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Markus Keller nasceu na Suíça tendo obtido o grau de Mestre (1989) e de Doutor (1995) no 
Swiss Federal Institute of Technology, em Zurique. Tem desenvolvido o seu trabalho de 
investigação nas áreas de viticultura e fisiologia da vinha em três continentes. Este abrange 
aspectos que vão da entomologia à fitossanidade e da fisiologia à gestão da vinha. 
Actualmente, ao nível da investigação, o seu interesse está orientado para a regulação da 
produção de uvas, efeito da temperatura sobre o desenvolvimento vegetativo e da uva, 
fisiologia das interacções garfo / porta-enxerto e estratégias de irrigação inovadoras. 
 
A água é uma necessidade básica para o crescimento e produção das plantas. Tanto o 

excesso como a falta de água resultam num crescimento desequilibrado da videira e na 

redução da produção. A irrigação é um instrumento de gestão importante para melhorar a 

capacidade produtiva das videiras, uma vez que permite manipular uma das variáveis 

ambientais – a água. Não surpreendentemente, a irrigação da vinha tem uma das histórias 

mais longas em comparação com qualquer outra cultura agrícola. Documentos ancestrais 

demonstram que, há mais de 5.000 anos, a vinha era já irrigada na Mesopotamia (região que 

actualmente corresponde ao Iraque, Síria e à parte oriental da Turquia). Ao contrário das 

vinhas de Washington, as vinhas de New York não são totalmente dependentes da irrigação. A 

média anual de precipitação é suficiente (762 mm ou mais) para que o crescimento das videiras 

decorra com relactivo sucesso. No entanto, a quantidade de precipitação pode variar 

acentuadamente de ano para ano, o que origina grandes variações na produção das videiras e 

nos resultados económicos da actividade vitícola em alguns anos. Para além deste aspecto, o 

recurso à irrigação depende não apenas da quantidade total de precipitação que uma videira 

recebe mas também de quando é registada essa precipitação e da rapidez com que ela 

evapora. Acresce ainda que a quantidade de água disponível varia em função do tipo de solo; 

por exemplo, um solo de limo fino tem uma quantidade de água disponível seis vezes superior 

à registada num solo de areia grosseira. Assim, a variação da humidade do solo devida às 

diferenças existentes ao nível da capacidade de retenção de água e da eficácia da zona 

radicular das plantas nele instaladas tem também um impacto pronunciado sobre a capacidade 

produtiva quer entre vinhas, quer no seio de uma mesma vinha. A irrigação pode ser utilizada 

como um suplemento para compensar as deficiências climáticas, isto é, para fornecer a 

humidade adequada quando a natureza não a fornece durante as fases críticas do ciclo de 

crescimento sazonal. Naturalmente, a irrigação não solucionará os problemas relativos ao 
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excesso de humidade no solo. Este problema será melhor resolvido se forem escolhidos os 

locais adequados para a instalação da vinha e adoptadas outras soluções de gestão do solo, 

tais como culturas de cobertura ou drenos permanentes. Para além disso, densidades de 

plantação superiores às normalmente utilizadas ou uma poda menos severa (ou mesmo poda 

mínima) poderão aumentar a quantidade de água utilizada durante o período inicial do ciclo 

vegetativo, dado o estabelecimento mais rápido da superfície vegetativa da vinha. 

Alguns aspectos do crescimento das videiras e do desenvolvimento das uvas tem implicações 

importantes sobre a gestão da água na vinha. Em primeiro lugar, apesar da absorção da água 

durante o abrolhamento ser devida à pressão radicular, a transpiração rapidamente passa a ser 

a principal causa para a absorção da água do solo; esta é conduzida, através do xilema, para 

as folhas da videira. Em segundo lugar, o crescimento radicular inicia-se após o crescimento 

dos pâmpanos, podendo continuar após a vindima se as condições ambientais o permitirem. 

Em terceiro lugar, a floração ocorre durante um período de crescimento vigoroso dos 

pâmpanos. Em vinhas vigorosas, o crescimento vegetativo pode continuar durante todo o ciclo 

vegetativo das videiras, entrando em competinção com o desenvolvimento das uvas. Quarto, 

os bagos de uva crescem, inicialmente por divisão celular e, posteriormente, exclusivamente à 

custa da expansão celular. Quinto, a maior parte do ganho de volume dos bagos ocorrido antes 

do pintor é devido à importação de água através do xilema, enquanto que o ganho ocorrido 

após o pintor é devido à importação de água através do floema. Por fim, em sexto lugar, um 

bom equilíbrio entre a folhagem e o crescimento das uvas é essencial para a óptima maturação 

das uvas. 

O estado hídrico das uvas é determinado pela relação entre a quantidade de água perdida para 

a atmosfera através da transpiração e a quantidade absorvida a partir do solo. A água 

influencia a taxa de crescimento vegetativo (vigor) e assim, o microclima da planta. Um nível de 

água elevado estimula o vigor, o qual pode originar uma massa vegetativa densa com 

ensombreamento das uvas, atrasando a sua maturação. Uma maior área foliar exige também 

maiores quantidades de água devido à transpiração, a qual, por sua vez, aumenta a 

susceptibilidade da vinha aos efeitos da seca quando as disponibilidades de água são 

reduzidas. Em situações de ausência de carências hídricas e crescimento vigoroso da 

folhagem, as gavinhas estendem-se par lá do ápice do pâmpano. Conforme o stress hídrico 

aumenta e o crescimento começa a abrandar, o ápice começa a acompanhar o 

desenvolvimento das gavinhas. Com um stress hídrico mais severo, o crescimento pára e as 

folhas mais novas expandem-se para cima do nível do ápice. Por outro lado, as gavinhas não 
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lenhificadas são extremamente sensíveis às carências hídricas e começam a senescer antes 

das folhas. Assim, o vigor da folhagem e o comportamento dos novos lançamentos podem ser 

usados como indicadores do estado hídrico da videira. 

É frequentemente referido que o crescimento reprodutivo (e assim a produção) é menos 

sensível às carências hídricas que o crescimento vegetativo. No entanto, o impacto das 

carências na produção depende do momento em que ocorre. Quando cedo (isto é, a seguir ao 

rebentamento), o desenvolvimento dos gomos florais tem capacidade de competir, com 

sucesso, com o crescimento do pâmpanos por uma quantidade de água limitada. No entanto, 

quando a carência hídrica se faz sentir próximo da floração, mais susceptíveis se tornam as 

inflorescências. Mesmo carências hídricas moderadas durante a fase da floração - vingamento 

podem originar um vingamento reduzido dos bagos ou mesmo a perda de todo o cacho. Após a 

fase do vingamento, quando as videiras são sujeitas a stress hídrico são mantidos os 

processos de crescimento das uvas e o da maturação à custa, no entanto, do desenvolvimento 

foliar e do crescimento radicular e ainda da reposição de reservas. Quando o stress hídrico 

ocorre durante a fase de divisão celular no seio dos bagos pode também originar uma quebra 

importante da produção dada a redução do tamanho dos bagos, enquanto que após o pintor os 

bagos tornam-se progressivamente mais insensíveis às carências hídricas. Assim, o stress 

hídrico deverá ser evitado antes da fase do vingamento, enquanto que o período entre o 

vingamento e o pintor é aquele em que o déficit hídrico se apresenta mais eficaz no controlo do 

desenvolvimento foliar e do tamanho dos bagos. Este princípio é explorado através do conceito 

de RDI - Regulated Deficit Irrigation, em que uma carência hídrica durante um curto período é 

aplicada tão cedo quanto possível após o vingamento. Durante o período de RDI é permitido 

que o perfil do solo seque até que seja alcançado o controlo do crescimento foliar. Após a 

paragem do crescimento foliar, e especificamente após o pintor, as videiras devem ser sujeitas 

apenas ao stress hídrico necessário para impedir um novo arranque do crescimento foliar. No 

final do ciclo vegetativo a zona radicular deverá voltar a ser reposta á capacidade de campo. 

Quando a raiz das videiras é sujeita a situações de humidade e de secura do solo, a reacção 

do processo de crescimento foliar depende de quais as raízes que percepcionam essa 

diferença de humidade do solo: as mesmas raizes ou raizes diferentes. Quando a superfície do 

solo está seca enquanto que o sub-solo continua húmido, não existe qualquer redução do 

crescimento foliar enquanto as raizes conseguirem aceder à agua do sub-solo. No entanto, 

quando raizes diferentes da mesma videira estão em contacto com colunas húmidas e secas 

do solo, o crescimento foliar é suspenso. Esta reacção da planta pode ser utilizada num 
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método de irrigação designado por PRD - Partial Rootzone Drying, pelo qual a água é fornecida 

alternadamente apenas a um dos lados da videira, enquanto o outro é mantido em processo de 

aumento da carência hídrica. Esta técnica visa separar as respostas bioquímicas ao stress 

hídrico dos efeitos físicos da carência hídrica obrigando a videira a “pensar” que está em 

situação de défit hídrico (parando o seu crescimento foliar) enquanto que as raízes com água 

disponível mantêm a planta num estado hídrico favorável á maturação das uvas. A manutenção 

do estado hídrico da videira normalmente mantém o tamanho dos bagos e a produção, 

enquanto que o menor desenvolvimento vegetativo muitas vezes melhora a qualidade das 

uvas. Isto contrasta com outras técnicas de rega (por exemplo o método RDI) a qual 

tipicamente reduz o tamanho do bago e a produção. A diferença fundamental entre estes dois 

métodos reside no facto de com o método RDI o déficit hídrico do solo faz-se sentir ao longo do 

tempo enquanto que com o método PRD esse déficit tem aplicação espacial. Com o método 

RDI a planta é sempre sujeita a uma situação de stress hídrico, o que normalmente não 

acontece com o método PRD. Apesar de o método PRD poder ser orientado para uma 

determinada fase do ciclo vegetativo, é normalmente mantido ao longo de todo o ciclo. Na 

Austrália, onde foi desenvolvido, o método PRD pode permitir a poupança de 50% de água por 

comparação com a rega gota-a-gota convencional. A rega gota-a-gota é a técnica 

preferencialmente utilizada; no entanto, a rega por (micro)-aspersão da base da videira, por 

aspersão sobre a videira, por valas ou inundação foram utilizadas com sucesso quer para 

aplicação do método RDI quer do método PRD. 

O efeito do déficit hídrico sobre a acumulação de açúcares é geralmente menos pronunciado 

que o efeito sobre o crescimento das uvas. Um déficit hídrico moderado aumenta a acumulação 

de açúcar dada a limitação do crescimento ou a redução da densidade da sebe. No entanto, o 

stress hídrico pode retardar o desenvolvimento do bago uma vez que provaca a redução da 

actividade fotossintética ou, em situações extremas, a queda da folha. Contrariamente às 

crenças populares (e à regulamentação europeia), quando o stress hídrico ocorre após o pintor 

verifica-se uma redução do teor das uvas em açúcar em vez de ser registado o seu aumento. A 

humidade do solo tem um efeito reduzido sobre o teor das uvas em tartárico; no entanto o teor 

em málico tende a decrescer com a redução da humidade no solo. A redução do teor em 

málico é mais pronunciada quando o déficit hídrico ocorre antes do pintor do que quando 

ocorre após esta fase do ciclo vegetativo. A melhoria da coloração muitas vezes verificada em 

uvas tintas quando a videira é sujeita a um stress hídrico moderado é, em parte, simplesmente 

devida ao reduzido tamanho dos bagos, o que provoca o aumento da relação película/polpa, e 
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também resultado da melhor exposição dos bagos. No entanto, parece também existir um 

efeito directo do déficit hídrico sobre a inibição da produção de antocianinas, enquanto que a 

acumulação de flavonóides (glicosídeos quercitínicos e compostos relacionados) e de 

hidroxicinamatos (tartaratos dos ácidos cafeíco, comárico e ferúlico) é reduzidamente afectada 

pelo stress hídrico. Por outro lado, a concentração de carotenóides é mais reduzida em uvas 

produzidas por videiras instaladas em solos pouco húmidos, não sendo claro se isso se deve à 

redução da produção ou ao aumento da conversão em compostos aromáticos. Acresce ainda 

que a concentração da arginina, um aminoácido assimilável pelas leveduras, é mais reduzida 

em uvas produzidas em videiras sujeitas a stress hídrico, enquanto que a prolina não é 

fortemente afectada pelo déficit hídrico. 

 

Este artigo debroçou-se, até agora, sobre as castas tintas. No entanto, as técnicas de 

condução de vinhas tintas não são automaticamente transferíveis para as castas brancas. Para 

uns, o tamanho dos bagos (relação película/polpa) é muito menos importante nas castas 

brancas do que nas tintas, simplesmente porque os compostos da película não são 

normalmente extraídos durante o processo de vinificação. Para além disso, a exposição das 

uvas ao sol dada a reduzida dimensão da paliçada aumenta a formação de fenóis. Os 

principais fenóis das castas brancas são hidroxicinamatos. Estes fenóis livres (isto é, não 

glicosilados) são importantes uma vez que podem ser convertidos, durante a fermentação, em 

fenóis voláteis (tais como o etil ou vinil guaiacol e eugenol), os quais são aromaticamente 

activos e, em concentrações reduzidos, produzem notas a “fumo”, madeira”, “couro” ou 

“pimenta”. No entanto, quando em concentrações elevadas podem tornar-se desagradáveis, 

com odores a “farmácia” ou “medicamentos” à custa dos aromas frutados varietais. 

Assim, o stress hídrico pode reduzir a elegância do frutado dos vinhos brancos. Por outro lado, 

os flavonóides (antocianinas, taninos e flavonóis) localizados na película e graínhas são 

fundamentais para a qualidade das uvas tintas, assumindo, no entanto, uma muito menor 

importância em uvas brancas. Apesar disso, a sobrematuração ou a sobreexposição de uvas 

brancas pode originar concentrações elevadas, indesejáveis, de flavonóides, os quais são 

facilmente extraídos para o mosto. Mesmo com um contacto mínimo com a película, estes 

compostos fenólicos podem produzir uma secura assinalável ou mesmo amargor. 

Considerando o anteiormente exposto, o método RDI parece, então, ter menor aplicação em 

castas brancas, enquanto que o método PRD poderá ser mais ajustado, caso a redução da 

dimensão da sebe não conduza a uma sobreexposição das uvas. 
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Isto é particularmente aplicável para as castas com aromas mais delicados, tais como o 

Riesling ou o Gewürztraminer. O Chardonnay, por outro lado, pode por vezes beneficiar com 

uma extracção de flavonóides a qual proporciona “estrutura” ao vinho. Obviamente, a rega não 

é a única técnica de gestão da vinha que permite a manipulação da exposição das uvas. De 

facto, a redução da dimensão da sebe induzida por aplicação de stress hídrico pode ser 

benéfica mesmo para as castas brancas, uma vez que reduz a necessidade de remoção de 

folhagem e formas de condução complexas. Independentemente da casta e da estratégia de 

rega adoptada, é importante conhecer os tipos de solo presentes na vinha e a profundidade a 

que as raízes estão em actividade, bem como estabelecer um modo de monotorização da 

humidade do solo em diferentes parcelas, em função destas características físicas. 
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