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O Vale dos Vinhedos está inserido na região vitivinícola Serra Gaúcha,
situada no Nordeste do Estado de Rio Grande do Sul, Brasil. Compreende
parte dos municípios de Bento Gonçalves, Garibaldi e Monte Belo do Sul,
sendo a primeira denominação de origem (DO) para vinhos no Brasil. A
plasticultura é uma prática cada vez mais crescente na agricultura a fim de
proteger os cultivos das intempéries, bem como diminuir as aplicações de
insumos que podem ser carreados pelas chuvas. O objetivo deste estudo foi
calcular a quantidade de áreas de vinhedos utilizando cobertura plástica por
meio de utilização de imagens orbitais na área da DO Vale dos Vinhedos
(7245 hectares). Foram empregadas imagens do satélite RapidEye, bem
como polígonos de vinhedos do Cadastro Vitícola do Rio Grande do Sul.
Para mapear as classes de uso da terra e comparar vinhedos com
plasticultura foram utilizadas imagens de 2014, sendo feita classificação
digital de imagem por meio do método de Mahalanobis. Os processamentos
foram feitos no software ENVI 5.1 e os geoprocessamentos no programa
livre QGIS. De acordo com os resultados anteriores, a área total de vinhedos
é de 1735 hectares e entre estes, apenas poucas áreas foram detectadas
com cobertura. Neste estudo, esta classificação mostrou agilidade na
investigação da distribuição e no cálculo da porcentagem de vinhedos que
utilizam cobertura plástica, em relação aos métodos de digitalização na tela.
Assim, esta técnica é recomendada para futuras atualizações que apoiarão
a pesquisa na viticultura da região.
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