PLATAFORMA
GRANODURO.NET
para utilizadores do sector do
trigo duro

SETOR DO TRIGO E
ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

PLATAFORMA GRANODURO.NET
PARA O SETOR DE TRIGO DURO

A produção de trigo duro e massa são

Granoduro.net é um sistema comercial de Apoio

altamente

condições

à Decisão para a gestão sustentável da cultura

meteorológicas e climáticas. As alterações

do trigo duro, utilizado por agricultores, técnicos

climáticas estão a causar eventos climáticos

e agrónomos da cadeia de abastecimento da

extremos, como secas e ondas de calor. No

Barilla. Ele fornece conselhos para na gestão da

futuro, com a continuação das alterações

cultura com base em dados meteorológicos

climáticas, antecipar esses eventos será crucial

observados e previsões futuras.

afetados

pelas

na adaptação do setor de produção do trigo
duro.

No âmbito do projeto MED-GOLD, uma nova
funcionalidade de protótipo foi adicionada ao

alterações

sistema, utilizando previsões sazonais. Esta

climáticas apresentam diversos desafios nos

funcionalidade é apresentada neste guia de

processos

utilização.

A

variabilidade
de

climática
tomada

e

as

de

decisão

dos

produtores de trigo duro, como na gestão
agrícola

(por

exemplo,

planeamento

da

fertilização e proteção de culturas), gestão de
stock e decisões estratégicas a longo prazo (por
exemplo, seleção de novas variedades e áreas
de

cultivo).

particularmente

Os
as

serviços
previsões

climáticos,
de

variáveis

climáticas e índices bioclimáticos, podem apoiar
decisões críticas ao longo da cadeia alimentar
do trigo duro.
Leia mais sobre Serviços Climáticos para o Setor do
Trigo Duro e Massa no boletim informativo MEDGOLD.

Os utilizadores registados podem aceder à
ferramenta através: www.horta-srl.com

SOBRE O MED-GOLD
O MED-GOLD é um projeto europeu com a
duração de 4 anos que pretende "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 os serviços
climáticos para minimizar os 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.

Granoduro.net | Guia do utilizador

Selecione a
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PÁGINA 2
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Selecione o serviço do seu interesse
Fenologia da cultura: previsão dos principais estados da cultura
Risco de doença: previsão de risco para as principais doenças do trigo
Indicadores climáticos: previsão do equilíbrio hidrológico e stress
provocado pelo frio e pelo calor

funcionalidade
previsão sazonal
("Seasonal Forecast")

Valores históricos: dados históricos sobre indicadores climáticos
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Selecione o mês em que a

5

Descarregar os dados

6

Seção de ajuda (mostra informações

previsão é emitida

4 Dados apresentados em tabela

adicionais sobre a ferramenta)

Este projeto recebeu financiamento do programa Horizonte 2020 para a Investigação
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PÁGINA 3

CASO 1
É um técnico que trabalha para uma organização de produtores de trigo duro. É
fevereiro e quer aconselhar os seus associados sobre a aquisição de produtos
fitofármacos. Muitos deles foram afetados pela fusariose do trigo no ano
passado, e este ano quer ajudar os agricultores a planearem os tratamentos com
bastante antecedência.
Haverá risco elevado de doenças durante o período de crescimento da cultura?
1.
2.
3.
4.
5.

Primeiro, selecione a zona da cultura na sua região de interesse.
Selecione a funcionalidade da previsão sazonal.
Em seguida, verifique o painel de risco das doenças.
Escolha a doença que lhe interessa (por exemplo: fusariose do trigo).
Especifique o mês em que a previsão é emitida, relevante para o seu caso (por
exemplo, fevereiro).

Será gerado um gráfico com uma linha verde que indica as fases observadas da cultura, pontos amarelos
indicam o momento em que esses estados serão atingidos e as linhas cinzentas mostram a evolução da
fenologia da cultura com base nas previsões sazonais.
A previsão sugere elevado risco de fusariose do trigo nos meses de abril e maio, durante os estados de
desbaste e floração do trigo duro. O risco das doenças permanece alto até que a maturação de farinha
macia seja atingida.
De seguida, pode repetir o processo para diferentes locais na sua região de interesse e obter mais
informações.
Com base nesta previsão sazonal, pode adicionar um aviso precoce no próximo boletim periódico que
vai enviar aos associados, alertando-os do risco, atempadamente. Isso irá ajudar a planear a compra de
produtos para proteção da planta.
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PÁGINA 4

CASO 2
É um agricultor que cultiva trigo duro em diferentes locais perto da cidade
italiana de Ravenna. Está no início da campanha e quer ter certeza de aplicar a
quantidade e o tipo correto de fertilizante azotado quando a cultura tem maior
necessidade de nutrientes. Sabendo que a aplicação de fertilizantes tem um
impacto direto no rendimento e na qualidade dos grãos, precisa de conhecer as
condições climáticas para planear adequadamente.
Irá estar húmido ou seco durante a aplicação dos fertilizantes?

1. Selecione um dos seus locais de cultivo.
2. Em seguida, escolha a funcionalidade de previsão sazonal
3. Selecione o painel dos indicadores climáticos
4. Escolha o indicador de balanço hidrológico entre o início do alongamento da haste
e o final do espigamento (SPEI), período com elevada necessidade de nutrientes.
5. Finalmente, escolha o mês em que a previsão é emitida (por exemplo, fevereiro).

Irá verificar que o período de fertilização será mais seco do que o normal. Portanto, está
confiante de que não terá problemas em entrar no campo durante o alongamento da haste
para distribuir a quantidade certa de fertilizante assegurando que a sua cultura não terá
défice de nutrientes.
Este documento foi desenvolvido pelo Centro de Supercomputação de Barcelona (BSC), 2021.
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