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SENSORES “LOW-COST” PARA APOIO À DECISÃO E USO
MAIS EFICIENTE DE ÁGUA EM VITICULTURA
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Resumo
A sustentabilidade da atividade vitícola está
cada vez mais dependente do uso de novas
tecnologias e sensores de baixo custo têm
surgido como a forma mais barata de
monitorizar a vinha e de apoio à decisão. Uma
dessas tecnologias recentes é o uso do
telemóvel (smartphone) como forma rápida e
simples de trocar e receber informação em
tempo real, e como instrumento de recolha de
imagens RGB e no infravermelho (IV) térmico
(Petrie et al., 2019). No entanto, a validação
destas novas ferramentas “low-cost” é
obrigatória para avaliarmos a sua robustez e
aplicabilidade prática.

Palavras Chave: termografia, telemóvel, rega de
precisão, tomada de decisão.

Objetivo
Otimizar abordagens metodológicas simples de
fenotipagem da videira baseadas no uso de
sistemas de imagem térmica “low cost” e
caracterizar melhor a regulação térmica de
diferentes castas.

Resultados
Às 17h, os valores mais elevados de ΔT(Tc–Tar) foram
observados em condições de sequeiro (Fig. 1A) e para
todas as castas. A T. Franca apresentou os valores mais
elevados de ΔT(Tc–Tar) das três castas. A 𝑔 foi 69% e
64% superior em condições FI e DI, respetivamente,
face a NI corroborando assim os dados térmicos (Tc,
ΔT(Tc–Tar)). Os valores de PRI foram mais elevados às 14h
e não diferiram entre regimes de rega, tal como o
NDVI. O NDVI apresentou valores superiores para a T.
Fêmea e a T. Nacional.

Metodologias
Dois ensaios foram levados a cabo: um localizado em
Reguengos de Monsaraz, Alentejo, e o segundo em
Dois Portos, Torres Vedras, Oeste. Estudaram-se três
castas: Touriga Fêmea; Touriga Franca e Touriga
Nacional. No Ensaio I implementaram-se 3 regimes de
rega: conforto hídrico (110% ETc) (FI); rega deficitária
(DI) (55% ETc); e sequeiro (NI). No Ensaio II, as videiras
foram mantidas em sequeiro. As medições realizaram-
se às 10:30h, 14:30h e 17h. Mediu-se: 1) temperatura
da sebe (𝑇 ) com uma FLIROne (Flir Systems, EUA); 2)
a conductância estomática ao vapor de água (𝑔 ) (LI-
1600, Li-COR, EUA); 3) os índices de reflectância NDVI
e PRI e 4) estimaram-se ainda os índices térmicos
ΔT (Tc-Tar), CWSI e Ig.

Resultados (cont.)

As medições feitas com a FLIROne, e no momento de 
maior stress, permitiram diferenciar os diferentes 
tratamentos de rega/níveis de stress. Todavia mais 
medições são necessárias para aferir o seu uso para 
comparação de castas.
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Figura 1. (A) Imagens térmicas e RGB de videiras da
casta T. Franca, tiradas às 17:00h, do lado exposto
ao sol, com a câmara FlirOne (80x60 pixels,8-
14μm,ε=0,96) acoplada a um smartphone e
analisadas com o software Flir Tools (Flir Systems,
EUA). Dados da Tc e ΔT(Tc–Tar) são médias das
“regions of interest –ROI” (pontos) selecionados das
imagens térmicas (n=16). A Tar variou entre 36,1°C
e 36,2°C e velocidade do vento rondou os 1.6 m/s.
(B) Condutância estomática ao vapor de água (gs,
cm/s) medida no dia 7 de agosto (4 dias após rega,
máximo stress), com porómetro LI-1600 (Li-COR,
EUA). As barras verticais indicam o erro padrão
positivo (n=6). (C) Correlação entre o índice térmico
ΔT(Tc–Tar) e a 𝑔  para a casta T. Franca.
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