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O VINIoT procura a criação de um novo serviço tecnológico de monitorização de vinhas. 

Este serviço permitirá às empresas do sector vitivinícola do espaço SUDOE monitorizarem 
as suas plantações em tempo real e à distância, a vários níveis de precisão (uva, planta, 
parcela e quinta). 

O consórcio é constituído por 7 parceiros nas áreas da investigação, tecnologia e 
transferência

SÓCIOS
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OBJETIVOS

A principal inovação do serviço VINIoT é unir na mesma solução, duas das principais 
tecnologias que atualmente são utilizadas de forma independente na monitorização 
de vinhas: imagens multiespectrais e sensores instalados no terreno. Aproveitando os 
principais pontos fortes de ambas as tecnologias, será projetado um sistema baseado 
numa arquitetura IoT que permite avaliar parâmetros de interesse vitícola e recolha 
de dados a uma escala precisa (nível da uva, planta, parcela ou quinta).

Digitalização das empresas
Implementação de tecnologias para desenvolvimento de novas 
oportunidades. 

Transferência de tecnologia  
Transferência de tecnologia para as empresas vitivinícolas e outras partes 
interessadas relacionadas com o setor.

VINIoT HUB
Um ponto de encontro para todos os interessados nos serviços oferecidos 
por especialistas em diferentes áreas. 
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FASES

CONCEPÇÃO  VALIDAÇÃO

TRANSFERÊNCIA VINIoT HUB
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CONCEPÇÃO 

Concepção e arquitetura de sensores e IoT 
Este grupo de tarefas tem dois objetivos principais: 

Estabelecer os requisitos tecnológicos e de aplicação do serviço VINIoT nos 
diferentes territórios do espaço SUDOE.

Concepção e implementação da arquitetura de hardware/software do serviço 
que será implementado nas diferentes quintas-piloto, para desenvolvimento da 
tecnologia de IA.

Figura 1. Arquitetura de sensores e IoT
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Desenvolvolvimento de algoritmos de IA
Este grupo de tarefas tem como objetivo desenvolver os algoritmos de IA, que 
permitirá a automatização de toda a informação monitorizada. Primeiro será 
necessário desenvolver os algoritmos de processamento de imagem multiespectral 
para, posteriormente, combiná-los com as informações dos sensores no terreno e, 
finalmente, relacionar toda esta informação com análises químicas que forneçam 
valor real aos parâmetros vitícolas relevantes.

Figura 2. Desenvolvimento de Algoritmos de Inteligência Artifical
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VALIDAÇÃO

O serviço VINIoT será validado em 4 Quintas-piloto localizadas em diferentes regiões 
do Espaço SUDOE

Sistema de testes e validação
A validação será realizada em 4 Quintas-piloto: Galiza, La Rioja, Douro-Portugal 
e no Sul de França. O objetivo principal é recolher dados para ajustar os modelos 
de IA: recolha de exemplos espectrais de diferentes partes da videira. Juntamente 
com as análises realizadas em laboratório, haverá uma validação de especialistas 
para relacionar os dois aspectos. Serão utilizadas as ferramentas do serviço VINIoT 
(câmeras e sensores) para fazer estimativas, que serão corroboradas com análises 
laboratoriais e observação especializada.

Figura 3. Ensaios de campo realizados no 1º ano
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Metodologia: Maturação (1º ano) 
Para a avaliação da maturação e por forma a evitar a perda de informação devido à 
heterogeneidade dos bagos, optou-se por trabalhar, em laboratório, no primeiro ano 
(2020), à escala do bago. Se as correlações entre as amostras e as imagens obtidas 
forem boas, no segundo ano será possível trabalhar à escala do cacho e depois à 
parcela. A amostra inclui castas brancas e tintas. A aquisição da fotografia espectral, 
bem como as análises de referência de maturação foram efetuadas em laboratório 
após a colheita dos bagos.

Figura 4. Ensaios de campo para caracterização do estado de maturação das uvas
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Metodologia: Doenças (1º ano)
Flavescência dourada:

Para detetar a doença, em 2020, trabalhou-se à escala das folhas em laboratório. 
Foram recolhidas mais de 200 folhas (castas tintas e brancas). As folhas foram 
amostradas em campo por um especialista que as identificou e classificou no mesmo 
dia. As folhas foram mantidas no frio até chegarem ao laboratório e divididas em três 
categorias: com sintomas de FD, com outros sintomas e saudáveis. Antes da obtenção 
da imagem com a câmera espectral, foi feita a medição com o sensor Dualex®, que 
mede o nível de clorofila e flavonóis na folha. Para a campanha de 2021, o trabalho 
será feito em campo, com 50 fotografias de folhas in loco.

Míldio:
 
Trabalhou-se com a casta Albariño, em Espanha, que é sensível à doença. Foram 
recolhidas 500 folhas divididas em 5 categorias: sintomas de míldio, sintomas de Black 
Rot, sintomas de oídio, outras fisiopatias e sem sintomas, com 100 folhas de cada. 
Neste primeiro ano, os sintomas de míldio estavam claramente visíveis e plenamente 
desenvolvidos (não há detecção precoce).
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Figura 5. Ensaios de campo para caracterização fitossanitária
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Metodologia: Défice hídrico (1º ano)
Para podermos trabalhar com uma variabilidade significativa em termos de estado 
hídrico, em 2020 trabalhou-se com plantas em vasos sob 2 regimes hídricos. 

As medições foram realizadas pelo INRAE no Campus Supagro em Montpellier e 
pelo AGACAL em EVEGA. Os vasos no INRAE apresentam uma capacidade de 9 
litros, enquanto no AGACAL 15 litros. As instalações permitiram uma monitorização 
completa e detalhada da rega e das condições micro-climáticas.

Figura 6. Ensaios de campo para caracterização do stress hídrico
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TRANSFERÊNCIA

Transferência de tecnologia para as empresas vitivinícolas e outras partes interessadas 
relacionadas com o setor. 

Transferência para as empresas vitivinícolas 
Um dos principais objetivos do VINIoT é transferir e divulgar a tecnologia desenvolvida 
com especial ênfase para o maior número de empresas vitivinícolas do Espaço SUDOE, 
mas também para outras partes interessadas (utilizadores finais, fornecedores de 
tecnologia, entidades governamentais...).

Uma série de workshops será organizada em diferentes regiões em coordenação 
com as actividades de disseminação. . 

Serão feitas 50 visitas a quintas e adegas e às Quintas-piloto para obter feedback 
dos participantes. 
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Formação (AIMEN)
Curso para empresas vitivinícolas: curso com 4 edições (AGACAL, ADVID, IFV, GOBLARIOJA).
Formação de utilizadores dirigida a empresas do sector vitivinícola em viticultura de precisão e 
no serviço VINIoT.

Curso SEMI-PRESENCIAL PARA PERITOS - 50H
Formação combinada direcionada para especialistas do consórcio e outros centros/empresas 
para a implementação do serviço VINIoT. Este curso está aberto a outros áreas vitícolas. Estima-
se uma duração de 50 horas para este curso combinado (presencial e à distância).

Visitas às Quintas-piloto (FEUGA)
Serão realizadas visitas às 4 quintas-piloto nas quais o serviço VINIoT está a ser 
validado. No decorrer dessas visitas será feita uma demonstração de como o serviço 
será implementado, para que as empresas interessadas possam conhecer em 
primeira mão os detalhes do sistema VINIoT.

Figura 7. Mapa das diferentes Quintas-Piloto
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Figura 8. Mapa de Workshops

Workshops (AGACAL):
5 edições no total
• 3 Espanha (AGACAL, GOVERNO DE LA RIOJA, FEUGA).
• 1 Portugal (ADVID) .
• 1 França  (IFV).
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Figura 9. Mapa de visitas a empresas vitivinícolas

Visitas a quintas/adegas (FEUGA): : 
50 visitas no total:
• Espanha  (25): Galiza (15) e La Rioja (10).
• Portugal (15).
• França  (10).

Reuniões (AIMEN)
Serão organizadas reuniões com centros e peritos em viticultura de precisão 
interessados nos resultados do projeto.  

A AIMEN coordenará a programação das reuniões em termos de datas e tendo em conta 
a  disponibilidade dos materiais de apoio gerados no projecto (manuais, brochuras, 
relatórios, etc.), e o estado de implementação do serviço. Serão organizadas um total 
de 25 reuniões, com a colaboração de todos os beneficiários.
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VINIoT HUB

O VINIoT HUB é um ponto de encontro para todos os agentes relacionados com o 
serviço VINIoT. As atividades do VINIOT HUB serão abertas não só aos parceiros do 
consórcio, mas também a centros e empresas interessadas no serviço VINIoT.

Conexão
Facilitadores de troca de informações e criação de sinergias. 

Transferência para as empresas vitivinícolas
Transferência de tecnologia para as empresas vitivinícolas e outras 
organizações interessadas.

Formação 
Formação para as empresas vitivinícolas e especialistas para a implementação 
do serviço VINIoT. 

Promoção

Visitas à quinta-piloto, workshops e atividades de divulgação.
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Helpdesk
O Helpdesk é um serviço de apoio que o VINIoT oferece para supervisionar toda a 
cadeia de informação no âmbito do projeto. Inclui a possibilidade de criar tópicos 
sobre o projeto ou qualquer um dos serviços incluídos no VINIoT HUB.

Criar
Criar tópicos de consulta relacionados com serviços ou projetos do VINIoT HUB

Check
Pode seguir o estado do seu tópico e verificar os comentários. 
Conectar
Encontre os serviços e fornecedores certos.

Figura 10. Funcionamiento do VINIoT Helpdesk
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Contacto
www.viniot.eu
info@viniot.eu

helpdesk@viniot.eu


