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RESUMO 
Atualmente a Região Demarcada do Douro enfrenta desafios e ameaças 
relacionados com a secura e o calor excessivo devidos às alterações climáticas. 
Assim, várias práticas de gestão, a curto e/ou longo prazo, têm sido estudadas na 
tentativa de garantir a produtividade e qualidade do vinho. 

O principal objetivo do projeto onde está inserida a nossa atividade é definir 
práticas vitícolas baseadas no impacto das alterações climáticas e de diferentes 
estratégias de mitigação (Sistema de condução da vinha e aplicação de Caulino), 
na biodiversidade funcional da vinha, no desempenho da videira, na composição 
das uvas/mostos, nas comunidades microbianas, na qualidade das uvas pré e pós-
colheita e, finalmente, na valorização dos vinhos obtidos. Em particular a nossa 
atividade, pretendeu avaliar de que forma estas estratégias de mitigação 
influenciam o microbioma dos mostos, o qual tem sido correlacionado com o vigor 
fermentativo e as características dos vinhos obtidos. Para isso foram recolhidas 
amostras das casta Touriga Nacional e Touriga Franca, nas vindimas de 2017 e 
2018, em campos de ensaio sob condições pedoclimáticas contrastantes, na zona 
oeste (Baixo Corgo) e em condições mais severas de leste (Douro Superior) e nas 
quais estão implementadas estratégias de mitigação de curto (aplicação de 
caulino) e longo prazo (Guyot, como sistema de condução da vinha) contra a seca 
e a insolação excessiva. 

A composição microbiológica e físico-química dos mostos permitiu a sua 
discriminação, tendo sido observados efeitos mais evidentes do ano de vindima, 
da sub-região do Douro e da casta do que das estratégias de mitigação testadas. 
O efeito da aplicação de Caulino foi mais evidente para a casta Touriga Franca em 
2017. Independentemente do ano de vindima, verificou-se que sistema de 
condução Guyot influenciou negativamente a microbiota dos mostos e vinhos, o 
vigor fermentativo, e a qualidade dos vinhos obtidos. 
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Resultados preliminares das primeiras amostras enviadas para análise 
metagenómica, mostraram que o microbioma associado a um maior poder 
fermentativo inclui maioritariamente leveduras dos géneros Saccharomyces, 
Rhodotorula e Hanseniaspora, e bactérias dos géneros Lactobacillus e 
Enterobacteriaceae. Foram efetuadas 84 extrações de DNA de amostras 
recolhidas ao longo das fermentações alcoólicas para análise do microbioma por 
metagenómica e que está neste momento em curso. A análise destes dados 
através de ferramentas computacionais apropriadas e a sua integração com os 
resultados já obtidos na caracterização fenotípica e molecular dos isolados e na 
análise do exometaboloma dos vinhos permitirá cumprir o objetivo inicialmente 
proposto, elucidando de que forma as alterações climáticas e as estratégias de 
mitigação influenciam o microbioma dos bagos/mostos e, consequentemente, as 
características do vinho. 

 


