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RESUMO 
A produção vinícola é economicamente uma das atividades agrícolas mais 
importantes do mundo sendo um setor crucial a nível social, económico e cultural 
em Portugal e mais especificamente na Região Demarcada do Douro (RDD). No 
entanto, a produção na RDD é vulnerável devido à elevada radiação e temperatura 
associada a períodos de seca severa, observados principalmente no período 
estival.  

Numa perspetiva de alterações climáticas, prevê-se futuramente um agravamento 
destas condições no período estival, essencialmente nas regiões mediterrânicas. 
Tendo em conta que parte da RDD está já no limite de resistência, o aumento dos 
efeitos negativos acima mencionados ameaça a viabilidade económica da vinha. 
Os danos das videiras sujeitos stresse hídrico, luminoso e térmico são 
irreversíveis. Para mitigar estes efeitos, muitos agricultores investiram na rega, no 
entanto, tanto a escassez de recursos hídricos como a topografia áspera da região 
torna os custos insustentáveis. Como tal, é preponderante que o sector vitivinícola 
encontre medidas alternativas, não só economicamente, mas também para 
manter a qualidade da produção e sustentabilidade ambiental. Existem várias 
medidas de adaptação para a viticultura sob as alterações climáticas sendo as de 
curto prazo mais utilizadas.  

Assim, neste estudo procedemos à aplicação foliar de caulino em duas castas 
(Touriga Nacional e Touriga Franca) e diferentes concentrações de silicato de 
potássio (SiK: 0; 0,05% e 0,1%) numa casta (Touriga Franca) na Quinta do Orgal, 
Vila Nova de Foz Côa – Douro Superior, em 2017. Posteriormente foram 
monitorizadas as respostas fisiológicas das plantas um mês e dois meses após 
pulverização e foram feitas recolhas de bago a fim de verificar o efeito destes 
protetores na acidez dos bagos. Os resultados mostram que o caulino provoca 
melhorias quer a nível fotossintético quer nos resultados da quantidade de ácido 
málico na Touriga Franca. Relativamente às plantas tratadas com SiK, a 
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concentração 0,05% revelou provocar melhorias na taxa fotossintética, no entanto 
parece não ter efeito na acidez dos bagos. 
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