IMAGENS AÉREAS DE GRANDE RESOLUÇÃO E DE BAIXO CUSTO,
OBTIDAS POR DRONES, AUXILIAM NA GESTÃO DA VINHA
Investigadores da UTAD utilizam drones, em alturas específicas do ciclo vegetativo,
para a monitorização da vinha, o que permite conhecê-la em detalhe e fazer uma
gestão inteligente da parcela, resultando numa maior produção e de melhor
qualidade.
Num momento em que, mais do que nunca, é necessário
maximizar o rendimento e os recursos, reduzindo os impactos
ambientais (p.e., uso de água, de fertilizantes e de pesticidas em
quantidades excessivas), é essencial a obtenção de dados que
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