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Os modelos de fenologia são ferramentas cruciais para uma correcta tomada de decisão durante as várias fases do cresci- 

mento da videira, assim como no planeamento das operações de rega, na gestão da parede vegetativa, no controlo de pra-

gas e doenças e na programação da vindima. Na Região Demarcada do Douro (RDD), utilizamos o modelo de fenologia Sig-

moide, no qual são conjugados dados de meteorologia e fenologia. Este modelo está a ser aperfeiçoado pelo CoLAB 

VINES&WINES/ADVID em colaboração com a UTAD, tendo por base os dados recolhidos pelos Associados no âmbito do 

Observatório  Vitícola (parcelas de referência). 

Previsões do período “Abrolhamento” 

Tendo por base os dados meteorológicos recolhidos, até 10 de Fevereiro, da rede de parcelas de referência, foi utili-

zado o modelo de fenologia Sigmoide para prever o abrolhamento para as castas Touriga Nacional, Touriga Francesa 

e Moscatel Galego. As datas previstas pelo modelo variam de 19 a 30 de Março, em função das sub-regiões e castas 

(Figura 2). De um modo geral, prevê-se que, relativamente à média observada dos anos anteriores (2014-2021): 

 As castas Touriga Nacional e Touriga Francesa atrasem até uma semana, para as três sub-regiões. Quanto à casta Mos-

catel Galego antecipa ligeiramente, contudo, essa antecipação cai no intervalo observado de 2014-2021. 

Evolução da temperatura 

A actividade vegetativa da videira inicia-se quando a temperatura atinge valores superiores a 10 °C, e o  somatório das 

temperaturas activas (∑ temperatura média diária acima de 10 °C), contadas a partir de 1 de Janeiro, define a ocorrência 

do estado fenológico. Por exemplo, na estação meteorológica de Cambres (Figura 1), comparando o acumulado  no fim da 

primeira quinzena de Fevereiro de 2022, com 2021 e com a média (2014-2021) do período homólogo, respectivamente 

12,9 °C, 65,9 °C e 40,5°C , verifica-se que é previsível um atraso no abrolhamento em 2022. Esta tendência é observada nas 

três sub-regiões.  

Figura 1: Somatório das temperaturas activas registadas em 2022 (linha vermelha), 2021 (linha azul) e média (2014-2021; 

linha verde) na estação meteorológica de Cambres de 1 de Janeiro a 15 de Fevereiro. 



Ficha técnica: Trabalho desenvolvido pelo CoLAB VINES&WINES com dados compilados pelo Departamento dos Serviços 

Técnicos, a partir dos dados recolhidos pelos Associados no âmbito do projecto do Observatório Vitícola, e previsões reali-

zadas em colaboração com a UTAD, na pessoa do Professor João Santos.   
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Figura 2. Representação das parcelas de referência do Observatório Vitícola (D-V) nas três sub-regiões, e respectivas datas 

previstas e datas médias (2014-2021) para o abrolhamento.  

Observação: As parcelas assinaladas a verde, estão situadas no intervalo de –3 a +7 dias relativamente à data média ob-

servada para o intervalo de 2014-2021. A azul estão as datas correspondentes a uma previsão de atraso relativamente à 

data média (+8 a +14 dias). 


