
WineClimAdapt – Seleção e valorização das castas melhor adaptadas a 

cenários de alterações climáticas

Objetivos:

(Área Reservada 

A Imagens)

Parceiros: INIAV (coord.), FC UL, Esporão, Viveiros Plansel, Viticert.

Elaborar um ranking de adaptabilidade de 189 
castas

(fenologia, resistência a condições ambientais severas e a vagas de 

calor) (2018-2019)

Quantificar o potencial agronómico e enológico 
das castas mais bem adaptadas aos cenários de 
alterações climáticas.

(produção, grau alcoólico, compostos fenólicos e percursores do 

aroma, perfil sensorial e tipicidade dos vinhos) (2020-2021)

Identificar marcadores moleculares de tolerância 
à secura e calor

(para utilização em trabalhos futuros de seleção) (2019-2021) Adaptado de Fraga et al., 2013
Multi-sectoral hotspots of climate change under a 

global warming of 2ºC

Fonte: https://www.eea.europa.eu/data-and-

maps/figures/

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/


Atividades desenvolvidas/ em curso:

Quantificar a adaptabilidade das castas (2018-

2019).

Caracterização fenológica;

Quantificação da eficiência do uso da água e

tolerância ao stress térmico (separando os efeitos do

défice hídrico do solo e da procura atmosférica, DPV

em particular);

Resistência a vagas de calor.



Resultados:

(Área Reservada 

A Imagens)

*Modelação fenológica

(em curso)

Calculadas as durações térmicas de

cada fenofase para as 189 castas em

estudo;

Desenvolvido um modelo tipo “Spring

Warming” model

(10 anos de dados na CAN e 5 anos no

CAHE)



Resultados:

(Área Reservada 

A Imagens)

*RANKING DE EFICIÊNCIA DE USO DA

ÁGUA A VÁRIAS ESCALAS TEMPORAIS

(em curso):

Instantânea

Diária

Período de maturação

Técnicas usadas: 

termografia aérea

composição em isótopos estáveis (floema, bagos);

índices de vegetação



Resultados:

Eficiência do Uso da Água Instantânea 

(Termografia aérea)

Fundamento: Diferença de temperatura entre o 

copado e o ar como proxi da gs

Mas: 

•gs depende de vários fatores para além da humidade

do solo (ex. DPV) e essa dependência varia com a

casta;

•Tcoberto depende de vários fatores meteorológicos

que afetam a condutância aerodinâmica pra o calor

(velocidade e direção do vento)

Metodologia:  

2 dias de voos, 3 voos por dia

Flir Vue ProR, voo a 50 m, veloc. 20 km/h,  frequência de aquisição de 

imagens 2s, pixel 3 cm

Tratamento de imagem: Pix4D, NDVI usado como filtro para extrair  

T.coberto. Tratamento de dados: MatLab

Variáveis meteorológicas:  T ar,  RH, velocidade e direção do vento, rad 

solar direta (freq 5s, médias min.)



Resultados:
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)Eficiência do Uso da Água Diária (Comp. em isótopos 

estáveis d13C no floema)

Fundamento: Rubisco discrimina δ13C, devido a sua reatividade

intrinsecamente menor quando comparada com 12C. Como δ13C no

CO2 atmosférico é relativamente estável, a assinatura isotópica de

carbono dos tecidos vegetais é um bom indicador da atividade

fotossintética.

Trabalho em curso

(2019):

Obtenção de valores

de referência para o

δ13C no floema e

estudo dos tempos

de integração



Resultados:
Eficiência do Uso da Água durante o período de maturação 

(Comp. em isótopos estáveis nos açúcares do mosto)

Fundamento: Rubisco discrimina δ13C, devido a sua 

reatividade intrinsecamente menor quando comparada com 

12C. Como δ13C no CO2 atmosférico é relativamente 

estável, a assinatura isotópica de carbono dos tecidos 

vegetais é um bom indicador da atividade fotossintética.

De: Santesteban et al., 2014, Aust. J. Grape Wine Res. 

21, 157–167

Valores de referência:



Resultados:

*RANKING DE RESISTÊNCIA A 

VAGAS DE CALOR (concluído)

Em 2019: estudo das 

variáveis que podem 

explicar  a resistência 

às vagas de calor.



Resultados:

*Análise multiespectral

•Comparação de índices de refletância entre as 

modalidades de conforto hídrico e de stress 

moderado;

•Variação temporal

Metodologia: câmara multiespectral (Micasense, Red 

Edge), refletância no vermelho, verde, azul, red edge 

e infravermelho próximo. Imagens georeferenciadas.

Índices de vegetação: 

GRVI1 – Green-red vegetation 

index

EVI – Enhanced vegetation index

EVI2 (Enhanced Vegetation 

Index 2)

NDVI (Normalized Difference 

Vegetation Index)

NDVI-GREEN (Normalized 

Difference Vegetation Index -

Green)

SR (Simple Ratio Index)

SAVI (Soil Adjusted Vegetation 

Index)

Outros índices espectrais 
índices que permitam avaliar a 

composição em pigmentos (ex. 

carotenoides, antocianas, clorofila), 

teor de água e senescência das 

folhas, nomeadamente:

CRI1 (Carotenoid Reflectance Index 1)

CRI2 (Carotenoid Reflectance Index 2)

CHL-RED-EDGE (Chlorophyll Red-Edge)

ARI1 (Anthocyanin Reflectance Index)

MCARI (Modified Chlorophyll Absorption in 

Reflectance Index)

SIPI (Structure Insensitive Pigment Index)

RE-NDWI (Red Edge - Normalized 

Difference Water Index)

PSSR (Pigment Specific Simple Ratio)

PSRI (Plant Senescence Reflectance 

Index)


