A corresponde ao bloco A, imagem B corresponde ao bloco B e imagem 
C corresponde ao bloco C. 

Figura 23 - Foto do início da 1ª quinzena de maio. Imagem A corresponde ao bloco A, imagem B corresponde ao bloco 
B e imagem C corresponde ao bloco C. 

Figura 24 - Foto do fim da 1ª quinzena de maio. Imagem A corresponde ao bloco A, imagem B corresponde ao bloco B 
e imagem C corresponde ao bloco C. 

Figura 25 - Foto do início da 2ª quinzena de maio. Imagem A corresponde ao bloco A, imagem B corresponde ao 
bloco B e imagem C corresponde ao bloco C. 
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Figura 26 - Foto do fim da 2ª quinzena de maio. Imagem A corresponde ao bloco A, imagem B corresponde ao bloco B 
e imagem C corresponde ao bloco C. 

Figura 27 - Foto da 1ª quinzena de junho. Imagem A corresponde ao bloco A, imagem B corresponde ao bloco B e 
imagem C corresponde ao bloco C. 

Figura 28 - Foto da 2ª quinzena de junho. Imagem A corresponde ao bloco A, imagem B corresponde ao bloco B e 
imagem C corresponde ao bloco C. 

Figura 29 - Foto do mês de julho. Imagem A corresponde ao bloco A, imagem B corresponde ao bloco B e imagem C 
corresponde ao bloco C. 
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4.2 Práticas culturais  
 

Na Tabela 6, é possível compreender as operações culturais efetuados ao longo 

do ensaio no pomar da Mogada na campanha 2019-2020. 

Operações morosas, como a poda e o atado e a poda dos machos efetuaram-se 

em datas distintas nos diferentes blocos. O destroçamento de lenha sendo um 

procedimento exequível apenas aquando da poda teve de ser ele também realizado em 

épocas diferentes nos distintos blocos. As restantes operações culturais, entre elas, 

polinização artificial, a poda verde das fêmeas e o início das regas e fertirregas foram 

efetuadas na mesma época em ambos os blocos.  

Ainda, relativamente à fertirrega, iniciada no dia 4 de maio (1ª quinzena de maio), 

os produtos utilizados foram os seguintes: 25 quilogramas (kg) de nitrato de cálcio; 15 

kg de nitrato de magnésio; 25 kg de 13-8-24 e 5 kg de sulfato de magnésio (dados 

referentes a doses por hectare (ha), aplicadas semanalmente). 

Quanto á adubação foliar, o primeiro tratamento foi efetuado entre os dias 12 e 

14 de fevereiro com um produto designado Brecaut LG + Brecaut Plus. É um produto 

baseado em cálcio e nitrato de amónio e que deverá ter efeito sobre a abertura dos 

gomos, permitindo uma maior uniformidade e uma redução daqueles que não são 

produtivos. Esta aplicação foi realizada pois esperava-se que as substâncias químicas 

do produto fossem capazes de colmatar a falta de horas de frio e ajudar na quebra de 

dormência. É recomendado que este produto seja aplicado quatro a cinco semanas 

antes do abrolhamento. Após isto somente no dia 25 de maio (2ª quinzena de maio), 

efetuou-se novamente adubações foliares. Os produtos utilizados nesta aplicação foram 

os seguintes: 3 kg de calboron; 0,5 kg de oligogreen e 2 litros de maxima (dados 

referentes a doses por ha, aplicadas semanalmente). No dia 12 de junho (1º quinzena 

de junho) foi aplicado um produto designado sitofex em todos os blocos. É um produto 

à base de forclorfenurão, que promove a divisão e expansão celulares tendo um efeito 

positivo no aumento de peso e diâmetro dos frutos. 
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Tabela 6 - Cronograma relativo às práticas culturais efetuadas durante a campanha 2019/2020 

Operação 
cultural 

Data 

Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho 

1ª 
quinz 

2ª 
quinz 

1ª 
quinz 

2ª 
quinz 

1ª 
quinz 

2ª 
quinz 

1ª 
quinz 

2ª 
quinz 

1ª 
quinz 

2ª 
quinz 

1ª 
quinz 

2ª 
quinz 

1ª 
quinz 

2ª 
quinz 

1ª 
quinz 

2ª 
quinz 

Poda e 
atado 

                                

                 
                                

Destroçar 
lenha 

entrelinha 

                 

                 
                                

Aplicação 
bio 

estimulante  

                                

                 
                                

Aplicação 
calda 

bordalesa 

                 

                 

                 

 Calcário  

                                

                 
                                

Controlo 
infestantes 

                                

                  
                                

Poda verde 
fêmeas 

                  

                  
                                

Polinização 

                                

                 
                                

Poda dos 
machos 

                                

                 
                                

Monda de 
frutos 

                                

                 
                                

Rega 

                                

                      
                                

Fertirrega 

                                

                      
                                

Adubação 
foliar 

                                

                     
                                

Aplicação 
sitofex 

                                

                 
                                

Aplicação 
herbicida 
na linha  

                                

                 
                                

 

 

 

Legenda: Bloco A  Bloco B  Bloco C  
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4.3 Estados fenológicos 
 

Como já referido, o registo dos estados fenológicos foi feito com observações de 

5 em 5 dias. O registo fenológico foi sustentado na escala de BBCH adaptada para este 

estudo (Figura 30).   

Entre os diferentes blocos verificou-se que o desenvolvimento fenológico ocorreu 

de forma distinta, sendo na primeira quinzena de março que ocorreu o fim do estado de 

dormência para os três blocos. Segundo Neves (2008) o abrolhamento na Actinidia 

deliciosa cv. é esperado no mês de março, o mais tardar no início de abril e este acabou 

por ocorrer em meados março até porque, de acordo com dados provenientes da 

estação meteorológica o mês de março apresentou temperaturas idênticas face às 

normais climatológicas o que fez com que a data do abrolhamento fosse a esperada. 

Contudo foi no bloco A que o abrolhamento ocorreu mais precocemente, isto é, foi neste 

bloco que se atingiu mais cedo o estado fenológico 07-09. Ainda, a 15 de março foi 

possível notar que no bloco A já se apurou 25-50% no estádio 07-09 e 10-25% no 

estádio 10-14, isto é, verificou-se o aparecimento das primeiras folhas separadas. Ao 

longo do mês de março foi-se notando evolução do estado fenológico das varas em 

cada um dos blocos, sendo importante destacar que  no fim deste mês, o bloco A surge 

já com 10-25% no estádio 15-19 que corresponde ao desenvolvimento de 5 ou mais 

folhas até ficarem todas as folhas completamente desenvolvidas bem como o 

crescimento do lançamento, o bloco B com 25-50% no estádio 10-14, e ainda, é de 

destacar o bloco C com 10-25% no estádio 10-14, 25-50% no estádio 15-19 e também 

10-25% no estádio 50-54 o que se traduz no crescimento das inflorescências.  

Foi durante a primeira quinzena de abril que o bloco A e B desenvolveram as 

primeiras inflorescências (atingiram o estádio 50-54). No final do mês de abril notou-se 

que o bloco B foi o mais evolutivo por ser o único a atingir o estádio 55-59, isto é, a 

abertura das sépalas até á abertura da primeira flor. 

Ao longo da primeira quinzena de maio, todos os blocos continham 25-50% das 

varas no estádio 55-59. Na actinídea, a floração ocorre habitualmente dois meses 

após o abrolhamento, no final de maio (Neves, 2008) e foi a partir do dia 19 de maio 

que se denotou um notório avanço no desenvolvimento fenológico, tendo o bloco A, B 

e C atingido 10-25% do estádio 60-64 que corresponde á abertura das primeiras flores 

até estas se encontrarem em floração plena e ainda o bloco  A e B já apresentava 25-

50% das varas no estádio 65-69 isto é, queda das pétalas, apresentando o bloco C 

somente 10-25% neste estádio (65-69), mantendo-se estas percentagens nos 
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diferentes blocos inalteráveis até ao dia 24 de maio. Já no final do mês de maio os 3 

blocos apresentavam 25-50% das varas no estádio 70-74, sendo que este intervalo de 

estádio vai desde o início do vigamento do fruto até que este atinja 50% do seu 

tamanho final. 

No decurso do mês de junho os blocos A, B e C permaneceram com uma 

percentagem de 25-50% no estádio 70-74, sendo necessário ressalvar que foi desde o 

inicio do mês de julho que se atingiu o máximo desenvolvimento fenológico, na escala 

considerada, isto é, o estádio 75-79 caracterizado por o intervalo onde o fruto atinge 

metade do seu tamanho final até que este alcance o seu tamanho final e 

consequentemente pronto para a colheita comercial que deverá ocorrer no inicio do 

mês de novembro. 
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Figura 30 - Diagrama dos estados fenológicos nos diferentes blocos 
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4.4 Valores das sondas de solo e estação meteorológica 
 

 De acordo com a Figura 31, é possível constatar que com o aproximar dos meses 

mais quentes, a humidade do solo também diminui na profundidade de 40 cm como para 

a profundidade de 80 cm tal como esperado. 

Na mesma figura nota-se que em relação às regas existe um valor muito baixo 

relativo á 1ª quinzena de maio e isso aconteceu porque foi nesta quinzena que se 

iniciaram as fertirregas. Posto isto, pode-se afirmar que as regas somente se iniciaram 

efetivamente na 2ª quinzena maio. É nesta 2ª quinzena de maio que se nota uma 

diferença no que se vinha a constatar até então, isto porque o teor de humidade a 70 

cm vinha a ser praticamente sempre superior ao teor de humidade a 40 cm e a partir 

desta data inverteu-se esta tendência uma vez que no mês de junho e na 1ª quinzena 

de julho o teor de humidade a 40 cm foi superior ao teor de humidade a 70 cm.  

 

Figura 31 - Humidade de solo á profundidade de 40 e 70 cm, precipitação e o registo de rega. 

 

 Na Figura 32 estão representadas as temperaturas médias do solo nas 

profundidades de 40 e 70 cm e a temperatura do ar.  

0

20

40

60

80

100

120

140

160

40

42

44

46

48

50

52

1
ª 

q
u

in
ze

n
a

2
ª 

q
u

in
ze

n
a

1
ª 

q
u

in
ze

n
a

2
ª 

q
u

in
ze

n
a

1
ª 

q
u

in
ze

n
a

2
ª 

q
u

in
ze

n
a

1
ª 

q
u

in
ze

n
a

2
ª 

q
u

in
ze

n
a

1
ª 

q
u

in
ze

n
a

2
ª 

q
u

in
ze

n
a

1
ª 

q
u

in
ze

n
a

2
ª 

q
u

in
ze

n
a

1
ª 

q
u

in
ze

n
a

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho

P
re

ci
p

it
aç

ão
 e

 R
e

ga
 (

m
m

)

H
u

m
id

ad
e

 d
o

 s
o

lo
 (

%
)

Precipitação Rega Humidade a 40 cm Humidade a 70 cm



 
 

   FCUP 
Mapeamento das características biofísicas da cultura da actinídea através da            47  
refletancia espectral detetada com satélites de observação da terra 

 

 

 

Figura 32 - Gráfico representativo da temperatura de solo á profundidade de 40 e 70 cm e da temperatura do ar. 

 

4.5 Valores de NDVI  
 

 Na Figura 33 encontram-se representados os valores de NDVI e no Anexo VI o 

registo das imagens de NDVI recolhidos ao longo do ensaio, salvo exceção dos valores 

referentes à 1 ª quinzena de fevereiro, ao mês de abril e ainda à 1ª quinzena de maio 

em que não foi possível retirar os dados, devido á presença de nuvens que impossibilitou 

que o satélite conseguisse recolher as imagens. 

Através da análise do gráfico, é possível verificar que independentemente do 

bloco, os valores de NDVI tendem a aumentar ao longo do tempo. Tal facto, era 

expectável pois reflete a dinâmica fenológica da vegetação ao longo do ciclo da cultura 

do kiwi, isto é, com o aumento da vegetação verificam-se maiores valores de NDVI.  

Ainda, sublinhando este comportamento nos valores de NDVI é importante 

destacar o significativo aumento que ocorre a partir da segunda quinzena de março, 

altura em que se inicia o abrolhamento. Assim, é possível denotar uma divisão temporal 

com duas fases distintas, uma fase de dormência e uma fase pós abrolhamento, que se 

estendem respetivamente, da 1ª quinzena de janeiro até à 2ª quinzena de março e da 

1ª quinzena de abril à 2ª de julho, respetivamente.  
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Em relação ao bloco B é de salientar um decréscimo acentuado do valor de NDVI 

na 1ª quinzena de junho, tendo acontecido o mesmo com o bloco C mas não de uma 

forma tão acentuada.  

 

 

Figura 33 – Valores médios do NDVI ao longo do tempo nos blocos A, B e C. 

 

 

Nas Figuras 34 e 35 são apresentadas 2 imagens da quinta da Mogada em datas 

distintas. Estas imagens uma vez mais, vão de encontro àquilo que vem a ser 

mencionado, isto é, a Figura 34, referente a 10 de março, altura em que o pomar ainda 

se encontrava em dormência , apresenta um valor de NDVI=0,402 e um desvio padrão 

de 0,107 e a Figura 35 , referente ao dia 24 de maio, altura em que o pomar se 

encontrava com uma cobertura vegetativa densa, apresenta um valor NDVI=0,819 e um 

desvio padrão de 0,054 ou seja, nesta fase estando o pomar totalmente encoberto pela 

vegetação da actinídea são denotados maiores valores de NDVI. 
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1ª QUINZENA DE MARÇO 

 

Analisando as imagens da figura 36 relativas ao dia 5 de janeiro e comparando 

com as imagens da figura 37 correspondente ao dia 10 de março foi possível constatar 

uma diminuição dos valores de NDVI da imagem do bloco A, isto é, de 0,313 para 0,228. 

Detetou-se também que há diferenças dos valores obtidos nas figuras 36 e 37 do bloco 

A e B em comparação com os valores das figuras 36 e 37 para o bloco C. Comparando 

os valores das 3 imagens da figura 37 com os valores das 3 imagens da figura 38, 

referente ao dia 24 de maio, verificou-se que para os diferentes blocos os valores 

aumentaram e ainda, de acordo com a figura 38 não são notórias grandes discrepâncias 

entre os blocos A, B e C, ou seja, após abrolhamento os valores foram todos muito 

idênticos entre si nos diferentes blocos.  

 

 

 

  

 

 

 

A 

B 

C 

A 

B 

C 

NDVI = 0,819 
Des. padrão = 0,054 

 

NDVI = 0,402 
Des. padrão = 0,107 

 

Figura 36 - Imagens de NDVI do dia 5 janeiro. Imagem A corresponde ao bloco A, imagem B corresponde ao bloco B e 
imagem C corresponde ao bloco C. 

NDVI = 0,293 

DP = 0,057 

NDVI = 0,492 

DP = 0,026 
NDVI = 0,313 

DP = 0,020 

Figura 34 - Mapeamento do NDVI da quinta da 
Mogada, relativa á fase de dormência (dia 10 de 
março). Letra A corresponde ao bloco A; letra B 
corresponde ao Bloco B e letra C corresponde 
ao Bloco C. 

Figura 35 - Mapeamento do NDVI da quinta da 
Mogada, relativa á fase de pós abrolhamento 
(dia 24 de maio). Letra A corresponde ao bloco 
A; letra B corresponde ao Bloco B e letra C 
corresponde ao Bloco C 
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 Posto isto e com o intuito de perceber se existia realmente uma variância entre 

os valores de NDVI nos diferentes blocos na fase de dormência procedeu-se a uma 

ANOVA (Anexo IV, Tabela 12)  tendo sido detetadas diferenças significativas, para um 

nível de significância de 0,05, entre os três blocos do pomar, uma vez que o valor de 

prova foi de 1,79×10−7< 0,05. Prosseguiu-se então para a realização de um teste de 

Tukey (Anexo V, Tabela 19) que permitiu concluir que o bloco C difere dos restantes 

blocos, enquanto o bloco A e o bloco B não diferem entre si uma vez que o valor de 

prova é de 0.18 > 0,05. 

 De igual forma foi feita uma ANOVA na fase de pós abrolhamento (Anexo IV, 

Tabela 13), com intuito de perceber se haveriam diferenças significativas entre os 

blocos. O valor de prova foi de 0,29 > 0,05, significando isto que não existiram diferenças 

significativas entre os blocos na fase de pós abrolhamento.   

 

 

 

 

Figura 37 - Imagens de NDVI do dia 10 março. Imagem A corresponde ao bloco A, imagem B corresponde ao bloco B e 
imagem C corresponde ao bloco C. 

NDVI = 0,228 

DP = 0,007 

NDVI = 0,286 

DP = 0,080 

NDVI = 0,488 

DP = 0,033 

Figura 38 - Imagens de NDVI do dia 24 maio. Imagem A corresponde ao bloco A, imagem B corresponde ao bloco B e 
imagem C corresponde ao bloco C. 

NDVI = 0,864 

DP = 0,011 

NDVI = 0,831 

DP = 0,029 

NDVI = 0,856 

DP = 0,005 
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4.6 Índices fisiológicos do desenvolvimento 
 

4.6.1 Número total de gomos 
 

A contabilização do número de gomos foi realizada no dia 5 de março (1ª 

quinzena de março), quando os blocos ainda se encontravam em repouso vegetativo 

(estado 00 BBCH adaptada). No gráfico da Figura 39 encontra-se o número médio de 

gomos nos blocos A, B e C onde, é possível notar que o bloco B é aquele onde se 

encontra o maior número de gomos e, por outro lado, o bloco C é aquele que apresenta 

o menor número de gomos. Isto poderá ser explicado, pelo facto do bloco C ter sido 

bastante afetado pela PSA na última campanha e, de forma a tentar controlar a doença, 

foi efetuada uma poda muito severa neste mesmo bloco, razão esta, que fez com que o 

número de gomos no bloco C fosse reduzido.  

Os dados foram analisados estatisticamente (Anexo IV, Tabela 10 e 11) 

permitiram detetar diferenças significativas (p<0,05) entre os três blocos do pomar. 

Seguiu-se por isso para a realização de um teste de Tukey (Anexo V, Tabela 20). que 

permitiu concluir que o bloco C difere significativamente do bloco B, mas não difere do 

bloco A. O bloco A e o bloco B também não diferem significativamente entre si uma vez 

que o valor de prova é de 0,77 > 0,05. 

 

 

Figura 39 - Gráfico indicativo do número de gomos: Bloco A; Bloco B e Bloco C. Os valores apresentados representam 
a média das contagens dos gomos nos diferentes blocos ± erro padrão (n=7). Letras distintas nas colunas diferem entre 
si pelo teste de Tukey com (p<0,05).   
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 Por fim, foi calculada a carga deixada á poda para cada um dos blocos. Sabendo 

que existem 875 plantas fêmeas/ha o número de gomos deixados á poda foi de 283750 

gomos/ha no bloco A, 313000 gomos/ha no bloco B e 182000 gomos/ha no bloco C. 

 

4.6.2 Índice de abrolhamento (IA) 
 

No dia 9 de maio (1ª quinzena de maio) realizou-se a contagem dos gomos 

abrolhados aquando os blocos se encontravam entre o estádio 55-59 (BBCH adaptada). 

A contagem foi feita com alguma longitude temporal face à data de abrolhamento de 

modo a abranger possíveis abrolhamentos tardios. No gráfico da Figura 40, encontra-

se a percentagem dos gomos abrolhados nos 3 blocos. As percentagens foram de 34%, 

38% e 44%, nos blocos A, B e C, respetivamente.  Inglese & Gullo (1991) referem que 

a taxa de abrolhamento não depende da carga deixada à poda e por isso, a 

percentagem de gomos abrolhados é superior nas plantas com menor número de gomos 

o que se constatou também neste estudo. 

Através dos dados analisados estaticamente (Anexo IV, Tabela 12 e 13) 

detetaram-se diferenças significativas (p<0,05) entre os três blocos do pomar. 

Prosseguiu-se então para a realização de um teste de Tukey (Anexo V, Tabela 21) que 

permitiu o concluir que o bloco C difere dos restantes blocos, enquanto o bloco A e o 

bloco B não diferem significativamente. 

 

 

Figura 40 - Gráfico indicativo dos índices de abrolhamento: Bloco A; Bloco B e Bloco C. Os valores apresentados 
representam a média do índice de abrolhamento nos diferentes blocos ± erro padrão (n=7). Letras distintas nas colunas 
diferem entre si pelo teste de Tukey com (p<0,05).   
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4.6.3 Índice de abrolhamento fértil (IAF) 
 

Simultaneamente com a contagem dos gomos abrolhados, também no dia 9 de 

maio (1ª quinzena de maio) foi realizada a quantificação dos gomos frutíferos, isto é, de 

entre os gomos abrolhados, aqueles que continham botões florais na axila das folhas. 

Foi desta forma, apurada a percentagem média de gomos frutíferos por bloco, 

seguidamente representada no gráfico da Figura 41. Também aqui, o bloco C 

apresentou valores superiores aos restantes blocos nomeadamente 90,34%. 

Os dados analisados estatisticamente (Anexo IV, Tabela 14 e 15) permitiram 

detetar diferenças significativas (p<0,05) entre os três blocos do pomar.  Prosseguiu-se 

então para a realização de um teste de Tukey (Anexo V,Tabela 22)  que permitiu o 

concluir que o bloco A difere dos restantes blocos, enquanto o bloco B e o bloco C não 

diferem significativamente entre si. 

 

 

Figura 41 - Gráfico indicativo dos índices de abrolhamento fértil: Bloco A; Bloco B e Bloco C. Os valores apresentados 
representam a média do índice de abrolhamento fértil nos diferentes blocos ± erro padrão (n=7). Letras distintas nas 
colunas diferem entre si pelo teste de Tukey com (p<0,05).   

 

4.6.4 Índice de fertilidade (IF) 
 

No dia 25 de junho (2ª quinzena de junho) realizou-se a contagem dos frutos 

aquando os blocos se encontravam entre o estádio 75-79 (BBCH adaptada). Conforme 

se observa no gráfico da Figura 42, o bloco que apresentou maior número de frutos por 

gomo abrolhado fértil foi o bloco B, possuindo em média 3,88 ± 0,21 frutos por gomo 

abrolhado fértil.  
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Os dados foram analisados estaticamente através de uma ANOVA (Anexo IV, 

Tabela  16 e 17) e não foram detetadas diferenças significativas, para o nível de 

significância 0,05, entre os três blocos do ensaio uma vez que o valor de prova foi de 

0,265, ou seja, superior a 0,05. 

 

 

Figura 42 - Gráfico indicativo dos índices de fertilidade: Bloco A; Bloco B e Bloco C. Os valores apresentados representam 
a média do índice de fértil nos diferentes blocos ± erro padrão (n=7). Letras distintas nas colunas diferem entre si pelo 
teste de Tukey com (p<0,05).   

 

É ainda possível observar que em relação aos desvios-padrões o bloco que 

apresenta maiores desvios é o bloco A. Já o bloco C cultivar apresenta o menor desvio 

padrão (Tabela 10). 

  

4.7 Relação entre diferentes variáveis  
 

No decorrer desta secção tentaremos correlacionar todas as variáveis envolvidas 

neste estudo. Assim, tendo por base os estados fenológicos, presentes na secção 4.3, 

e os valores de NDVI, presentes na secção 4.5, distinguiu-se em ambos duas fases no 

estado fenológico da actinídea, a fase de dormência e a fase dos pós abrolhamento. 

Apesar da influência de fenómenos atmosféricos, nomeadamente a presença de 

nuvens, são distintas duas etapas, a fase de dormência com valores de NDVI mais baixo 

e a fase de pós abrolhamento com valores mais elevados.   

É de ressalvar que os valores de NDVI foram aumentando ao longo do tempo, 

excecionalmente o bloco A, que apresentou uma diminuição dos valores de NDVI na 2ª 

quinzena de fevereiro em comparação com os valores registados no mês de janeiro. Na 

1ª quinzena de fevereiro foi realizado o destroçamento da lenha no bloco A (secção 4.2), 
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o que provocou dano no enrelvamento da entre linha. Correlacionando estes resultados, 

o decréscimo de valores de NDVI poder-se-á dever ao facto de existir menos vegetação 

no solo neste bloco.   

Foi na 2ª quinzena de março que surgiram os primeiros abrolhamentos, nos três 

blocos selecionados. Até essa data o pomar encontrava-se na fase dormência onde foi 

possível denotar maiores valores de NDVI para o bloco C, isto poder-se-á justificar pelo 

facto deste bloco apresentar uma grande quantidade de vegetação no solo como se 

pode verificar na imagem C da Figura 18. 

Comparando os valores de NDVI com a presença de PSA, não foi possível 

detetar a presença desta através dos valores de NDVI, uma vez que estes valores não 

foram significativamente diferentes nos 3 blocos, apesar de o bloco C ter apresentado 

PSA, no entanto, não foi evidenciado, provavelmente pelos sintomas serem pequenas  

pontuações necróticas nas folhas (Figura 43).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendo por base as Figuras 26 e 28 (por exemplo) das observações efetuadas 

(secção 4.1) é percetível que a composição vegetativa das actinídeas do bloco C difere 

da presente nos restantes blocos. Isto deveu-se ao facto de o bloco C ter apresentado 

um número de gomos reduzidos, apesar de terem tido um bom índice de abrolhamento, 

não foi suficiente para adquirirem uma cobertura vegetativa densa. Posto isto, 

pensamos que os valores de NDVI pudessem diferir dos valores apresentados no bloco 

A e B, porém, o enrelvamento presente na entre-linha terá ajudado para que os valores 

fossem idênticos nos 3 blocos. 

Figura 43 - Sintomas de presença de PSA nas folhas 
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Aquando da aplicação de sitofex (secção 4.2) na 1ª quinzena de junho, pensou-

se que os valores de NDVI pudessem sofrer uma alteração, uma vez que as folhas da 

ponta das varas ficaram com uma cor avermelhada (Figura 44). O que é facto é que 

analisando os valores de NDVI dos blocos B e C, referentes á 1ª quinzena de junho, 

notou-se um decréscimo dos valores comparativamente aos apresentados na 2ª 

quinzena de maio, porém, esse decréscimo foi mais acentuado no bloco B. 

Relativamente ao bloco A, não houve diminuição dos valores de NDVI. Assim, em 

virtude do que foi mencionado, somos levados a acreditar que esta diminuição terá 

acontecido pela aplicação do sitofex, apesar de não se ter manifestado de igual forma 

em todos os blocos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44 - Extremidade de um lançamento após 
aplicação de sitofex 
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5.  Conclusão e perspetivas  
 

O objetivo deste estágio foi a analisar o potencial que a deteção remota teria na 

cultura da actinídea, mais concretamente perceber com base em imagens de satélite 

sentinel 2 o comportamento do índice de vegetação NDVI ao longo da campanha de 

2019/2020. 

A dinâmica da cobertura do solo é um desafio para a utilização de imagens de 

satélite neste tipo de culturas (kiwi, vinha, olival entre outros). No presente estudo, os 

valores de NDVI aumentaram ao longo do tempo em todos os blocos, tal como seria 

espectável o que se deve ao desenvolvimento vegetativo por parte das actinídeas. 

Numa fase inicial, onde a cultura ainda estava em dormência o sinal rececionado pelo 

satélite era somente da refletância do solo, dado que ainda não existia vegetação nas 

actinídeas.  Durante esta fase, o bloco C apresentou os valores de NDVI mais altos  

(entre 0,4-0,5 aproximadamente), diferenciando-se significativamente dos blocos A e B 

que tiveram valores entre (0,2-0,3), aproximadamente, isto poderá ser explicado pelas 

diferenças evidenciadas na presença de enrelvamento no bloco C e ausência nos blocos 

A e B, que desde a 2ª quinzena de fevereiro estavam isentos de vegetação.   

Após o abrolhamento seria de esperar um aumento gradual dos valores de NDVI 

nos diferentes blocos, não pela interferência do enrelvamento no solo, mas sim, pelo 

aparecimento de vegetação as actinídeas. Todavia, a presença de nuvens não permitiu 

registar valores de NDVI nos mês de abril e na 1ª quinzena de maio. A partir da 2ª 

quinzena de maio, os valores de NDVI foram muito semelhantes entre si 

(aproximadamente 0,8-0,9), contudo era esperado que o bloco C apresentasse valores 

de NDVI mais baixos em comparação com o bloco A e B pelo facto de ter um menor 

número de gomos deixados á poda e consequentemente não apresentar uma cobertura 

vegetativa tão densa, porém, a presença do enrelvamento no solo fez com que os 

valores não fossem estatisticamente diferentes dos demais.  

Assim sendo, e tendo em vista os aspetos considerados, os resultados 

permitiram demonstrar que imagens de satélite podem ser uma ferramenta para detetar 

alguma variabilidade entre blocos.   

Não obstante o baixo custo e resolução espacial ser adequada para suportar 

decisões de operação de cultura a presença de nuvens demonstrou ser uma limitação 

para a utilização deste tipo de sensores óticos. 
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Futuramente seria necessário colmatar as dificuldades encontradas perante a 

presença de nuvens para assim, obter uma amostragem de dados mais completa e com 

isso ser possível um acompanhamento mais regular. Ainda, neste trabalho apenas foi 

utilizado o índice de vegetação NDVI o qual tem grandes limitações nomeadamente pela 

sua sensibilidade a saturação em situações de vegetação densa. A utilização de outras 

bandas do sensor sentinel 2 ou até mesmo outro tipo de instrumentos poderá trazer 

vantagens para o suporte de outras práticas culturais, tais como a gestão da rega e ao 

nível da fitossanidade para deteção de PSA. 
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7. Anexo  
Anexo I - Descrição dos estados fenológicos primários e 

secundários da Actinidia deliciosa, na escala BBCH (Salinero, Vela, 

& Sainz, 2009). 
  Denominação Caracterização 

Es
ta

d
o

 

p
ri

n
ci

p
al

 

Es
ta

d
o

 

se
cu

n
d

ár
io

   

 
00 Dormência Os gomos estão completamente fechados. É visível 

um pequeno ostíolo com diâmetro inferior a 2 mm 

 
0 

01 Início do inchamento dos 
gomos 

Os gomos ativos começam a inchar. Pequeno 
enfeltrado branco visível 

 
03 

Fim do inchamento dos gomos Escamas densamente cobertas por enfeltrado castanho que se 
estende desde os tecidos internos do 
córtex, até ao exterior 

07 Início do abrolhamento Folhas e inflorescências inclusas nas escamas 
cobertas por enfeltrado castanho 

 
09 Ponta verde Escamas separadas, onde são visíveis pequenas 

folhas verdes ainda cobertas pelo enfeltrado castanho. 

 10 Algumas folhas visíveis O rebento desenvolve-se num aglomerado aberto 

 
11 Folhas visíveis Desdobramento das folhas e início do alongamento 

das mesmas 

1 
12 - 
18 

Folhas separadas 2 a 8, ou mais, folhas separadas, mas sem alcançar o 
tamanho final 

 
19 Primeiras folhas 

plenamente desenvolvidas 
Primeiras folhas com tamanho e forma típica da 
variedade 

 
31 Lançamentos com 10 % do 

seu tamanho final 
- 

3 
35 Lançamentos com 50 % do 

seu tamanho final 
- 

 
39 Lançamentos com 90 % do 

seu tamanho final 
- 

 

 
51 

 
Gomo floral fechado 

Gomo floral, contendo a inflorescência, inchado (flor única ou 
tripletos, na axila das folhas): gomos fechados, sem 
pedúnculo, sépalas esverdeadas 
visíveis cobertas por enfeltrado 

5 
 

53 Crescimento dos botões 
florais 

Botões ainda fechados, alongamento dos pedúnculos 
avermelhados 

55 Início da separação das 
sépalas 

Começa a ser visível a corola branca-esverdeada, 
pedúnculos avermelhados continuam a alongar-se 

 
56 

 
Corola claramente visível 

Sépalas continuam a separar-se e os pedúnculos continuam a 
alongar-se e a engrossar. Corola claramente visível, alterações 
da cor de branco- 
esverdeado para branco 

 
57 Corola no estado de balão Primeiras flores com pétalas brancas formando uma 

bola oca. Uma das pétalas separada do resto 
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 58 Várias pétalas separadas Pistilo/gineceu ainda não visível 

 

  Denominação Caracterização 

Es
ta

d
o

 

p
ri

n
ci

p
al

 

Es
ta

d
o

 

se
cu

n
d

ár
io

 
  

 60 Primeiras flores abertas Corola em forma de sino 

6 

61 Início da floração 10 % das flores abertas 

65 Plena floração 50 % das flores abertas 

67 Queda das primeiras pétalas Alguns pistilos ainda férteis 

68 Queda da maioria das pétalas Todos os pistilos secos e não mais funcionais 

 69 Fim da floração Fim da floração, frutificação visível 

 
 

71 Frutos com cerca de 10 % do 
tamanho final 

Apresentando a forma redonda-ovoide característica, 
polpa branca e pericarpo verde; 

7 

73 Frutos com cerca de 30 % do 
tamanho final 

- 

75 Frutos com cerca de 50 % do 
tamanho final 

- 

 79 Frutos com cerca de 90 % do 
tamanho final 

Fruto adequado para a colheita comercial 

 
81 Sementes com o seu tamanho 

máximo 
Endurecimento das sementes e mudança de cor, de branco 
para castanho-escuro, progressivamente 

8 

85 
Frutos maduros para colheita 
comercial. 

A cor das sementes torna-se preta. Conteúdo em sólidos 
solúveis superior a 6,2 %. Maturação fisiológica dos frutos, 
ainda não adequado para consumo. Frutos começam a 
perder dureza 

 89 Frutos plenamente maduros para 
consumo 

Sólidos solúveis por volta dos 14 – 16 % 

9 

91 Crescimento completo dos rebentos Folhagem totalmente verde escura 

93 Início da senescência das folhas 
velhas 

Queda das folhas 
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Anexo II - Escala BBCH dos estados fenológicos da Actinidia 

deliciosa 
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Anexo III – Análise de variância ANOVA 
 

Tabela 7 - Tabela exemplo da ANOVA 

Origem da 

variação 

Soma de 

quadrados 

Graus de 

liberdade 

Média de 

quadrados 

Estatística 

de teste 

Valor de 

prova 

Regressão SQR P MQR 
 

F0 =
𝑀𝑄𝑅

𝑀𝑄𝐸
 

 Resíduos SQE n-p-1 MQE 

Total SQT n-1  

 

Tabela 8 - ANOVA para os valores de NDVI na fase de dormência nos blocos A, B e C 

Origem da 

variação 

Soma de 

quadrados 

Graus de 

liberdade 

Média de 

quadrados 

Estatística 

de teste 

Valor de 

prova 

Regressão 0,13070 2 0,06535 

73,91 1,79e-07 *** Resíduos 120,010 12 0,00088 

Total 120,14 14 0,06623 

 

Tabela 9 - ANOVA para os valores de NDVI na fase após abrolhamento nos blocos A, B e C 

Origem da 

variação 

Soma de 

quadrados 

Graus de 

liberdade 

Média de 

quadrados 

Estatística 

de teste 

Valor de 

prova 

Regressão 0,0059362 2 0,0029681 

1,421 0,2909 Resíduos 0,0187987 9 0,0020887 

Total 0,0247349 11 0,0050568 

 

Tabela 10 - ANOVA para o número de gomos nos blocos A, B e C 

Origem da 

variação 

Soma de 

quadrados 

Graus de 

liberdade 

Média de 

quadrados 

Estatística 

de teste 

Valor de 

prova 

Regressão 86460 2 43230 

5,3727 0,0148 * Resíduos 144831 18 8046   

Total 231291 20 51276 

 

Tabela 11 - Análise estatística descritiva do número de gomos nos diferentes blocos 

 Bloco A Bloco B Bloco C 
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Média 324,29 357,71 208,00 

Desvio Padrão 84,652 107,054 74,243 

Erro Padrão 31,995 40,463 28,061 

Variância 7165,905 11460,571 5512,000 

Mínimo 212 180 104 

Máximo 432 490 298 

Soma 1135 1252 728 

Percentis 

25 240,00 296,00 148,00 

50 324,00 370,00 214,00 

75 424,00 462,00 298,00 

 

Tabela 12 - ANOVA para os índices de abrolhamento nos blocos A, B e C 

Origem da 

variação 

Soma de 

quadrados 

Graus de 

liberdade 

Média de 

quadrados 

Estatística 

de teste 

Valor de 

prova 

Regressão 350,59          2 175,297     

12,383       
0,0004146 

*** 
Resíduos 254,82     18 14,157                       

Total 605,41 20 189,454 

 

Tabela 13 - Análise estatística descritiva do índice de abrolhamento nos diferentes blocos 

 Bloco A Bloco B Bloco C 

Média 33,94 38,31 43,92 

Desvio Padrão 4,442 3,262 3,478 

Erro Padrão 1,679 1,233 1,315 

Variância 19,729 10,642 12,100 

Mínimo 28 33 39 

Máximo 42 43 49 
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Soma 237,57 268,17 307,45 

Percentis 

25 31,60 36,49 41,74 

50 33,10 37,96 43,93 

75 36,79 40,30 47,65 

 

Tabela 14 - ANOVA para os índices de abrolhamento fértil nos blocos A, B e C 

Origem da 

variação 

Soma de 

quadrados 

Graus de 

liberdade 

Média de 

quadrados 

Estatística 

de teste 

Valor de 

prova 

Regressão 2670 2 1335 

13,62 0,00025 *** Resíduos 1764 18 98    

Total 4434 20 1433 

 

Tabela 15 - Análise estatística descritiva do índice de abrolhamento fértil nos diferentes blocos 

 Bloco A Bloco B Bloco C 

Média 63,16 81,00 90,34 

Desvio Padrão 13,197 7,481 7,992 

Erro Padrão 4,988 2,828 3,021 

Variância 174,160 55,965 63,866 

Mínimo 45 72 74 

Máximo 85 92 98 

Soma 442,1 567,01 632,36 

Percentis 

  25 51,28 75,76 89,36 

  50 63,46 77,78 90,63 

  75 70,83 88,89 97,26 
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Tabela 16 - ANOVA para o índice de fertilidade nos blocos A, B e C 

Origem da 

variação 

Soma de 

quadrados 

Graus de 

liberdade 

Média de 

quadrados 

Estatística 

de teste 

Valor de 

prova 

Regressão 1,85 2 0,9248 

1,43 0,265 Resíduos 11,64 18 0,6465 

Total 13,49 20 1,5713 

 

Tabela 17 - Análise estatística descritiva do índice de fertilidade nos diferentes blocos 

 Bloco A Bloco B Bloco C 

Média 3,16 3,88 3,43 

Desvio Padrão 1,186 0,565 0,463 

Erro Padrão 0,448 0,214 0,175 

Variância 1,406 0,319 0,214 

Mínimo 2 3 3 

Máximo 5 5 4 

Soma 22 27 24 

Percentis 

  25 2,15 3,67 3,15 

  50 2,73 3,84 3,27 

  75 3,85 3,94 3,48 
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Anexo IV – Teste Tukey 

 

Tabela 18 - Tabela exemplo do teste Tukey 

Níveis Centro Limite inferior Limite superior Valor de prova 

     

 

Tabela 19 - Teste Tukey para os valores de NDVI na fase de dormência nos blocos A, B e C 

Níveis Centro Limite inferior Limite superior Valor de prova 

A-C 0,2134 0,16322808 0,26357192 0,0000003 

B-C 0,1778 0,12762808 0,22797192 0,0000018 

B-A 0,0356 -0,01457192 0,08577192 0,1829820 

 

Tabela 20 - Teste Tukey para o número de gomos nos blocos A, B e C 

Níveis Centro Limite inferior Limite superior Valor de prova 

A-C 116,28571 -6,082524 238,6540 0,0641283 

B-C 149,71429 27,346047 272,0825 0,0154417 

B-A 33,42857 -88,939667 155,7968 0,7681306 

 

Tabela 21 - teste Tukey para os índices de abrolhamento nos blocos A, B e C 

Níveis Centro Limite inferior Limite superior Valor de prova 

A-C 9,983168   4,8504706 15,115865 0,0002822 

B-C 5,612926   0,4802285 10,745623 0,0308722 

B-A 4,370242 -0,7624552   9,502939 0,1032854 

 

Tabela 22 - Teste Tukey para os índices de abrolhamento fértil nos blocos A, B e C 

Níveis Centro 
Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Valor de 

prova 

A-C 27,180000  13,675427 40,68457 0,0001950   
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B-C 9,335714  -4,168858 22,84029 0,2096616 

B-A 17,844286   4,339713 31,34886 0,00904654 
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Anexo V - Imagens de NDVI ao longo do tempo nos diferentes 

blocos 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45 - Imagens de NDVI do dia 5 janeiro. Imagem A corresponde ao bloco A, imagem B corresponde ao bloco B e 

imagem C corresponde ao bloco C. 

Figura 46 - Imagens de NDVI do dia 10 janeiro. Imagem A corresponde ao bloco A, imagem B corresponde ao bloco B e 
imagem C corresponde ao bloco C. 

Figura 47 - Imagens de NDVI do dia 20 janeiro. Imagem A corresponde ao bloco A, imagem B corresponde ao bloco B e 
imagem C corresponde ao bloco C. 

Figura 48 - Imagens de NDVI do dia 25 janeiro. Imagem A corresponde ao bloco A, imagem B corresponde ao bloco B e 
imagem C corresponde ao bloco C. 
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Figura 49 - Imagens de NDVI do dia 19 fevereiro. Imagem A corresponde ao bloco A, imagem B corresponde ao bloco B e 
imagem C corresponde ao bloco C. 

Figura 50 - Imagens de NDVI do dia 24 fevereiro. Imagem A corresponde ao bloco A, imagem B corresponde ao bloco B e 
imagem C corresponde ao bloco C. 

Figura 51 - Imagens de NDVI do dia 5 março. Imagem B corresponde ao bloco B e imagem C corresponde ao bloco C. 

Figura 52 - Imagens de NDVI do dia 10 março. Imagem A corresponde ao bloco A, imagem B corresponde ao bloco B e 
imagem C corresponde ao bloco C. 
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Figura 53 - Imagens de NDVI do dia 25 março. Imagem A corresponde ao bloco A, imagem B corresponde ao bloco B e 
imagem C corresponde ao bloco C. 

Figura 54 - Imagens de NDVI do dia 19 maio. Imagem A corresponde ao bloco A, imagem B corresponde ao bloco B e imagem 
C corresponde ao bloco C. 

Figura 55 - Imagens de NDVI do dia 24 maio. Imagem A corresponde ao bloco A, imagem B corresponde ao bloco B e 
imagem C corresponde ao bloco C. 

Figura 56 - Imagens de NDVI do dia 29 maio. Imagem A corresponde ao bloco A, imagem B corresponde ao bloco B e 
imagem C corresponde ao bloco C. 
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Figura 57 - Imagens de NDVI do dia 8 junho. Imagem A corresponde ao bloco A, imagem B corresponde ao bloco B e imagem 
C corresponde ao bloco C. 
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Figura 58 - Imagens de NDVI do dia 18 junho. Imagem A corresponde ao bloco A, imagem B corresponde ao bloco B e imagem 

C corresponde ao bloco C. 

Figura 59 - Imagens de NDVI do dia 23 junho. Imagem A corresponde ao bloco A, imagem B corresponde ao bloco B e imagem 

C corresponde ao bloco C. 

Figura 60 - Imagens de NDVI do dia 3 julho Imagem A corresponde ao bloco A, imagem B corresponde ao bloco B e imagem 

C corresponde ao bloco C. 
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Figura 61 - Imagens de NDVI do dia 8 julho Imagem A corresponde ao bloco A, imagem B corresponde ao bloco B e imagem 
C corresponde ao bloco C. 

Figura 62 - Imagens de NDVI do dia 13 julho. Imagem A corresponde ao bloco A, imagem B corresponde ao bloco B e 
imagem C corresponde ao bloco C. 
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