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Resumo 

Procurando responder aos condicionalismos naturais e às necessidades do 

Homem, as técnicas de plantação da vinha foram evoluindo ao longo da história de 

Região Demarcada do Douro. Um estudo desenvolvido na “Quinta de Santo António”, 

propriedade do grupo The Fladgate Partnership Vinhos S.A., permitiu a introdução de 

um sistema alternativo na condução da videira, o sistema LYS 2/3. 

Com o intuito de avaliar a influência do sistema de condução da vinha na 

composição em terpenos, norisoprenóides e seus precursores (carotenóides e 

precursores glicosídicos), estes foram quantificados nas uvas e Vinhos do Porto, de 

duas variedades Vitis vinífera L.cv, Touriga Nacional e Touriga Franca. O sistema de 

condução LYS 2/3 foi alvo de comparação com o sistema tradicional, o sistema VSP. 

Outros parâmetros de qualidade nomeadamente o peso do bago, acidez total, pH e 

álcool provável, foram igualmente determinados.  

O perfil dos carotenóides das uvas foi efectuado por  

Cromatografia líquida de alta pressão em fase reversa (RP-HPLC), permitindo a 

identificação de um total de 11 compostos com estrutura  

carotenóide e 2 compostos derivados de clorofila (feofitina a e a feofitina b). Destes, 

apenas se quantificou o -caroteno, luteína, neoxantina, violaxantina e luteoxantina, 

uma vez que o perfil destes carotenóides se encontra bem documentado na literatura. 

De um modo geral e independentemente do tipo de casta, o sistema VSP apresentou 

um maior teor de carotenóides comparativamente com o sistema LYS, tendo-se 

verificado para as uvas de Touriga Franca teores na ordem dos 903 g/Kg e 717 

g/Kg para cada um dos sistemas, respectivamente. Para a casta Touriga Nacional os 

teores em carotenóides para os dois sistemas de condução foram muito semelhantes 

registando-se teores próximos dos 1270 g/Kg no sistema VSP e de 1260 g/Kg para 

o sistema LYS 2/3. 

As fracções livre e ligada de terpenos e de norisoprenóides presentes nas uvas e 

Vinhos do Porto, foram avaliadas antes e após a hidrólise química, utilizando a técnica 

de microextracção por fase sólida (SPME), sendo posteriormente os extractos 

analisados por cromatografia gasosa e espectrometria de massa (GC-MS). 

Relativamente à fracção livre das uvas de Touriga Nacional, o sistema VSP 

apresentou praticamente o dobro dos teores de compostos terpénicos (28,3 µg/Kg) 

comparativamente com o sistema LYS (14,3 g/Kg). 

Atendendo a que a fracção glicosilada do sistema LYS 2/3 (62,6 µg/Kg) é superior 

à fracção glicosilada do sistema VSP (42,1 µg/Kg), para a casta Touriga Nacional, o 
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sistema LYS 2/3 originará Vinhos do Porto com um maior teor de compostos 

terpénicos. 

A fracção livre dos compostos terpénicos das uvas de Touriga Franca, apenas foi 

identificada no sistema LYS 2/3 (32,7 g/Kg). Relativamente à fracção ligada destes 

mesmos compostos, o sistema VSP registou teores na ordem dos 17,1 µg/Kg face aos 

30,4 µg/Kg registados no sistema LYS 2/3. 

A fracção glicosilada em norisoprenoides, -damascenona, -ionona, 1,1,6-trimetil-

1,2-dihidronaftaleno (TDN) e (E)-1-(2,3,6-trimetilfenil)buta-1,3-dieno (TPB), revelou-se 

muito superior para as uvas da  casta Touriga Nacional. Assim, os teores em -

damascenona no sistema VSP foram de 1,83 g/kg face aos 2,79 g/kg das uvas de 

LYS 2/3. Relativamente às uvas de Touriga Franca valores muito menores foram 

encontrados, 0,48 g/kg para o sistema VSP e 0.02 g/kg para o sistema LYS 2/3. 

Caso o principal objectivo seja a obtenção de Vinhos do Porto de consumo 

imediato, o sistema de condução VSP da variedade Touriga Nacional deverá ser 

considerado uma mais-valia na obtenção de vinhos com elevado impacto aromático,  

uma vez que a fracção livre do aroma revelou uma  superioridade 

comparativamente à fracção ligada. Não entanto, caso se pretenda obter Vinhos do 

Porto cujo potencial aromático se revele ao longo do envelhecimento, dever-se-á optar 

pelo sistema de condução LYS 2/3, dado o maior teor de compostos terpénicos e 

norisoprenóides em C13 presentes na fracção ligada. 

Para a obtenção de Vinhos do Porto para consumo imediato da variedade Touriga 

Franca, o teor de compostos terpénicos parece não ser afectado pelo tipo de sistema 

de condução da videira, revelando no entanto o sistema de condução LYS 2/3 ser 

mais indicado para a obtenção de vinhos com qualidade, devido ao maior teor 

norisoprenóides em C13 presentes na fracção ligada. 

Por permitir a obtenção de Vinhos do Porto com maiores teores em precursores de 

aromas (nomeadamente carotenóides e glucósidos de terpenos e norisoprenóides em 

C13), bem como de promover um rendimento superior ao verificado no sistema VSP, o 

sistema de condução LYS 2/3 poderá ser considerado uma mais-valia na 

sustentabilidade da Região. 
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Abstract 

To answer to natural constraints and Humanity needs, all the vine planting 

techniques have evolved throughout the history of Região Demarcada do Douro. A 

study developed in “Quinta de Santo António”, from the group The Fladgate 

Partnership Vinhos S.A., allowed the introduction of an alternative system for the vine 

conduction, the LYS 2/3 system. 

In order to evaluate the influence of the vine conduction system in the composition 

in terpenes, norisoprenoids and their precursors (carotenoids and glycosidic 

precursors), all of these compounds were quantified in grapes and Port wines 

belonging to two varieties Vitis vinifera L. cv.: Touriga Nacional and Touriga Franca. 

The LYS 2/3 conduction system was compared with the traditional method, the VSP 

system. Other quality parameters, namely the grape berry weight, total acidity, pH and 

the potential alcohol, were also determined. 

In grapes the carotenoid profile was obtained by RP-HPLC, allowing the 

identification of 11 compounds with carotenoid structure and 2 compounds derived 

from chlorophyll (pheophytin a and pheophytin b). Of the compounds with carotenoid 

structure, only -carotene, lutein, neoxanthin, violaxanthin and luteoxanthin were 

quantified, since their profile is well documented in literature. In general and 

independently of the variety, VSP system presented a higher carotenoid content, when 

compared with LYS system, having been found for the Touriga Franca grapes, levels in 

orders of 903 g/kg and 717 g/kg for each system, respectively. For Touriga Nacional, 

carotenoids contents for both conduction systems were very similar, having been 

registered contents about 1270 g/Kg for VSP system and 1260 g/Kg for LYS 2/3 

system. 

Free and bounded fractions of terpenes and norisprenoids existents in grapes and 

Port wines were evaluated before and after the chemical hydrolysis, through the solid 

phase micro-extraction technique (SPME). Extracts were subsequently analyzed by 

gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). Relatively to the free fraction in 

grapes, VSP system presented almost the double content levels in terpenic 

compounds (28,3 µg/Kg) comparatively with LYS system (14,3 g/Kg). 

Once glycosylated fraction of LYS 2/3 system (62,6 g/Kg) is superior to the 

glycosylated fraction of VSP system (42,1 g/Kg) for Touriga Nacional variety, the first 

originates Port wines with a higher content of terpenic compounds. 

The free fraction of terpenic compounds in Touriga Franca grapes, was only 

identified in LYS 2/3 system (32,7 g/Kg). Relatively to the bounded fraction of these 
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same compounds, VSP system recorded levels around 17,1 g/Kg compared to the 

30,4 g/Kg registered in LYS 2/3 system. 

The glycosilated fraction in norisoprenoid compounds, -damascenone, -ionone, 

trimethyl-1,2-dihidronaphtalene (TDN) and (E)-1-(2,3,6-trimetilfenil)buta-1,3-dieno 

(TPB), was much higher in grapes from Touriga Nacional variety than from Touriga 

Franca grapes.  Hence, levels of -damascenone in grapes from Touriga Nacional 

were 1,83 g/kg and 2,79 g/kg respectively for VSP and LYS 2/3 systems. Values 

found from the same training system and for Touriga Franca were 0,48 g/kg for VSP 

and 0,02 g/kg for LYS 2/3 training systems. 

If the main purpose is to obtain Port wines for immediate consumption, VSP 

conduction system should be considered the more appropriate to obtain wines with 

higher aromatic impact, once the free fraction of aroma revealed superior to the 

bounded fraction. However, if the objective is to obtain Port Wines whose aromatic 

potential reveals along with ageing, LYS 2/3 system should be chosen, due to the 

higher levels of terpenic compounds and norisoprenoids in C13 existing in the bounded 

fraction. 

To obtain Port Wines for immediate consumption of the variety Touriga Franca, 

levels of terpenic compounds seems not to be affected for the type on vine conduction. 

Yet LYS 2/3 system revealed to be better in production of good quality wines, due to 

the higher levels of norisoprenoids in C13 existing in the bounded fraction. 

By allowing the production of Port Wines with higher contents of aromatic 

precursors (namely carotenoids, terpenes glucosides and norisoprenoids in C13), as 

well as the ability to promote a better income than VSP system, LYS 2/3 vine 

conduction system may be considered an advantage in the region sustainability. 

  


