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Drones e robôs já 
são habituais nas 
vinhas para ajudar 
a aperfeiçoar 
a qualidade 

A tecnologia não substitui a arte, mas ajuda. E cada vez mais 
as grandes empresas recorrem à agricultura de precisão, 
urna forma de produzir mais e melhor, poupando o am alente. 

—ILÍDIA PINTO 
ilidia.pinto@dinheirovivo.pt  

Mais do que a mecanização, quase 
banal em muitas explorações, é a 
agricultura de precisão que constitui 
a nova grande aposta no agroali-
mentar. A vitivinicultura não é ex-
ceção. Drones, robôs, câmaras de in-
fravermelhos, leituras de NDVI (ín-
dice de vegetação por diferença nor-
malizada), mapas de PCD (plan cell 
density), as siglas são muitas e toma-
ram conta das vinhas. E até os meros 
tratores têm hoje GPS, computador 
de bordo e ar condicionado. Uma 
forma de contornar a cada vez mais 
aguda falta de mão-de-obra no se-
tor, mas sobretudo tirar partido da 
tecnologia para melhorar a quanti-
dade e a qualidade das uvas e dos vi-
nhos. Com  a época de vindimas em 
pleno, o Dinheiro Vivo foi saber 
como está a tecnologia a mudar a vi-
tivinic-ultura em Portugal. 

Aveleda usa drones 
no controlo da vinha 

Aveleda, a maior empresa da Região 
dos Vinhos Verdes, começou neste 
ano a itsar drones para fazer a leitu-
ra PCD (plan cell density) das suas 
áreas, que consiste numa fotografia 
aérea que revela padrões cromáti-
cos das vinhas, permitindo perce-
ber diferentes estados de vigor, teor 
de azoto ou necessidade de água em 
cada parcela. Planeia de forma mais 
exata a vindima consoante o estado 
de maturação das videiras, entre  

outras opções. 
"Com quase 400 hectares só na 

Região dos Vinhos Verdes, é irreal 
acharmos que vamos conhecer as 
vinhas todas. Assim, conseguimos 
determinar a datas apropriadas 
para vindimar áreas distintas de 
cada parcela que, a olho nu, nos pa-
recem todas igualmente verdinhas 
e esperamos obter mostos mais 
homogéneos", diz o diretor de vi-
ticultura. Pedro Barbosa admite 
que, um dia, a empresa gostaria de 
alargar este serviço aos seus forne-
cedores de uva. A Aveleda vindima 
anualmente cerca de 2,2 milhões 
de quilos das suas quintas e com-
pra mais oito ou nove milhões de 
quilos a 1200 fornecedores. 

A falta de mão-de-obra, que, diz 
"se está a tomar um problema gra-
ve", tem levado a empresa a apos-
tar crescentemente na mecaniza-
ção da colheita. Mas para os vinhos 
topo de gama a vindima ainda é fei-
ta à mão, de forma seletiva. "É mais 
lenta, mais dispendiosa, mas garan-
te-nos o supremo de qualidade", 
frisa Pedro Barbosa. O próximo pas-
so é tentar automatizar outras tare-
fas que não aportam valor, como o 
corte de ervas. Até ao final do ano, 
na Aveleda pretende ter um mini-
trator autónomo, que está a ser 
desenvolvido pelo INESC TEC. 

RoMoVi, o robô para 
as vinhas de encosta 

Se mecanizar a agricultura já é um 
enorme desafio no Douro, o que  

dizer da vontade de avançar com 
a automatização inteligente nas 
vinhas de encosta? É essa linha de 
trabalho que o INESC TEC tem 
vindo a trabalhar, desde 2014, em 
parceria com a Universidade de 
Trás-os-Montes e Alto Douro 
(UTAD), e que levou ao desenvol-
vimento da linha AgRob, peque-
nos robôs para o setor agrícola e 
florestal, capazes de executar tare-
fas diversas desde a monitoriza-
ção da vinha a operações como a 
pulverização, a poda ou a colhei-
ta seletiva. O protótipo, cuja tec-
nologia foi validada na Quinta do 
Seixo, da Sogrape, vai agora dar 
lugar ao produto final e há já um 
consórcio, que inclui a portugue-
sa Tekever, a tomadora da tecno-
logia, que irá desenvolver a ver-
são comercial: o RoMoVi, que só 
chegará ao mercado lá para 2020. 
O objetivo é aumentar a eficiên-
cia da atividade agrícola, contri-
buindo para uma maior sustenta-
bilidade, na medida em que os 
tratamentos passarão a ser aplica-
dos em função das reais necessi-
dades da vinha, explica Filipe Ne-
ves dos Santos. 

Gran Cruz planeia 
vindima mecânica 

A Gran Cruz, o maior exportador 
de vinho' do Porto, investiu em 
2014 naquela que é, provavel-
mente, a "adega com mais tecno-
logia do país", mas que serve es-
sencialmente "para respeitar a in- 

Tecnologias como o 
NDVI permitem cortar 
custos e aumentar a 
produtividade, tendo 
também grande 
impacto no ambiente 
ao reduzir o uso 
de herbicidas. 

tegridade da matéria-prima", diz 
o diretor-geral da empresa, Jorge 
Dias. Basta ter em conta que na 
dita adega, em Alijó, resultado de 
um investimento de 20 milhões 
de euros, há uma triagem diferen-
ciada das uvas em quatro mo-
mentos distintos. Na última, a se-
leção é feita "bago a bago, com 
uma câmara de alta definição" 
que permite que "só bagos imacu-
lados" passem para a cuba. Quatro 
anos depois, Jorge Dias diz-se "sa-
tisfeitíssimo" com os resultados. 
No entanto, lembra que "a tecno-
logia por si só não faz nada, é pre- 
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Os drones e a leitura 
PCD na Aveleda são 
contratados à Agroin-
tel, da Bodegas Martin 
Codax 
2 A adega da Gran 
Cruz, totalmente auto-
matizada, conta com 
35 km de tubos e mais 
de -ioo km de cabos 
de dados 
3 Adega da Nogueira, 
da Taylor's, e os seus 
32 tanques de fermen-
tação com sistema de 
pistões mecânicos 
4 O AgRob 1/16 é o 
robô desenvolvido 
peto INESC TEC para 
as vinhas de encosta 
FOTO: RUI MANUEL FERREIRA/GI 

e DIREITOS RESERVADOS 

adegas totalmente mecanizadas, 
onde tem cubas abertas com pisa-
dores mecânicos e onde recebe as 
uvas dos seus viticultores. 

ciso conhecimento e paixão, o 
que se aplica quer na adega, quer 
na vinha". A Gran Cruz tem 200 
hectares de vinha na Quinta de 
Ventozelo, e aí recorre aos infra-
vermelhos e à tecnologia NDVI 
(índice de vegetação por diferen-
ça normalizada) para, mediante as 
cartas de vigor das plantas, afinar 
a colheita e fazer "lotes mais ho-
mogéneos e equilibrados". Para o 
próximo ano espera já ter um pe-
queno avião telecomandado. 
Também em 2019 quer começar a 
experimentar a vindima mecâni-
ca, porque "o problema da mão de  

obra está a ser dramático", di7 Jor-
ge Dias. 

Taylor's constrói 
patamares a laser 

Na Fladgate Partnership, dona da 
Taylor's, a mão-de-obra "não é um 
problema", di7 o responsável de 
enologia, David Guimaraens. 
Com  350 hectares de vinhas no 
Douro distribuídos por 11 quintas, 
o grupo conta todos os anos com 
cerca de 400 trabalhadores para as 
vindimas. E a aposta vai no senti-
do de, quer na vinha quer na ade- 

ga, "ir buscar o melhor dos dois 
mundos" para diminuir a "penosi-
dade do trabalho". Mas não só. 
A Fladgate desenvolveu "um mo-
delo de viticultura sustentável" 
para a região, distinguido em 2009 
como prémio BES Biodiversidade, 
assente na construção de patama-
res estreitos, só com uma linha de 
vinha, o que permite o corte de er-
vas no talude por via mecânica, di-
minuindo em mais de 70% o uso 
de herbicidas. Para resolver o pro-
blema da erosão, recorre à tecno-
logia laser instalada no próprio 
bulldozer para construir estes pata- 

mares com uma inclinação longi-
tudinal de 3%, que permite con-
duzir as águas da chuva até um 
ponto de drenagem. 

Também nas adegas a tecnolo-
gia vai evoluindo. Líder de merca-
do nas categorias especiais, a Flad-
gate manteve a sua aposta na pisa 
a pé, "o método perfeito para fazei 
um vintage", em cinco das suas 
adegas, embora comece a comple-
mentá-la com a pisa mecânica na 
parte final do processo de fermen-
tação nos lagares tradicionais. Já 
para a restante gama dos seus vi-
nhos dispõe de duas modernas  

Esporão e os tratores com 
GPS e computador de bordo 

No Alentejo, a mecanização é sim-
ples, atendendo ao tipo de terre-
no, mas nem por isso o Esporão 
pretende usá-la de forma indiscri-
minada. Pelo contrário. O diretor 
agrícola garante que a empresa 
uríli7a "toda a tecnologia disponí-
vel no conhecimento e na análise 
critica da atividade", mas que no 
que diz respeito aos recursos hu-
manos o objetivo é manter as pes-
soas, "formando-as e adaptando-
-as à nova realidade". 

Não admira. Com  115 trabalha-
dores a tempo inteiro na área agrí-
cola, o Esporão é "o maior empre-
gador da região" e por isso assume 
a sua "grande preocupação so-
cial". "Uma máquina de vindimar 
equivale a 40 pessoas. Só temos 
uma e nem sempre a usamos", ga-
rante. Mas não falta tecnologia no 
Esporão, desde o recurso aos dro-
nes para o mapa de vigor da vinha 
com infravermelhos (NDVI) aos 
tratores com GPS e computador 
de bordo, a empresa faz a aplica-
ção diferenciada de fertilizantes 
e dos tratamentos fitossanitários 
em função das necessidades 
das plantas. É bom para a econo-
mia da empresa e o ambiente 
agradece. 
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Vindimas tecnológicas Robôs e drones 
também mudam a agricultura 
PRECISÃO Em plena época de vindimas, estes robôs, drones e câmaras de infravermelhos melhoram 
a qualidade das uvas e dos vinhos. A agricultura de precisão é a nova grande aposta do setor. P.14-15  
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NEGÓCIOS — P. 10 

Orçamento do 
Estado. Todas as 
mudanças com 
que pode contar 

IMPOSTOS IRS, IRC, IVA e AIMI são 
alguns dos impostos que a 
esquerda quer ver reduzidos no 
próximo Orçamento do Estado. Mas 
as negociações passam ainda pela 
função pública, pelo imobiliário 
ou até pelas bebidas açucaradas. 

DESTAQUE — R 6-7 

Web Summit. 
A estratégia para 
dez anos, por 
Paddy Cosgrave 

CIMEIRA A maior cimeira de 
empreendedorismo e tecnologia 
vai ficar mais dez anos em Portugal. 
Paddy Cosgrave, o irlandês fundador 
da Web Summit, conta como quer 
manter o evento na liderança 
da inovação na próxima década. 

GESTÃO & RH — P. zo 

Consultora 
Great Place 
to Work reforça 
presença a norte 

EMPRESAS A consultora que divulga 
anualmente um ranking das 
melhores empresas para trabalhar 
reforçou os seus meios no norte 
do país devido à "concentração 
de empresas" e ao peso nas 
exportações", diz Paulo Medeiros. 

ifthen 3ay 
Referências Mutti banco 

sua 

ENTREVISTA DV/TSF — R 4-5 

António Comprido "Não sou 
ingénuo para pedir alívio fisca 
Mas é preciso estabilidade 
e não agravamento" 
ENERGIA Secretário-geral da Apetro diz que o setor petrolífero 
"já está bastante fustigado em termos fiscais" e não acredita 
na eletrificação do transporte aéreo e marítimo no curto prazo. 

 

 

 


