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1. Introdução
• Utilização de sensores digitais terrestres, capazes de estimar o potencial
hidrico, podendo apresentar-se como uma importante ferramenta para auxiliar
o produtor na tomada de decisão;
• Aquisição de dados a partir da sensorização, facilitando procedimentos para
uma viticultura digital, permitindo a identificação de fenómenos não
percetíveis a olho nú.
• Obtenção de dados/informação, através de processos não destrutivos

1. Introdução
O trabalho teve como objetivos:
• i) Correlacionar dados espectrais da folha com a medição em campo do
potencial hídrico de ramo a partir de uma câmara Scholander.
• ii) Analisar se o uso de um espectroradiómetro de campo, pode estimar o
potencial hídrico de ramo.

2. Delineamento experimental

• O ensaio: Ano 2019 numa parcela de Vitis vinífera cv. Loureiro de 5,5 ha,
concelho de Ponte de Lima Viana do Castelo, Norte de Portugal
(41°40'32.16"N 8º32'6.21"W, altitude 175 m);

• O solo: textura franca (50 % areia, 31 % limo e 19 %), MO 2,65 % e um pH
de 5,4. Parâmetros hídricos 0,231 m3.m-3 (pF 2; 10 kPa) e 0,121 m3.m-3 (pF
4,2; 1,55 MPa);

• A vinha: Loureiro (ano 2001), porta-enxertos 1103P, orientação Norte- Sul,

•

compasso de 2 m x 3 m (1666 plantas ha-1), em cordão simples ascendente.
A rega: gota a gota ( q = 4 L.h-1)

• As necessidades de rega foram estimadas semanalmente, calculando a
evapotranspiração cultural (ETc, Kc de 0,7).

2. Delineamento experimental
• Controlo da precipitação e temperatura através de estação
meteorológica;
• Duas estratégias de rega: Rega Completa (RC; 100 ETc) e Rega Deficitária
(RD, 50% da ETc) e um controlo sem rega (SR).
• Total da amostra: Medição de 40 folhas;
• Fase 1 – Medição da refletância espectral página superior da folha
através de um espectro-radiómetro de campo.
• Fase 2 – Medição do potencial de ramo através de uma câmara
Scholander.
Duas repetições de cada estratégia: 4
filas, 5 videira por fila, duas filas
extremas funcionaram como
bordadura

2.1 Material e Métodos
Câmara Scholander - Potencial hídrico de ramo

Espectro-radiómetro de campo (ASD FS4)

2.1 Material e Métodos
• Regressão parcial de mínimos quadrados (PLSR): variáveis preditivas os valores de refletancia.
• Ajustes:
• i) com os valores de refletância originais
• ii) aplicando a transformação Standart Normal Variate (SNV)
• iii) aplicando Area Normalization (NA)
• Janelas:
• Visivel-VIS: 350 nm-700 nm
• Infravermelho próximo-NIR: 701-1000 nm
• Infravermelho de onda curta-SWIR: 1001-2500 nm
• Combinações (VIS+NIR; NIR+SWIR e VIS+SWIR)
• Espectro electromagnético completo (VIS+NIR+SWIR:350–2500 nm)

3. Resultados e Discussão

3. Resultados e Discussão
Tabela 1. PLSR para refletância originais

3. Resultados e Discussão
Tabela 2. PLSR para Standard Normal Variate (SNV)

3. Resultados e Discussão
Tabela 3. PLSR para Area Normalization (AN)

3. Resultados e Discussão
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4. Considerações Finais
Melhores modelos: VIS+SWIR (350-700nm e 1001-2500 nm) e com o espectro completo VIS+NIR+SWIR (3502500 nm).
Coeficiente de determinação:
Ajuste: Rf2=0.659 (RMSEf=0.979 bar) para espectro completo sem transformação e Rf2=0.754 (RMSEf=0.830 bar)
para com VIS+SWIR com aplicação a transformação SNV.
Validação: Rv2=0.521 y um RMSEv=1.184 (bar) janelas espectrais VIS+SWIR e SVN
De uma forma geral, a aplicação das transformações SNV e NA, melhoram os valores Rv2, para além de reduzir a
complexidade dos modelos que diminui o numero de fatores do modelo.
Este trabalho, coloca em evidencia a utilidade da espectroscopia de campo, como método de medição rápido e
não destrutivo para a estimação do potencial hídrico da vinha.
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