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Drones usarão cantaras especiais para monitorizar luz do sol refletida nas folhas 

•qinees 
Flavascãocia dourada 
ciA doença foi detetada pela 
primeira vez em 2006, no Mi-
nho, região onde mais se tem 
propagado. No Douro, foram 
detetados dois casos em Vila 
Real e Santa Marta de Pena-
guião. É uma doença de qua-
rentena que tem como agente 
causal um parasita e é transmi-
tida por um inseto vetor, que se 
alimenta da seiva da videira e 
propaga o fitoplasma assassino. 

Drones 
vigiam pragas 
nas vinhas 

1 )ouro Projeto de um milhão arranca na primavera 

Eduardo Pinto 
Iocais@jn.pt  

► Na próxima primavera haverá 
drones a sobrevoar vinhas no Dou-
ro e no Minho. Vão vigiar o apare-
cimento cia Ilavescéncia dourada. 
uma doença que muitos já equipa-
ram à filoxera e que pode dizimar a 
eito se não for travada a tempo. 

Trata-se do projeto PARRA, que 
já foi aprovado pela CCDR-Norte e 
representa um investimento de um 
milhão de euros. Envolve as em-
presas Tekever e Agriciência. o Ins-
tituto Nacional de Investigação 
Agrária e Veterinária. o Instituto 
Politécnico de Viana do Castelo e a 
Universidade de Trás-os-Montes e 
Alto Douro. 

Joaquim Sousa. docente e inves- 

tigador desta última, nota que se 
trata de "uma doença cujos sinto-
mas só são visíveis algum tempo 
depois da infeção". Para conseguir 
a sua deteção, as entidades oficiais 
precisam de "colocar equipas no 
terreno que, naturalmente, não 
conseguem cobrir o país todo". 
Além de que "quando conseguirem 
detetar os sintomas, já será dema-
siado tarde". 

Câmaras hlperespetrais 
Os drones vão utilizar câmaras hi-
perespetrais para monitorizar a luz 
do sol refletidas pelas folhas das vi-
deiras. "Se estiverem saudáveis. re-
fletem um determinado compri-
mento de onda. Se forem afetadas, 
começa a haver variações, permi-
tindo abater as contaminadas. De- 

tetá-las é o desafio deste projeto, 
que permitirá poupar muito di-
nheiro", diz Joaquim Sousa. Há um 
outro projeto em curso, denomina-
do Winetwork, que junta 11 institui-
ções de sete países e que pretende 
"fazer o levantamento das doenças 
da vinha, como a flavescência dou-
rada e o lenho, e encontrar as téc-
nicas para as controlar", refere Rosa 
Amador, diretora-geral da Associa-
ção para o Desenvolvimento da Vi-
ticultura Duriense, com sede no 
Peso da Régua. e que é a parceira 
em Portugal do projeto coordena-
do pela França.* 


