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Resumo 

Os sistemas de informação geográfica (SIG) são uma importante ferramenta no apoio à decisão de vindima, 
pois permitem a visualização espacial, em adequado suporte geográfico, da informação analítica realizada 
sobre os bagos de uva, no âmbito do controlo de maturação que antecede cada colheita. Neste trabalho, 
utilizamos uma plataforma gratuita de SIG (Quantum GIS) para representar a distribuição espacial das médias 
de 11 anos dos resultados do controlo de maturação realizado numa propriedade vitícola localizada na sub-
região do Douro Superior. Da comparação da estrutura espacial da maturação das uvas, relativamente à 
localização geográfica onde se realizaram as amostragens, identificaram-se locais redundantes e outros cuja 
ausência da amostragem impedia uma adequada representação da variação da maturação na propriedade. 
Esta metodologia simples e acessível pode ser ajustada e aplicada em qualquer vinha e permite optimizar a 
amostragem por forma a representar adequadamente a sua variabilidade com um número mínimo de 
amostragens. 
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1. INTRODUÇÃO

Uma das primeiras questões a enfrentar pelo enólogo é a marcação da data de início das vindimas 

e a sequência a planear entre os diversos talhões de vinha. Por motivos de organização do trabalho, 

esta marcação deve ser realizada com a maior antecedência possível, o que não é uma tarefa fácil 

(PEYNAUD, 1981). É necessário tomar muitas decisões num curto espaço de tempo e o acerto 

dessas decisões irá condicionar os resultados do trabalho de enologia durante o período de uma 

ano até à vindima seguinte, única altura em que será possível corrigir eventuais erros e testar 

melhorias nos processos. Para se fazer bom vinho é necessário conhecer bem a matéria-prima: as 

uvas. O profissional competente passa o maior tempo possível na vinha, seguindo a evolução da 

maturação e do sabor das uvas. A composição, qualidade e, frequentemente, o estilo de vinho a 

produzir são afetados pela casta de uva, pelas condições do local, solo e clima, disponibilidade de 

água e nutrientes, parede vegetativa e desenvolvimento radicular, entre outros. A correta avaliação 

do efeito destas condicionantes sobre a qualidade da uva é uma parte essencial do processo de 

produção do vinho. Isto, no entanto, é tornado difícil pela extrema complexidade, em termos de 
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uma correta amostragem, resultante do grande número de plantas individuais com que um enólogo 

se depara numa vinha, uma vez que as plantas amostradas deverão representar o estado de 

maturação de toda a vinha em análise (RANKINE, 1989a). 

A Região Demarcada do Douro estende-se por cerca de 250 000 ha de território no Nordeste de 

Portugal, caracterizando-se por ser uma região montanhosa com condições mesológicas e 

climáticas particulares. Se, por um lado, as condições dos solos são praticamente estáveis ao longo 

do tempo, já o clima varia significativamente de ano para ano e durante o ciclo vegetativo em cada 

ano, condicionando a composição das uvas durante o decurso da maturação, o que, por sua vez, 

determina, em função do momento da colheita, as características do mosto (açúcar, acidez, teor 

em antocianinas, polifenóis, entre outros) e do vinho a produzir, assumindo particular importância 

na última fase do ciclo vegetativo: a maturação, que habitualmente ocorre nos meses mais quentes 

do ano (Julho a Setembro) (JONES, 2012). 

Um sistema de informação geográfica (SIG) é uma base de dados digital cujos registos estão 

georreferenciados a um sistema comum de coordenadas espaciais. Desta forma, todas as variáveis 

caracterizadoras e descritivas estão ligadas por um referencial espacial o que permite a consulta e 

o processamento de informação, quer por atributos quer por localização. Com um SIG é possível 

cartografar, modelar, procurar e analisar grandes quantidades de dados dentro de uma única base 

de dados coerente e integrada. A cartografia simultânea, em ambiente SIG, de informação histórica 

e atual, relativa a caraterísticas das vinhas, oferece uma importante ferramenta para apoio à 

decisão, uma vez que permite visualizar, em suporte geográfico adequado, a distribuição espacial 

e temporal da informação relativa ao comportamento qualitativo das vinhas (FOOTE & LYNCH, 

1999). Este tipo de software, inicialmente oneroso e necessitando de um treino adequado à sua 

utilização, treino este também ele de elevado custo, existe agora disponível sob a forma de 

produtos desenvolvidos em regime de colaboração voluntária - open-source (OPEN SOURCE 

INITIATIVE, 2012) - cada vez com maior capacidade de processamento e de representação da 

informação. Torna-se, desta forma, possível para viticultores individuais ou pequenas empresas 

instalar nos seus computadores uma cópia destes programas, treinar-se no seu uso durante o 

tempo necessário e à medida das suas disponibilidades, sem qualquer custo. 

Neste trabalho, propomos a aplicação de um sistema de informação geográfica open-source para 

representar espacialmente o histórico da maturação das uvas numa propriedade vitícola do Douro 

Superior e, assim, avaliar a eficácia da amostragem realizada e corrigir, se necessário, os pontos de 

amostragem que previamente foram definidos. 

 



2. MATERIAL E MÉTODOS 

Este trabalho foi realizado em duas áreas de uma propriedade vitícola, geridas em conjunto, com 

um total de 156 ha de vinha (Figura 1), compreendidas entre as coordenadas 41.045 N ; 7.050 W e 

41.013 N ; 7.011W (sistema de coordenadas geográficas WGS84), localizadas no concelho de Vila 

Nova de Foz Côa, sub-região do Douro Superior, Região Demarcada do Douro em Portugal e aptas 

à produção de vinhos com denominação de origem Porto e Douro. 

 

Figura 1 - Enquadramento do local de estudo em Portugal Continental e identificação dos limites 

das propriedades 

Dados de qualidade da uva foram recolhidos anualmente, entre 2001 e 2011, em 30 talhões de 

vinha, num total de 141 amostras em locais escolhidos intuitivamente com base na experiência de 

anos anteriores, por forma a permitirem uma boa representação espacial da maturação de toda a 

propriedade em função dos vinhos a produzir. Os pontos de amostragem foram determinados 

principalmente em função de representar as combinações existentes dos factores: casta, altitude e 

exposição. Em cada ano, as análises foram repetidas semanalmente, uma a três semanas após a 

conclusão do pintor até à decisão de colheita ser executada. Foram escolhidos 30 talhões (Figura 

2) que foram amostrados, pelo menos, 3 vezes até ao início da vindima de cada ano. Desses, 17 

talhões foram amostrados 6 vezes em todos os anos. 



 

Figura 2 - Identificação dos talhões amostrados 

O método de amostragem foi desenvolvido adaptando métodos descritos na bibliografia 

(PEYNAUD, 1981; DE GAULEJAC ET AL., 1998; ZOECKLEIN ET AL., 1999; BLOUIN & GUIMBERTEAU, 

2000). As amostragens consistiram na recolha, em cada local escolhido, de 400 bagos que foram 

divididos em duas amostras de 200 bagos cada: uma (amostra 1) para análises ao peso do bago, 

açúcares e ácidos e a outra (amostra 2) para análise a compostos fenólicos. Para cada local, foram 

escolhidos e marcados dois bardos de videiras adjacentes, representativos do talhão, de onde as 

amostras foram sempre recolhidas.  

Em cada amostra, os bagos foram apanhados manualmente e de forma aleatória, ao longo dos 

bardos, variando o lado exposto ao sol com o lado sombreado da parede vegetativa, e o ponto de 

recolha do cacho entre a zona próxima ao pedúnculo, o meio do cacho e a sua ponta, sendo 

posteriormente inseridos em sacos de plástico fechados, conservados em caixas térmicas com 

acumuladores de frio durante o transporte até ao laboratório que ocorreu no próprio dia da 

recolha. As análises realizadas representam os indicadores da qualidade da uva habitualmente mais 

utilizados por profissionais em todo o mundo (RIBÉREAU-GAYON ET AL., 1998; PROFFITT ET AL., 

2006; MAGALHÃES, 2008; ZOECKLEIN, 2010). Todos os dados foram compilados numa base de 

dados Microsoft EXCEL (Microsoft Corporation, Redmond, WA, EUA), onde cada registo estava 

associado a uma posição geográfica na vinha e analisados estatisticamente. 



O programa (software) SIG utilizado neste trabalho foi o Quantum GIS (QGIS) na sua versão 1.8.0 

(Lisboa), executado num computador portátil Dell com processador Intel Core i3-2310M, 

velocidade de processamento de 2.1 GHz, 4 GB de memória RAM, capacidade de armazenamento 

em disco de 230 GB e placa gráfica Intel HD Graphics 3000. A escolha do software baseou-se na 

facilidade de utilização descrita por outros autores, inclusive em aplicações de viticultura de 

precisão (DE FILIPPIS et al., 2010) e a vasta gama de ferramentas de processamento geográfico de 

que dispõe (CAVALLINI, 2007). 

 

Figura 3 -Exemplo da tabela de atributos, neste caso do modelo de dados para P100b (peso de 100 

bagos) no QGIS 

Utilizaram-se para a área de estudo 3 ortofotomapas digitais, com resolução espacial de 0,50 x 0,50 

m2 e radiométrica visível (RGB) e infravermelho próximo (NIR), em secções de 4 x 5 km2, formato 

matricial e referido ao sistema de coordenadas ETRS89-TM09 (European Terrestrial Reference 

System 1989):. Um modelo digital de elevação do terreno com espaçamento de 10 m, referido ao 

Datum 73 (altimétrico de Cascais) e ao elipsóide de Hayford e usando o sistema de coordenadas 

retangulares com projeção de Gauss-Krüger foi igualmente utilizado (Instituto Geográfico 

Português, 2007). Para suporte ao trabalho realizado foi criado um projeto (Figura 3) em QGIS, onde 

se carregaram as ortofotos digitais, o modelo digital do terreno e a posição de todos os pontos 

amostra, de modo a permitir a visualização e a análise espacial de todos os parâmetros da qualidade 



da uva analisados (P100b, AT, pH, AP, ApH1, ApH3,2 e IPT), em termos de valor médio de 11 anos 

para valores do intervalo temporal para a data de vindima, expresso em semanas (Figura 4). A 

vectorização dos limites dos talhões foi posteriormente efectuada com base nos ortofotomapas. 

Com base na posição espacial dos valores médios de 11 anos de análise de cada parâmetro da 

qualidade da uva (P100b, AT, pH, AP, ApH1, ApH3,2 e IPT) para cada ponto temporal considerado, 

reportado ao intervalo entre a data de amostragem e a data de vindima em semanas (SEM1 a 

SEM6), estimou-se, através do método do Inverso do Quadrado das Distâncias (Soares, 2014), a 

estrutura de distribuição espacial de cada um dos parâmetros da qualidade da uva a 1 semana de 

intervalo entre a data de amostragem e a data de vindima. 

Com o objectivo de verificar se os pontos de amostragem utilizados representavam a diversidade 

de situações de maturação existentes na propriedade, estabeleceram-se condições de precocidade 

em função de quatro dos parâmetros estudados (Tabela 2), a ser usadas num processo de 

reclassificação (IP - índice de precocidade) e de álgebra cartográfica em ambiente QGIS (Figura 5). 

Tabela 1 - Condições para a construção do IP (índice de precocidade) 

 

 

Figura 4 – Cálculo algébrico do IP em função do cumprimento (1) ou não (0) das quatro condições 

em cada ponto de amostragem. 

 



3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O resultado do tratamento estatístico dos dados amostra permite-nos ver que o pH é o parâmetro 

que menos varia entre talhões, sendo que o ApH3,2 é o que mais varia, como se apresenta na 

Tabela 1. 

Tabela 2 - Estatísticas sumárias dos valores médios de 11 anos dos parâmetros analíticos 

 

O resultado da aplicação do método de interpolação do Inverso do Quadrado da Distância permitiu 

obter mapas contínuos para cada variável, como por exemplo o relativo ao peso de 100 bagos, 

como se apresenta na Figura 3. 

 

Figura 5 - Imagem do aspecto da interface gráfica do QGIS e do projeto SIG, neste caso, com valores 

de P100b (peso de 100 bagos) 



Os mapas originais referentes às variáveis P100b, pH, Ap e ApH1 foram reclassificados de modo a 

criar mapas binários, de acordo com os valores anteriormente apresentados na Tabela 2 e somados, 

usando um processo de Álgebra Cartográfica. 

O novo mapa assim obtido (Figura 6) representa, para a totalidade da área da propriedade, o IP 

inferido a partir da média de 11 anos dos quatro parâmetros considerados para a composição do 

índice. Este mapa representa, assim, uma superfície de probabilidades, ou seja, indica a 

probabilidade da precocidade de maturação baseada nos 4 parâmetros da qualidade da uva 

considerados. 

Considerando que a amostragem será tanto mais representativa da realidade quanto melhor seguir 

a estrutura de variabilidade espacial aí existente (PROFFITT et al., 2006) podem-se agora redefinir 

os locais de amostragem em função de zonas com índice de precocidade diferente por casta, 

adicionando amostras que completam a informação e eliminando amostras redundantes (Figuras 

7 e 8). 

 

 

Figura 6 - Estrutura espacial do IP 

 



 

Figura 7 - Área Oeste da propriedade. Talhões a incluir no plano de amostragem para melhor 
representação da variabilidade por casta (+) e talhão a retirar por redundância (-). Castas: RZ – Tinta 
Roriz (PRT52603), TF – Touriga Franca (PRT52205), TN – Touriga Nacional (PRT52206)3. 

 

Figura 8 - Área Este da propriedade. Talhões a incluir no plano de amostragem para melhor 
representação da variabilidade por casta (+) e talhões a retirar por redundância (-). Castas: RU – 
Rufete (PRT52106), RZ – Tinta Roriz (PRT52603), TB – Tinta Barroca (PRT52905), TC - Tinto Cão 
(PRT53307), TF – Touriga Franca (PRT52205), TN – Touriga Nacional (PRT52206)3. 

                                                           
3 Nomenclatura e código em acordo com Portaria nº 380/2012 de 22 de Novembro. 



 

Conclui-se, assim que, para uma adequada representação da maturação na propriedade, se 

devem adicionar 14 talhões actualmente não amostrados e se podem prescindir 6 talhões 

actualmente amostrados que são redundantes com outros. 

 

4. CONCLUSÕES 

O controlo da maturação das uvas é uma das principais ferramentas que viticultores e enólogos 

têm à sua disposição para tomar a decisão de iniciar a colheita em função dos seus objectivos 

respectivos, sejam eles produção e/ou qualidade metabólica ou sensorial. 

A amostragem de uvas para este efeito tem obrigatoriamente de ser um equilíbrio entre a melhor 

representação possível da realidade e a exequibilidade da operação, uma vez que não se podem 

analisar todas as uvas presentes numa vinha. Desta forma, à amostragem está sempre associada 

um grau de incerteza na razão inversa do número de amostras recolhidas e na razão directa da 

diversidade e complexidade de situações a representar. Estas últimas são particularmente 

numerosas numa situação de viticultura de montanha como é o caso da Região Demarcada do 

Douro, mas podem igualmente existir em grande número em regiões menos acidentadas mas com 

maior número de tipologias de solos, por exemplo. 

O recente desenvolvimento de soluções de software SIG open-source com cada vez maior 

capacidade de processamento de dados georreferenciados, abre múltiplas possibilidades para a 

gestão de processos em viticultura. Sendo esta uma actividade que necessita de gerir grandes 

quantidades de dados que reportam realidades associadas a localizações geográficas e topográficas 

precisas num dado território, este tipo de aplicações informáticas, oferece a possibilidade de 

construir modelos que organizam os dados, realizam operações entre eles e representam-nos, 

permitindo uma análise visual rápida, precisa e coerente com as decisões de gestão. 

Neste trabalho, a aplicação desta abordagem ao melhoramento da amostragem permitiu optimizar 

a escolha dos pontos de recolha dos bagos ao longo dos bardos, passando de uma abordagem 

intuitiva para uma abordagem objectiva e, sobretudo, baseada na adequada representação das 

diferentes situações de maturação da propriedade para fins de qualidade enológica. Neste aspecto, 

a possibilidade de utilizar cálculos baseados em métodos de álgebra cartográfica realizados na 

própria aplicação informática mostrou-se particularmente importante e útil para o fim em vista. O 

cálculo do índice de precocidade proposto pode ser adaptado a qualquer tipo de situações, 

escolhendo-se mesmo outros parâmetros de controlo analítico que sejam mais adequados, em 



função do local, objectivo da análise ou tipo de vinho a produzir. Adicionalmente, a base de dados, 

de suporte à análise, pode ser continuamente enriquecida com novos dados gerados em cada ano 

e, assim, ir adaptando continuamente o plano de amostragem à evolução das condições da vinha 

na propriedade. Isto reveste-se de particular importância num contexto de alterações climáticas, 

em que os padrões inter-anuais estáveis têm tendência a desaparecer. 
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