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A modelação da fenologia tem uma ampla aplicação em vi cultura, sendo importante para o planeamento das prá cas 

culturais, como a gestão da parede vegeta va, no controlo de pragas e doenças, entre outros aspectos. Além disso, é tam‐

bém um importante instrumento na avaliação do impacto da alteração climá ca à escala regional e da parcela. Na Região 

Demarcada do Douro (RDD), o modelo de fenologia Sigmoide 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 Vi cola 

(parcelas de referência). 

Período da floração–  Datas observadas 

No geral, previa‐se que a floração ocorresse dentro do período normal, em relação à média observada (2014‐2021), na 

maioria das parcelas para as castas Touriga Francesa, Touriga Nacional e Moscatel Galego nas três sub‐regiões. Esse resul‐

tado confirmou‐se à excepção das parcelas I e U, que anteciparam. A floração decorreu de 12 a 26 de Maio nas parcelas 

monitorizadas e representadas na figura 1. 

Figura 1. Datas da floração em 2022 e médias (2014‐2021) nas parcelas assinaladas. 

Nota: Nas parcelas assinaladas a cor de laranja (I e U), a floração em 2022 antecipou rela vamente à data média (2014‐

2021). Nas parcelas assinaladas a verde (D, H, M, N, O, R, S, T e V), a floração decorreu na época normal.  

Evolução da temperatura ac va 

A evolução da temperatura ac va (∑ temperatura média diária acima de 10°C), após a data observada da floração, é im‐

portante para prever o período do pintor. Nesse sen do, pode observar‐se, como exemplo, que na estação meteorológica 

de Soutelo do Douro, a temperatura ac va registada no presente ano é superior a 2021 e à média desde 2014 (Figura 2).  



Previsões para o período do pintor 

Foram analisados os dados meteorológicos actualizados até 1 de Julho, através do modelo de fenologia Sigmoide, para pre‐

ver o pintor nas castas Touriga Nacional, Touriga Francesa e Moscatel Galego. As datas previstas variam de 10 a 28 de Julho, 

em função das sub‐regiões e castas (Figuras 3 e 4).  

O pintor nas castas Touriga Nacional, Touriga Francesa e Moscatel Galego antecipará nas três sub‐regiões, rela va‐

mente à média dos anos anteriores (2014‐2021) 

Figura 3. Representação das parcelas de referência e respec vas datas previstas para o pintor. 

Nota: A cor de laranja estão assinaladas as parcelas (I, N, O, P, T, U e V) com previsão de antecipação do pintor rela va‐

mente à data média observada (2014‐2021). Nas parcelas assinaladas a verde (H, M e R), o pintor decorrerá no período 

normal. E, por úl mo, na parcela a cor azul (S) corresponderá a um atraso. 
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Figura 2: Somatório das tempera‐

turas ac vas registadas em 2022 

(linha vermelha), 2021 (linha azul) 

e a média do período 2014‐2021

(linha verde) na estação meteoro‐

lógica de Soutelo do Douro desde 

1 de Janeiro até 1 de Julho. 



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

Técnicos, a par r dos dados recolhidos pelos Associados, no âmbito do projecto do Observatório Vi cola da Região Demar‐

cada do Douro, e previsões realizadas em colaboração com a UTAD, na pessoa do Professor João Santos.   
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Figura 4. Representação das datas previstas do pintor (cor castanho escuro) das castas Touriga Nacional (TN), Touriga 

Francesa (TF) e Moscatel Galego (MG). O gradiente de cores assinalado a castanho (do escuro ao mais claro) representa o 

erro associado à data prevista (+/‐ 5 dias). Por úl mo, está assinalada também, a vermelho, a data média no período 2014‐

2021. 

Nota: As parcelas estão ordenadas pela cota e casta (ordem crescente). 


