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E se sensores avisassem qual
a melhor altura para vindimar?
Dois projectos europeus vão tentar resolver problemas dos agricultores: um quer criar um dispositivo para
os avisar de quando devem vindimar e o outro quer espalhar conhecimento sobre alterações climáticas

Protótipos dos sensores já foram testados no Douro e na Argentina

Agricultura
Teresa Sofia Serafim
Uma equipa europeia liderada pelo
Laboratório Ibérico Internacional de

Nanotecnologia (INL), em Braga, está

a desenvolver um dispositivo com
sensores que será integrado em ca-
chos de uva e que permitirá avisar o

agricultor sobre qual a melhor altu-
ra para vindimar. Para tal, tem 2,7
milhões de euros. Já outra equipa -
também europeia - coordenada pe-
la Universidade de Trás-os-Montes e
Alto Douro (UTAD) vai ter um milhão
de euros para espalhar informação
sobre as alterações climáticas na viti-
cultura entre instituições científicas,

empresas e produtores.
Em meados de 2017, cientistas do

INL tiveram conversas com a em-
presa Sogrape em que procuraram
resolver problemas dos viticultores
através da ciência. Desde então que
o INL e o Instituto de Engenharia de
Sistemas e Computadores - Micro-
sistemas e Nanotecnologias têm de-
senvolvido um dispositivo com sen-
sores colocados em cachos de uva
para medir remotamente o grau de

maturação da uva.
No final de 2018, este estudo ga-

nhou um impulso do programa Ho-
rizonte 2020 da Comissão Europeia.
Com a duração de 36 meses, o pro-
jecto iGrape terá 2,7 milhões de eu-

ros, o que permite reforçar a equipa
e trabalhar com um conjunto de ou-
tros parceiros, nomeadamente com
a Universidade de Freiburg (Alema-
nha), a Universidade de Milão (Itália)
e a Automation (empresa italiana).

No final, pretende-se que seja cria-
da uma tira com sensores que se co-
loca no cacho de uva ainda na fase do

bago de ervilha. "Como são peque-
nos e autónomos, os sensores podem



ser espalhados ao longo da vinha.
Numa área de um hectare podemos
ter uma dezena ou mais deste tipo
de sensores", explica Paulo Freitas,
físico no Instituto Superior Técnico
e vice-director-geral do INL.

Depois, nos meses antes da vin-
dima, os sensores enviarão infor-
mação sobre a maturação da uva
para um posto na vinha. Por fim, a

informação chegará ao agricultor
através do telemóvel, por exemplo.

"0 objectivo final é dar essa infor-

mação ao agricultor de maneira bara-

ta, fiável e instantânea para que pos-
sa decidir que parcela vai vindimar
na melhor altura possível", diz Paulo

Freitas, indicando que actualmente
o cacho de uva ou é analisado em
laboratório ou em espectrómetros
móveis. Este dispositivo pode ser im-

portante em regiões com orografia
elevada como o Douro, onde as par-
celas têm exposições solares variadas

e a vindima pode variar duas ou três
semanas em cada parcela.

Numa segunda parte do trabalho,
pretende-se medir o stress hídrico da
videira por detecção óptica. "Em zo-
nas secas como Douro, até antes de
Julho, a planta pode já estar com falta
de água", frisa Paulo Freitas. Agora
essa medição é feita com equipamen-
tos atrelados a um tractor para apa-
nhar folhas e extrair-se a sua água.

Além de simples
e remoto, a ideia é
que o dispositivo
seja reutilizável
e barato: estima-se

que cada conjunto
de sensores custe
dez euros

Espera-se ainda que o dispositivo
seja reutilizável e barato: estima-se

que cada conjunto de sensores custe
dez euros. "Se se comprar 100 para
se espalhar pelas vinhas, fica em mil
euros, o que já é razoável", refere.

Até agora, os protótipos foram tes-
tados em vinhas na zona do Douro e

na Argentina. Contudo, o sistema po-
de ser usado noutras regiões ou pa-
ra detectar o nível de maturação de
frutas em contentores ou armazéns.
E ajudará a enfrentar as alterações
climáticas? "A informação que se tira
depois pode ser trabalhada em várias

coisas", responde o físico.
As alterações climáticas na vinha

são o tema do Clim4Vitis, um projec-
to também financiado pelo Horizonte
2020 e coordenado pela UTAD (que
terá 350 mil euros). 0 objectivo do

projecto é a transferência de conhe-
cimento das instituições científicas
de elevado desempenho na ligação
com empresas (da Universidade de

Florença, do Instituto de Ciência
e Tecnologia do Luxemburgo e do
Instituto de Investigação sobre o Im-

pacto Climático de Potsdam) para as

instituições com baixo desempenho
(a UTAD), empresas e produtores. 0
projecto tem ainda a participação da
Sociedade Portuguesa de Inovação.
"Um exemplo em Portugal"
A primeira iniciativa do projecto
de três anos ocorre até amanhã na
UTAD. Além de conferências com es-

pecialistas e de oradores como José

Roquette (presidente da Herdade do

Esporão), haverá workshops e um
curso sobre alterações climáticas. 0
evento dirige-se a investigadores ou
produtores e tem entrada gratuita.

Durante o projecto, também se-
rão desenvolvidos modelos cada vez
mais completos da videira e a análise
dos potenciais impactos das altera-

ções climáticas na videira. Afinal, co-

mo explica João Santos (da UTAD e

investigador responsável pelo projec-
to), há duas questões centrais sobre

as alterações climáticas na vinha.
"A descida da temperatura fará

com que as castas que eram mais
adaptadas ao Sul do país ou às zo-
nas mais quentes possam migrar pa-
ra norte e para maiores altitudes e

zonas mais frescas no futuro", diz.
Há ainda a situação hídrica: os ce-

nários climáticos apontam para uma
diminuição da precipitação para Por-

tugal. "Por isso, têm de ser feitas me-
didas de adaptação e de mitigação
desses impactos praticamente de

parcela a parcela, porque as condi-

ções climáticas são diferentes."
Sobre a forma como o sector viti-

vinícola está a encarar as alterações
climáticas, João Santos elogia-o: "É

um exemplo em Portugal. Acho que
está muito avançado nesta questão."
E salienta que as grandes empresas e

produtores, assim como os pequenos
e médios produtores jovens e com
formação académica, já têm tomado
medidas a pensar num clima futuro
diferente do actual.
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