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INTRODUÇÃO
A conceção de um novo modelo de pro-
dução que potencie as características eda-
fo-climáticas da IGP ‘Maçã de Alcobaça’ é 
um desígnio do Grupo Operacional OP-
TIMAL. Conscientes da evolução da fru-
ticultura mundial e dos desafios coloca-
dos à produção (produtividade, qualidade, 
sabor, perfil de resíduos, entre outros), 
num contexto de forte pressão económi-
ca, ambiental e ecológica, foi constituí-
do um consórcio destinado a estudar e a 
dar respostas a alguns destes desafios. Sob 
a coordenação do INIAV, que assegura as 
atividades científicas com a Faculdade de 
Ciências da Universidade de Lisboa (FCL) 
e com o Instituto Superior de Agronomia 
(ISA), o Grupo Operacional integra algu-
mas estruturas, como a Campotec, Fru-
baça e Frutalvor, e explorações de referên-
cia da IGP, como a Quinta do Brejo, Soati 
e Vale do Baça, bem como a Associação de 

Produtores da Maça de Alcobaça (APMA) 
e o Centro Operativo Tecnológico Horto-
frutícola Nacional (COTHN), responsá-
veis pela comunicação. 

Como principais objetivos destacam-
-se (i) a aquisição de indicadores de base 
técnica e científica que sustentem um mo-
delo de produção mais eficiente e compe-
titivo, capaz de identificar um intervalo 
mais restrito de densidades de plantação 
e de técnicas de poda mais adequadas à 
produção de frutos de alto valor e quali-
dade; (ii) o desenvolvimento de tecnolo-
gias de monitorização para aplicação em 
fruticultura de precisão e (iii) a calibra-
ção e validação de modelos de previsão 
da produção e crescimento dos frutos. 

CONTRIBUTOS  
PARA A MELHORIA DO 
DESEMPENHO DO POMAR 
O atual modelo de transferência de co-
nhecimento tem conduzido a que as 
orientações seguidas pela fileira resultem, 
em muitos casos, de informações e con-
vicções que produtores e técnicos vão ad-
quirindo em visitas técnicas internacio-
nais a outras regiões produtoras. Como 
consequência, não existe um modelo coe-
rente, consensual, com uma base tecnoló-
gica e científica desenvolvida e validada 

nas condições nacionais, que potencie as 
características edafo-climáticas, a iden-
tidade e especificidades de cada região 
de produção. Os resultados deste projeto 
ajudarão a clarificar as potencialidades e 
limitações dos pomares de macieiras em 
alta densidade, propondo um modelo de 
pomar e técnicas culturais mais unifor-
mes, devidamente sustentadas por meios 
de diagnóstico validados cientificamente. 

Gestão do microclima luminoso  
em pomares de alta densidade
Portugal destaca-se por ser o país com 
maior radiação incidente entre os maiores 
produtores de pomoídeas e prunoídeas da 
União Europeia. Apesar de diversos es-
tudos apontarem para formas de condu-
ção mais eficientes (Sansavini e Musacchi, 
2002; Sousa, 2013), o pomar nacional de 
macieiras é dominado pela condução em 
eixo central revestido. 

Este sistema acompanhou o aumen-
to da densidade de plantação, permitin-
do importantes ganhos de produtividade. 
Contudo, a intensificação cultural colo-
ca outros desafios à produção, como a 
maior dificuldade de gestão do microcli-
ma luminoso no interior das árvores, com 
consequências na maior heterogeneida-
de e qualidade dos frutos, fortemente pe-
nalizadoras do resultado económico das 
explorações. 

«Portugal destaca-se 
por ser o país com maior 
radiação incidente entre 
os maiores produtores de 
pomoídeas e prunoídeas da 
União Europeia»

Neste sentido, encontram-se a ser estuda-
dos pomares com diferentes espaçamen-
tos na linha e entre as árvores e, ainda, 
diferentes intensidades de poda (Tabela 
1), comparando a interceção e distribui-
ção da luz, taxa fotossintética, condutân-
cia estomática, eficiência do uso da água 
(WUE) intrínseca e instantânea, perfor-
mance fotoquímica das árvores obtida 
recorrendo ao JIP-test para medição da 
fluorescência da clorofila a, parâmetros 
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obtidos a partir da análise de refletância, 
área foliar especifica (SLA), produção, dis-
tribuição e peso dos frutos na árvore por 
posição e colheita, entre outros. 

A análise da interceção de luz nes-
tes pomares evidencia os benefícios destes 
modelos de produção, nomeadamente, a 
maior capacidade de interceção de luz dos 
pomares mais intensivos. A título de exem-
plo, mostra-se a fração intercetada ao MDS 
(meio-dia solar), período do dia em que a 
radiação disponível é mais elevada, verifi-
cando-se que os pomares 2 (3,0 x 0,90) e 3 
(3,5 x 0,6), os que apresentam menor espa-
çamento na entrelinha, são os mais eficien-
tes na interceção da radiação, com frações 
máximas superiores a 0,45 (Figura 1). 

O pomar 4, apesar da densidade, in-
tercetou menos radiação em virtude do 
maior distanciamento entrelinhas e da 
menor volumetria (9282,6 m3 ha-1), refle-
tindo-se em frações máximas interceta-
das semelhantes ao pomar de menor den-
sidade (pomar 1) (inferiores a 0,35). Por 
outro lado, os estudos em curso mostram 
os benefícios dos modelos de pomar com 
cobertos vegetais mais estreitos no au-
mento da eficiência do pomar. 

A análise ao perfil de distribuição da 
radiação obtido na base do coberto vege-
tal (não apresentado), mediante o uso de 
64 sensores por metro linear (Figuras 2 e 
3), mostra que o pomar de maior densida-
de (pomar 3) garante interceções de radia-
ção superiores a 50 e 75% da radiação in-
cidente, respetivamente após os primeiros 
55 e 65cm de distância ao tronco, enquan-
to o de menor densidade (pomar 1) ape-
nas permite alcançar estes valores a 65 e 
81cm respetivamente. O ensombramento 
do interior do coberto vegetal, ainda que 
menos grave que nos pomares de baixa 
densidade, deve ser contrariado de for-
ma a evitar a formação de zonas impro-
dutivas ou a existência de frutos de baixo 
calibre e qualidade. 

Se a análise aos perfis de distribui-
ção de radiação evidenciam a possibilida-
de de redução da distância na entrelinha 
nos pomares modernos, os baixos niveis 
de radiação no interior das árvores dos 
pomares mais intensivos justificam uma 
análise fisiológica pormenorizada ao im-
pacto da redução da distância na entre-
linha e/ou entre as árvores. As taxas fo-
tossintéticas obtidas no ano de 2019 com 
radiações incidentes de 1500 µmol m-2 s-1, 
mostraram uma redução nas folhas exte-
riores com a diminuição da distância na 

Pomar Variedade Porta-Enxerto Compasso  
(EL | L) m Nº Árvores/ha Ano 

Plantação Orientação Ensaios

1 ‘Gala’ M9 4,5 1,5 1481 2004 NE-SW Densidade

2 ‘Gala’ M9 3,0 0,9 3704 2016 NE-SW Densidade

3 ‘Gala’ M9 3,5 0,6 4762 2015 N-S Densidade

4 ‘Gala’ M9 3,7 0,7 3861 2015 NW-SE Densidade

5 ‘Gala’ MM106 3,5 1,0 2857 2014 NE-SW Poda

6 ‘Gala’ M9 3,8 0,9 2924 2015 N-S Poda

FIGURAS 2 e 3. Medição da radiação PAR interceta-
da pelo coberto vegetal.

FIGURA 4. Taxas fotossintéticas (µmol CO2 m-2 s-1) ob-
tidas em folhas exteriores e interiores de pomares de 
macieiras com diferentes densidades, submetidas a 
níveis de radiação de 1500 µmol m-2 s-1. Letras diferen-
tes por posição indicam diferenças significativas nos 
valores médios (Tukey, p < 0,05).

TABELA 1. Caracterização dos pomares usados nos ensaios de densidade e poda.

FIGURA 5.  Produção por árvore e produtividade de po-
mares com diferentes densidades (2019).

FIGURA 6. Distribuição percentual do número de frutos colhidos em cada passagem, por posição na copa (Ext – 
Exterior; Int – Interior) (a) e respetivo peso médio dos frutos (g) (b).

FIGURA 1. Fração máxima intercetada (FI, PARint/
PARref) observada (FIo) e prevista (FIp) ao MDS, em po-
mares com diferentes densidades e em diferentes pe-
ríodos do ciclo (DAPF – Dias Após a Plena Floração).
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entrelinha (Figura 4). Não foram encon-
tradas diferenças nas folhas interiores. 

Quando analisada a taxa fotossintética a 
intensidades de radiação mais baixas (150 
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FIGURA 7. Avaliação da composição espectral da ra-
diação no interior do coberto vegetal.

FIGURA 8. Dendrómetros de tronco e fruto para con-
trolo remoto de crescimentos, gestão de rega e aplica-
ção em modelos de previsão de calibres e produções.

FIGURA 10.  Sistema de monitorização da distribui-
ção de radiação no coberto vegetal. 

tos carotenóides das folhas (por exemplo, 
xantofilas) que estão envolvidos na con-
versão da radiação PAR absorvida em 
carbono fixado. Também os valores mais 
elevados da eficiência quântica máxima 
do PSII (Fv/Fm) foram encontrados nos 
pomares mais intensivos. 

A implementação de diversas tipolo-
gias de poda (longa, curta ou mista) en-
contra-se também em avaliação, procu-
rando maximizar a qualidade dos frutos 
nos pomares de alta densidade. A for-
ma como a planta responde a diversos ti-
pos e intensidades de corte contribui para 
a formação de diferentes configurações de 
copa, procurando-se encontrar as meto-
dologias mais adequadas à manutenção do 
equilíbrio e maximização do desempenho 
dos pomares de alta densidade. 

«A alta densidade e a 
poda longa, quando mal 
implementadas, parecem 
resultar em níveis insuficientes 
de radiação no interior das 
árvores com reflexos na 
produção (quantidade de 
gomos) e qualidade dos  
frutos produzidos»

A alta densidade e a poda longa, quando 
mal implementadas, parecem resultar em 
níveis insuficientes de radiação no inte-
rior das árvores com reflexos na produção 
(quantidade de gomos) e qualidade dos 
frutos produzidos. Estão em curso análi-
ses detalhadas que serão posteriormente 

FIGURA 9. Sistema remoto de monitorização fenoló-
gica. 

µmol m-2 s-1) não foram encontradas di-
ferenças significativas nas folhas do exte-
rior entre os pomares mais intensivos, mas 
existiram no interior, com os pomares mais 
intensivos a apresentarem valores mais 
baixos que o pomar de menor densidade.  
Verificaram-se ainda valores de condutân-
cia estomática, medida a 1500 µmol m-2 s-1, 
mais elevados nas folhas do exterior dos 
pomares 1 e 4, que apresentou também 
valores mais elevados a irradiâncias mais 
baixas (150 µmol m-2 s-1). Estes valores 
alertam para que o potencial da alta den-
sidade seja alcançado sem excessos, garan-
tindo distância suficiente na entrelinha e 
entre as árvores, de forma a manter efi-
ciente o coberto vegetal. 

A eficiência do uso da água, intrínseca 
(WUEi) e instantânea (WUEinst), foi mais 
elevada no pomar mais intensivo (pomar 
3) em ambas as irradiâncias e posições. 
Este pomar apresentou ainda os valores 
mais elevados de NDVI em ambas as po-
sições (Normalized Difference Vegetation 
Index - índice de vitalidade frequentemen-
te usado em determinações de biomassa, 
LAI, stress hídrico, entre outras) e o maior 
PIabs nas folhas exteriores (Performance 
Index - indicador que considera os prin-
cipais processos fotoquímicos mediante 
uma abordagem multiparamétrica). 

As folhas do exterior do pomar com 
entrelinhas mais curtas (pomar 2) apre-
sentaram valores mais baixos do PRI 
(Photochemical Reflectance Index), me-
dida de eficiência do uso da luz pela fo-
lhagem, sensível a variações nos pigmen-
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apresentadas e que contribuirão para a 
definição do melhor binómio densidade 
– tipo de poda.

Influência da densidade de plantação 
na produção e localização dos frutos
A determinação da produção dos diferen-
tes pomares evidenciou os benefícios da 
alta densidade pelas elevadas produtivida-
des que proporciona, com o pomar mais 
intensivo (pomar 3) a produzir acima das 
110 ton/ha. O pomar 4, o segundo mais in-
tensivo, produziu 90,7 ton/ha, o pomar 1 
produziu 73 ton/ha e o pomar 2, por ser 
mais novo e pelo controlo de carga efetua-
do, produziu 43,8 ton/ha (Figura 5). Fica 
também evidente pela análise ao pomar 1, 
que os pomares de menor densidade, 
quando ocupados com árvores equilibra-
das de alta volumetria, podem também 
proporcionar produtividades significati-
vas, porém, com um elevado número de 
frutos (e produção) por árvore, refletidos 
num peso médio baixo (e de reduzido va-
lor de mercado), menor qualidade (brix, 
coloração, outros) e ainda pela elevada 
propensão à alternância no ano seguinte.   

Outro aspeto interessante dos novos 
modelos de pomar é a sua capacidade para 
intensificar a quantidade de frutos colhidos 
na primeira colheita, frutos que geralmen-
te apresentam maior valor, qualidade e ca-
pacidade para longa conservação. A Figura 
6 mostra o número médio de frutos colhi-
dos na primeira passagem, por localização, 
bem como o seu peso médio. Os frutos co-
lhidos na primeira passagem são geralmen-
te os que apresentam maior calibre, sendo 
sempre maiores no exterior que no interior. 

Este facto, aliado à maior qualidade dos 
frutos (dados não apresentados), apontam 
como mais eficientes os pomares de alta 
densidade, com maior área foliar expos-
ta, mais estreitos, bem conduzidos e equi-
librados, de forma a minimizar as zonas 
interiores com baixos níveis de radiação e 
com isso potenciar o calibre e uniformizar 
a qualidade (menor diferença de coloração 
entre os frutos exteriores e interiores). 

A influência da qualidade da radiação 
encontra-se também em avaliação (Figu-
ra 7).

VALIDAÇÃO DE SISTEMAS  
DE APOIO E SUPORTE  
À DECISÃO (DSS)
Com a concretização das ações propostas 
neste projeto será possível validar um con-
junto de tecnologias de apoio à decisão, 

que permitirão a monitorização remota 
dos crescimentos do tronco e frutos (Figu-
ra 8), fenologia (Figura 9), distribuição da 
radiação no coberto vegetal (Figura 10), 
gestão da rega, dados meteorológicos, en-
tre outros, permitindo o ajustamento das 
operações culturais e da estratégia fitos-
sanitária em conformidade com as neces-
sidades do pomar. A aplicação destas tec-
nologias irá munir o setor de ferramentas 
importantes para a aplicação dos prin-
cípios da fruticultura de precisão, sendo 
já notória a conceção de um pomar mais 
tecno lógico, com gestão mais profissional, 
racional e eficiente. Estão ainda em curso 
a conceção e validação de modelos mate-
máticos para determinação de parâmetros 
culturais de interesse para o ajustamento 
de operações culturais, tais como ferra-
mentas para o cálculo do LAI (Índice de 
área foliar) e do LAD (Densidade de área 
foliar) a partir de dados de campo de rápi-
da obtenção ou ainda modelos de previsão 
da produção. 

IMPLEMENTAÇÃO DE 
METODOLOGIAS DE 
BENCHMARKING PARA 
REFORÇO DA QUALIDADE
Com o desenvolvimento deste projeto 
pretende-se não só proporcionar um in-
cremento significativo na produção de 
conhecimento, que permita definir uma 
matriz de procedimentos técnicos, com 
base científica, que acentuem a singulari-
dade do pomar da IGP e o nível tecnológi-
co nacional, mas também o impulsiona-
mento de comportamentos associativos 
que visem a uniformização de bons pro-
cedimentos e a melhoria generalizada da 
qualidade do produto na IGP. 

Com isto, está em fase de conceção e 
teste, uma metodologia de benchmarking 
para análise comparativa de crescimentos 
dos frutos em diferentes organizações e 
produtores, permitindo através da consul-
ta numa plataforma partilhada avaliar se 
o crescimento dos frutos em cada explo-
ração está em conformidade com o cres-
cimento médio na região e, assim, identi-
ficar fatores limitantes e aplicar medidas 
corretivas que permitam fomentar o cres-
cimento dos frutos e menorizar o dife-
rencial para os crescimentos referenciais. 
A aplicação destas metodologias, inteira-
mente controladas remotamente, permite 
que o gestor se concentre na análise e de-
cisão, poupando tempo e recursos na mo-
nitorização e tratamento de dados.   

CONCLUSÃO
O GO OPTIMAL encontra-se a traba-
lhar para a breve trecho apresentar resul-
tados significativos em todas as linhas de 
trabalho apresentadas. A qualidade e a 
complementaridade da equipa, com foco 
constante na investigação aplicada, expe-
rimentação, inovação e diferenciação, as-
sumir-se-á como um exemplo da forma 
como esta tipologia de medidas de apoio 
poderão ajudar a vencer barreiras estru-
turais condicionantes do desenvolvimen-
to do setor agrícola em Portugal, reforçan-
do o seu crescimento e competitividade. 

O crescimento desta fileira sairá refor-
çado, pela construção de um modelo que 
potencie as características edafo-climáti-
cas desta região, sob uma matriz tecnoló-
gica forte e devidamente orientada para o 
mercado e para a criação de valor, assegu-
rando a sustentabilidade da atividade e a 
sua afirmação internacional. 

O modelo de produção em alta densi-
dade, desde que apoiado tecnologicamen-
te, provará enormes ganhos de eficiência, 
nomeadamente, produção por unidade de 
radiação disponível, litros de água, unida-
des fertilizantes, quantidade de combustí-
veis fósseis ou de produtos fitofarmacêuti-
cos usados ou aplicados por quilo de fruta 
produzida, quantidade de CO2 removi-
do da atmosfera por m2 de área produti-
va, entre muito outros, mostrando que 
a fruticultura profissional e de precisão 
proporciona maiores ganhos económi-
cos, ambientais, ecológicos e sociais, sen-
do mais sustentável e competitiva. 
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