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Balanço Intercalar do Ano Vi�cola 2020-2021 
Previsão do Potencial de Colheita para 2021 

Para as três sub-regiões, a temperatura média situou-se acima do valor histórico nos 
meses de Inverno (Novembro a Fevereiro), com excepção do mês de Janeiro, com 
registos de temperatura média com desvios negativos. 

No período de Primavera, os valores de temperatura média registados em Março e 
Maio situaram-se próximos do valor histórico. No mês de Abril, registaram-se tempe-
raturas mais altas, com desvios superiores no CC (1,5°C) e no BC (1,2°C). Em Junho, 
registam-se temperaturas inferiores ao valor histórico no DS (-1,1 °C) e no BC (-0,6), 
sendo que o CC não apresentou diferenças relativamente ao valor histórico. 

Em termos de somatórios de temperaturas ac�vas (>10º) verifica-se que em 2021  
este parâmetro  ficou acima  dos valores médios  da série 2007-2020 (Fig. 2) Conside-
rando-se assim, que no período em análise, o Inverno foi  quente, e normal em rela-
ção à precipitação, e a Primavera quente e seca, com oscilações de temperatura e 
precipitação durante este período.  
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Fig. 1 - Evolução do clima registado nas estações meteorológica 
automáIcas (EMA’s) da ADVID, no período de Novembro 2020 a 
Junho 2021 

Evolução das condições meteorológicas (Novembro a Junho) 

O acumulado de precipitação ocorrido desde Novembro até final de Fevereiro varia entre 248mm na Vilariça, Douro Superior(DS), 306 mm 
no Pinhão, Cima Corgo (CC) e os 470 mm em Cambres, Baixo Corgo(BC).  

Nos meses de Novembro, Dezembro e Janeiro registaram-se valores de precipitação inferiores ao valor histórico, nas três sub-regiões, com 
excepção da sub-região BC, com um desvio positivo no mês de Janeiro, de 7,7%. O mês de Fevereiro caracterizou-se por valores superiores 
de precipitação nas três sub-regiões, com desvios entre 56-108 % em relação ao valor histórico. 

O mês de Março ocorreu praticamente sem precipitação nas três sub-regiões, com desvios de -98.1% no BC até -99.5% no CC, face ao valor 
histórico. Foram registados em Abril valores de precipitação superiores nas três sub-regiões, tendo o mês de Maio uma tendência inversa, 
com valores de precipitação inferiores ao valor histórico, que variaram entre -63% e -85%.  

Em Junho, registou-se grande instabilidade climática, com ocorrência de trovoadas, queda de granizo e ventos fortes, resultando numa gran-
de heterogeneidade na precipitação ocorrida nas diferentes sub-regiões. Assim, enquanto se observou maior precipitação nas nossas esta-
ções localizadas no BC (+70%) e no DS (+224%), face ao valor histórico, o mesmo não se verificou no CC, onde choveu -41%.  

O acumulado de precipitação ocorrido entre Março e Junho foi de 164 mm no BC, 112 mm no CC e 132 mm no DS, o que significa um desvio 
de -40% no CC, -27% no BC e -11% no DS, face ao valor histórico, para igual período. 

Fig. 2 - Evolução do somatório de temperaturas acIvas (> 10º) em 2021 (Estação Meteorológica do Pinhão)  

Aspectos do ciclo vegeta�vo 

De acordo com os registos da Rede de Parcelas de Referência* (Observatório Vitíco-
la da RDD) e comparando com a média dos últimos 7 anos (2014-2020), verificou-se 
um adiantamento no abrolhamento (estado C - “ponta verde”) de cerca de 1 a 2 
semanas. Posteriormente, o avanço diminuiu e ficou próximo da média, 6 a 5 dias na 
floração. No entanto, a diminuição das temperaturas médias registadas durante o 
mês de Junho, contribuíram  para que houvesse uma aproximação, no fecho do ca-
cho, em relação à data média dos últimos 7 anos, e cerca de 8 dias de atraso em 
relação a 2020.      *(Colaboração dos Associados da ADVID)  

Aspectos fitossanitários com possível impacto na produção 

Insectos Roedores -  Verificou-se uma maior incidência de nóctuas e casaca de ferro 
nalgumas vinhas localizadas perto de matas, embora sem impacto na produção. 

Traça-da-uva - A evolução das condições climáticas ao longo da Primavera (em particular a chuva e as oscilações de temperatura) parecem 
ter tido um impacto negativo sobre a evolução do 1º e 2º voo da traça-da-uva. Estas condições conduziram, de uma maneira geral, a uma 
reduzida nocividade da primeira geração, tendo ainda condicionado o desenvolvimento da segunda geração da praga, não tendo impacto na 
produção. 
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Aspectos fitossanitários com possível impacto na produção (con�nuação) 

Míldio - Apesar das condições meteorológicas registadas no período de Inverno terem proporcionado uma boa conservação e viabilidade dos 
oósporos (forma hibernante do fungo), a ausência de precipitação verificada no mês de Março, em toda a região, condicionou a intensidade 
da doença no início do ciclo vegetaIvo. Contudo, a precipitação registada ao longo dos meses de Abril e início de Maio, proporcionou condi-
ções de infecção, tendo-se observado alguns sintomas de míldio, nas folhas e nos cachos, sobretudo no Baixo e Cima Corgo, embora de forma 
reduzida. A instabilidade climáIca verificada ao longo de todo o mês de Junho, com ocorrência de trovoadas e chuva intensa, deu origem a 
novas infecções, principalmente nas folhas mais jovens (netas), tendo-se verificado, em algumas situações, também sintomas nos cachos (Rot 
brun) mas que, de uma forma geral, não Iveram impacto significaIvo na produção. 

Oídio - A precipitação verificada ao longo do mês de Abril, contribuiu para a projecção e libertação dos ascósporos (principais responsáveis 
pelas infecções primárias), tendo-se observado os primeiros focos da doença, na folha e no cacho, no final do mês de Maio. As condições 
climáIcas verificadas ao longo de quase todo o mês de Junho, com elevada Humidade RelaIva (%) e dias de céu encoberto, associadas a um 
maior vigor da vegetação, contribuíram para a elevada pressão da doença que se manifestou até ao fecho do cacho / início do pintor, mas 
sem impactos significaIvos na quanIdade.  

Black Rot- Apesar de ser considerada uma doença de importância secundária, tem vindo a aumentar a sua incidência todos os anos, principal-
mente na sub-região do Baixo Corgo. Em vinhas onde não foi efectuada uma estratégia prevenIva, desde o início do ciclo, as condições verifi-
cadas em Junho, com períodos de chuva intensos e Humidade relaIva (%) elevada, favoreceram o seu desenvolvimento, tendo-se observado 
sintomas da doença na fase de fecho dos cachos.  

Stress hídrico - São monitorizados, regularmente, os valores do potencial hídrico foliar de base (PHBase) em várias parcelas da Região Demar-
cada do Douro. À data de 26 de Junho, a parcela de referência monitorizada semanalmente (Soutelo do Douro) encontrava-se em défice au-
sente a ligeiro (de 0 a -0,2MPa), com um valor médio de PHBase de -0,06 MPa. As temperaturas médias registadas em 2021 foram semelhan-
tes à média (exceptuando Abril, com valores superiores e Junho com valores inferiores). O Total Acumulado de Precipitação (501mm) corres-
ponde a cerca de -16% face ao ano passado, contudo a distribuição da precipitação até ao fecho do cacho mitigou o stress hídrico, pelo que 
verificamos valores de conforto hídrico nesta parcela em particular similares a 2020. A tendência nas restantes parcelas foi para a obtenção 
de menor stresse hídrico face ao mesmo período de 2020 . 

Previsão do potencial de colheita - Método Polínico 

Desde 1992 que a ADVID tem vindo a emitir uma estimativa do potencial de co-
lheita para a Região Demarcada do Douro, calculada com base no Método Políni-
co, desenvolvido pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP). 
Este modelo consiste na captura e análise da quantidade de pólen emitido pela 
videira, em três locais representativos das três sub-regiões da RDD, integrando 
dados climáticos e fenológicos.  A previsão do potencial de colheita é uma ferra-
menta de suporte à actividade técnica e económica da Região. A actividade de 
monitorização do pólen tem vindo a ser executada pela ADVID e pela FCUP e com 
o apoio financeiro do IVDP e da ADVID. 

Resultados da emissão de pólen  

A captura do pólen em 2021 decorreu ao longo de um período mais longo, fruto 
das condições climáticas, registando-se o pico máximo de emissão do pólen en-
tre os dias 7 e 10 de Maio no BC e os dias 20 e 26 de Maio no CC e DS (Fig. 3).  

Resultados da previsão  

O intervalo de previsão para 2021 situa-se entre as 235 e as 255 mil pipas de 
mosto (Quadro 1). 

PREVISÃO DO POTENCIAL DE COLHEITA NA RDD 

Unidade Mínimo Máximo 

hL x 1 000 1.294 1.401 

Pipas x 1 000 235 255 

Quadro 1 - Intervalo de previsão para o potencial de colheita  em 2021 na RDD 

Esta previsão não teve em consideração parte dos factores pós-florais que pos-

sam alterar o potencial de colheita estimado na floração. Destes, destacam-se, 

em particular o desavinho ou a bagoinha, o escaldão ou fenómenos de desidra-

tação e ainda o rendimento industrial de transformação.  
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Fig. 3—Emissões de pólen e condições climáIcas registadas em 2020 
para A – Peso da Régua, B — Valença do Douro e C— Vila Nova de 
Foz Côa. O fluxo polínico atmosférico expressa-se em grãos de pó-
len.m-2 

Mais informações  disponibilizadas no workshop “Balanço Previsão de Produção 2021”. 

  


