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RESUMO 
A cor do bago é um fator muito importante para a aceitação no mercado e 
desempenha um papel significativo na determinação da cor do vinho. As 
antocianinas são uma classe de flavonóides que são responsáveis por uma 
extensa gama de cores em vários órgãos da planta, incluindo os bagos, 
responsáveis pela cor nas uvas e vinhos tintos. Na Região Demarcada do Douro, a 
videira está sujeita a condições climatéricas de temperaturas elevadas e pouca 
precipitação, sendo importante estudar medidas de mitigação que possam 
proteger a planta de condições extremas. Os objetivos gerais deste estudo 
consistiram em:  

1) estudar o efeito de medidas de mitigação do escaldão das folhas de videira 
durante o período estival, na Região Demarcada do Douro, na qualidade fenólica 
das uvas e vinhos;  

2) compreender a diversidade natural de parâmetros qualitativos da polpa e 
películas na casta Vinhão, na casta tintureira Alicante Bouschet e em diversas 
castas da região Demarcada do Douro e diferenciadores de qualidade em bagos 
e vinhos. 

Neste estudo foram realizados abordagens bioquímicas e moleculares. A nível 
bioquímico foram analisadas as polpas e películas das castas Touriga Nacional e 
Touriga Franca (controlos e com tratamentos foliares), Alicante Bouschet, Vinhão 
Malvasia Preta, Cornifesto e Preto Martinho. Vários parâmetros foram avaliados 
em diferentes fases de desenvolvimento do bago, nomeadamente açúcares, 
ácidos, catiões, fenólicos totais, taninos e antocianinas totais e as antocianinas 
individuais foram determinadas por HPLC. A nível molecular foi extraído DNA e 
confirmada molecularmente a identidade das castas amplificando-se os loci SSR 
recomendados pela Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV): VVMD5, 
VVMD7, VVMD27, VVS2, VrZag62 e VrZag79. Para as castas Touriga Nacional e 
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Touriga Franca determinaram-se os alelos funcionais e não-funcionais do gene 
VvMybA1. Com o objetivo de compreender a diversidade natural relativa à cor do 
bago em polpas e películas das castas Vinhão e Alicante Bouschet (casta 
tintureira) e os mecanismos moleculares inerentes, realizou-se a análise ao nível 
da região genómica implicada na regulação da cor do bago, nomeadamente 
amplificando o locus VvMyA1 e ainda um conjunto de 10 loci SSR circundantes. 

 A análise dos variantes alélicos funcionais e não-funcionais do gene 
VvMybA1 nas castas Touriga Nacional e Touriga Franca permitiu distinguir estas 
duas castas. Assim, na casta Touriga Franca foi detetado a alelo não-funcional 
VvMybA1a e o alelo funcional VvMybA1c e na casta Touriga Franca dois alelos 
funcionais VvMybA1b e VvmybA1c. Não se verificaram diferenças significativas na 
composição em açúcares, ácidos e polifenóis dos bagos com tratamentos e sem 
tratamentos, no entanto, a composição mineral dos bagos e vinhos foi afetada 
pelos tratamentos. 

A análise bioquímica das polpas e películas das castas Vinhão e Alicante Bouschet 
permitiu determinar um teor mais elevado de antocianinas em películas de Vinhão 
comparativamente com o teor em películas de Alicante Bouschet. Adicionalmente, 
em Vinhão o perfil de antocianinas detetado em polpas diferiu do mesmo perfil 
em películas sugerindo que a sua síntese ocorre também nas células da polpa 
desta casta considerada não tintureira. 
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