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Breves palavras sobre o potencial hídrico
da folha da videira
>>> A maior parte das vinhas são cultivadas com
um fornecimento limitado de água, o que tem
consequências ao nível da relação entre a fisiologia
da videira, o crescimento e a composição/qualidade
dos bagos, por um lado, e os estilos de vinho, por
outro. A avaliação do estado hídrico da vinha é crucial
para compreender o seu funcionamento e otimizar
estratégias de mitigação de secas, tais como a irrigação.
A este respeito, os métodos relacionados com o potencial
hídrico foliar, designadamente os potenciais hídricos
antes da madrugada e do caule, são relevantes para
a quantificação do estado hídrico da vinha, sendo,
geralmente, utilizados como referências para calibrar
outros métodos e/ou para a irrigação de precisão. <<<

n Potencial hídrico foliar, uma ferramenta
de avaliação do estado hídrico da vinha
Entre as ferramentas disponíveis para medir o estado
hídrico da vinha1, o método do potencial hídrico foliar,
com recurso a uma câmara de pressão (Figura 1), tem sido
o método padrão de investigação e desenvolvimento. Tem
sido, igualmente, de grande utilidade para a calibração
de outras tecnologias de modo a avaliar o estado hídrico
do solo ou da vinha, incluindo sensores de humidade
do solo, sensores de fluxo de seiva, ferramentas de
radiação infravermelha, etc.). Estabeleceram-se sólidos
limiares de referência para o estado hídrico da vinha,
sobretudo quanto ao potencial hídrico foliar antes
da madrugada (PLWP)2 e ao potencial hídrico do
caule (SWP)3, 4. LA forte associação entre o potencial
hídrico foliar, o estado hídrico do solo e o funcionamento
da planta explicam a importância da medição do estado
hídrico da planta (duração e intensidade do défice
hídrico) em todas as fases fenológicas5, 6, 7. No entanto,
esta ferramenta fiável e validada depende de uma
amostragem apropriada ao nível do talhão.

n Os três tipos de potencial hídrico foliar
(PLWP, MLWP e SWP)
O potencial hídrico foliar antes da madrugada, foliar
ao meio-dia e do caule (respetivamente, PLWP, MLWP
e SWP) são medidos em folhas desprendidas, com
recurso a uma câmara de pressão, de acordo com a
técnica descrita por Scholander (1965)8. O método
consiste em exercer pressão sobre as folhas através de
um gás neutro. O potencial hídrico é estimado a partir
da pressão necessária para forçar a saída da seiva do
xilema das células mesofílicas. Quanto maior a pressão
necessária para expulsar a seiva do xilema do pecíolo,
mais negativo é o potencial hídrico foliar (figura 2). Os
potenciais hídricos antes da madrugada, foliar e do caule
são expressos em bares ou MPa, sempre sob a forma de
valores negativos.
è Pot. hídrico foliar antes da madrugada (PLWP)

O método de referência atualmente utilizado no tocante
ao estado hídrico da videira é a medição do potencial

Figura 1. Exemplo de uma câmara de pressão utilizada para medir o potencial hídrico foliar
(foto de A. Deloire, África do Sul).

hídrico foliar antes da madrugada (PLWP; ψplwp), efetuada
uma a duas horas antes do amanhecer, quando o estado
hídrico da videira atinge o seu valor máximo.
As medições do potencial hídrico antes da madrugada
apresentam a desvantagem de serem estáveis,
independentemente das condições climáticas, e estão
estreitamente associadas ao estado hídrico do solo
adjacente às raízes. A proposta de valores-limiar de PLWP
por Carbonneau (1998)2 tornou possível a avaliação do
grau de défice hídrico sofrido pela planta (tabela 1).
Estes valores são o resultado de mais de 20 anos de
observações em muitas vinhas e de diferentes cultivares.

Figura 2. O potencial hídrico foliar é determinado a partir da pressão necessária para forçar a saída da
seiva do xilema das células mesofílicas de uma folha desprendida, através de um gás neutro. Quando a
gota de seiva do xilema se torna visível à superfície do pecíolo, assinala o fim da medição, procedendose à leitura da pressão no respetivo manómetro. A medição tem uma duração de alguns segundos.
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Classe
1
2
3
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SWP (ΨSWP, MPa)
> -0,6
-0,7 a -1,1
-1,2 a -1,6
< -1,6

Nível de défice hídrico da vinha
Sem défice hídrico
Défice hídrico ligeiro a moderado
Défice hídrico moderado a grave (consoante a cultivar)
Défice hídrico grave a elevado (stress)
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