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Resumo
O presente trabalho teve o objetivo de avaliar os efeitos da poda mecânica em sebe e da poda 
manual, para compreender os efeitos fisiológicos e agronómicos destes tipos de poda na casta 
Loureiro. Foram comparadas duas modalidades: poda mecânica em sebe, com a vegetação apoiada 
por arames fixos (MCA); poda mista com condução da vegetação em Lys (LYS).
Foram avaliados diversos parâmetros durante o repouso e a atividade vegetativa das videiras, não 
se observando diferenças para a carga à poda, área foliar e abrolhamento.
O índice de fertilidade potencial mostrou significativamente diferente, com o LYS a apresentar o 
maior valor, devido à existência de olhos mais férteis provenientes das varas longas.
Na taxa de assimilação de CO2 verificou-se que a modalidade MCA iniciava o dia com uma taxa 
mais elevada do que o LYS, no entanto ao meio dia solar estes valores eram invertidos, observan-
do-se taxas mais elevadas no LYS.
Quanto às produtividades, não se observaram diferenças significativas, no entanto verificaram-se 
produtividades muito elevadas com o LYS a atingir as 29 t/ha e a MCA a atingir as 28 t/ha, sem 
perda de qualidade do mosto, dando indicação do bom funcionamento da poda mecânica (MCA) 
na região dos vinhos verdes.
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1. INTRODUÇÃO

Este trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos da mecanização integral da vinha 

de forma a reduzir os principais custos de produção, como é o caso da poda, e tornar 

mais rápidos todos estes processos de forma a garantir a realização desta operação no 

intervalo de tempo mais adequado.
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O ensaio foi realizado na Quinta de Lourosa, localizada em Lousada, na Região Demar-

cada dos Vinhos Verdes.

Nesta região a mecanização da poda têm ainda uma expressão muito reduzida, mui-

tas vezes devido aos sistemas de condução utilizados (ex.: Ramada/Pérgula, Cruzeta/

GDC), aos relevos acentuados onde as vinhas se encontram instaladas, devido à peque-

na dimensão das parcelas e também à resistência de muitos viticultores a esta mudança 

de paradigma. Contudo esta mudança já aconteceu e está a acontecer sobretudo em 

explorações de maiores dimensões onde é importante garantir a viabilidade económica 

desta atividade através da redução dos custos de produção sem nunca perder de vista a 

quantidade e qualidade das uvas produzidas.

A casta Loureiro é autóctone da região e é reconhecida pelo seu potencial qualitativo 

e quantitativo. Visto que é uma das principais castas da sub-região do Sousa, onde 

o ensaio será realizado, tornou-se importante avaliar o impacto da poda mecânica na 

mesma.

Assim o objetivo deste trabalho será o estudo dos efeitos fisiológicos e agronómicos 

na casta Loureiro, quando esta é submetida a poda mecanizada, especialmente no que 

se refere aos efeitos no rendimento e na qualidade das uvas comparativamente com a 

poda manual.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

    2.1 Delineamento experimental

O estudo apresenta 2 tratamentos de poda distintos com 3 repetições cada um. Desta 

forma a parcela em estudo inclui 6 linhas com aproximadamente 80 videiras cada uma. 

Cada linha do estudo diz respeito a uma só modalidade, que foram distribuídas aleato-

riamente por três blocos como mostra a figura 1. 

Inicialmente foram eleitas de forma aleatória doze videiras por linha, excluindo-se to-

das aquelas que apresentavam debilidades a olho nu, e todas que aparentavam vanta-

gem competitiva relativamente a videiras normais por terem espaços vazios ou videiras 

mortas na sua vizinhança.

Visto que não havia qualquer registo em relação às videiras eleitas, optou-se por se 

pesar a lenha de poda de cada videira eleita e de seguida excluíram-se as três videiras 

que apresentavam um maior peso e as três videiras que apresentavam menor peso, 

elegendo-se assim seis videiras por cada linha do estudo.
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Figura 1 – Esquema geral do ensaio

    2.2 Tratamentos experimentais 

          2.2.1 FMA – Formação Mecânica Alta

Esta modalidade teve como principal objetivo a formação de um braço a 1,60 metros 

do solo para que seja possível implementar um sistema de poda mecânica a uma altura 

mais elevada do solo nos próximos anos do estudo (Figura 2).

Apesar de ser uma modalidade em formação, esta teve a mesma atenção das restantes, 

tendo sido retirados todos os dados e de igual forma a todas as outras modalidades.

Figura 2 – Sistema de poda proposto para a modalidade FMA

          2.2.2 MCA – Mecânica Com Arames 

A Modalidade MCA diz respeito ao tratamento da poda mecânica em sebe com um par 

de arames fixos a cerca de 1,4 metros do solo e um arame fixo que passa no topo dos 

postes.

O braço desta modalidade situa-se a 1,2 metros de altura como mostra a figura 3. A 

poda mecânica deste sistema foi simulada manualmente, tendo sido cortados todos os 

lançamentos à mesma altura e sem qualquer tipo de seleção.
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Figura 3  – Esquema do sistema de poda da modalidade MCA à esquerda e situação esquemática 
da desponta à direita

As intervenções manuais em verde nesta modalidade foram praticamente inexistentes, 

com o controlo da vegetação a ser assegurado quase exclusivamente pela máquina de 

desponta (figura1). Não existiu qualquer orientação da vegetação, sendo que os sarmen-

tos que conseguiram inserir-se entre os arames fixos ficaram na vertical ascendente e os 

restantes retombaram. Com isto, os sarmentos despontados pela máquina de desponta 

eram apenas os que tomaram a posição vertical ascendente, os retombantes eram corta-

dos manualmente quando estavam próximos do solo.

          2.2.3 LYS

A modalidade 3 diz respeito ao sistema LYS, visto que é o sistema já existente na vinha, 

no entanto este também sofreu algumas alterações, de forma a possibilitar a vindima 

mecânica. Visto que a vindima foi feita mecanicamente foi possível alongar a zona de 

frutificação com algumas meias varas no braço superior, como mostra a figura 4. 

Figura 4 – Esquema do sistema de poda da modalidade LYS
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No sistema Lys as intervenções em verde foram feitas de acordo com o que se pretende 

no sistema. Foi mantido a separação dos planos (ascendente e retombante) através da 

operação da “penteia”, onde se separam os dois planos, evitando que estes se liguem e 

ponham em causa o princípio do sistema. O plano ascendente foi orientado através da 

mudança dos arames móveis. Relativamente às despontas, estas foram feitas através da 

máquina de desponta no plano superior (ascendente) e manualmente no plano inferior 

(retombante) quando os sarmentos estavam próximos do solo.

          2.2.4 MSA – Mecânica sem arames

A modalidade MSA teve exatamente o mesmo princípio da modalidade MCA, no en-

tanto, nesta modalidade foram retirados todos os arames de orientação da vegetação, 

como é visível no esquema representado na figura 5.

Relativamente às intervenções em verde, foi proposto inicialmente fazer o controlo da 

vegetação apenas com máquina de desponta, no entanto, com o avançar do tempo e com 

o aumento do peso da sebe, os sarmentos acabaram por retombar todos o que obrigou a 

tornar esta operação apenas manual com o corte dos sarmentos que chegavam ao solo.

Figura 5 – Esquema do sistema de poda da modalidade MAS

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

    3.1 Carga à poda e fertilidade

Como resultados da carga à poda (Quadro 1), obtiveram-se valores significativamen-

te diferentes (p<0,01) para a modalidade FMA, visto que esta modalidade está a ser 

formada a partir de uma vinha já adulta e que para a sua formação foi necessária uma 

redução drástica da estrutura permanente das videiras. 
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Esta inexistência de diferenças entre o LYS e as modalidades de poda mecânica (MCA e 

MSA) pode ser explicada pela alta carga à poda que o LYS apresenta nesta região, devi-

do à existência de três planos de vegetação e também devido às meias varas deixadas no 

braço superior. Além disto, deve-se salientar que este foi o ano de instalação do ensaio, 

ou seja, foi o ano de transição da poda manual para a poda mecânica nas modalidades 

MCA e MSA, o que poderá ter contribuído para uma atenuação das diferenças entre os 

sistemas de poda. 

Relativamente ao índice de fertilidade potencial (IFP) observaram-se diferenças sig-

nificativas entre modalidades (Quadro 1). A modalidade que apresentou o IFP mais 

elevado foi 1,85 correspondente à modalidade FMA, com diferenças significativas para 

as modalidades de poda mecânica. Este resultado deve-se ao facto de na modalidade 

FMA terem sido deixadas à poda apenas varas longas, que apresentam uma fertilidade 

dos olhos superior quando comparado com unidades curtas de poda, uma vez que os 

olhos de ordem superior são mais férteis que os da base da vara (Champagnol, 1984). 

Relativamente às modalidades de poda mecânica (MCA e MSA) não existiram diferen-

ças significativas entre as modalidades. 

Quadro  1 – Médias do número total de olhos deixados à poda, percentagem de abrolhamento e 
índice de fertilidade potencial 

Modalidade FMA MCA LYS MSA Sig.

Carga à poda (olhos/ha) 52340 B 104064 A 95669 A 103569 A **

Índice de fertilidade 
potencial

1,84 A 1,58 C 1,69 B 1,45 C ***

Letras diferentes correspondem a valores significativamente diferentes de acordo com o teste de 
Tukey para α = 0,05.  (n.s. para não significativo; Sig.** para p<0,01; Sig.*** para p<0,001)

    3.2 Superfície foliar exposta (SFT) e área foliar total (AFT)

Por observação do quadro 2, podemos constatar que a modalidade MSA apresentou 

diferenças significativas (p<0,001) na superfície foliar exposta quando comparada com 

as restantes modalidades. Esta diferença é justificada com o acidente acorrido com esta 

modalidade, devido ao retombamento de todos os sarmentos que levou a uma diminui-

ção drástica da SFE. Relativamente as outras modalidades, não se verificaram diferen-

ças significativas entre elas.
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Sendo o LYS uma forma de condução com uma elevada SFE devido aos seus três pla-

nos de vegetação, estes resultados são interessantes para a modalidade de poda mecâni-

ca MCA, dando boas perspetivas para o potencial desta técnica na região.

As modalidades LYS e MCA demonstraram semelhanças em termos de AFT.

Assim, quando comparamos a modalidade de poda mecânica MCA e a modalidade 

de poda manual LYS podemos afirmar que não existem diferenças significativas em 

termos de AFT entre elas. Lopes, et al. (1995) e Smithyman et al. (1997) também não 

observaram diferenças significativas na AFT entre a poda mecânica e a poda manual.

Quadro 2 – Médias da superfície foliar exposta e da área foliar total 

Modalidade FMA MCA LYS MSA Sig.

Superfície foliar exposta (m2) 14870 A 15268 A 15810 A 7515 B ***

Área foliar total (m2) 14382 B 23015 A 13097 A 18554 AB ***

Letras diferentes correspondem a valores significativamente diferentes de acordo com o teste de 
Tukey para α = 0,05.  (n.s. para não significativo; Sig.** para p<0,01; Sig.*** para p<0,001)

    3.3 Taxa fotossintética

Através do I.R.G.A. foi possível determinar dois parâmetros importantes para com-

preender melhor as diferenças entre as modalidades, tendo-se obtido dados da taxa de 

assimilação líquida de CO2 (A) e condutância estomática (gs), (figura 6).

De forma geral, observou-se um melhor desempenho das Modalidades MCA e MSA ao 

início e ao fim do dia, enquanto que o LYS apresentou a sua maior taxa de assimilação 

de CO2 ao meio dia solar (14 horas).

 

Figura 1 – Taxa de assimilação de CO2 e condutância estomática 

(média de 6 folhas ± erro padrão) 

Poni et al. (2005) não observaram 
diferenças nas taxas de assimilação de 
CO2 entre modalidades de poda 
mecânica e poda manual. Lopes et al., 
(1995) também não observaram 
diferenças nas taxa de assimilação de 
CO2 entre modalidades de poda 
mecânica e poda manual ao meio dia 
solar para o pintor, observando apenas 
esta diferença à maturação, com as 
modalidades de poda manual a terem 
um melhor desempenho ao meio dia 
solar. 
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Poni et al. (2005) não observaram 
diferenças nas taxas de assimilação 
de CO2 entre modalidades de poda 
mecânica e poda manual. Lopes et 
al., (1995) também não observaram 
diferenças nas taxa de assimilação 
de CO2 entre modalidades de poda 
mecânica e poda manual ao meio 
dia solar para o pintor, observando 
apenas esta diferença à maturação, 
com as modalidades de poda manual 
a terem um melhor desempenho ao 
meio dia solar.
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    3.4 Vindima

À vindima foi possível observar três importantes indicadores para a conclusão deste 

trabalho, nomeadamente o número de cachos por videira, o peso médio por cacho e a 

produção por hectare (Quadro 3).

O número de cachos por videira não se mostrou significativamente diferente entre as 

modalidades de poda mecânica e a modalidade de poda manual LYS. Quanto à mo-

dalidade FMA observou-se uma diferença significativa no número de cachos para as 

restantes modalidades, pois esta modalidade sofreu uma redução significativa na carga 

à poda que originou menos sarmentos e, consequentemente, menos cachos. 

O peso médio por cacho foi significativamente diferente entre modalidades. A modali-

dade FMA foi a que apresentou um peso médio por cacho significativamente superior a 

todas as restantes modalidades. Quanto às modalidades MCA e LYS não apresentaram 

diferenças significativas entre si. 

O LYS obteve uma elevada produtividade por hectare, atingindo as 29 toneladas. O 

LYS e a modalidade de poda mecânica (MCA) não evidenciaram diferenças significa-

tivas entre si, sendo um bom indicador para a implementação da poda mecânica nesta 

região. 

Quadro 3 – Médias do número de cachos por videira, peso por cacho e produtividade 

Modalidade FMA MCA LYS MSA Sig.

Número de cachos 
por videira

32,9 B 49,2 A 49,7 A 46,7 A ***

Peso médio por 
cacho (g)

319 A 260 BC 267 B 227 C ***

Produtividade (ton/
ha)

23,32 B 28,42 AB 29,48 A 23,55 B **

Letras diferentes correspondem a valores significativamente diferentes de acordo com o teste de 
Tukey para α = 0,05.  (n.s. para não significativo; Sig.** para p<0,01; Sig.*** para p<0,001)
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    3.5 Análise ao mosto

Na análise ao álcool provável, acidez 
titulável e ph não se verificaram 
diferenças significativas entre as 
modalidades, sugerindo a boa qualidade 
dos mostos de todas as modalidades, não 
havendo evidencias de perdas de 
qualidade dos mostos provenientes da 
poda em sebe (figura 7).   

Figura 7 – Álcool provável, acidez titulável e ph do mosto 

(média de 6 folhas ± erro padrão) 
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Na análise ao álcool provável, 
acidez titulável e ph não se veri-
ficaram diferenças significativas 
entre as modalidades, sugerindo 
a boa qualidade dos mostos de to-
das as modalidades, não havendo 
evidencias de perdas de qualidade 
dos mostos provenientes da poda 
em sebe (figura 7).

    3.6 Vigor e expressão vegetativa 

A expressão vegetativa, avaliada através do peso da lenha de poda (quadro 4) mos-

trou-se significativamente diferente entre as modalidades FMA e MSA, com a MSA a 

apresentar o menor peso de lanha de poda. Quanto à FMA apresentou uma expressão 

vegetativa significativamente superior à MSA, mas significativamente inferior à mo-

dalidade LYS. Este resultado pode ser explicado devido à reduzida carga à poda desta 

modalidade que tem um efeito depressivo no crescimento vegetativo (Winkler, 1958). 

O LYS e a MCA apresentaram os pesos de lenha de poda mais elevados e não apresenta-

ram diferenças significativas entre si, o que indica o bom funcionamento da modalidade 

MCA na região, mostrando que esta modalidade de poda mecânica não teve interferên-

cia na expressão vegetativa das videiras, quando comparado com o LYS.

O vigor verificou-se significativamente diferente entre todas as modalidades, com a 

modalidade FMA a obter o valor mais elevado, devido à redução drástica de carga, 

respondendo com o aumento de vigor, muito provavelmente devido à maior quantidade 

de netas.

Relativamente às modalidades de poda mecânica verificou-se que estas obtiveram um 

vigor significativamente inferior ao LYS, sugerindo que os sistemas de poda mecânica 

levam a uma diminuição do vigor.

As diferenças significativas entre o vigor das videiras podadas em sebe e as de poda 

manual também foram verificadas por diversos autores, que indicam que as podadas 

manualmente apresentam um vigor superior, justificando estas diferenças pelo aumento 
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do número de varas das videiras de poda mecânica, como se verifica também neste 

ensaio (Lopes, et al.,1995; Castro, et al., 2010; Botelho, et al., 2013).

Quadro 4 – Valores médios para a expressão vegetativa e para o vigor

Modalidade FMA MCA LYS MSA Sig.

Expressão vegetativa 
(Kg)

1,28 B 1,47 AB 1,63 A 0,78 C ***

Vigor (g) 77 A 35 C 47 B 21 D ***

    3.7 Tempo de poda

O tempo de poda contabilizado no Lys foi de 1 hora e 9 minutos para 50 videiras, o que 

dá uma média de 51 horas e 6 minutos de poda por hectare.

Relativamente à poda mecânica em sebe, foi contabilizado um tempo de 2 horas e 30 

minutos para a passagem da máquina e cerca de 28 horas por hectare para o acerto 

manual.

No quadro 5 podemos observar e comparar os tempos de poda na poda manual e na 

poda mecânica.

Quadro 5 – Tempos de poda para o Lys e para a poda em sebe

Pré-poda (h/
ha)

Poda mecânica 
(h/ha)

Poda manual 
(h/ha)

Total (h/ha)

Lys 2 0 51 53

Poda em Sebe 2 2,5 28 32,5
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4. CONCLUSÕES 

A modalidade FMA foi tratada como uma modalidade normal na fase de recolha de 

dados, contudo na fase de análise não podemos fazer comparações com as restantes 

visto tratar-se de uma modalidade em formação, que apenas começará a ter resultados 

comparativos no ano de 2020, caso corra tudo normalmente. 

A modalidade de poda mecânica MSA em casos normais seria uma modalidade de 

comparação com as restantes, contudo o acidente ocorrido com esta limitou todas as 

comparações. Apesar da modalidade não se ter comportado como era esperado pode-se 

concluir que este sistema de poda mecânica sem apoios é impraticável na região devido 

ao elevado crescimento vegetativo que se traduz num elevado peso da sebe, impossibi-

litando que esta se mantenha na vertical ascendente.

Com a exclusão das modalidades anteriores (FMA e MSA) pelas razões já apresenta-

das, poderemos avaliar o comportamento da modalidade de poda mecânica com apoios 

(MCA) com a modalidade LYS.

A carga à poda demonstrou a inexistência de diferenças entre os valores obtidos na poda 

mecânica (MCA) e poda manual (LYS). Visto que a percentagem de abrolhamento foi 

elevada em ambas as modalidades e a inexistência de diferenças significativas entre as 

modalidades sugere a boa adaptação da poda mecânica à região.

Relativamente à boa adaptação da poda mecânica à região verificou-se um comporta-

mento normal da sebe relativamente às taxas fotossintéticas, não havendo diferenças 

entre o LYS e a MCA.

A produtividade observou-se muito elevada em ambas as modalidades com valores de 

28 e 29 toneladas por hectare, sem que tenha havido perdas a nível da qualidade do 

mosto à vindima.     

Quanto ao tempo de poda podemos concluir que o sistema de poda em sebe pode con-

tribuir para uma redução significativa no tempo de poda de uma vinha, podendo reduzir 

em 40% este tempo, quando comparamos com o sistema Lys. Visto que a poda manual 

de inverno é um dos principais encargos financeiros de uma exploração vitícola, este 

sistema de poda mecânica pode contribuir para uma redução dos custos de manutenção, 

numa época em que a mão-de-obra especializada começa a ser escassa em diversas 

regiões, incluindo a região dos Vinhos Verdes.  

Estes resultados são extremamente satisfatórios visto que se esta a comparar a poda 

mecânica com um dos sistemas de poda manual mais produtivos na região, não apre-

sentando diferenças significativas para este sistema em praticamente todos os parâme-
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tros avaliados, verificando-se apenas uma redução de vigor na modalidade MCA e por 

isso o ensaio deve ser perlongado para se observar o comportamento deste parâmetro 

ao longo dos próximos anos.
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