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ACTIVIDADE CIENTÍFICA  

PRINCIPAIS ÁREAS DE INVESTIGAÇÃO 

 A actividade de investigação desenvolvida integra-se no Sector de Produção 

Agrícola e Animal do Pólo ISA do Instituto de Investigação de Sistemas Agrários (IISA), 

criado no âmbito do programa CIÊNCIA pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Esta 

actividade de investigação abarcou os seguintes temas principais: 

 
a) Sistemas de Condução da Vinha e Gestão da Folhagem  

Em 1988 inicia o projecto de doutoramento intitulado “Influência do sistema de 

condução no microclima do coberto, vigor e produtividade da videira”. Para o 

desenvolvimento deste projecto foram instalados ensaios de campo na Tapada da Ajuda e na 

região da Bairrada onde se compararam diferentes sistemas de condução da vinha e se 

caracterizaram as respostas fisiológicas e agronómicas resultantes das alterações do 

microclima luminoso e térmico do coberto.  

Em 1993 inicia a participação no projecto europeu AIR 1743, "Nouveaux systèmes de 

culture intégrés du vignoble". Neste projecto foi responsável pela implementação de 

metodologias diversas para a colheita de dados ecofisiológicos e agronómicos em ensaios de 

sistemas de condução da vinha instalados em várias regiões do país (Ribatejo, Dão e Vinhos 

Verdes), com vista à obtenção de dados para construção de um modelo de simulação do 

crescimento da videira.  

No período 2002/05 coordenou e desenvolveu o projecto AGRO 104, “Tecnologia 

vitícola para optimização do potencial qualitativo. Manutenção do solo e gestão da 

folhagem", no âmbito do qual foram instalados vários ensaios de campo nas regiões vitícolas 

da Estremadura e Vinhos Verdes. Foi estudado o efeito das técnicas de gestão da folhagem 

(desfolha, desponta, orientação da vegetação e aumento da superfície foliar exposta) no 

microclima do coberto, produção, vigor e qualidade da uva e do vinho. 

  

b) Zonagem Vitícola 

No período 1990/92 integrou um grupo de peritos contratados pela União Europeia para 

a redefinição da Zonagem Vitícola da Europa. Com base em dados históricos de várias 

castas e regiões vitícolas foram desenvolvidas relações entre variáveis climáticas e vitícolas 

tendo-se obtido um algoritmo final para a estimativa do potencial de maturação da uva à 

escala da União Europeia.  
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Na sequência daquele trabalho de Zonagem, durante o período de 1994/97, no âmbito 

do projecto europeu AIR 1728, “Reseau Europeen de Recherche en Viticulture: Cépages et 

Maitrise de la Production”, foi feito um recenseamento do conjunto de dados vitícolas e 

enológicos disponíveis nos diferentes países participantes (Portugal, França, Itália, Alemanha 

e Espanha). Foi construída uma base de dados – ECORDRE – para disponibilizar informação 

com vista à definição dos princípios estratégicos para as orientações vitícolas dos diversos 

países. No âmbito deste projecto foi responsável pela componente estatística, processamento 

e análise de dados, tendo continuado as metodologias desenvolvidas no âmbito do trabalho 

de peritos de Zonagem Vitícola da Europa.  

 

c) Mecanização da vinha 

No período 1990/93, no âmbito de um projecto de investigação nacional - “Condução e 

mecanização integral de vinhas de qualidade” - foi responsável pelo estudo do efeito da 

condução da vinha (intensidade de desponta e orientação da vegetação) na eficiência da 

máquina de vindimar e pelo estudo do efeito da poda mecânica no vigor, produção, 

qualidade e perenidade da videira.  

Recentemente, iniciou a colaboração num projecto nacional (POCI/AGR/55629/2004) 

na área da viticultura de precisão, com o objectivo de desenvolver metodologias para 

diagnosticar, identificar e geo-referenciar a produção e qualidade da uva no campo. 

 

d) Rega da vinha  

Entre 1996 e 2000, coordena e desenvolve o projecto de investigação aplicada 

“Influência da rega na qualidade do vinho e perenidade da videira no Alentejo”, no âmbito 

do qual foram instalados dois ensaios de campo em duas empresas privadas do Alentejo. 

Durante quatro anos consecutivos estudaram-se os efeitos de diferentes dotações e épocas de 

aplicação da rega no crescimento, produção e qualidade da uva e do vinho na casta 

‘Aragonez’.  

Em 1999/2000 inicia um projecto de Cooperação Científica (INIDA ICCTI/DAAD), 

com o Instituto de Investigação de Geisenheim, Alemanha, intitulado “Effects of water stress 

on grapevine physiology, fruit microclimate and grape quality”.  

No período 2000/2003 participou no projecto europeu "Partial root drying: a 

sustainable irrigation system for efficient water use without reducing fruit yield" 

(IRRISPLIT). Foi instalado um ensaio de campo em Pegões onde se comparou uma nova 

estratégia de rega gota-a-gota - rega parcial das raízes – com a rega deficitária controlada 
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e com 2 testemunhas, uma regada com 100% da evapotranspiração cultural e outra não 

regada.  

Em 2004 iniciou a sua colaboração no projecto europeu “Water Resource Strategies 

and Drought Alleviation in Western Balkan Agriculture” (WATERWEB). Foi instalado um 

ensaio de campo numa empresa privada em Estremoz onde se está a estudar o efeito da rega 

parcial das raízes comparativamente à rega deficitária controlada em dois sistemas de 

manutenção do solo (relvado natural vs mobilização da entrelinha). Com este projecto 

pretende-se aprofundar o estudo da rega parcial das raízes em interacção com as técnicas de 

manutenção do solo com vista a compreender os factores que aumentam a eficiência de uso 

da água pela videira mantendo ou melhorando a qualidade da uva e do vinho. 

Em 2005, iniciou a sua colaboração num novo projecto nacional 

POCI/AGR/59079/2004 intitulado “Resposta ao stress hídrico na videira – regulação 

metabólica ao nível das folhas e dos bagos”. Este projecto visa a continuação dos estudos em 

curso na área da ecofisiologia da videira com vista à compreensão da forma como as videiras 

respondem aos stresses ambientais (hídrico, térmico e luminoso). Foi instalado um ensaio de 

campo numa empresa privada em Estremoz onde se está a comparar a resposta de duas castas 

tintas. Pretende-se aprofundar os conhecimentos sobre os mecanismos que controlam as 

complexas respostas das videiras ao ambiente e sua influência na maturação e composição 

da uva.  

 

e) Técnicas de Manutenção do Solo da Vinha  

Em 2002, no âmbito do já referido projecto AGRO 104, e em colaboração com colegas 

do Departamento de Protecção das Plantas (Herbologia) do ISA e de duas Direcções 

Regionais de Agricultura, instalaram-se ensaios de manutenção do solo nas regiões da 

Estremadura e dos Vinhos Verdes. Durante quatro anos compararam-se várias técnicas de 

manutenção do solo da vinha (mobilização, relvado semeado, relvado natural e cobertura 

orgânica morta alternada com relvado natural). Estudou-se o efeito das técnicas de 

manutenção do solo no vigor, produção e qualidade da uva, dando-se especial ênfase à 

avaliação da competição hídrica por parte dos relvados, através da medição da variação do 

teor de humidade do solo e do potencial hídrico foliar da videira, e suas implicações no vigor 

e perenidade da videira e na maturação da uva e qualidade do vinho. 

Em 2004, na continuação daqueles trabalhos, no âmbito do projecto europeu 

WATERWEB, instalou-se em Estremoz um ensaio de campo onde se está presentemente a 
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estudar estratégias de rega em combinação com duas técnicas alternativas de 

manutenção do solo: mobilização da entrelinha vs relvado natural. 

 

f) Modelos empíricos para estimativa indirecta da área foliar da videira 

Desde o início da sua carreira de investigação que tem vindo a preocupar-se com o 

desenvolvimento de metodologias simples para estimativa não destrutiva da área foliar da 

videira, um dos parâmetros fundamentais para avaliar a resposta da videira às técnicas 

culturais. Nesse âmbito tem desenvolvido modelos matemáticos baseadas em relações 

alométricas entre variáveis físicas medidas nas folhas e/ou sarmentos (comprimento das 

nervuras, nº folhas, comprimento do sarmento, etc.) para várias castas portuguesas. Alguns 

destes modelos foram já publicados em revistas nacionais e internacionais e têm sido 

utilizados em muitos estudos de viticultura. 

 

As principais linhas de investigação actuais centram-se nas áreas da rega, 

particularmente nas estratégias de rega deficitária, stresses ambientais (hídrico, térmico 

e luminoso) e manutenção do solo da vinha. Com os projectos em curso, pretende-se 

aprofundar alguns estudos referidos atrás, avaliando os efeitos da interacção entre as 

estratégias de rega e as técnicas de manutenção do solo, na eficiência do uso da água, no 

crescimento e na qualidade do vinho, numa perspectiva de viticultura sustentável. 
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Projectos de investigação  

Projectos que coordenou 

1996/00 Influência da rega na qualidade do vinho e perenidade da videira no Alentejo. 

Programa e entidade financiadora: PAMAF – IE&D, Proj. nº 2007. 

Entidades participantes: Instituto Superior de Agronomia (proponente), 

Universidade de Évora e Associação Técnica dos Viticultores do Alentejo. 

Objectivos: Avaliar os efeitos da dotação e época de aplicação da rega na 

composição da uva e qualidade do vinho e no vigor e perenidade da videira na 

região do Alentejo.  

Actividade desenvolvida: coordenador e investigador responsável pela componente 

vitícola e ecofisiológica. 

2002/05 Tecnologia vitícola para optimização do potencial qualitativo. Manutenção do 

solo e gestão da folhagem. 

Programa e entidade financiadora: AGRO-MED. 8.1- DE&D, Proj. nº 104. 

Entidades participantes: Instituto Superior de Agronomia (proponente), Direcção 

Regional de Agricultura do Ribatejo e Oeste, Direcção Regional de Agricultura de 

Entre Douro e Minho, Associação de Viticultores de Alenquer, Quinta de Pancas 

Vinhos SA e Associação de Defesa dos Agricultores de Monção. 

Objectivos: Testar, adaptar e demonstrar, em situações de campo, os efeitos de 

diversas técnicas culturais no vigor e no microclima na zona frutificação e, 

consequentemente, na sanidade e qualidade das uvas e do vinho. Para o efeito 

estabeleceram-se várias parcelas experimentais, em vinhas da região de Alenquer e 

região dos Vinhos Verdes – sub-região de Monção, com os seguintes objectivos 

parciais: 

a) estudar o efeito do enrelvamento do solo no controlo do vigor e na composição 

da uva e qualidade do vinho; 

b) avaliar o efeito do aumento da superfície foliar exposta no vigor e na qualidade 

das uvas e do vinho; 

c) analisar os efeitos da desponta e da desfolha (épocas e intensidades) na melhoria 

do microclima da zona de frutificação e na sanidade e qualidade das uvas e do 

vinho; 

d) testar os efeitos da recente técnica de solarização da vinha (utilização de filmes 
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reflectores da radiação que atinge o solo) na melhoria do microclima luminoso e 

térmico da zona de frutificação e, consequentemente, da maturação e qualidade das 

uvas e do vinho. 

Actividade desenvolvida: coordenador e investigador responsável pela componente 

vitícola e ecofisiológica. 

 

Projectos em que participou ou participa 

2000/02 Influência do regime hídrico na qualidade e rendimento da produção vitícola. 

Programa e entidade financiadora: PIDDAC, INIA, Proj. nº 711. 

Coordenador: Pedro Miranda Clímaco, Estação Vitivinícola Nacional. 

Instituições participantes: Estação Vitivinícola Nacional e ISA. 

Objectivos: Avaliar indicadores fisiológicos de secura aplicáveis à vinha, visando a 

racionalização da rega, e validar modelos de estimação da evapotranspiração da 

vinha, com vista à decisão da oportunidade de rega para uma produção de 

qualidade. 

Actividade desenvolvida: Consultor na área de ecofisiologia e gestão da rega. 

2000/03 Partial root drying: a sustainable irrigation system for efficient water use 

without reducing fruit yield (IRRISPLIT) 

Programa e entidade financiadora: União Europeia, IAC3-CT- 1999 – Proj. nº 8. 

Coordenador: William Davies, Universidade de Lancaster, Reino Unido. 

Responsável em Portugal: Manuela Chaves, DBEB, ISA/UTL.  

Instituições participantes: Universidades de Lancaster e Dundee, Reino Unido; 

Instituto Superior de Agronomia, Portugal; Agricultural Research Institute, Nicosia, 

Chipre; Universidade Cadi Ayyad, Marrakech, Marrocos; Universidade Cukurova, 

Adana, Turquia. 

Objectivos:  

a) Estudar o efeito de diferentes estratégias de rega (rega parcial das raízes - PRD - 

e rega deficitária controlada – RDI - no uso da água e no crescimento e produção de 

várias culturas; 

b) Comparar os efeitos da PRD e RDI na qualidade da produção; 

c) Investigar os mecanismos através dos quais a PRD afecta o crescimento 

vegetativo, via sinais químicos e hidráulicos entre as raízes e os ramos, e influencia 

a qualidade dos frutos; 
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d) Transferir conhecimentos na área bioquímica, fisiológica e agronómica entre as 

equipas participantes; 

h) Introduzir uma nova estratégia de rega na agricultura mediterrânica que permita 

poupar água de rega mantendo o rendimento e a qualidade da produção; 

i) Avaliar o impacte socio-económico da tecnologia PRD nos países mediterrânicos 

participantes. 

Actividade desenvolvida: Investigador responsável pela gestão da rega e avaliação 

dos seus efeitos no crescimento, microclima da zona de frutificação e qualidade da 

uva e do vinho. 

No âmbito deste projecto orientou vários Relatórios de Fim de Curso de alunos do 

ISA e um projecto de doutoramento cuja dissertação se encontra actualmente em 

fase final de redacção.  

2004/06 Water Resource Strategies and Drought Alleviation in Western Balkan 

Agriculture (WATERWEB) 

Programa e entidade financiadora: União Europeia, Sixth Framework Programme 

Priority – Inco calls for western Balkan countries - FP6-2002-INCO-WBC-1, 

Contracto nº 509163.  

Coordenador: Sven-Erik Jacobsen, The Royal Veterinary and Agricultural 

University, Dinamarca. 

Responsável em Portugal: Manuela Chaves, DBEB, ISA/UTL. 

Instituições participantes: The Royal Veterinary and Agricultural University, 

Dinamarca; Universidades de Newcastle e Lancaster, Reino Unido; Instituto 

Tecnologia Química e Biologica e Instituto Superior de Agronomia, Portugal; 

Faculdade de Agricultura, Universidade de Belgrade e Instituto 'Jaroslav Cerni', 

Sérvia e Montenegro; Faculdade de Agricultura, Universidade de St Cyril and 

Methodius, Macedónia. 

Objectivos: O objectivo global do projecto consiste na melhoria da gestão dos 

recursos hídricos na região dos Balcans Ocidentais, particularmente para a 

agricultura. Os objectivos podem ser divididos nas seguintes áreas principais: 

- estabelecer procedimentos para a gestão estratégica dos recursos hídricos nos 

países dos Balcans Ocidentais (WB); 

- determinar as implicações da utilização de recursos hídricos contaminados na 

agricultura; 
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- melhorar a agricultura dos países WB através de tecnologias de rega sustentáveis; 

- avaliar as implicações socio-económicas dos resultados da investigação. 

Dos vários objectivos específicos destaca-se aqueles mais relacionados com a 

investigação a desenvolver pela equipa portuguesa: 

- Estabelecer as vantagens relativas da rega parcial das raízes (PRD) relativamente 

a outras estratégias de rega deficitária na vinha para vinho; 

- Desenvolvimento de estratégias para aplicação da PRD em diferentes sistemas 

agrários e determinação dos seus efeitos no rendimento e qualidade. 

Actividade desenvolvida: Investigador responsável pela gestão da rega e avaliação 

dos seus efeitos no crescimento, microclima da zona de frutificação e qualidade da 

uva e do vinho nos ensaios instalados em Portugal. 

2005/07 Resposta ao stress hídrico na videira – regulação metabólica ao nível das 

folhas e dos bagos 

Programa e entidade financiadora: POCI/AGR/59079/2004  

Coordenador: Manuela Chaves, DBEB, ISA/UTL.  

Instituições participantes: ISA e Instituto de Tecnologia Química e Biológica. 

Objectivos: Este projecto tem por objectivo global estudar os efeitos do stress 

ambiental (deficit hídrico e calor) no metabolismo da uva através da combinação de 

ferramentas fisiológicas, bioquímicas e moleculares. Os estudos serão efectuados 

em duas castas (‘Aragonez’ e ‘Trincadeira’), com susceptibilidade contrastante à 

seca e constam de: 

(1) caracterização do estado hídrico da videira e do bago e respectivo uso da água; 

(2) estudo dos mecanismos de dissipação do excesso de radiação nas folhas e 

cachos; 

(3) estudo dos sistemas de transporte de água e açúcares nos bagos; 

(4) estudo da composição bioquímica e da actividade enzimática do metabolismo 

açúcar/ácido ao longo do desenvolvimento dos bagos; 

(5) estudo das proteínas da membrana plasmática associadas com o processo de 

maturação e de defesa. 

Actividade desenvolvida: Investigador responsável pela componente vitícola e de 

gestão da rega nos ensaios de campo. Colaboração na componente ecofisiológica. 
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2005/07 Cartografia da pré-vindima e da vindima como ferramentas de melhoria da 

qualidade do vinho e redução dos impactes ambientais ao nível das parcelas 

Programa e entidade financiadora: POCI/AGR/55629/2004  

Coordenador: Ricardo Braga, ESA, Elvas 

Entidades participantes: Escola Superior Agrária de Elvas (proponente), ISA e 

empresa Vinhos D. Joana.  

Objectivos: desenvolver uma metodologia para diagnosticar, identificar e geo-

referenciar a qualidade da uva no campo permitindo que essa qualidade chegue à 

adega. Pretende-se ainda criar e utilizar mapas de vindima como ferramentas de 

actuação diferenciada no espaço com vista à redução dos custos de produção e dos 

impactes ambientais da actividade. 

Actividade desenvolvida: Investigador responsável pela componente vitícola. 
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PARTICIPAÇÃO EM ACÇÕES DE COOPERAÇÃO CIENTÍFICA 

INTERNACIONAL 

Durante o período 1999/2000 participou como investigador num projecto de 

Cooperação Científica INIDA ICCTI/DAAD entre o ISA e o Instituto de Investigação de 

Geisenheim (“Forschungsanstalt Geisenheim Fachgebiet Weinbau”), Alemanha, intitulado 

“Effects of water stress on grapevine physiology, fruit microclimate and grape quality” 

coordenado no ISA pela Professora Manuela Chaves do DBEB e em Geisenheim pelo 

Professor Hans Schultz. Este projecto teve os seguintes objectivos:  

- Avaliação dos efeitos do stress hídrico, em interacção com a temperatura elevada, na 

fisiologia e na produtividade da videira, cultivada em condições naturais de campo; 

- Caracterização das estratégias de diferentes castas de videira relativamente à manutenção 

das trocas gasosas (fotossíntese, designadamente) em situações de stress hídrico, em ensaios 

de campo; 

- Caracterização do papel do deficit hídrico no desenvolvimento dos aromas do mosto;  

- Quantificação dos efeitos do microclima do coberto na tolerância à secura da videira e na 

qualidade das uvas. 

Actividade desenvolvida: Investigador responsável pela componente vitícola, ecofisiológica e 

de gestão da rega nos ensaios instalados em Portugal. Para além disso, participou também na 

colheita de dados nos ensaios estabelecidos na Alemanha, durante um ano de sabática que 

passou no Instituto de Geisenheim/Universidade de Wisbaden. 

 No período 2004/2009 participa como investigador num projecto de Cooperação 

Científica Internacional - COST ACTION 858 - entre investigadores de 15 países: Áustria, 

Chipre, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Israel, Itália, Polónia, Portugal, Eslovénia, Suiça, 

Espanha, Republica Checa e Sérvia e Montenegro, intitulado “Viticulture: Biotic and 

abiotic stress, grapevine defence mechanisms and grape development”. Esta Acção é 

coordenado por Serge Delrot da Universidade de Poitiers, França, e tem como responsável em 

Portugal a Professora Manuela Chaves do ISA. Este projecto tem por objectivos a criação de 

sinergias entre programas de investigação nacionais através de suporte financeiro para 

reuniões e workshops entre os investigadores dos diversos estados membros. O nosso 

trabalho está incluído no workgroup 1: Amostragem e Ecofisiologia. 

 


