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SETOR DO VINHO &
ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

DASHBOARD MED-GOLD
PARA O SETOR DO VINHO

A produção de uvas e vinhos é fortemente
afetada pelo tempo e pelo clima. As

O Dashboard MED-GOLD é uma ferramenta
de visualização de fácil utilização para o

alterações climáticas estão a causar
eventos climáticos extremos, como secas e
ondas de calor, os últimos anos foram um
verdadeiro desafio para os viticultores e
produtores de vinho. No futuro, com a
continuação das alterações climáticas,
antecipar esses eventos será fundamental
na adaptação do setor vitivinícola.

setor do vinho, que fornece acesso a
informações sobre o clima passado e
previsões para o clima futuro em diferentes
escalas temporais. A ferramenta foi
desenvolvida em conjunto com utilizadores
do setor para garantir que reflete as suas
necessidades e expectativas.

A variabilidade climática e as alterações
climáticas colocam diversos desafios nos
processos de tomada de decisão dos
produtores de vinho, tais como, na
definição de estratégias a longo prazo, na
viticultura, enologia e gestão de stocks. Os
serviços climáticos, particularmente as
previsões de variáveis climáticas e índices
bioclimáticos,
decisões.

podem

apoiar

essas

Leia mais sobre Serviços Climáticos para o Setor da
Uva e do Vinho no boletim informativo MED-GOLD.

Pode aceder ao DASHBOARD MEDGOLD
através da ligação: dashboard.med-gold.eu

SOBRE O MED-GOLD
O MED-GOLD é um projeto europeu com a
duração de 4 anos que versa "Transformar
informações relacionadas com o clima em valor
agregado para os sistemas agroalimentares
tradicionais do mediterrâneo: uva, azeitona e
trigo duro". O MED-GOLD visa tornar a
agricultura e os sistemas alimentares europeus
mais resilientes, sustentáveis e eficientes face às
alterações
climáticas,
utilizando
serviços
climáticos para minimizar riscos e custos.

Este projeto recebeu financiamento do programa Horizonte 2020 para a Investigação
e Inovação da União Europeia ao abrigo do Contrato de Financiamento nº 776467.

DASHBOARD MED-GOLD | Guia de utilização

1 Escala temporal

PÁGINA 2

2 Tipo de variáveis

Clima histórico: informações passadas e próximas do presente
Previsão sazonal: previsões para os próximos meses
Projeções a longo prazo: cenários futuros para o século 21

Variáveis climáticas: dados de temperatura e precipitação
Índices bioclimáticos: indicadores que têm em
consideração o clima e a fenologia da videira, p.e.
temperatura média do ciclo vegetativo
Índices de risco para o vinho: risco de doenças ou danos
causados pelo calor

1
4

2

3
5

6

7
8

3

Região de interesse

5

Variável de interesse

p.e. "Douro" ou "Iberian

(passe o cursor sobre

Peninsula" (Clima histórico)

cada variável para

7

mudam de acordo com a
escala temporal selecionada,

obter uma explicação)

4

Localização
(pesquisa por coordenadas
geográficas, cidade ou país)

6

Outras opções / filtros que

p.e. previsão de skill, cenário de
emissão de gases com efeito estufa

Período de
interesse

8

Exportar dados

Este projeto recebeu financiamento do programa Horizonte 2020 para a Investigação
e Inovação da União Europeia ao abrigo do Contrato de Financiamento nº 776467.
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PÁGINA 3

CASO 1
É um viticultor. Estamos em março e precisa decidir quanto stock de produtos de
proteção das plantas necessita de comprar para a próxima campanha. Primaveras
chuvosas e quentes favorecem o aparecimento de doenças nas vinhas.
Será esta primavera particularmente seca ou húmida?
1. Comece por selecionar a escala temporal “Seasonal Forecast”, para verificar se a
primavera será mais seca ou húmida relativamente ao normal para a sua área.
2. Nas variáveis bioclimáticas, selecione precipitação na primavera (SprR).
3. Selecione o ano corrente.
4. Escolha o mês corrente como data de início: é o mês em que a previsão é elaborada.
5. Digite as coordenadas geográficas da sua vinha.

RISCO DE PRAGAS &
DOENÇAS?

Para melhor avaliar o risco de
pragas ou doenças, pode
também avaliar a previsão de
temperatura nas
variáveis”Climate” a par com
informação de precipitação
na primavera.

O QUÃO PRECISA É
A PREVISÃO?

Ative o filtro de skill
(habilidade) para ocultar
áreas onde a previsão não
apresenta qualidade superior
ao histórico para o apoio na
tomada de decisão.

Mais húmido do que a normal
(tercil superior, 66.7-100)

Normal
(tercil médio, 33.3-66.7)

Mais seco do que a normal
(tercil inferior, 0-33.3)

QUANTO ACERTADA FORAM AS
PREVISÕES DA PRECIPITAÇÃO DE
PRIMAVERA NO PASSADO?

Ao clicar no mapa, um gráfico aparecerá
onde os pontos representam a precipitação
realmente ocorrida na primavera nos
últimos anos, e os quadrados mostram as
previsões que o modelo faria (acima do
normal, normal e abaixo do normal).

Pode descarregar o mapa e o gráfico, discutir com o departamento de compras, e planear a
compra de produtos de proteção das plantas com base nas previsões sazonais e na sua precisão
para a área.
Este projeto recebeu financiamento do programa Horizonte 2020 para a Investigação
e Inovação da União Europeia ao abrigo do Contrato de Financiamento nº 776467.
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CASO 2
A sua empresa de vinhos está preocupada com o impacto que as alterações
climáticas terão no seu vinho icónico mais vendido. A variedade de uvas usada na
produção deste vinho tem um crescimento ideal entre 16 e 19 ºC. Portanto, se a
videira for exposta a temperaturas mais altas no futuro, será necessário procurar
locais alternativos para manter a sua produção.
Estará a qualidade do seu vinho ameaçada pelas alterações climáticas?

1. Primeiro, selecione no dashboard as projeções a longo prazo.
2. Selecione a temperatura média do ciclo vegetativo (GST) nos índices bioclimáticos.
3. Em seguida, selecione o período de tempo para o qual deseja ver as temperaturas no
futuro (p.e. 2031-2060).
4. Escolha um cenário de emissão (p.e. emissões intermédias de gases com efeito estufa).
5. Escreva o nome da localidade mais próxima da vinha.

Nesta situação, a temperatura média do ciclo vegetativo na área escolhida deverá estar acima de 20
graus Celsius o que a coloca acima do valor ideal para a variedade de uva usada.
Pode exportar dados do mapa como uma tabela .csv e usar o Excel para encontrar outras áreas
geográficas com temperatura mais adequada para a produção do seu melhor vinho, no futuro.
SABIA QUE?
Espera-se que as emissões de gases com efeito de estufa (por exemplo, CO₂) aumentem no futuro, aumentando as
temperaturas globais. Os cientistas definiram diferentes cenários de evolução das emissões, conhecidos como Representative
Concentration Pathways (RCPs). Os cenários de emissão intermédia (RCP4.5) e alta (RCP8.5) estão disponíveis para seleção
no dashboard MED-GOLD, correspondendo a um aumento na temperatura global de 1,1-2,6°C e 2,6-4,8°C, respetivamente.

Este documento foi desenvolvido pelo Barcelona Supercomputing Center (BSC), 2021 (v2).
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