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INTRODUÇÃO 

Mecanização da Poda 

Com a generalização da vindima mecânica, a poda, é a operação que mais tempo 

consome numa exploração vitícola (Clingeleffer & Krake, 2002). De acordo com vários 

autores (Martinez de Toda & Sancha, 1999; Intrieri & Poni, 1995), a poda ocupa entre 

30% a 40% da necessidade total de mão-de-obra de uma vinha. Em virtude da escassez 

de mão-de-obra especializada e da necessidade de redução de custos, a poda, em 

tempos considerada uma arte, uma autêntica obra de jardinagem – “cada cepa é um 

caso” – tende hoje a simplificar-se, sobretudo em consequência da maior 

sistematização da condução da vinha e da necessidade de adequação à mecanização. 

Mecanização parcial 

Na mecanização parcial inclui-se a pré-poda (figura 1), seguida da utilização de 

tesouras assistidas (figura 2), pneumáticas ou elétricas, para acabamento manual. 

Estando a vinha com a vegetação devidamente orientada de forma ascendente e 

tratando-se de poda curta, a pré-poda suprime e fragmenta toda a lenha acima do 

nível pretendido (figura 1), reduzindo substancialmente o trabalho de retirar as varas 

dos arames. 

        
Figuras 1 e 2 – Pré-poda em curso (1), após a qual se faz a poda manual (2). A sua 
rentabilidade é superior nos sistemas de poda curta (Royat). 

Para o caso da poda longa (à vara) – Guyot simples ou duplo – também é possível o 

recurso à pré-poda, porém com menor rendimento, pois obrigatoriamente o corte terá 
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de ser efetuado mais alto e, naturalmente, fica mais lenha de poda por retirar dos 

arames. 

Tal como na poda curta, a seguir à pré-poda, o recurso às tesouras elétricas ou 

pneumáticas reduz substancialmente o tempo necessário para esta operação.  

Mecanização Integral  

Atualmente, em determinados países e regiões adotam-se estratégias de mecanização 

integral da poda, nos quais se enquadram os sistemas de poda em sebe e de poda 

mínima sem correção ou acabamento manual. 

A adoção de sistemas de poda mecanizada conduz à redução da mão-de-obra, 

necessária para esta tarefa, entre 54 e 80% e a aumentos significativos de produção, 

sem perda de qualidade da uva (Gatti et al., 2011; Palma et al., 2010; Freeman, 1983), 

exceto onde a produção excede a capacidade produtiva das videiras (Clingeleffer, 

2000), podendo até, em várias situações, originar acréscimos de qualidade (Intrieri et 

al., 2011; Terry & Kurtural, 2011). 

Segundo Possingham (1996), aproximadamente 90% das uvas para vinho na Austrália 

são vindimadas mecanicamente e cerca de 70% é alvo de algum tipo de mecanização 

da poda. 

Independentemente da razão para a utilização de sistemas mecanizados 

de poda, é fundamental que a qualidade das uvas produzidas se 

enquadre nos objetivos pretendidos. 

Tipos de poda mecânica  

1- Poda Mínima  

No sistema de poda mínima, as videiras não são podadas, sendo apenas cortadas a 

ponta dos sarmento retombantes para impedir o contacto de folhas e frutos com o 

solo (Clingeleffer, 1988). 
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Figuras 3 e 4 – Videiras em poda mínima, no Inverno após a poda (3) e na Primavera (4). É 
usado apenas 1 arame onde o braço está apoiado. 

Com ensaios de poda mínima, durante mais de 20 anos, Clingeleffer (2000) concluiu 

que a videira, através da capacidade de auto-regulação, consegue manter a forma, a 

produtividade e a qualidade de produção. Clingeleffer (1988), com a casta Sultana 

demonstrou que a poda convencional limita a produção, e que as videiras não podadas 

produzem mais do que as videiras podadas. Os resultados que obteve mostraram que 

a poda além de desnecessária é contraproducente. As videiras não podadas 

produziram significativamente mais (cerca de 60%), exceto no ano da conversão, sem 

alteração significativa da qualidade da produção (ºBrix, pH, Acidez Total). O aumento 

do potencial produtivo das videiras em poda mínima deve-se ao aumento da área 

foliar, uma vez que os rácios de área foliar por produção se mantêm elevados 

(Clingeleffer, 1984; Winkler, 1958). 

A poda mínima permite assim, obter um compromisso interessante para a produção 

de vinho, uma vez que está bem adaptada à vindima mecânica, elimina praticamente 

os custos de poda, optimiza a produção e pode ser utilizada para controlar o vigor 

excessivo (Clingeleffer & Krake, 1992). Além disso, a poda mínima permite obter 

cachos mais pequenos, com boa exposição à luz, distribuídos pela superfície do 

coberto vegetal, de bagos mais pequenos, com possibilidade de colheita mecânica 

facilitada, com níveis adequados de açúcar e com fácil controlo das doenças 

criptogâmicas, (ex. Botrytis cinerea) (Clingeleffer, 2000).  

Em situações de elevada fertilidade do solo, em vinhas com excessivo vigor, a poda 

mínima pode conduzir a um excesso de produção (sobreprodução), a um microclima 
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do coberto vegetal favorável à instalação de doenças criptogâmicas e à dificuldade de 

correcta maturação da uva.  

Segundo Possingham (1996), estes sistemas de poda estão mais bem adaptados a 

climas quentes e a castas de maturação precoce ou de meia-estação, uma vez que em 

regiões de clima frio, a qualidade das uvas obtidas na poda mínima não é comparável 

à da que se obtém com a poda manual (Schwab, 2005). 

2- Poda em Sebe  

A poda em sebe consiste num corte “cego” dos lançamentos a uma distância pré-

definida do cordão, deixando todas as unidades de poda que ficam dentro desses 

limites. O corte é feito com recurso a um equipamento específico (figuras 6 e 7), o qual 

é constituído por 4 discos de corte (2 horizontais e 2 verticais), podendo ter ou não 

sensores óticos que permitem uma maior aproximação dos discos de corte ao cordão, 

reduzindo a carga à poda deixada – poda rasa de precisão. 

Caso não se faça um correto desladroamento na Primavera, eliminando os ladrões do 

tronco e na parte inferior do braço da cepa, no final da poda mecânica deverá ser feita 

uma rápida passagem para cortar esses lançamentos. 

      
Figuras 6 e 7 – Máquina de poda em sebe (6). Equipamento com possibilidade de 
realizar pré-poda e poda em sebe numa só passagem (7). 

De modo geral, uma casta adapta-se bem à poda em sebe, quando a qualidade da 

produção não é significativamente prejudicada em relação à que é obtida pela poda 

convencional (manual). A adaptação é conseguida quando se atinge um equilíbrio tal, 

que o aumento de produção provocado pelo aumento de carga à poda é superado 

pela eficiência do coberto vegetal (Poni et al., 2004).  
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Em 1981, Freeman & Cullis propuseram e compararam três formas diferentes de sebe: 

triangular, quadrada e retangular, descentrada para lados opostos, em anos 

alternados (figura 8). Estas diferenças na posição e distância ao cordão foram 

consideradas como necessárias para garantir o tamanho adequado e a renovação das 

unidades de frutificação.  

 
Figura 8 – Diferentes formas de poda em sebe: quadrada, 
triangular e retangular alternada de ano para ano (adaptado 
de Freeman &Cullis, 1981). 

Tradicionalmente, a poda mecânica em 

sebe é executada em vinhas cuja 

formação da planta é feita alta (figura 9), 

a cerca de 1,5 m de altura, ou até 1,8 m 

se se utilizarem máquinas de poda 

específicas, apenas com o arame de 

formação do cordão, permitindo que a 

poda mecânica seja efectuada por uma 

unidade com barras de corte em forma 

de “U” invertido, podendo regular-se a 

distância dessas barras de corte ao 

cordão (Poni et al., 2004). Neste tipo de condução, a vegetação é livre, adquirindo 

parte dela um porte retombante devido ao seu próprio peso. 

A poda mecânica em sebe pode, no entanto, ser também aplicada em vinhas baixas, 

mais próximas das que correntemente existem em Portugal. Nesse caso, a vegetação 

não deverá ser conduzida em forma de monoplano vertical ascendente, como 

habitualmente é feito. Uma vez que a poda mecânica aumenta substancialmente a 

carga à poda e consequentemente o número de lançamentos por videira, a condução 

em monoplano vertical ascendente pode conduzir a um adensamento excessivo da 

vegetação que propiciará a ocorrência de doenças criptogâmicas, nomeadamente 

míldio e oídio. Assim sendo, a vegetação não deverá ser orientada com recurso a 

Figura 9 – Sistema de armação para a formação do 
cordão alto, adaptado à poda mínima, mas também 
à poda em sebe. 
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arames móveis e estes deverão ficar fixos nas suas posições de Primavera/Verão 

durante o ano inteiro. Deste modo, apenas alguns lançamentos apoiar-se-ão aos 

arames com as gavinhas, enquanto outros ficarão livres e adotarão posições 

horizontais ou oblíquas (Figura 10), ficando a vegetação mais dispersa e a densidade 

da vegetação será menor. Com este tipo de condução da vegetação os tratamentos 

fitossanitários atingirão as folhas e os cachos com facilidade e, tendencialmente a área 

foliar exposta será maior, com ganhos fotossintéticos. Para que este tipo de condução 

da vegetação seja bem-sucedido, é importante que a altura do tronco seja um pouco 

maior (1,0 m a 1,2 m). 

No caso de vinhas de maior vigor a largura da entrelinha não deverá ser inferior a 3,0 m 

e a altura do tronco a 1,2 m. 

 

Figura 10 – Formas de condução da vegetação em poda manual, poda 

rasa de precisão e poda em sebe. 

 

Efeitos da poda em sebe 

A introdução da poda em sebe conduz ao aumento exponencial da carga à poda por 

planta. A carga neste tipo de poda é, normalmente, definida através da regulação da 

distância do corte relativamente ao cordão ou à estrutura permanente, sendo tanto 

maior quanto mais afastado for feito o corte. 
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Figura 11 – Carga à poda em videiras podadas em sebe. Há um acréscimo exponencial da carga 

em relação à poda manual. 

Como consequência do substancial aumento de carga à poda, ocorre uma redução da 

taxa de abrolhamento, que se deve à capacidade de autorregulação da videira (figura 

11). A redução da taxa de abrolhamento é a principal resposta da videira ao aumento 

do número de olhos, uma vez que a fertilidade destes não se altera significativamente. 

  
Figura 12 – Carga à poda (nº de olhos/videira) e percentagem de 
abrolhamento nos ensaios do projeto IntenSusVITI. 

Embora a taxa de abrolhamento seja inferior à da poda manual, a elevada carga 

deixada à poda dá origem, ainda assim, a uma maior quantidade de olhos abrolhados, 

que na fase inicial do ciclo constituem uma área foliar mais elevada (figura 12). 

Downton & Grant (1992) observaram que 4 a 5 semanas após o abrolhamento a área 

foliar de videiras podadas mecanicamente era 4 a 5 vezes maior que a das podadas 

manualmente. 

Ao longo do ciclo há uma tendência de aproximação da área foliar dos dois tipos de 

poda, pois os lançamentos das videiras podadas manualmente desenvolvem folhas 
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maiores e têm um maior crescimento de netas, levando a que no final do ciclo, 

normalmente, a área foliar dos dois tipos de poda seja equivalente.  

   
Figura 13 – Crescimento da vegetação no início do ciclo vegetativo. À esquerda, a poda manual 
e à direita a poda mecânica que, na fase inicial do ciclo, desenvolve uma maior área foliar. 

A actividade fotossintética das folhas expostas, não difere significativamente entre as 

folhas de videiras podadas em sebe ou podadas manualmente (Lopes et al., 1995). 

Em termos hídricos, os resultados são variáveis consoante a região, a casta e o ano. 

Enquanto Lopes et al. (1995) não encontraram quaisquer diferenças no potencial 

hídrico foliar de base (reflete a disponibilidade hídrica do solo na zona radicular) entre 

os dois tipos de poda (manual vs mecânica), com a casta Cabernet Sauvignon, Botelho 

et al. (2013) observaram, na casta Syrah, que a poda em sebe conduziu a valores 

inferiores deste indicador. Este resultado deve-se, provavelmente, a diferenças 

significativas na superfície foliar exposta (figura 14), a área foliar mais reativa e, 

portanto, com maior taxa transpiratória (Carbonneau, 1995), que levaram a uma maior 

demanda da reserva hídrica na zona radicular. 

             
Figura 14 – Aspeto da sebe, sendo evidente a sua maior largura e maior 
exposição à radiação solar na poda mecânica. 

Poda Manual Poda Mecânica 
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A nível quantitativo observa-se, de modo geral, um aumento do rendimento (figura 

16) como consequência do maior número de cachos (figura 15), ainda que este 

incremento do número de cachos conduza, inevitavelmente, à redução do seu 

tamanho e do voulme dos bagos, em virtude da autorregulação da videira (Clingeleffer 

et al., 2005; Castro et al., 2010; Cruz et al. 2011; Botelho et al., 2013).  

     
Figura 15 – Elevado número de cachos nas castas Alfrocheiro e Touriga Nacional, 
podadas mecanicamente em sebe, na região do Dão. 

 

 
Figura 16 – Produção ao longo de 11 anos na poda manual (MAN) e na 
poda em sebe (MEC) (adaptado de Martinez de Toda & Sancha, 1999). 

O aumento do rendimento provocado pela poda mecânica está relacionado com a 

fertilidade do solo, tal como observado por Botelho et al. (2020). De facto, o aumento 

da carga à poda, quando associado ao aumento da fertilidade do solo, origina 

aumentos substanciais do rendimento. Pelo contrário, o aumento da carga à poda em 

solos de baixa fertilidade não dá origem a aumentos do rendimento (figura 17). 
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Figura 17 – Efeitos do tipo de poda (Manual vs Mecânica) e da aplicação de diferentes corretivos 
orgânicos (Biocarvão, Resíduos Sólidos Urbanos Compostados, Estrume Bovino e Lamas de 
ETAR) no rendimento da casta Syrah (adaptado de Botelho et al., 2020). 

Os acréscimos de rendimento têm efeito variável sobre as características das uvas, 

havendo casos em que se observou uma ligeira redução do teor de açúcares (Intrieri 

et al., 2001; Cruz et al. 2011), enquanto noutros casos, não se verificam quaisquer 

diferenças entre uvas provenientes da poda em sebe, quando comparadas com a poda 

manual (Lopes et al., 1995; Botelho et al., 2013; Cruz et al., 2013), seja ao nível do teor 

de açúcares, seja no que respeita a compostos fenólicos. 

Castro et al. (2010) na região do Dão apenas observaram ligeira redução do teor 

alcoólico (% vol.) nos vinhos da casta Alfrocheiro, enquanto na Touriga Nacional se 

verificou mesmo um ténue acréscimo neste parâmetro, com a poda em sebe, que 

também não reduziu a intensidade da cor, em qualquer das duas castas. 

Relativamente ao efeito do aumento do rendimento na qualidade do vinho, avaliada 

por um painel de provadores, Botelho et al. (2022) verificaram que só ocorre redução 

da qualidade do vinho a partir de determinado nível de produtividade, 

independentemente do tipo de poda. Do mesmo modo, para produções abaixo desse 

nível, ambos os tipos de poda tiveram níveis de qualidade elevados e idênticos (figura 

18). 



14 

 

 
Figura 18 – Relação entre o rendimento e a 
apreciação global dos vinhos em duas regiões 
(Quinta do Gradil – linha tracejada; Quinta do Côro – 
linha contínua). 

A poda em sebe tem também consequência no vigor e na expressão vegetativa das 

videiras. De facto, ao maior número de varas por videira está associado um menor 

peso unitário destas e, embora o seu número seja bastante superior, verifica-se a 

redução da expressão vegetativa, avaliada pelo peso da lenha de poda por planta 

(Reynolds & Wardle, 1993; Castro et al., 2010). 

Olhando de uma perspetiva global, as videiras podadas mecanicamente 

são mais eficientes, pois investem menos energia na formação de varas, 

redirecionando os seus maiores recursos, preferencialmente, para os 

frutos e para a formação de reservas. 

(Rühl & Clingeleffer, 1993; Lakso, 1999; Weyand & Schultz, 2006). 


