
O Projecto Agrocontrol co-financiado pelo “ON.2 – O Novo Norte” e QREN através do FEDER, tem como objectivo identificar e estudar múltiplas variáveis que determinam o comportamento 
físico e químico dos solos, que por sua vez influenciam o desenvolvimento da videira, a qualidade final da uva e por conseguinte a qualidade dos vinhos.  A parcela em estudo situa-se na 
Estação Vitivinícola Amândio Galhano (EVAG), no concelho dos Arcos de Valdevez. 
A partir dos dados obtidos em campo e laboratório, e recorrendo a técnicas de estatística multivariada e determinação de correlações, identificaram-se parâmetros do solo que influenciaram o 
desenvolvimento da planta em 2010 e a qualidade das uvas e respectivo vinho. 

INTRODUÇÃO: 

 

ESTUDO ESTATÍSTICO DE VARIÁVEIS DE UMA VINHA NUM SOLO GRANÍTICO 
 

As amostras de solo foram recolhidas em 45 pontos georreferenciados na parcela à 
profundidade de 15-20 cm e para cada uma foram determinados os seguintes parâmetros: pH 
(pH); matéria orgânica (MO); densidade aparente (DA); fracção fina (FF); fracção grosseira 
(FG); fósforo assimilável (P2O5); potássio assimilável (K2O); cálcio assimilável (Ca); magnésio 
assimilável (Mg); azoto total (AzT); níquel (Ni); crómio (Cr); cádmio (Cd); nitratos (N); boro (B) 
e capacidade de troca catiónica (CTC). 
A produção e vigor das videiras foram avaliados em consonância com os 45 pontos 
georreferenciados. Entre as componentes da produção das videiras foi avaliado: número de 
cachos por videira (Ncachos); peso médio do cacho por videira, em kg (Pcacho_kg) e peso de 
uvas por videira, em kg (uvas_kg_vid). O vigor das videiras foi definido através das variáveis: 
número de varas por videira (Nvaras); peso das varas por videira, em kg (Pvaras_kg) e peso 
médio da vara por videira, em gramas (Pvara_g). 
Em relação ao mosto, foram recolhidas nove amostras compósitas de bagos de acordo com as 
nove localizações esquematizadas na Fig. 1. Para a caracterização do mosto foram efectuadas 
as seguintes análises: pH do mosto (pH mosto); acidez total, em g/dm3 (Acidez_T); ácido 
málico, em g/dm3 (Acido_malico); ácido tartárico, em g/dm3 (Acido_tartarico); açúcares, em 
g/dm3 (Açucares) e teor de álcool provável, em % vv (TAP). 

• Análise de Componentes Principais 

• São retidas as 4 primeiras CPs que explicam aproximadamente 73,9 % da variabilidade total 
dos dados. 

• 1ª CP: pH, P2O5, Ca, Mg, N e CTC. 
• 2ª CP: MO, AzT e B. 
• 3ª CP: FF, K2O, Ni, FG e Cr. 
• 4ª CP: DA e Cd. 

Verificaram-se diferenças significativas nos valores médios das variáveis de cluster para 
cluster, apenas para as variáveis ácidos málico e tartárico do mosto e para o peso médio do 
cacho, o número de varas e respectivo peso, como se pode constatar na Tab. 3. 

Identificam-se como significativas as correlações entre a CP2 do solo e a acidez total e o 
ácido málico, entre a CP3 do solo e o número de cachos por videira e entre a CP4 do solo e 
o pH do mosto e o número de varas por videira. 

Neste estudo, a qualidade do vinho e o equilíbrio vegetativo da videira foram avaliados 
através das suas correlações com os parâmetros do solo simplificados em quatro CPs.  
Em relação às correlações obtidas entre a CP2 do solo e acidez do mosto, existem já estudos 
que referem que altos valores de MO no solo induzem alta acidez nos mostos (Delas et al., 
1992; Araújo, 2004). 
A determinação de correlações entre as características do solo, a qualidade dos mostos e o 
equilíbrio vegetativo da videira irá permitir, sempre que se justifique, correcções 
diferenciadas para cada local da parcela, efectuando-se deste modo, uma agricultura de 
forma sustentada. 
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Para a análise estatística dos dados recorreu-se a técnicas de estatística multivariada tais 
como Análise de Componentes Principais (ACP) e  Análise de Clusters (AC) e à determinação 
de correlações. As diferenças estatísticas das variáveis de acordo com os clusters foram 
avaliadas por análise da variância (ANOVA). A normalidade dos dados foi verificada com o 
teste Kolgomorov-Smirnov com correcção de Lilliefors e a homogeneidade das variâncias pelo 
teste de Levene. Sempre que estes pressupostos falharam foi aplicado o teste não 
paramétrico de Kruskall-Wallis. A regra de decisão utilizada consiste em detectar evidência 
estatística significativa para valores-p < 0,05. 
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Fig. 1 – Parcela com localização dos 45 pontos georreferenciados 

Tab.1 – Variância Total Explicada 

Tab.2 – Matriz das CPs com rotação 

Fig. 2 – Dendograma para as 45 subamostras com base nas componentes principais do solo 

 MOSTO VIDEIRA 

 
pHmosto 

(b) 
Acidez_T 

(a) 

Ac_ 
Málico 

(b) 

Ac_ 
Tartárico 

(b) 

Açucares 
(b) 

TAP 
(b) 

Ncachos 
(a) 

uvas_kg_vid 
(a) 

Pcacho_kg 
(a) 

Nvaras 
(b) 

Pvaras_kg 
(a) 

Pvara_g 
(a) 

Cluster 1 3,29 5,97 1,99 4,61 216,71 12,88 36,50 5,24 0,14 28,86 2,13 73,37 

Cluster 2 3,33 5,67 1,75 4,59 215,44 12,80 44,25 4,96 0,11 34,88 2,54 70,57 

Cluster 3 3,34 5,86 2,10 4,49 215,54 12,81 44,86 6,45 0,15 38,00 3,55 95,64 

Cluster 4 3,34 6,31 2,73 4,25 216,45 12,86 29,88 4,16 0,14 29,63 2,11 71,12 

Estatística_F
(a)

 
Chi-Square

(b)
 

2,924 
df=3 

1,891 
17,121 
df=3 

9,196 
df=3 

0,730 
df=3 

0,730 
df=3 

2,213 1,364 3,166 
8,152 
df=3 

5,266 2,465 

Valor prova 0,403 0,150 0,001 0,027 0,866 0,866 0,105 0,271 0,037 0,032 0,004 0,080 

(a)
 ANOVA 

(b)
 Kruskal-Wallis 

Tab.3 – Resultados dos testes de comparação para os constituintes do mosto e da videira 

 
pH_mosto 

vs 
CP4_solo 

Acidez_T 
vs 

CP2_solo 

Acido_malico 
vs  

CP2_solo 

Ncachos  
vs 

CP3_solo 

Nvaras  
vs 

CP4_solo 

Pearson C 0,329
*
 0,350

*
 0,542

**
 -0,370

*
 0,389

*
 

Sig. (2-t) 0,047 0,034 0,001 0,024 0,017 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Tab.4 – Correlações significativas entre as CPs do solo e as variáveis do mosto e da videira 

• Análise de Clusters 

 

Legenda: 
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