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Fig. 1—Evolução do clima registado nas estações meteorológi-

cas automá8cas  da ADVID, no período de  Novembro 

2015 a Junho 2016. 

Aspectos do ciclo vegeta�vo 

A evolução climá8ca a�pica do primeiro semestre de 2016 condicionou de forma significa-

8va a evolução da fenologia, que decorreu a duas velocidades, até finais de Junho 2016. 

Na Rede de Parcelas de Referência, localizadas em parcelas dos Associados da ADVID, 

observou-se que o abrolhamento ocorreu, em média, com um avanço de cerca de 10 dias 
rela�vamente a 2015, entre a úl8ma semana de Fevereiro e a primeira de Março. A evo-

lução climá8ca ocorrida a par8r de Março conduziu a um retardamento do ciclo e a uma 

significa8va irregularidade na fenologia da videira. 

A floração iniciou-se com um atraso de cerca de 8 a 10 dias, entre a úl8ma semana de 

Maio e a primeira de Junho. Durante esse período, registaram-se condições climá8cas 

a�picas, ao contrário de 2015, com ocorrência de precipitação intensa e descidas acentua-

das de temperatura, o que resultou numa elevada irregularidade do vingamento, em re-

sultado também do impacto dos factores casta, al8tude e exposição, nas diferentes condi-

ções microclimá8cas, a nível local. 

Os estados fenológicos bago de chumbo e fecho do cacho estão também com um atraso 

de cerca de 10 a 15 dias em relação ao ano de 2015. 

Fig. 2— Somatório de temperaturas ac8vas (superiores a 10º C) calculados com base nos dados da EMA de Cambres.  

Evolução das condições meteorológicas (Novembro a Junho) 

O ano vitícola iniciou-se com precipitação inferior à Normal Climatológica (NC), 

destacando-se o mês de Dezembro, no qual se registou, em grande parte das 

estações climá8cas, menos de metade da precipitação. A par8r de Janeiro, a 

situação inverteu-se,  tendo-se registado precipitação significa8vamente superi-

or à NC, com destaque para Janeiro, com cerca de 2 vezes mais precipitação. 

Apesar da irregularidade na ocorrência de precipitação, o total ocorrido entre 

Novembro e Fevereiro foi superior em cerca de 15-40% face à NC. Os valores 

médios de temperatura do ar foram significa8vamente superiores, em especial 

durante o mês de Janeiro, com um aumento de mais de 2ºC, considerando-se 

um Inverno quente (Fig. 1).  

Durante a Primavera (Março a Maio) registaram-se temperaturas médias signifi-

ca8vamente inferiores à média da NC (em especial em Março) e valores de preci-

pitação significa8vamente superiores, em especial no mês de Abril, no qual se 

registou mais do dobro da precipitação e Maio com aumentos que variaram en-

tre 77 e 150%, considerando-se esse período frio e extremamente chuvoso. No 

mês de Junho a situação inverteu-se, com temperaturas médias próximas da NC 

e precipitação significa8vamente inferior, em especial no Douro Superior (Fig. 1).  

A evolução climá8ca ocorrida até finais de Junho de 2016 foi assim extremamen-

te a�pica, reflec8ndo-se na evolução dos somatórios de temperaturas ac8vas, os 

quais, até meados de Março, se man8nham acima da média  de 10 anos e rela8-

vamente a 2015, tendo nesse período ocorrido no entanto uma inversão signifi-

ca8va, ficando actualmente bastante abaixo, quer da média de 10 anos, quer de 

2015 (Fig. 2). 
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Míldio  

As condições meteorológicas a�picas registadas no período de Inverno e Primavera, contribuíram para uma elevada pressão de doenças, em 

especial do míldio. A elevada precipitação e temperaturas amenas ocorridas proporcionaram uma boa conservação e viabilidade dos oóspo-

ros (forma hibernante míldio).  As primeiras infecções registaram-se no início de Abril, em vinhas mais precoces e mais abrigadas, com os 

primeiros sintomas (manchas primárias) a surgirem de forma muito discreta, durante a 3º/4ª semana de Abril. A elevada precipitação regista-

da, em especial, ao longo dos meses de Abril e Maio proporcionou, para além de inúmeras e consecu8vas infecções primárias, condições 

ideais para o desenvolvimento de infecções secundárias, tanto nas folhas como nos cachos. As infecções de míldio ocorreram numa fase pre-

coce e de grande sensibilidade da vinha (cachos visíveis- alimpa), o que conduziu, nalgumas parcelas, à redução do número de cachos. Este 

facto aliado ao elevado crescimento vegeta8vo registado a par8r de Junho, condicionou e dificultou a realização atempada dos tratamentos 

fitossanitários, tendo contribuído para que a doença se 8vesse manifestado com elevada intensidade e man8do por toda a Região, até mea-

dos de Junho, observando-se, com alguma frequência, sintomas �picos de “Rot Brun”. 

Oídio 

Rela8vamente ao oídio, apesar da elevada precipitação ocorrida durante o período de Primavera ter contribuído para uma elevada libertação 

e projecção de ascósporos (principal fonte de inóculo na Região), esta doença não se manifestou, de forma significa8va na região, até finais 

de Junho, não tendo 8do impacto (quan8ta8vo e qualita8vo) na produção. Tal facto deveu-se,  por um lado, o elevado número de tratamen-

tos efectuados preven8vamente contra a doença, em resultado da estratégia  conjunta seguida para o controlo do míldio, e por outro a ele-

vada precipitação ocorrida, que poderá ter potenciado o efeito de “lavagem dos conídios”, reduzindo o inóculo nos cachos.  Os ataques mais 

intensos foram observados já nos finais do mês de Junho em vinhas de castas mais sensíveis, vigorosas, onde não se conseguiu intervir de 

forma atempada na vegetação (despampas e despontas), tendo sido necessário, nesses casos, adoptar uma estratégia de protecção cura8va 

até ao fecho do cacho.  

Aspectos fitossanitários com possível impacto na es�ma�va de produção 

Fig. 3—Emissões de pólen e condições climá8cas registadas para: A– Peso da Régua, B- Valença 

do Douro e C- Vila Nova de Foz Côa. O fluxo polínico atmosférico encontra-se expresso 

em grãos de pólen.m
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Previsão do potencial de colheita - Método Polínico 

Desde 1992 que a ADVID tem vindo a emitir uma estimativa do potencial 

de colheita para a Região Demarcada do Douro, calculada com base no 

Método Polínico, 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 ferramenta de suporte à actividade técnica e 

económica da Região. A actividade de monitorização do pólen tem vindo a 

ser executada pela ADVID através da colocação e recolha de filtros com 

periodicidade bissemanal, pela FCUP através da contabilização dos grãos 

de pólen nos filtros e elaboração da previsão da produção e com o apoio 

financeiro do IVDP. 

Resultados da emissão de pólen 

A captura do pólen em 2016 decorreu nos postos de captação de Peso da 

Régua, Valença do Douro e Vila Nova de Foz Côa, entre os dias 16 de Maio 

e 01 de Julho. Na figura 3 apresentam-se os gráficos da dinâmica da flora-

ção para os três locais (A– Peso da Régua, B– Valença do Douro e C– Vila 

Nova de Foz Côa). 

Resultados da previsão  

O intervalo de previsão para 2016 situa-se entre as 192 e as 211 mil pipas 

de mosto (Quadro 1).  

Esta previsão não teve em consideração os factores pós-florais que possam 
alterar o potencial de colheita es�mado na floração. Entre estes, desta-

cam-se em par8cular, os estragos provocados pela ocorrência de míldio, 

queda de granizo registados no início do  mês de Julho e o rendimento 

industrial de transformação, muito relacionado com o stress hídrico e ter-

mico da videira, podendo, numa fase posterior, afectar os valores apre-
sentados.  

PREVISÃO DO POTENCIAL DE COLHEITA NA RDD 
es8mado em 6 de Julho de 2016 

Unidade Mínimo Máximo 

hL x 1 000 1.054 1.161 

Pipas x 1 000 192 211 

Para mais informações, consultar em www.advid.pt, as comunicações realizadas no 

workshop “Previsão de Produção - Ano Vi cola 2016”. 

Quadro 1 - Intervalo de previsão para o potencial de colheita de mosto em 2016 na RDD. 
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