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1. ENQUADRAMENTO 

 

O presente relatório tem como objectivo dar resposta à tarefa 1.1 “Análise aos estudos 

prévios efectuados nas parcelas a estudar”. 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DA EVAG 

 

 A EVAG, criada em 1985, na freguesia de Paço, concelho de Arcos de Valdevez pela 

Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV) e instalada na Quinta de 

Campos Lima, encontra-se situada numa vertente sul da margem direita do Rio Lima (ver figura 

1). Possui uma área agrícola de 70ha dos quais 32 são exclusivamente para a cultura da vinha. 

Dotada de uma vasta rede de ensaios vitivinícolas e de infra-estruturas de apoio, a EVAG, é hoje 

um importante veículo de dinamização da região demarcada (Azevedo 2002). 

 

Figura 1| Fotografia aérea da EVAG 

 

 

A região demarcada dos Vinhos Verdes encontra-se localizada a Noroeste de Portugal, 

na sua maior parte coincidindo com a região do país chamada de Entre-Douro e Minho, tendo 

Parcela C5 
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sido demarcada pela primeira vez, pela carta de Lei de 18 de Setembro de 1908, e concretizada, 

mais tarde a sua delimitação através do Decreto-Lei 16.684 de 22 de Março de 1929 que, 

simultaneamente cria a Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes e define as 

normas a que devem obedecer os vinhos com direito à denominação de origem “Vinhos Verdes” 

Esta região é limitada a Norte pelo Rio Minho, a Sul pelo Rio Douro e pelas serras da 

Freita, Arada e Montemuro; a Oeste pelo oceano Atlântico; e a Este pelas Serras de Peneda, 

Gerês, Cabreira e Marão. 

A estação vitivinícola é pois uma unidade experimental que através dos seus trabalhos 

pretende dar resposta aos problemas dos seus vitivinicultores, assumindo o papel de veículo 

mobilizador das suas potencialidades contribuindo, deste modo, para o desenvolvimento e 

modernização da vitivinicultura da R.D.V.V. (Armada, 1990). 

 Podemos distinguir na EVAG três zonas topograficamente distintas: uma zona de 

encosta, com altitude que varia entre os 80 e 100 metros; uma zona de encosta armada em 

socalcos largos, de altitudes que variam entre os 30 e 80 metros; e uma zona de baixa, de 

altitudes compreendidas entre 20 e 30 metros, que se estende ao longo da margem do rio Lima. 

 Considerando a topografia da Quinta Campos Lima, bem como o regime hídrico da 

região, podemos dizer que: 

a) a zona mais baixa está menos sujeita à erosão (fraca inclinação), e apresenta boa 

drenagem devido à sua boa permeabilidade; 

b) os socalcos largos são menos susceptíveis à erosão, mas apresentam má drenagem, 

sobretudo por possuírem estruturas compactas (ex: parcela A3 e A5); 

c) as zonas do pinhal e as parcelas C5 e C7 estão sujeitas à erosão e, em principio, de 

melhor drenagem; 

 No que se refere à exposição, para a cultura da vinha e tendo em conta a latitude onde a 

EVAG se encontra, esta será a mais favorável, quer devido à influência do ensombramento, quer 

devido à insolação recebida (Armada, 1990). 

 

 

 

 

 

Parcela C5 

N 
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2. DOCUMENTAÇÂO IDENTIFICADA 

 

Foram identificados, na biblioteca da EVAG, 6 documentos com potencial interesse para 

o projecto: 

1. Ribeiro António, 1983, Contributo para a Caracterização e Zonagem Vitícola das Bacias 

Hidrográficas dos Rios Minho e Lima na Região Demarcada dos Vinhos Verdes, 

Relatório de estágio do curso de Engenheiro Agrónomo, Instituto Superior de 

Agronomia; 

2. Armada Nelson, 1990, Caracterização dos solos da Estação Vitivinícola “Amândio 

Galhano” e sua relação com a vinha, Relatório final de estágio da Licenciatura em 

Engenharia Agrícola, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro; 

3. Da Silva, José, 1995; Fertilidade do Solo e Composição do Vinho (Análise Particular do 

Catião Ca2+), Relatório Final de Estágio da Licenciatura em Engenharia Agrícola, 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro; 

4. Correia Edmundo, 2000; Estudo de Metais Pesados em Solos Vitícolas – Estudo 

Comparativo de Dois Métodos de Amostragem de Raízes, Relatório final de curso 

Bacharelato de Engenharia Agro-Pecuária, Instituto Politécnico de Viana do Castelo – 

Escola Superior Agrária de Ponte de Lima; 

5. Azevedo Vitor, 2002; Avaliação do Nível de Fertilidade dos Solos da Estação Vitivinícola 

Amândio Galhano, Relatório final de curso Bacharelato em Engenharia Agrária, Instituto 

Politécnico de Viana do Castelo – Escola Superior Agrária de Ponte de Lima; 

6. Maciel Ângela, 2005; A Pertinência dos Estudos de Microclimatologia para a Prevenção 

dos Riscos Climáticos num Vinhedo do “Entre Douro e Minho”, Dissertação de Mestrado, 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 

 

Trabalho 1 

O clima, um dos factores integrantes do ecossistema vitícola, representa entre 30 a 40% 

desses factores (Ribeiro, 1983). 

O autor, com o trabalho em análise, pretendeu contribuir para a caracterização e 

zonagem vitícola das bacias hidrográficas dos Rios Minho e Lima da Região Demarcada dos 

Vinhos Verdes. Efectuou uma caracterização edafo-climática, determinou os índices 
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bioclimáticos e bifactoriais da região em questão. Esta informação não será utilizada por nós 

para o Agrocontrol dado que também nós procederemos à sua determinação. 

Ribeiro (1983) verificou que as condições mais próprias para a cultura da vinha, 

correspondendo às mais altas temperaturas, mais baixas precipitações e valores mais elevados 

de insolação, bem como os melhores solos encontram-se ao longo dos vales dos Rios Minho e 

Lima e dos seus afluentes. Mais ainda a partir da cota dos 500 metros estas condições no seu 

conjunto ou só algumas isoladamente deixam de existir, daí que a cultura da vinha não seja mais 

viável, podendo dar lugar aos híbridos produtores director ou inviabilizar a cultura vitícola. 

Como nestas regiões as precipitações são muitas vezes excessivas para a cultura da 

vinha, o que aliado ao seu relevo ondulado e recortado por numerosos cursos de água leva à 

ocorrência de diversas exposições com diferentes luminosidades, pensa-se que o índice que 

mais se adapta localmente, permitindo uma zonagem mais rigorosa é o índice Heliotérmico de 

BRANAS. Anota-se, contudo, que no quadrimestre coincidente com a parte final do período 

activo da videira (Junho a Setembro) e em que as necessidades de água disponíveis são 

fisiologicamente importantes, apenas há uma queda pluviométrica entre 10 e 15% de 

precipitação anual (Ribeiro, 1983). 

Por outro lado a maturação industrial da uva passou de Setembro, como acontecia na 

década de 1950 para Outubro actualmente, o que traz todos os inconvenientes de uma queda 

pluviométrica que se aproxima do total do quadrimestre anterior, influenciando negativamente 

sobre a vindima (Ribeiro, 1983). 

Pena é, que o índice bioclimático de Constantinescu não seja aqui aplicável, pois ele 

toma simultaneamente em consideração os três factores climáticos mais importantes para a 

vitisvinífera que são a temperatura, a precipitação e a luminosidade.  

Os índices bioclimáticos podem ser dissecados com maior profundidade e 

interrelacionados com os outros factores do ecossistema vitícola, de modo a permitir um 

conhecimento profundo e sólido da viticultura aplicada, bem como a programação e planeamento 

de uma política vitivinícola comandada pela qualidade e com objectivos claros (Ribeiro, 1983). 

 

Trabalho 2 

 Sendo o ecossistema vitícola caracterizado pelos factores solo-clima-casta e existindo 

uma relação de interdependência entre estes factores, ao estudarmos profundamente as várias 

unidades de solo da EVAG, procuramos para além da sua caracterização e classificação, fazer 
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uma inventariação das suas maiores limitações para o cultivo da vinha, no sentido de se definir 

medidas e/ou técnicas que permitam uma melhor viticultura (Armada, 1990). 

 O conhecimento das relações solo-planta são, pois, de grande utilidade para a 

viticultura, quando se pretende a obtenção de um produto de qualidade e tipicidade como é o 

caso de qualquer Região Demarcada (Armada, 1990). 

 Na região dos vinhos verdes assiste-se actualmente à reestruturação dos seus vinhedos, 

a qual passa não só pelo uso de castas recomendadas e de formas de condução mais 

funcionais, mas também pela plantação em solos mais favoráveis à obtenção do vinho de 

qualidade que se impõe (Armada, 1990). 

 Com este trabalho, Armada (1990) não pretende mais que, dentro da caracterização 

efectuada, descrever algumas limitações encontradas e apontar algumas linhas de orientação 

para as solucionar (Armada, 1990). 

 Foi neste sentido que dirigiu o trabalho e que constituiu em linhas gerais, na observação 

e caracterização dos solos através da morfologia de perfis representativos e da análise de 

amostras de solos em laboratório levando sempre em linha de conta as diferentes zonas 

fisiográficas que se observam na estação (Armada, 1990). 

 A revisão bibliográfica efectuada pelo autor encontra-se no ANEXO I.  

O autor classificou a parcela C5 como um Antrossolo de Surriba Normal. Trata-se de um 

solo espesso, com elevados riscos de erosão, de permeabilidade moderadamente lenta e de 

drenagem externa e interna regular, teor baixo em coloides minerais e baixo a médio em matéria 

orgânica, e elevada capacidade de armazenamento de água útil (217,0mm). Ácido, teor baixo 

em azoto, teor muito baixo em fósforo e potássio, baixo teor em bases de troca, e muito 

fortemente lixiviados (Armada, 1990). 

Armada (1990) teceu algumas considerações sobre as limitações apresentadas e suas 

implicações na cultura da vinha dos antrossolos dístricos normais: 

Um dos grandes problemas que se põem nestes solos, especialmente nas parcelas C5, 

C6, C7, é, sem dúvida, a sua grande susceptibilidade à erosão. Com efeito, são zonas de 

declives bastante acentuados, que sofrem, com alguma gravidade, de arrastamento das 

partículas terrosas e que estarão, se entretanto não forem tomadas medidas em contrario, 

continuamente expostos à degradação da camada arável.  



 Página 7 de 17 

 

O baixo nível de matéria orgânica associada a uma textura muito ligeira, fazem com que 

este solo se caracterize por uma fraca capacidade de retenção de água o que poderá trazer no 

futuro graves problemas de alimentação hídrica e mineral. 

Apesar de a “pobreza” química dos solos ser por muitos tida como sinónimo de 

qualidade, importa realçar que neste caso e até porque se trata da vinha da R.D.V.V. que é 

como se sabe de grande desenvolvimento vegetativo, se deverá proceder à incorporação de 

matéria orgânica e fertilizantes, sobretudo no sentido de melhorar os níveis de azoto, fósforo e 

potássio, tão necessários ao bom desenvolvimento da videira. Saliente-se o facto de a carência 

de todos estes nutrientes implicarem graves quebras não só na produção como também na 

qualidade da vindima. De facto, o potássio conforme cita Fregoni (1980) in Armada (1990), 

favorece a coloração antocianica, torna os vinhos mais aromáticos, perfumados, saborosos, 

aumenta o teor em glúcidos e diminui a acidez. Todavia, mesmo nos primeiros anos da videira o 

doseamento de azoto não deve deixar de ser considerado com os cuidados que lhe sai inerentes 

e que se fazem ver na revisão bibliográfica apresentada, visto que também nesta fase se 

aproveita a produção, interessando por isso a qualidade da mesma. 

Tal como os cambissolos úmbricos e os antrossolos de surriba úmbricos, também estes 

possuem capacidade de armazenamento de água utilizável moderada e que por isso poderão 

em épocas de intenso défice hídrico necessitar de rega. Contudo deve dar-se especial atenção 

ao aspecto negativo que a rega pode assumir na qualidade da vindima se for feita sem as 

devidas considerações.  

 

Trabalho 3 

 Com o trabalho em questão, pretendia-se estudar os problemas de estabilidade química 

em alguns vinhos da Região Demarcada dos Vinhos Verde imputáveis, “à priori”, à presença de 

cálcio. Decidiu-se relacionar os teores dos catiões (Ca2+, K+, Na+ e Mg2+) no solo com a sua 

presença nos vinhos, bem como determinar alguns dos factores que os levam a ser absorvidos, 

contribuindo-se ainda para a caracterização catiónica dos solos e vinhos da Região (da Silva, 

1995). 

 O autor, com base nos dados no ANEXO II, verificou que: 

• A RDVV é constituída por solos de textura franco-arenosa, ricos em matéria orgânica, 

pouco ácidos e com elevado grau de saturação em bases de troca. 
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• São de prever deficiências de magnésio em algumas das vinhas estudadas, 

nomeadamente nas vinhas onde a sua concentração seja inferior a 0,41 meq./100g ou 

menos de 10% da CTC; são encontrados valores que variam de 4% a 15%. Também a 

relação Ca2+/Mg2+ superior a 5 presente na generalidade dos solos, nos leva a concluir 

da possível deficiência; o mesmo acontece no que diz respeito aos valores da relação 

K+/Mg2+, na generalidade superior a 0,5. No entanto, estas deficiências ou insuficiências 

podem não se manifestar como carências para a videira, uma vez que a relação K+/Mg2+ 

é para todos os casos inferior a 2. 

• Uma vez que todos os valores do cálcio em relação à CTC são superiores a 20% não 

foram encontrados solos muito ácidos; 

• Pela relação (K+/Ca2+)x100 superior a 4% em todos os casos e atingindo 28,87% 

verificamos que se tratam de solos ricos em potássio; o mesmo se conclui a partir da 

sua relação com a diferença entre o alumínio de troca na primeira profundidade 

estudada (0-20cm), em comparação com a profundidade (20-45cm); este encontra-se 

em menor concentração na camada superficial devido a ser sobretudo nesta que se 

manifestam os efeitos da calagem e à sua maior riqueza em matéria orgânica. 

• Os vinhos da Região sendo moderadamente alcoólicos (8,9-12,8% vol-valores 

encontrados) são considerados leves. A acidez e mais elevada que a generalidade dos 

vinhos, pelo que são considerados frescos. 

• No que respeita aos teores cationicos dos vinhos apresenta-se sintetizado no quadro 1 

seguinte a sua variação bem como a média, contribuindo-se deste modo para a 

caracterização catiónica dos vinhos verdes brancos da Região. 

 

Quadro 1| Composição catiónica dos Vinhos Verdes Brancos 
Catião Variação (mg/l) Média (mg/l) 

Ca2+ 64-115 78 

Na+ 4-26 12 

K+ 442-993 725 

Mg2+ 39-70 56 

Fe3+ 0,02-3,78 0,99 

Cu3+ 0,00-3,24 0,34 

 



 Página 9 de 17 

 

 Da análise da matriz de correlação apresentada no trabalho, o autor concluiu que: 

• Há uma correlação positiva entre o teor de cálcio no solo e o seu conteúdo no vinho, 

sendo o seu valor na média das duas profundidade de 0,43 e mais elevado na 

profundidade de 20 a 45 cm (r=0,52); quando comparados o cálcio repercutido à 

capacidade de troca e o cálcio do vinho, o valor é de 0,47. Assim sendo, são de prever 

aumentos dos teores de cálcio nos vinhos quando as respectivas vinhas são sujeitas a 

fortes calagens. 

• À medida que aumento o teor de cálcio, diminui o teor de alumínio no solo, comprovado 

pela correlação negativa (r=-0,54). O mesmo se conclui da correlação entre os teores de 

cálcio e alumínio quando repercutidos à capacidade de troca (r=-0,96). 

• No solo o pH está positivamente correlacionado com o cálcio e negativamente com o 

alumínio. 

• Existe uma correlação positiva entre o pH (H2O) do solo e o teor em areia grossa 

(r=0,47), enquanto em relação ao teor de areia fina este valor é negativo (r=-0,52). 

• O alumínio do solo influência negativamente a presença de cálcio no vinho; verifica-se 

uma correlação negativa (-0,42) quando comparado com o Al/CT média das duas 

profundidades do solo com a presença de cálcio no vinho. Do mesmo modo, o alumínio 

influência negativamente o teor alcoólico (r=-0,27) extracto seco (r=-0,37). Assim, teores 

elevados de alumínio no solo contribuem para a diminuição da qualidade dos vinhos. 

• É de assinalar a influência positiva das bases de troca na qualidade dos vinhos. 

Também o P2O5 do solo influencia positivamente o extracto seco (r=0,61) e o teor 

alcoólico (r=0,30) dos vinhos. 

• O pH do mosto, que é influenciado pelo pH do solo, está correlacionado positivamente 

com os teores em potássio (r=0,82) e negativamente com os teores em acidez fica (r=-

0,42). De referir que o ácido tartárico (principal responsável pela acidez dos vinhos) é 

salificado pelo potássio para a formação de bitartarato de potássio. 

Por outro lado, quando correlacionados os teores de cálcio no solo com os do vinho por 

complexo casta x porta-enxerto verifica-se que: 

• O complexo 196-17 x Loureiro apresenta uma correlação positiva de 0,76. 

• O porta-enxerto 196-17 independentemente da casta apresenta um valor r = 0,57, 

enquanto a casta Loureira independentemente do porta-enxerto um valor de 0,46. 
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As principais conclusões foram: 

• Os teores de cálcio encontrados não identificam os solos como sendo muito ácidos 

(%Ca2+>20% CTC),cujo valor dependerá essencialmente do alumínio como se pode 

verificar pelas correlações Ca++/Al+++ 

• O teor de cálcio à superfície dos solos vitícolas das parcelas analisadas é superior ao 

das camadas inferiores, o que resultará das incorporações efectuadas ao longo da 

exploração económica da vinha, com maior influência das incorporações mais recentes 

e da alfaia utilizada na incorporação; 

• Há uma correlação positiva entre o pH do solo e o teor de cálcio no vinho, e negativa 

entre o Al3+ do solo e o Ca2+ do vinho; 

• Há influência quando nos tratamentos fitossanitários se utiliza calda bordalesa, 

especialmente quando os mesmos recaem em datas próximas da vindima; 

• Devido à relação Ca2+/Mg2+ ser superior a 5, leva-nos a supor excesso de cálcio, 

embora não sejam previsíveis carências de magnésio; 

• Poderá haver influência do clima, quando o cálcio é absorvido passivamente acumula-se 

tanto mais no vegetal quanto maior é a transpiração. À temperatura de 30ºC a 

respiração celular favorece a formação de ácido málico, responsável, no vinho, pela 

maior solubilidade do cálcio, tornando-se mais difícil e lenta a sua precipitação; 

• Embora o número de ensaios seja ainda limitado, a correlação Ca++ do solo/ Ca++ do 

vinho parece ser mais elevada quando na hibridação do porta-enxerto se recorre ao 196-

17. Do mesmo modo, qualquer que seja o porta enxerto a casta Loureiro sobressai do 

conjunto, o que mais se acentua quando é utilizado 196-17. 

 

Trabalho 4 

 O trabalho em questão teve os seguintes objectivos: 

• Proceder ao levantamento da situação em que se encontram os solos da vinha desta 

região, no tocante à poluição devida à acumulação de cobre, ferro e zinco; 

• Estudar a distribuição do cobre, ferro e zinco ao longo do perfil e a sua interelação com o 

pH e distribuição de raízes; 

• Comparação entre os métodos de amostragem da sonda e dos monólitos por 

comparação de volume de raízes por volume de solo. 

A revisão bibliográfica sobre o tema efectuada pelo autor encontra-se no ANEXO III. 



 Página 11 de 17 

 

Absorção de nutrientes minerais pela videira 

 Todas as substâncias que entram pelas raízes da videira a partir do solo devem estar 

em solução. A entrada dá-se primeiro através das células epidérmicas e pelos radiculares da 

zona de absorção das raízes da videira. Existem dois mecanismos através dos quais os 

nutrientes entram pela raiz da videira. Um desses e por difusão e absorção; isto é, os iões que 

se encontram no exterior das raízes entram por difusão enquanto outros saem das raízes para o 

exterior, até que se atinja um equilíbrio. Esta entrada não é realizada com uma velocidade linear, 

porque esta decresce à medida que atinge o equilíbrio. Este meio de entrada de nutrientes não 

exige um gasto de energia por parte da planta. Também, como é uma entrada passiva, não há 

uma grande selectividade de iões absorvidos. Hylmo, 1953 (cit. Winkler, 1974) in Dias (2000) 

disse que o movimento passivo de iões para as raízes e à volta das raízes é dependente das 

taxas de absorção de água e da taxa de transpiração. 

 Outro mecanismo pelo qual os iões entram para as raízes é o transporte activo de iões, 

o que envolve a operação do transportador (Epstein, 1956; cit. Winkler, 1974) in Dias (2000). A 

absorção é linear com o tempo, visto que não é atingido nenhum equilíbrio. O gasto de energia 

envolvido depende da taxa de respiração (Hoagland, 1948; cit. Winkler, 1974) in Dias (2000). De 

facto a absorção depende do processo de respiração celular e ocorre apenas sob condições 

aeróbicas e depois apenas quando açúcares e outros hidratos de carbono estão disponíveis para 

as raízes. É selectivo no que diz respeito a certos iões e grupos de iões. 

 Mais frequentemente, sais e os seus iões movem-se para a planta contra um gradiente 

de concentração; isto é, a concentração do ião a ser absorvido é maior nas células radiculares 

do que na solução de solo (Winkler, 1974 in Dias 2000). 

 A importância da absorção e do movimento dos iões minerais é mais suportada pela 

selectividade de entrada; as células têm a habilidade de absorver alguns iões em muito maiores 

quantidades em detrimento de outros. Por este motivo, a presença de um ião dissolvido na 

solução do solo não implica que este seja absorvido pelas raízes (Winkler, 1974 in Dias 2000). 

 

Discussão e conclusão 

 O cobre localiza-se mais à superfície do solo, entre os 0-20 cm, por dois motivos 

principais, o primeiro porque a migração do cobre é muito difícil em profundidade, o segundo 

motivo porque o cobre se acumula, preferencialmente, muito próximo das raízes. 
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 Na linha a distribuição de cobre e de raízes é também à superfície do solo, devido à 

pouca movimentação do solo, já que se não fazem mobilizações; por outro lado, na entrelinha, o 

cobre encontra-se mais uniformemente distribuído. 

 No caso da distância à videira, o maior volume de raízes corresponde à menor distância 

à planta (50 cm) e a maior concentração de cobre também é maior a 50 cm da planta, 

verificando-se neste caso que quer no geral, quer na linha e entrelinha a concentração é maior a 

esta distância. 

 Não existe toxicidade do cobre, isto porque o pH se encontra em todas as situações 

acima de 5,3, valor a partir do qual o cobre fica bloqueado. 

 Em relação ao ferro no solo pode-se dizer que a sua concentração é distribuída 

uniformemente por todas as profundidades deste. Em relação à distância à planta este encontra-

se no geral mais próximo da planta e na linha e na entrelinha encontra-se mais afastado da 

planta. 

 A pH baixo, a disponibilidade de ferro é maior, devido ao aumento de ferro na forma 

ferrosa, em vez de ter ferro na forma férrica, visto que, tal como demonstrado pelos gráficos e 

referentes ao pH, em relação às profundidades e quer na linha e na entrelinha, ele é sempre 

acima de 5,3, podemos deduzir que a disponibilidade de ferro para as plantas não será muito 

elevada, provavelmente, por este estar ligado de maneira muito forte aos quelatos de ferro. 

 As concentrações de zinco no solo decrescem com a profundidade, porque este metal 

tem a característica de ser negligenciável a perda por lixiviação, logo encontra-se mais à 

superfície do solo. 

 Como já foi referido, o pH diminui com a profundidade, o que significa que os valores 

mais elevados se encontram mais à superfície, tal como as maiores concentrações de zinco. 

 Tendo em atenção a bibliografia usada pode-se dizer que contrariamente ao afirmado, o 

zinco trocável diminui com o aumento do pH, o que não ocorre neste caso, visto que as maiores 

concentrações de zinco correspondem aos valores de pH mais altos. Em relação ao pH e 

baseando-se novamente na bibliografia, pode-se também afirmar que nas menores 

profundidades existe mais zinco complexado na solução do solo. 

 O factor pH, em relação ao zinco, é muito importante, isto porque limita de grande 

maneira a disponibilidade de zinco para as plantas. Também para valores de pH acima de 6,5 o 

zinco é complexado com matéria orgânica solúvel, o que demonstra que o zinco na linha terá 

mais dificuldades em estar disponível para as plantas do que na entrelinha. 



 Página 13 de 17 

 

 Também a adsorção de zinco aumenta com o aumento de pH do solo. 

 Também o cobre inibe a adsorção de zinco visto que compete com ele. 

 

Trabalho 5 

Com este trabalho pretendeu-se estudar e avaliar o nível de fertilidade do solos das 

diferentes parcelas de terreno da EVAG, através da análise à acidez do solo (pH), matéria 

orgânica fósforo e potássio assimiláveis, assim como da verificação da sua textura. Pretendia-se 

também dar-se conta de possíveis limitações do terreno para a cultura da vinha, assim como, a 

elaboração de um comentário técnico sobre os resultados encontrados. 

A revisão bibliográfica efectuada pelo autor sobre o tema encontra-se no anexo IV. 

Em relação à parcela C5 (ver figura 2), o autor refere que esta é uma parcela com ligeiro 

declive, estando sujeita, por isso, a riscos de erosão. Através da análise dos resultados do 

quadro seguinte, comprova-se que na parte mais alta da parcela, o teor de nutrientes é muito 

menor relativamente à parte mais baixa, passando de um teor baixo de fósforo na amostra 43 

para um teor alto na amostra 45; com o potássio verifica-se precisamente a mesma situação, 

passando de um teor alto (180ppm) para um teor muito alto na amostra 45. Possui textura 

mediana (franca), quanto à reacção do solo, este é ácido na parte mais alta e pouco ácido na 

parte mais baixa; e com um teor de matéria orgânica médio. 
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Figura 2| Parcelas da EVAG 
 

 

 

 

 

Quadro 2|Resultados da parcela C5 (Azevedo 2002) 
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Parcela 
Nº 

amostra 

Profundidade 

(cm) 

Textura 

manual 

Reacção 

do solo 

(pH) 

Matéria 

Orgânica 

(%) 

Fósforo 

assimilável 

(P2O5) 

ppm 

Potássio 

assimilável 

(K2O) ppm 

C5 

43 0-20 Mediana 5,5 4,2 37 180 

44 20-40 Mediana 5,4 4,1 58 132 

45 0-20 Mediana 6,2 2,2 153 208 

46 20-40 Mediana 5,8 1,9 104 176 

 

O autor conclui que, as parcelas C, tratam-se de um conjunto de parcelas a uma cota 

superior, relativamente ao primeiro grupo, com mais declive, e que se caracteriza na 

generalidade por apresentarem menores teores de matéria orgânica em relação às restantes 

parcelas, bem como, uma reacção do solo mais ácida. Este facto, deriva de serem ocupadas 

com vinha mais recente, e como tal, o seu nível de fertilidade e respectiva correcção esteja mais 

demorado, pelas sucessivas adubações efectuadas. Mantêm-se neste grupo a característica 

típica dos solos derivados de granito, isto é, de apresentarem um teor K2O bastante mais 

elevado, comparativamente ao P2O5.  

 A diferenciação identificada ao nível da fertilidade das parcelas, determinará uma 

diferente adequação das mesmas à cultura da vinha, e comportamento ao nível da qualidade da 

produção. Neste sentido, podemos considerar que as parcelas do primeiro e segundo grupos (A 

e C) são mais adequadas à cultura da vinha, tal como acontece na actualidade. Enquanto as 

parcelas do grupo B serão menos aptas à produção de qualidade, sendo na actualidade, na sua 

maioria utilizadas exclusivamente para viveiro. 

 Comparando os valores de 1994 com os de 2002 podemos constatar que as fertilizações 

efectuadas permitiram uma correcção do pH e sobretudo um enriquecimento dos teores de 

fósforo e potássio assimiláveis, mais evidentes ao nível da camada superficial do solo. Isto 

evidencia a dificuldade de corrigir o solo em profundidade após a instalação da cultura, pelo que, 

quando na presença de limitações de fertilidade, estas devam ser corrigidas no momento da 

preparação do solo antes da plantação. 

 Esta análise às possíveis limitações em termos de desequilíbrios nutricionais, apenas 

pôde efectuar-se ao nível da matéria orgânica, macroelementos principais (fósforo e potássio) e 

reacção do solo. Seria, no entanto, extremamente oportuno, analisar igualmente o que se passa 
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ao nível dos elementos secundários (essencialmente magnésio) e microelementos, 

designadamente, o boro. 

 

 Trabalho 6 

Este trabalho concentrou-se no estudo dos extremos climáticos e suas consequências 

na vinha e na qualidade da produção vitícola. Este estudo propôs fundamentalmente analisar a 

variação espaciotemporal dos elementos climáticos seleccionados e suas consequências no 

adequado crescimento e desenvolvimento das videiras com o intuito de delimitar eventuais áreas 

de risco (Maciel, 2005). O estudo incidiu num local do Entre Douro e Minho, mais concretamente 

na Estação Vitivinícola Amândio Galhano (EVAG). 

Os objectivos deste trabalho foram os seguintes: 

• Conhecer a variabilidade espacial a nível microclimático no decorrer do crescimento e 

desenvolvimento das videiras; 

• Avaliar o contributo dos vários factores intervenientes ( proximidade de um mosaico de 

água, topografia, declive, pedologia, etc); 

• Avaliar as consequências dos elementos climáticos no crescimento e desenvolvimento 

das videiras; 

• Estabelecer relações entre os parâmetros climáticos e os danos agronómicos; 

• Diagnosticar eventuais factores de risco associados aos extremos térmicos; 

• Contribuir para a definição de áreas de risco na EVAG. 

Com este estudo avaliou-se de forma evidente a influência de factores como a 

topografia, o declive, a exposição, a pedologia, etc., que podem acentuar ou atenuar as 

condições meteorológicas e dos valores térmicos, originando pronunciadas nuances no cômputo 

da área em estudo (Maciel, 2005). 

As principais conclusões gerais deste trabalho são as seguintes: 

• Aparente influência do rio e da área florestal na atenuação do arrefecimento nocturno; 

• O hazard associado às temperaturas mínimas diárias é mais acentuado nas áreas de 

fraco declive e /ou deprimidas assim como a montante de qualquer obstáculo aos 

escoamentos de ar frio; 

• Em relação às temperaturas máximas diárias, as áreas sujeitas a maior hazard 

apresentam uma orientação sudeste a sudoeste e um declive suave dado o maior 

aquecimento dos raios solares; 
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• Aos factores topográficos, conjungam-se outros de âmbito meteorológico que propiciam 

à ocorrência de hazards climáticos causados por valores extremos de temperatura; 

• Relação directa entre os valores de temperatura e o desenrolar do ciclo vegetativo das 

videiras no período primaveril e a variação do teor de açúcar e, consequentemente, da 

qualidade do futuro vinho, no período estival. Temperaturas mínimas extremas causam 

emurchecimento temporário e estagnação do ciclo vegetativo e temperaturas máximas 

diárias provocam estragos mais elevados; 

• A humidade relativa apresenta uma distribuição variável ao longo do ciclo diário. 

Distribuição contrária entre o período primaveril e o período estival; 

• A evaporação varia consoante os estados fenológicos, a folhagem existente e o stress 

hídrico. Apresenta valores mais elevados nas parcelas com filas de vides paralelas à 

vertente. 

 

 

Vila Verde 05 de Abril de 2010 

 

 

 

 

 

 


