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O modelo ecofisiológico possui uma estrutura composta por três módulos:
• Módulo Fenológico é uma estrutura padronizada para um número substancial de variedades de vinha Vitis vinifera L., de

temporização fenológica sazonal, através da estimativa graus-dia de temperaturas de quebra de dormência, de
crescimento de gomos, de floração, de pintor e de maturação;

• Módulo da Doença é um módulo empírico para predizer a presença de míldio e oídio (limiares de ocorrência de infeção
primária e secundária) e através da determinação de atrasos ou avanços dos primeiros surtos destas patologias;

• Módulo de Zoneamento possui uma metodologia para descrever a escassez hídrica e determinantes dos limites
macroclimáticos, que condicionam o crescimento da videira, utilizando uma análise de índices climáticos vitícolas.

Todos os módulos são alimentados por séries temporais de dados meteorológicos diários referentes ao período do ciclo
hidrológico e vegetativo.
• Módulo da Sombra incorpora dois sub-módulos para estimar a duração diária da insolação numa vinha por meio da

passagem da radiação solar incidente em qualquer ponto especificado dentro das lacunas do dossel de arvores em sua
vizinhança e para estimar a radiação ativa da fotossíntese em pomares de árvores de fruto com base na proporção do
solo do pomar que é sombreado pelas árvores.

O MODELO

O módulo Zonamento possui um conjunto de índices desenvolvidos por Tonietto e Carbonneau (2004) (índice de secura,
índice heliotérmico ,índice de frio noturno). Além desses índices, o módulo possui o índice bioclimático de qualidade de
Fregoni (1999), o índice de quantificação da amplitude térmica média do ar, o índice hidrotermal (Branas et al., 1946), o
índice de adequação da estação de crescimento (Jackson, 2001), o índice de precipitação da estação de crescimento
(Blanco-Ward et al., 2007) e o algoritmo para estimar o teor potencial de açúcar (Tonietto, 1999).

MÓDULO ZONAMENTO

O módulo Fenológico compreende:
• O modelo empírico de Chuine (2000) para a dormência com base na taxa de arrefecimento, Tótima=6°C (Caffarra e Eccel,

2010);
• O modelo de (Mullins et al., 1992) para o crescimento vegetativo modulado pela primeira sequência de 5 dias

consecutivos com Tmed≥10ºC;
• O modelo Grau de dia de crescimento (Wang, 1960) para modelar o abrolhamento (após o primeiro de Janeiro), floração,

pintor e maturação modelados após o primeiro dia de crescimento do gomo;
Os modelos fenológicos são válidos para as castas brancas Alvarinho, Antão Vaz, Arinto, Avesso, Bical, Ratinho, Chardonnay,
Encruzado, Fernão Pires, Fonte Cal, Gouveio, Loureiro, Malvasia Fina, Moscatel Graúdo, Rabigato, Sercial, Siria, Verdelho,
Viosinho, e para as castas tintas, Alfrocheiro, Aragonez, Baga, Castelão, Cabernet Sauvignon, Jaen, Ramsico, Rufete, Tinta
Barroca, Tinta Caiada, Tinto Cão, Touriga Franca, Touriga Nacional, Trincadeira, Vinhão (Lopes et al., 2008 ). Para as castas
rosé (Pinot Gris e Gewurztraminer), outras tintas (Cabernet Franc, Syrah e Sangiovese) e brancas (Riesling e Viognier), o
módulo também simula a fenologia segundo Parker et al. (2011, 2013);

O módulo Fenológico possui um controle para dias de geada (para o período entre o início da floração e o início do ciclo de
maturação) e de queda de granizo (após a brotação até o final do ciclo de vida da videira). O modelo compara ainda as
condições fisiológicas em cada ano com os valores ótimos para fase do ciclo vegetativo da vinha

MÓDULO FENOLÓGICO

O sub-módulo Míldio determina a infeção primária e secundária do fungo e foi baseado na regra geral descrita por Magarey
(2010). Os episódios destas infeções são modelados com recurso dados meteorológicos.

O SUB-MÓDULO MÍLDIO

O sub-módulo Oídio é baseado no modelo de Avaliação de Risco de oídio da Universidade da Califórnia Davis (Thomas et al.,
1994), derivado de estudos epidemiológicos e validado em todas as áreas de produção de uvas da Califórnia. O sub-módulo
prevê a infeção por ascósporos e conídios usando os dados meteorológicos.
No modelo, o índice de Avaliação de Risco de 60-100 indica que a patogenia se reproduz a cada 5 dias, e um índice de 0-30
significa que o patogenia se reproduz minimamente com uma taxa reprodutiva de 15 dias ou não se reproduz.
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SUB-MÓDULO MÍLDIO

No sub-módulo foi implementado o modelo de Hu et al. (2010). Este modelo calcula a duração da luz do sol (SD) em
qualquer ponto dentro das lacunas do dossel natural de arvores, usando a SD para estimar a quantidade de radiação solar
que passa pelas clareiras do dossel, com base no modelo de Angstrom e Prescott (Angstrom, 1924). Esta radiação solar é
calculada com base na elevação solar, no azimute do sol e no azimute local, na declinação do sol, no ângulo horário e no
ângulo da hora do nascer do sol ao pôr do sol.

O SUB-MÓDULO LACUNAS DE LUZ

Este sub-módulo contém o modelo de interceção de radiação fotossintética ativa de Oyarzun et al. (2007). Essa intercetação
é baseada na proporção do chão do pomar que é sombreado pelas árvores a qualquer momento. Essa intercetação é
calculada a partir de relações geométricas do comprimento da sombra projetada pelas árvores e da configuração do pomar
e está condicionada pela elevação solar, no azimute do sol e no azimute local, na declinação do sol, no ângulo horário e no
ângulo da hora do nascer do sol ao pôr do sol.

O SUB-MÓDULO LUZ DE POMAR
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