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Tecnologia Drone para reduzir custos 

A indústria dos drones  na Austrália está a 

crescer, de acordo com o CEO da Falcon 

UAV, Phil Lyons, que começou a tomar 

conhecimento do potencial para a nova 

tecnologia no final de 2013. A "tecnologia 

AgEagle, pode reduzir até 20-25% dos 

custos com fertilizantes e com os 

tratamentos de culturas, de acordo com o 

Sr. Lyons. Batatas, outros tubérculos, 

vegetais e frutas são tudo culturas que têm 

vindo a utilizar a tecnologia UAV (Veículos 

A é re o s  N ã o  Tr i p u l a d o s )  p a ra  a  

monitorização do solo e da protecção das 

culturas através da recolha de imagens das 

culturas. Os Drones podem auxiliar na 

detecção precoce, se determinada área 

está ou não livre de uma determinada 

doença, minimizando os custos relativos à 

biossegurança. Toda a vida vegetal 

absorve e reflete a radiação na totalidade 

do espectro de cores, mas a maior parte da 

reflecção é feita na zona dos verdes para o 

olho humano. Qualquer planta que 

r e f l e c t e  v a l o r e s  b a i xo s  d e  l u z  

infravermelha está sob stress. Isso pode 

ser devido à falta de nutrientes, água ou 

um ataque de um patógeno.  Embora esta 

imagem não seja visível ao olho humano, 

pode ser detectado pela câmara espectral 

dos drones.

Fonte: fresplaza

1º Curso Prático de Drones - Aplicações à 

Agricultura e Floresta

Realiza-se já no próximo mês, nos dias 10 e 

17, no Pólo da Mitra da Universidade de 

Évora o '1º Curso Prático de Drones – 

Aplicações à Agricultura e Floresta'. 

Promovido pela Universidade  de Évora, 

pelo ICAAM, pela Agriciência e pela Terra 

Drone, este curso prático tem como 

objetivos “adquirir conceitos teóricos 

simples essenciais à compreensão do 

universo dos Drones, o que são e para que 

servem, qual o papel que podem ter na 

Agricultura e Floresta e fundamentalmente 

perceber de que forma são recolhidos os 

dados e o que fazer com eles, para além das 

vantagens, limitações e aplicabilidade da 

informação resultante da recolha de dados 

feita com estas tecnologias.” Para mais 

informações sobre o curso consulte o site 

http://drones.agriciencia.com/

Recipiente de atmosfera controlada 

prolonga a vida de prateleira de produtos

"Nós desenvolvemos um recipiente, o MT 

Módulo Janny, que prolonga a vida de 

prateleira  usando um processo único e 

inovador de atmosfera controlada", diz 

Vincent Nicoletis da Janny MT. "Devido à 

respiração natural do produto, em 

c o m b i n a ç ã o  c o m  a s  m e m b ra n a s  

patenteadas da tampa, os módulos são 

capazes de atingir níveis de três por cento, 

tanto para O2 e CO2. As membranas 

semipermeáveis permitem a existência de 

uma pequena quantidade de O2 no 

recipiente enquanto se livram do excesso de 

CO2. Isso faz com que estes módulos sejam 

adequados para o armazenamento de muitas 

frutas que são sensíveis ao CO2, tais como 

maçãs e pêras, ameixas. O teor de gás é 

monitorizado com um sensor de gases, que 

mede o nível de O2 e de CO2. Desta forma, 

garante-se a manutenção dos níveis gasosos 

dentro da faixa ideal. Os recipientes Janny MT 

oferecem assim uma atmosfera flexível 

controlada e existem em várias modalidades 

que vão desde de 1 tonelada para 100 

toneladas de produtos em unidades 

individuais. Das vantagens destes módulos 

destaca-se: a conversão parcial de uma sala 

fria para uma sala de atmosfera controlada; a 

não existência de injecção de gás; facilidade 

de utilização; aumento da época de 

comercialização e diminuição da redução de 

peso ou perda de qualidade. Os módulos 

Janny MT provaram prolongar a vida de 

prateleira. Na tabela abaixo encontra-se 

registado a iferença entre a vida de prateleira 

de armazenamento a frio versus o módulo de 

Janny MT:

Fonte: fresplaza

Acção de Divulgação do Projecto Fitopomo
Irá ter lugar no próximo dia 19 de Junho, em Alcobaça em vez de Runa, uma acção de divulgação sobre o projecto FitoPomo: 
Melhoramento do processo produtivo em pomoideas no âmbito de pragas e doenças chave: fogo bacteriano, estenfiliose, 
filoxera e sésia. Esta acção conta com o patrocínio da Sapec Agro. Poderá ter acesso ao programa no site do COTHN em: 
http://www.cothn.pt/portal/index.php?id=17783 e fazer a sua inscrição até ao próximo dia 18 de junho para o e-mail: 
carmo@cothn.pt.

 

produto 
Vida de prateleira em 

armazenamento com frio 

Vida de prateleira em armazenamento com 
Janny MT module 

maças 90 days 330 days 

espargos 5 days 25 days 

cerejas 7 days 25 days 

Mirtilos 7 days 40 days 

Ameixas 12 days 50 days 

Kiwi 30 days 140 days 

Alho porro 25 days 75 days 

peras 90 days 240 days 

cogumelos 10 days 50 days 

 

http://www.cothn.pt/portal/index.php?id=17783
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