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DR, 2.a série – Deliberação n.o 2391/2007
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DR, 2.a série – Deliberação n.o 2391/2007





Orientação cient́ıfica:

Doutor Raul Manuel Pereira Morais dos Santos

Professor Associado com Agregação do

Departamento de Engenharias da

Escola de Ciências e Tecnologia da

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

Doutor Filipe Baptista Neves dos Santos

Investigador Sénior do
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Técnicas avançadas de monitorização em
aplicações de agricultura de precisão

Jorge Miguel Ferreira da Silva Mendes

Submetido na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
para o preenchimento dos requisitos parciais para obtenção do grau de

Doutor em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores

Resumo — A agricultura perspetiva, a curto, médio e longo prazos, desafios

multidimensionais relacionados com a escassez de recursos, com cenários de

alterações climáticas severas e com a necessidade de implementar práticas ambiental

e economicamente sustentáveis. Neste contexto de transições ecológica, energética

e digital, ter-se-á de desenvolver e implementar soluções disruptivas, de forma a

garantir a tão necessária produção de alimento. Incorporar tecnologia da indústria,

antever e debelar problemas de forma integrada, otimizar recursos e processos

produtivos, produzir de forma diferenciada e recorrer a ferramentas tecnológicas

inovadoras, que incorporem inteligência artificial, é o mote e faz parte da agenda

global para a próxima década.

A viticultura vive um cenário em tudo semelhante. No caso da Região Demarcada do

Douro, acrescem, ainda, os problemas de falta de recursos humanos para diferentes

tarefas essenciais na cadeia de produção. A disseminação e a implementação de

práticas de vitivinicultura de precisão, geridas por sistemas fortemente apoiados

em dados que emergem de várias fontes e se apresentam em diversos formatos,

tem vindo a crescer. Para além de séries temporais de dados agro-meteorológicos,

particularmente relevantes em vários tipos de previsões, as imagens aéreas têm

sobressáıdo como um auxiliar de enorme potencial na gestão de recursos, no

planeamento, na construção de mapas de prescrição e, até mesmo, das próprias

explorações. A evolução tecnológica dos sistemas embebidos, da capacidade das

telecomunicações e o baixo custo inerente potenciou novas formas de monitorizar

processos e de processar dados de forma distribúıda. A incorporação de inteligência

artificial tornou essa monitorização capaz de extrair informação de forma mais rápida

e mais eficiente, numa ótica embrionária de Data Insight, onde o conhecimento tem
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como base um Data Lake.

Este trabalho de investigação aborda o uso de inteligência artificial na monitorização

inteligente e na classificação automática, enquadradas na viticultura de precisão,

com o objetivo de criar soluções disruptivas e inovadoras que permitam acrescentar

valor ao setor da vinha e do vinho. Para além de ser apresentada uma plataforma

inteligente baseada no paradigma IoT (Internet of Things) – mySense –, capaz

de dar resposta automática a solicitações, foi desenvolvido, também, o sistema

VineInspector. Trata-se de um dispositivo embebido IoT de baixo custo e de fácil

instalação na vinha, que recorre a sensores de imagem e a inteligência artificial para

executar tarefas de particular relevância nas gestão da vinha, como seja a contagem

automática de pragas em armadilhas, o seguimento automático da fenologia da

videira, e a previsão de infeção por mı́ldio.

Os resultados alcançados a partir de ensaios realizados ao longo de dois anos

em várias localizações e em condições reais de utilização, mostram as claras

vantagens que o VineInspector oferece neste tipo de práticas. Destaca-se o registo

de informação visual relevante e a emissão de notificações automáticas, sem a

necessidade de deslocação ao terreno. Para além deste dispositivo, que se constitui

como o corolário deste trabalho, muitas outras contribuições ficam disponibilizadas

como serviços mySense. Por exemplo, a classificação automática de castas de videira

com base em imagem adquirida em ambiente real.

Embora com muitas perspetivas de trabalho futuro, poder-se-á concluir que este

trabalho deixa um conjunto de processos e de aplicações iniciados para que

seja posśıvel uma desejável transferência tecnológica para empresas do setor que

pretendam abraçar este tipo de soluções e as tornem dispońıveis. É importante

assinalar que este trabalho constituiu a base que permitiu criar uma empresa

tecnológica – a Kropie – que se espera possa vir a desempenhar um papel

fundamental nos processos de inovação cont́ınua e de transferência de tecnologia

no sector da vinha e do vinho, quer nacional, quer internacional.

Palavras Chave: Viticultura de precisão, Inteligência artificial, Aprendizagem

automática, Internet das coisas, Classificação automática, Sistemas embebidos.
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Advanced monitoring techniques in

precision agriculture applications

Jorge Miguel Ferreira da Silva Mendes

Submitted to the University of Trás-os-Montes e Alto Douro

in partial fulfillment of the requirements for the degree of

Science-Philosophiae Doctor in Electrical Engineering and Computers

Abstract — In the short, medium and long term, agriculture faces multidi-

mensional challenges related to the scarcity of resources, severe climate change

scenarios and the need to implement environmentally and economically sustainable

practices. In this context of ecological, energy and digital transitions, disruptive

solutions will have to be developed and implemented in order to guarantee much-

needed food production. Incorporating industry technology, anticipating and solving

problems in an integrated way, optimising resources and production processes,

producing differently and using innovative technological tools that incorporate

artificial intelligence is the goal and is part of the global agenda for the next decade.

Viticulture lives a very similar scenario. In the case of the Douro Demarcated

Region, additional problems are the lack of human resources for different essential

tasks in the production chain. The dissemination and implementation of precision

viticulture practices, managed by systems strongly supported by data that emerge

from various sources and are presented in various formats, has been growing. In

addition to time series of agro-meteorological data, particularly relevant in various

types of forecasting, aerial images have stood out as an aid of enormous potential in

resource management, planning, prescription mapping and even of the vineyards

themselves. The technological evolution of embedded systems, the capacity of

telecommunications and the inherent low cost have enabled new ways of monitoring

processes and processing data in a distributed manner. The incorporation of

artificial intelligence has made this monitoring capable of extracting information

faster and more efficiently, in an embryonic perspective of ”Data Insight”, where

knowledge is supported by a ”Data Lake”.
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This research work addresses the use of artificial intelligence in intelligent monitoring

and automatic classification, within the context of precision viticulture, with the aim

of creating disruptive and innovative solutions that add value to the vineyard and

wine sector. In addition to presenting an intelligent platform based on the IoT

(Internet of Things) paradigm – mySense – capable of responding automatically

to solicitations, the VineInspector system was also developed. This is a low-

cost IoT embedded device that is easy to install in the vineyard and uses image

sensors and artificial intelligence to perform tasks of particular relevance in vineyard

management, such as the automatic counting of trapped plagues, the automatic

monitoring of the phenology of the vine, and the prediction of infection by downy

mildew.

The results obtained from tests carried out over two years in several vineyards and

under real conditions of use have shown the clear advantages that VineInspector

offers in this type of practice. It registers relevant visual information and sends

automatic notifications without the need to go into the field. Besides this device,

which is the corollary of this work, many other contributions are made available as

mySense services. For example, the automatic classification of grapevine varieties

based on images acquired in a real environment.

Although with many perspectives for future work, it can be concluded that this work

has initiated a set of processes and applications to enable a desirable technological

transfer to companies in the sector that wish to embrace this type of solutions and

make them available. It is important to point out that this work was the basis that

allowed the creation of a technological company – Kropie – which is expected to

play a key role in the processes of continuous innovation and technology transfer in

the vineyard and wine sector, both nationally and internationally.

Keywords: Precision viticulture, Artificial intelligence, Machine learning, Internet

of things, Automatic classification, Embedded systems.
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2.19 Robô que permite a pulverização seletiva da vinha (fotografia: INESC

TEC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
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1 Introdução

O setor que atualmente faz maior uso de solo a ńıvel mundial é a agricultura. De

forma a fazer face ao crescimento da população mundial e a outros problemas que

advêm desse crescimento, esta tem vindo a passar por uma transformação gradual

ao longo dos últimos 50 anos. Segundo o Departamento de Assuntos Económicos

e Sociais das Nações Unidas, espera-se que a população mundial alcance 9.7 mil

milhões de pessoas em 2050. Este crescimento implicará que, até lá, se duplique

a produção agŕıcola recorrendo à mesma superf́ıcie arável. As projeções indicam,

também, que se a população mundial mantiver o consumo de recursos naturais ao

ritmo atual, poderemos enfrentar uma queda de 40% na disponibilidade de água

até ao ano de 2030. O aumento da produção agŕıcola tem como custo, muitas

vezes, o uso insustentável dos recursos h́ıdricos. Estima-se que, globalmente, 70% de

todos os recursos h́ıdricos consumidos sejam gastos na agricultura (Rosegrant et al.,

2009). Para além disso, o aumento das práticas agŕıcolas irá ainda afetar o meio

ambiente de várias formas, nomeadamente ao ńıvel da paisagem, dos ecossistemas

e biodiversidade. Será responsável, também, por gerar grandes emissões de gases

com efeito de estufa. O aumento dos custos de mão-de-obra e a escassez de recursos

tanto humanos como naturais, são também um desafio que a agricultura enfrentará

na próxima década.

Assim, se o problema do espaço arável dispońıvel for associado às limitações

económicas, ambientais e de recursos humanos, será necessário fazer uma gestão

1
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bem sucedida e sustentável das culturas, o que vai muito além da forma como o

conhecimento sobre os ciclos produtivos e as variabilidades espaciais e temporais

são ainda consideradas, hoje. Para o desenvolvimento de práticas agŕıcolas mais

sustentáveis e amigas do ambiente, existe a necessidade de inovar os sistemas

de agricultura de precisão atuais para que estes sejam capazes de recolher dados

provenientes de várias fontes, de forma autónoma, com mais detalhe e em cont́ınuo,

permitindo o desenvolvimento de sistemas de apoio à tomada de decisão mais

avançados, que ajudem a mitigar e a prevenir muitos dos problemas atualmente

identificados.

Urge, assim, fazer uso das mais modernas tecnologias de monitorização, incorpo-

rando inteligência artificial (IA), num alinhamento com a agenda do Green Deal

Europeu, no sentido de acelerar as transições energética, ecológica e digital, tão

necessárias à sustentabilidade das práticas agŕıcolas. Neste caṕıtulo introdutório

revê-se a importância do desenvolvimento de técnicas avançadas de monitorização

em aplicações de agricultura/viticultura de precisão e apresenta-se o enquadramento,

os objetivos e as motivações que levaram à realização deste trabalho.

1.1 Agricultura de precisão

As tecnologias digitais estão a transformar a agricultura, tornando as operações de

campo mais eficientes e orientadas para o conhecimento e estratégias de decisão

assentes em dados. Este vasto leque de transformações – tecnológicas e não só

– levou ao surgimento do conceito de agricultura de precisão (AP), agricultura

inteligente, também identificada por Smart Farming. Acresce – mais recentemente,

talvez devido às restrições colocadas à sociedade pela pandemia de COVID-19 e

pelas medidas de mitigação relacionadas às alterações climáticas – a necessidade

de tornar a agricultura mais resiliente, incluindo, também, as necessárias transições

energética, digital e ecológica, que promovam a sua sustentabilidade face à escassez

de recursos.
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As primeiras referências teóricas à AP surgiram nos Estados Unidos da América,

em meados da década de 1920. Entretanto, somente a partir dos anos 80, devido

aos avanços dos sistemas de geolocalização e a recolha/processamento de dados, é

que começaram a surgir as primeiras implementações práticas. Embora existam,

atualmente, inúmeras definições para um conceito que pode ser tão genérico como

o de AP, não existe, ainda, um consenso acerca da mesma. Uma das definições

que tem vindo, recentemente, a ser mais adotada, provavelmente devido à sua

simplicidade e abrangência, é de 2019 e da autoria da International Society of

Precision Agriculture (ISPA): a AP pode ser definida como “a management strategy

that gathers, processes and analyzes temporal, spatial and individual data and

combines it with other information to support management decisions according

to estimated variability for improved resource use efficiency, productivity, quality,

profitability and sustainability of agricultural production”, ou mais sucintamente,

“a management strategy that takes account of temporal and spatial variability to

improve sustainability of agricultural production” (ISPA, 2019).

Trata-se de uma definição suficientemente abrangente para a tornar transversal

a qualquer sistema de produção, independentemente do seu tipo e dimensão.

Para além disso, é de notar que esta definição não refere, em momento algum,

qualquer tipo de caminho tecnológico a seguir (nem sequer utiliza o termo

“tecnologia”), focando-se, apenas, nos objetivos e propósitos da AP. Ainda assim, é

de conhecimento comum que a implementação de práticas de AP depende fortemente

da utilização e da integração de ferramentas complementares que recorrem ao uso

da tecnologia.

Os serviços agŕıcolas com base digital permitem melhorar o desempenho, aumentar

a produtividade e a sustentabilidade das culturas (Webber, 2020) e trazem inúmeras

outras vantagens para os agricultores. Alguns exemplos são: (i) monitorização

remota e em tempo real do estado das culturas; (ii) receção de alertas para o

surgimento de pragas e doenças; (iii) sugestões de fitofármacos a aplicar; (iv)

identificação de zonas com um determinado tipo de problema fitosanitário; (v)

identificação de condições de stress h́ıdrico; (vi) identificação de espécies invasoras;
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(vii) atuação heterogénea de acordo com as necessidades espećıficas de cada local

da cultura; (viii) previsão da produtividade; (ix) aux́ılio na decisão de quando fazer

as colheitas; (x) alerta para quando uma determinada parcela estiver pronta para a

colheita antes do esperado; entre outros (Jung et al., 2021).

Isto permitirá dar respostas a três principais necessidades que devem ser considera-

das: (i) doenças e condições fitossanitárias deficientes devem ser detetadas o mais

cedo posśıvel, reduzindo, assim, as implicações da introdução de fitofármacos; (ii) a

irrigação deve ser mais eficiente evitando o desperd́ıcio de recursos h́ıdricos; (iii) as

intervenções de campo devem ser realizadas considerando a poĺıtica de taxa variável

e atuando apenas quando e onde for necessário.

A eficácia destas práticas está fortemente dependente de dados de entrada. Estes

podem ser provenientes de variadas fontes, nomeadamente máquinas agŕıcolas

equipadas com sensores, redes de sensores sem fios, estações meteorológicas, véıculos

aéreos não-tripulados, satélites e robôs autónomos. Isto leva à aquisição de uma

enorme quantidade de dados que, muitas vezes, acabam por ter uma utilidade prática

reduzida, pois os agricultores não sabem o que fazer com eles, Figura 1.1.

Figura 1.1 – Data insight em práticas de agricultura de precisão do futuro. Fonte: Accenture.

Existe, assim, uma necessidade crescente de gerir e aproveitar esta grande quanti-

dade de dados, de forma a gerar conhecimento útil a partir deles (Saracco, 2019) e,
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com isso, alimentar sistemas de apoio à decisão que permitam a tomada de decisão

no sentido de atuar de modo a dar resposta às três necessidades já elencadas. Para

isso será necessário aumentar cada vez mais a capacidade de análise, processamento

e identificação de padrões de forma mais eficiente em enormes quantidades de

dados. Trata-se de um desafio que ultrapassa em muito a capacidade humana

de interpretação e inferência de dados. É precisamente aqui que surge a relação

entre os conceitos de IA, ML (machine learning), data analitics e big data com a

agricultura, numa estratégia de transição tecnológica para uma decisão sustentada

em dados. Estas tecnologias emergentes que têm vindo a tornar-se cada vez mais

populares quando se trata da gestão de práticas agŕıcolas, irão permitir armazenar,

analisar e transformar os dados em bruto em informação e conhecimento útil, sendo

este um dos passos cruciais para desenvolver e colocar os sistemas de apoio à tomada

de decisão informada ao alcance de todos os agricultores (Lindblom et al., 2017; Rose

et al., 2018).

1.2 Internet das Coisas e Inteligência Artificial na

agricultura

O rápido crescimento de população mundial associado à limitada área arável, à

diminuição dos recursos naturais dispońıveis e às alterações climáticas estão a obrigar

o setor agŕıcola a adotar práticas de produção, gestão e operação mais eficientes

e sustentáveis. Os métodos tradicionais de gestão de práticas agŕıcolas, onde as

práticas culturais se incluem, baseiam-se em tarefas manuais e em processos baseados

no conhecimento emṕırico adquirido durante anos de trabalho de campo. Uma das

principais dificuldades que se tem vindo a sentir, e que tem tendência a agravar-

se nos próximos anos, é a complexidade das interrelações e correlações entre um

número cada vez maior de variáveis que ganham uma maior dimensão na procura por

uma melhor eficiência e sustentabilidade das práticas agŕıcolas. Realizar previsões

de produção, de incidências de pragas e doenças, de estados fenológicos e mesmo

determinar necessidades de rega e/ou fertirrega, são tarefas que têm sofrido grandes
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alterações. Estas têm, principalmente por questões relacionadas com o quadro atual

de alterações climáticas, consequência direta no acréscimo de variabilidade em todos

os parâmetros que condicionam o normal desenvolvimento das culturas. Dentro

deste quadro, inclui-se uma maior frequência de fenómenos extremos como peŕıodos

at́ıpicos de ondas de calor, granizo, e chuvas diluvianas que causam uma grande

apreensão por parte dos gestores das explorações, que se deparam com falta de

ferramentas que possam prever e/ou mitigar todo e qualquer tipo de anomalias,

assim como as necessárias previsões de produção.

Urge, assim, que a avaliação de risco de fenómenos extremos e a determinação de

outras variáveis de desempenho das culturas possam ser determinados por processos

computacionais com grande suporte de dados, já que se considera que os processos

de aquisição de dados estão suficientemente maduros para tal. A dificuldade já não

parece estar em como recolher qualquer tipo de dados mas sim o que fazer com eles

e que tipo de resultados desse processamento pode ser de utilidade para os sistemas

de apoio à tomada de decisão.

Peters et al. (2020) apresentam uma visão geral dos avanços, desafios e oportunidades

atuais para as tecnologias de IA na agricultura. A combinação de IA com outras

tecnologias será necessária para fornecer estratégias eficazes de gestão da produção

para uma determinada combinação de caracteŕısticas de solo, clima, vegetação,

pragas e doenças. O uso de técnicas avançadas de monitorização como, por exemplo,

visão computacional, tem sido apresentado como uma potencial forma de superar

estas limitações (Vithu and Moses, 2016). Tais técnicas, combinadas com algoritmos

de reconhecimento de padrões e ferramentas de classificação automática, têm sido

utilizadas para lidar com o desafio da monitorização de culturas. O uso de ML e IA

facilitam as tarefas de análise de grandes volumes de dados, independentemente da

sua complexidade e com a rapidez e precisão julgadas adequadas para os resultados

que se esperam desse processamento.

Assim sendo, os sistemas de IA estão a influenciar cada vez mais diversos aspetos

das nossas vidas. Uma variedade crescente de aplicações automatizadas, conectadas

e orientadas para os dados têm vindo a ser desenvolvidas e estão cada vez mais
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omnipresentes nas nossas rotinas quotidianas. O potencial da tecnologia para o

aumento do nosso conhecimento e para a gestão de processos com mais eficiência

já está, hoje em dia, a ser explorado nos mais variados setores. De acordo com o

estudo “The role of Artificial Intelligence in the European Green Deal” (Gailhofer

et al., 2021), a IA irá, durante os próximos anos, ter um papel cada vez mais

importante no setor agŕıcola. As soluções actuais de IA neste setor enquadram-

se, principalmente, na categoria de ML e incluem artificial neural networks e tree

decision algorithms (Jung et al., 2021). A IA tem, também, apoiado não só o

desenvolvimento de aplicações robóticas na agricultura, por exemplo, para remoção

de ervas daninhas (Kanade et al., 2021; Bawden et al., 2017) e colheita (Zhang

et al., 2018; Montoya-Cavero et al., 2021) mas, também, questões relacionadas com

o aumento de produtividade e a escassez de mão de obra (Lakshmi and Corbett,

2020).

Ainda segundo o mesmo estudo (Gailhofer et al., 2021), são três os principais

benef́ıcios do uso de IA em práticas de agricultura de precisão: (i) redução do uso de

fitofármacos e melhoria da gestão de nutrientes; (ii) redução da utilização de recursos

h́ıdricos; (iii) potencial contribuição na mitigação de alterações climáticas. Estes

benef́ıcios vão precisamente ao encontro das necessidades atuais do setor agŕıcola,

apresentadas na secção anterior.

De facto, a revisão bibliográfica sobre trabalhos publicados nos últimos 4/5 anos

mostra que não só a IA está a revolucionar a AP. Também o paradigma da IoT

(Internet das Coisas – Internet of Things), conceito subjacente à ligação constante

entre dispositivos que trocam sistematicamente dados entre eles com o objetivo

de criar o denominado Big Data (sinónimo de Data Lake), que serve de suporte

às mais variadas metodologias de aprendizagem automática, inferência de dados,

entre outras, se apresenta como potenciador de uma alteração sistémica nas práticas

agŕıcolas.

No estrito enquadramento do IoT nas práticas agŕıcolas, é também emergente a

integração de modelos resultantes de aprendizagem automática em dispositivos IoT

dispersos pelo campo agŕıcola, com o objetivo de promover decisões mais localizadas
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no que se considera o Edge Computing. Exemplos desta integração de métodos de IA

em dispositivos IoT podem ser vistos já em inúmeras aplicações, como a deteção de

doenças, irrigação inteligente, robótica móvel, monitorização avançada. Contudo,

parecem faltar ou estarão incipientes/ou em estado embrionário, plataformas que

potenciem aplicações baseadas em dispositivos IoT com suporte de técnicas de

IA suficientemente flex́ıveis e escaláveis para criar aplicações de monitorização

avançadas.

1.3 Motivação e objetivos

Apesar das tecnologias que permitem a recolha de um leque muito abrangente de

dados estarem suficientemente maduras para o seu uso nas mais diversas práticas

agŕıcolas, a interpretação desses dados e o seu processamento em informação e

conhecimento úteis ainda estão num estágio que pode ser considerado embrionário.

Aliás, a própria imagem ilustrada na Figura 1.1 permite essa interpretação já que o

agricultor, nos dias de hoje, tem na palma da sua mão todos os dados necessários,

mas ainda não foi dado o salto qualitativo na interpretação e no apoio à tomada de

decisão para uma agricultura sustentável.

O salto qualitativo que hoje se exige parece assentar numa forte abordagem

transversal e multidisciplinar nos setores da produção e das tecnologias. De facto,

para fazer face às limitações das práticas de AP atuais, é necessária uma abordagem

multidisciplinar para que se consiga estabelecer novos modelos de desenvolvimento

das culturas que ajudarão a produzir melhores diagnósticos, previsões e cartas de

prescrição e a antecipar operações que impliquem ganhos aos diversos ńıveis. Além

disso, os desenvolvimentos atuais focam-se, maioritariamente, em culturas extensivas

(por exemplo, trigo, milho e arroz) e em ambientes agŕıcolas industrializados (Walter

et al., 2017).

Partilhando dos mesmos desafios, oportunidades e ameaças, estão os sectores da

vinha e do vinho, num conceito denominado de Viticultura de Precisão (VP),
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muitas vezes reconhecido como um caso particular ou sub-conjunto da AP. A VP

resume os problemas transversais da agricultura à fileira da vinha, sendo esta

um vetor importante de desenvolvimento em diversas regiões vińıcolas do mundo.

Em Portugal, existem diversas regiões vińıcolas, sendo a região Douro a mais

antiga região demarcada do mundo e considerada património da Humanidade pela

UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura).

Curiosamente, esta região extraordinária e detentora de um Terroir único no mundo,

está às portas da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) e constitui-

se, naturalmente, como um laboratório vivo para a implementação das mais variadas

soluções tecnológicas que promovam a necessária transição digital e ecológica para a

sustentabilidade do setor, Figura 1.2. De facto, tanto os problemas causados pelas

alterações climáticas que projetam, no médio/longo prazo para a necessidade de

inclusão de rega deficitária (Fraga et al., 2016) para continuação das práticas de

viticultura em 2070, como os problemas de falta de mão de obra, necessidade de

prever a fenologia para melhor gerir as operações culturais, dispersão de pragas e

incidência de doenças, entre outros, fazem com que a Região Demarcada do Douro

(RDD) seja o local e a motivação para uma contribuição efetiva de ferramentas

tecnológicas que ajudem a mitigar os efeitos de alguns dos problemas enunciados.

Com este enquadramento, onde a RDD proporciona o privilégio de ter todos os

ingredientes para desenvolver e transferir inovação da Universidade para o setor da

vinha e do vinho, é objetivo deste trabalho compreender a dimensão dos problemas

que afetam a Viticultura Duriense e propor aplicações e estratégias de mitigação

e/ou de suporte à tomada de decisão baseada em dados do terreno, de problemas

causados pela variabilidade espacial, temporal – quer dos dados, quer da orografia

–, ou mesmo climática, e os seus impactos na produção e no combate a pragas e

doenças.

Torna-se necessário, assim, conceber novas formas de extrair informação e conheci-

mento dos vários tipos de dados dispońıveis, através de sistemas e aplicações que

se baseiem na monitorização massiva do estado e da dinâmica da vinha. A análise

periódica de toda a cultura utilizando sensores de imagem, combinados com outras
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Figura 1.2 – Vinhedos da Região Demarcada do Douro num dos concelhos com maior área

de vinha, Ervedosa do Douro (fotografia do autor).

metodologias de monitorização (fitossensores, outros), permitirá realizar ações mais

precisas, antecipadas e mais seletivas do que as realizadas pelas práticas atuais.

Contudo, esta estratégia, assente numa enorme quantidade de dados por cultura

e ciclo, baseada, por exemplo, em sensores óticos para determinar stress h́ıdrico,

deteção precoce de doenças e anomalias e sistemas Light Detection And Ranging

(LIDAR) de alta definição para aferir o crescimento da colheita e o volume da

canópia, necessita, inequivocamente, de algoritmos capazes de extrair o tão desejado

conhecimento.

Assim sendo, objetiva-se neste trabalho o processamento de vários tipos e dimensões

de dados, nos mais diversos domı́nios, recorrendo a algoritmos de inteligência

artificial (AIA) visando um sistema de observação e de diagnóstico avançado,

fundamental nas práticas de AP/VP, independentemente do seu tipo e escala, com

vista a produzir informação sustentada e otimizar os processos de aquisição de dados

destes sensores (utilizando, por exemplo, monitorização massiva, IoT ou até mesmo
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robótica móvel). Os dados recolhidos, muitos deles depositados na plataforma

IoT mySense (https://mysense.utad.pt), desenvolvida na UTAD/INESC-TEC

durante este trabalho de investigação, possibilitarão o desenvolvimento dos AIA com

o objetivo de, com estes, realizar ações mais precisas, antecipadas e mais seletivas

do que as realizadas pelas práticas atuais.

Destaca-se o VineInspector, alvo de um pedido de patente (EP3889653 – Device

to determine the risk of occurrence of mildew in productive rows), que combina a

recolha de dados de vários tipos (agrometeorológicos e imagens), processando-os no

sentido de apresentar soluções baseadas em IA para apoio ao combate de pragas

e doenças. Na Figura 1.3 apresenta-se o conceito defendido neste trabalho que

consiste num sistema IoT de baixo custo, auto-alimentado e dotado de capacidade

computacional para efetuar processamento local e classificação sobre imagens.

Figura 1.3 – Projeção de um sistema autónomo de monitorização inteligente para aplicações

de VP (imagem do autor).

Assim, poder-se-ão, desde já, elencar os principais objetivos deste trabalho:

• Contribuir para o desenvolvimento de soluções inovadoras para a monitorização

avançada em contexto de VP;

https://mysense.utad.pt
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• Desenvolver o conceito de dispositivo de monitorização inteligente e auto-

suficiente para a cultura da vinha, podendo este dispositivo ser estático ou

móvel (quando usado em aplicações de robótica móvel);

• Desenvolver um sistema de monitorização que permita perceber o processo

de envelhecimento do Vinho do Porto e, assim, potenciar a valorização do

produto pela otimização dos parâmetros de contexto – oxigénio e temperatura

– relevantes;

• Desenvolver algoritmos baseados em ML para extrair e classificar, em tempo

real, informação útil a partir de imagens adquiridas;

Como objetivos complementares, destacam-se: melhoria da taxa de adoção de

tecnologias de informação na AP/VP, aumento do ńıvel de automação na agricultura

no sentido de promover o conceito Agricultura 4.0, incremento do uso de tecnologias

de IoT, Big Data e anaĺıtica nas práticas agŕıcolas, fomentando a transição digital

neste setor primário.

1.4 Organização do documento

Esta tese encontra-se estruturada em seis caṕıtulos cujo conteúdo é resumido em

seguida. No presente caṕıtulo foi feito um enquadramento do trabalho desenvolvido,

expondo os problemas, necessidades e desafios que o setor agŕıcola irá enfrentar nos

próximos anos, apresentando as abordagens de AP como um meio para dar resposta

a esses problemas. Foi feita, também, uma breve introdução ao papel da IA nas mais

variadas práticas de AP, nomeadamente na deteção de pragas e doenças, irrigação

inteligente, monitorização da canópia, robótica, entre outras.

No caṕıtulo 2 é apresentada uma revisão do estado da arte relativa às técnicas

de monitorização utilizadas em práticas de AP. Esta revisão permite perceber o

que se mede, como se mede, o que se gera e novas tendências de monitorização

remota e de proximidade. Esta revisão revela-se preponderante, dadas as complexas
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inter-relações entre os múltiplos parâmetros de interesse que interferem no desen-

volvimento das culturas e que necessitam de ser quantificados.

No caṕıtulo 3 é feito um levantamento de trabalhos que recorrem à utilização de

técnicas de IA para a extração de informação relevante sobre os vários tipos de

dados provenientes de diversos tipos de sensores no âmbito da AP/VP.

No caṕıtulo 4 são apresentadas as contribuições mais relevantes do trabalho

desenvolvido no âmbito desta tese de doutoramento, para a cadeia de valor da

viticultura de precisão.

No caṕıtulo 5 são apresentados os resultados e discussão detalhada dos testes e

resultados obtidos durante as diferentes fases do desenvolvimento do trabalho.

Por fim, no caṕıtulo 6, é feita uma análise final sobre as matérias abordadas neste

trabalho e são apresentadas as principais conclusões e as perspetivas de trabalho

futuro.





2 Técnicas de monitorização em

AP/VP

Durante as últimas décadas observou-se uma grande evolução nos sistemas de

monitorização das muitas variáveis que condicionam o desenvolvimento de diversas

culturas. Poder-se-á mesmo afirmar que foi atingido um grande ńıvel de maturidade

tecnológica no suporte à aquisição de dados, essenciais não só para permitir gerir

as práticas agŕıcolas, mas também para suportar sistemas de apoio à tomada de

decisão. É, por isso, fundamental, ter uma visão abrangente desses desenvolvimentos

tecnológicos, compreender as grandezas de interesse, bem como as metodologias

empregues na aquisição de dados, para que se possa sobrepor uma camada de

inteligência essencial à monitorização avançada.

Neste caṕıtulo abordam-se as técnicas de monitorização mais comuns na AP/VP,

discutindo-se, de forma breve, os benef́ıcios que trazem à tomada de decisão.

Pretende-se, assim, perceber o que se mede, como se mede, o que se gere, novas

tendências de monitorização remota e de proximidade, entre outros. Este conteúdo

revela-se preponderante dadas as complexas inter-relações entre os múltiplos

parâmetros de interesse que interferem no desenvolvimento das culturas e que

necessitam, desta forma, de ser quantificados. De facto, a dificuldade não está

tanto no processo de aquisição de dados, mas sim na extração de informação e

conhecimento úteis, pelo que é fundamental resumir tais técnicas com o objetivo de

encontrar novas formas mais expeditas de criar aplicações, processos e dispositivos

que possam fazer frente aos desafios que se apresentam na processo de transição

15
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digital e na promoção de práticas mais sustentáveis.

2.1 Tecnologias para a aquisição de dados

Os sistemas de monitorização de parâmetros fisiológicos e climáticos na agricultura

– Figura 2.1 – sofreram uma revolução à medida que várias tecnologias, como

a eletrónica, a computação e a comunicação de dados foram sendo introduzidas,

em particular nas últimas duas décadas. O teor de água no solo, nutrientes e

variáveis agrometeorológicas, foram dos primeiros parâmetros utilizados no controlo

e no processo de gestão agŕıcola, num processo conhecido como monitorização

de proximidade. Já a monitorização remota, baseada em imagens aéreas de

satélites, voos tripulados e véıculos aéreos não-tripulados (UAVs – Unmanned

Aerial Vehicles), permitiu a aquisição de dados georreferenciados, com diferentes

variabilidades espácio-temporais, fundamentais para uma melhor preparação do

cultivo e da colheita.

Figura 2.1 – As tecnologias mais frequentes na AP/VP (Matese, 2018).
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Além dos tradicionais sistemas óticos que durante anos permitiram estimar o estado

vegetativo de culturas através de ı́ndices vegetativos, a evolução tecnológica das

câmaras levou ao aparecimento de sensores óticos multi e hiper espectrais (Mahlein

et al., 2012; Li et al., 2016; Bauriegel et al., 2011) de baixo custo (Uto et al.,

2015), espectrorradiométricos (Mahlein et al., 2010), LIDAR (Underwood et al.,

2016), térmicos (Vadivambal and Jayas, 2011), de fluorescência (Calderón et al.,

2013), lasers 3D (Paulus et al., 2014) e até mesmo RADAR (Jin et al., 2017;

McNairn et al., 2002), que têm permitido aferir algumas caracteŕısticas importantes

das plantas (Fabre et al., 2011). As câmaras hiperespectrais tornaram-se mais

compactas e permitem capturar centenas de bandas com elevada resolução. Lasers

3D de alta definição permitem gerar um elevado número de pontos por segundo com

precisão centimétrica, tornando os UAVs véıculos perfeitos para uma monitorização

intermédia entre os satélites e a estações de monitorização no campo (Peña

et al., 2015). Nesta vertente, os robôs móveis (Emmi et al., 2014; Rovira-

Más et al., 2015; Jorgensen et al., 2007) passam igualmente a ser um véıculo

preferencial, com o atrativo de poderem ser utilizados na monitorização de

proximidade e na realização/aux́ılio de outras tarefas de atuação, como pulverização

inteligente (Underwood et al., 2015), poda (Siebert et al., 2014), semeadura (Sun

et al., 2006) e controlo de ervas daninhas/infestantes (Iwano and Kobayashi, 2013;

Urdal et al., 2014), onde se pretende reduzir a necessidade de recursos humanos e

minimizar o uso de fitofármacos.

A elevada quantidade de dados gerada por estas tecnologias, de forma isolada ou

a operar em modo complementar, bem como o número e tipo de aplicações que

necessitam de decisões em tempo quase real, conduziram à adoção de soluções que

recorrem, sobretudo, a Big-Data e a anaĺıtica. Empresas pioneiras no setor agŕıcola

tem vindo, cada vez mais, a fazer uso destas tecnologias (Wolfert et al., 2017) na

análise completa de culturas (Frank and Zander, 2016; Karmas et al., 2016).
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2.2 Monitorização de proximidade

Nesta secção são revistos alguns dos trabalhos relacionados com a monitorização

de proximidade, desenvolvidos durante a última década e que recorrem ao uso de

sensores, redes de sensores sem fio (RSSF) e aquisição de dados, no âmbito de

aplicações de AP/VP. Permitem obter informação valiosa para a gestão das práticas

agŕıcolas. O objetivo passa por avaliar que tipo de sistemas foram desenvolvidos,

que tipo de sensores são utilizados, quais as grandezas monitorizadas, as interfaces

entre os sensores e o hardware de processamento, bem como as tecnologias de

comunicação usadas para troca de dados com servidores remotos (baseados em

sistemas web/cloud) ou com gateways locais.

Uma das formas mais comuns de monitorização de proximidade consiste em recorrer

a RSSF (Figura 2.2) sempre que a densidade de pontos de medida seja incompat́ıvel

com uma transmissão direta entre um sistema de aquisição de dados e um servidor

remoto. A substituição de sistemas complexos com fio por RSSF, apoiados em

técnicas eficientes de gestão de energia, constitui uma das maiores inovações da

última década em práticas de monitorização de campo. Como tal, sistemas de

monitorização simples, baseados em microcontroladores de baixo custo, podem ser

distribúıdos por grandes áreas, sem restrições e de acordo com as necessidades de

cada cultura.

Recorrendo a comunicações sem fio normalizadas (por exemplo, IEEE 802.15.4,

IEEE 802.11, IEEE 802.15.1, LoRa R©, 3G/4G/5G e SigFox), este tipo de sistemas

dominou o espectro de publicações neste âmbito (Hamouda and Elhabil, 2017; John,

2016; Sahitya et al., 2017), apresentando-se como soluções fáceis de usar e que

impulsionam a recolha de dados com granularidade ajustável e compat́ıvel com

as variabilidades espacial e temporal desejadas. Recorrendo tanto a soluções que

transmitem dados diretamente para servidores remotos como a soluções que usam

estações base (gateways), é posśıvel gerar uma grande quantidade de dados que ficam

prontamente dispońıveis para posterior análise e para apoiar a tomada de decisão

nas práticas de gestão de AP/VP. Acompanhando esta evolução, o paradigma mais
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Figura 2.2 – Exemplo da arquitetura de uma RSSF, implementada em aplicações

agŕıcolas (Peres et al., 2011).

recente da IoT passou a ter um elevado interesse no âmbito da agricultura. O

desenvolvimento de dispositivos IoT mais simples, baratos e mais eficientes sob o

aspeto energético, facilitam a distribuição de dispositivos f́ısicos no campo (Vuran

et al., 2018). Estes, permitindo efetuar medições e enviar dados para servidores na

cloud, permitem caminhar rumo a um acesso ub́ıquo (em qualquer lugar e a qualquer

hora) a esses mesmos dados e aos serviços sobre eles desenvolvidos.

De seguida são então apresentados alguns dos principais trabalhos/estudos de-

senvolvidos no âmbito das RSSF aplicadas às práticas de AP/VP e que são,

depois, sintetizados na Tabela 2.1. Na seleção dos trabalhos foram escolhidos os

que forneciam informações acerca dos seguintes critérios: (i) Tipo de nó onde os

sensores estão ligados para perceber que tipo de hardware foi utilizado; (ii) Quais

os protocolos que foram usados para estabelecer a RSSF entre os nós; (iii) Se foi

utilizado um gateway ; (iv) Como o gateway comunica com o servidor remoto; (v)

Quais os parâmetros monitorizados e, finalmente; (vi) Qual foi a aplicação e a

utilidade prática do sistema apresentado.

Grande parte dos trabalhos relacionados com RSSF têm como objetivo a mo-

nitorização de parâmetros (agro)meteorológicos. Em Matese et al. (2012) foi
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implementada uma RSSF, de baixo custo, para monitorização das variabilidades

ambientais em viticultura de precisão. O sistema é constituido por uma estação

agrometereológica base e uma série de dispositivos wireless distribúıdos pela vinha,

que transmitem dados para um servidor remoto central, onde existe uma aplicação

responsável pelo seu armazenamento, processamento e apresentação, em tempo

real. Estes dispositivos estão equipados com sensores de temperatura do ar e de

radiação solar. Karimi et al. (2018) apresentaram um sistema de monitorização web-

based que, para além de permitir recolher dados micrometeorológicos em vinhas, foi

também pensado para ser utilizado em edif́ıcios de secagem de uvas. O sistema

consiste, mais uma vez, numa RSSF que é composta por um gateway e um conjunto

de dispositivos finais (nós). Cada nó é baseado na plataforma Arduino R© equipada

com um shield que permite a recolha de dados e um módulo transmissor de rádio

(nRF24L01) para comunicação com o gateway, baseado num mini PC. Para realizar a

comunicação com os nós, no gateway é também usado um Arduino R© com um módulo

nRF24L01. Foi ainda desenvolvido um sistema de avisos, que alerta o utilizador para

quaisquer problemas detetados. Os nós podem ser configurados para recolher dados

periodicamente ou no modo de pedido, onde o gateway é responsável por solicitar

dados. O sistema CrossVit, proposto por Matese et al. (2013), consiste numa

RSSF desenvolvida com o objetivo de monitorizar, em tempo real, a temperatura,

a humidade relativa do ar e a radiação solar em duas vinhas. A RSSF é composta

por um servidor, um gateway e vários nós. Os nós são responsáveis por recolher

os dados e enviá-los para o gateway (recorrendo ao protocolo ZigBee) que, por

sua vez, é responsável por coordenar a RSSF e realizar a agregação de dados. O

servidor é responsável pelo armazenamento, processamento e renderização gráfica

dos dados. A comunicação entre o gateway e o servidor remoto é realizada utilizando

a tecnologia GSM/GPRS. O objetivo dos autores passou por construir um sistema

prático, económico, com baixo consumo de energia e com nós que tivessem dimensões

não invasivas. Conclúıram que o sistema apresentado é capaz de monitorizar,

em tempo real, os parâmetros agrometeorológicos nas vinhas e fornecer os meios

necessários para a sua gestão. Ainda no seguimento da monitorização de parâmetros

meteorológicos, em Charalampidis et al. (2017) os nós sensores da RSSF são baseados
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na plataforma Zolertia Re-Mote que possui o sistema operativo (SO) Contiki. Este

SO foi projetado para ser usado em dispositivos de IoT sem fio com recursos

limitados. Cada nó conta com um sensor de temperatura e humidade relativa do ar,

radiação solar, qualidade do ar e rúıdo. O gateway, baseado num Raspberry Pi 3,

inclui, também, uma plataforma Zolertia, que permite a comunicação com os nós da

rede que é realizada através de RF (2,4 Ghz ou 863-950 MHz). O gateway permite

receber, armazenar e processar dados antes de os enviar para a uma plataforma

na cloud, via ethernet ou WiFi. O sistema na cloud permite o armazenamento, o

processamento de dados de alto ńıvel e o fornecimento de serviços. Este sistema foi

desenvolvido com o objetivo de ser usado em AP, mas, de acordo com os autores,

pode ser utilizado em qualquer aplicação que tenha por base numa RSSF.

Alguns trabalhos, para além da recolha de parâmetros climáticos, recolhem, também,

dados relativos às condições do solo. Em Pérez-Expósito et al. (2017a) e Pérez-

Expósito et al. (2017b) foi apresentado um sistema composto por um gateway e

dois tipos de nós sensores. Os nós do tipo 1 monitorizam dados atmosféricos –

mais especificamente a temperatura e a humidade relativa do ar –, enquanto os

nós do tipo 2 monitorizam a temperatura e humidade do solo. O gateway foi

implementado usando um Raspberry Pi 2 Modelo B, onde se encontra ligado um

Arduino R© com diversos sensores, de forma a que este possa ser usado, também,

como uma estação meteorológica para aquisição de dados meteorológicos locais.

Foi utilizado um router WiFi para permitir a comunicação entre o gateway e os dois

tipos de nós sensores, ambos baseados num sistema ESP8266. Os utilizadores podem

aceder aos dados através de uma aplicação web e podem, também, receber alertas

relacionados com doenças da vinha, bem como informações sobre as medidas que

devem tomar. Em Ghobakhlou et al. (2009) foi desenvolvido um sistema para medir

e armazenar dados microclimáticos e ambientais. Os dados recolhidos são usados

para a construção de modelos que permitem perceber quais os efeitos das mudanças

climáticas no crescimento das videiras e na qualidade do vinho nas principais regiões

vińıcolas de diversos páıses. O sistema é baseado numa RSSF cujos nós sensores são

pequenos dispositivos alimentados por uma bateria. De entre os vários parâmetros

que permitem medir, encontram-se a temperatura do ar, humidade relativa do ar,
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radiação solar, folha molhada, pressão atmosférica, velocidade do vento, direção do

vento, pluviosidade, fluxo de seiva (volume e velocidade), temperatura do solo e

humidade do solo. Seguindo o mesmo conceito, Kubicek et al. (2013) apresentaram

um protótipo de um sistema de aquisição, processamento e visualização cartográfica

de dados agŕıcolas e meteorológicos georreferenciados. Este sistema fornece dados

de temperatura, humidade relativa, temperatura do solo e teor de água no solo.

Embora o artigo não esteja diretamente direcionado para a viticultura, os autores

referem que existe um grande potencial para o uso destas tecnologias em vinhas

devido à cada vez maior procura por dados agrometeorológicos no setor. Smiljkovikj

and Gavrilovska (2014) apresentaram o sistema “SmartWine”, que permite efetuar

uma monitorização inteligente e eficiente do processo de produção de vinho desde

o cultivo, passando pela produção e terminando no seu armazenamento. Este

sistema é baseado numa RSSF onde todos os dados são armazenados na cloud, o

que permite que vários utilizadores utilizem o sistema simultaneamente e de forma

transparente. Os parâmetros medidos são a temperatura e humidade do ar, pressão

atmosférica, radiação solar e ultravioleta, velocidade e direção do vento, humidade

foliar, temperatura e humidade do solo a 20, 40 e 60 cm de profundidade.

No seguimento deste último trabalho, foram identificados uma série de outros

trabalhos onde, para além da componente de monitorização são, também, apre-

sentados alguns tipos de aplicações baseadas nos dados recolhidos, normalmente

relacionadas com pragas ou doenças. A Libelium (2012) desenvolveu um sistema

baseado na plataforma Waspmote que permite realizar a previsão de condições

microclimáticas e a posśıvel ocorrência de pragas ou doenças. O sistema apresentado

é constitúıdo por três componentes principais: nós com sensores (temperatura e

humidade do ar, pressão atmosférica, pluviosidade, velocidade do vento, radiação

ultravioleta, radiação solar, temperatura e humidade do solo e humidade das

folhas), gateways e uma aplicação web-based. Os nós possuem diversas interfaces

de comunicação, sendo elas ZigBee (2.4 GHz), WiFi, RFID (Radio-Frequency

Identification), NFC (Near-Field Communication) e Bluetooth 4.0 e os gateways

possuem WiFi/3G/GPRS/LoRa/868/900 MHz. Em Patil and Thorat (2016) foi

desenvolvido um sistema de deteção precoce do aparecimento de doenças em vinhas,
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como o mı́ldio, óıdio, antracnose, mancha bacteriana da folha, entre outros, através

de dados de temperatura, humidade relativa, humidade do solo e humidade foliar.

O sistema inclui, ainda, o fornecimento de informações atualizadas via SMS/voz

geradas por uma ferramenta web-based.

Para além a utilização dos sensores mais comuns numa RSSF, existem trabalhos que

recorrem também a câmaras para a recolha de imagens em campo. É o exemplo

do trabalho apresentado por Lloret et al. (2011), onde foi apresentada uma RSSF

em que cada nó sensor possui uma câmara que obtém imagens do campo e usa,

internamente, técnicas de processamento de imagens para detetar várias anomalias

nas folhas da cultura que podem ser causados por deficiências nutricionais, pragas,

doenças ou outros agentes nocivos. Ao ser detetada qualquer anomalia, o nó sensor

envia uma mensagem para o gateway que, por sua vez, emite uma notificação do

problema ao agricultor. Os nós sensores comunicam com o gateway através da

norma IEEE 802.11 (WiFi), uma vez que este tem por base um router wireless com

o firmware OpenWRT. Garcia-Sanchez et al. (2011) propuseram uma plataforma

denominada Integrated WSN Solution for Precision Agriculture. Consiste num

conjunto de nós que permitem monitorizar dados agŕıcolas, detetar movimentos,

capturar imagens através de câmaras e transmitir dados. Os dispositivos são

capazes de adquirir dados de diferentes sensores, como amostras de salinidade, pH,

temperatura e humidade do solo. Além disso, os sensores de deteção de movimento

(PIR — Passive Infrared Sensor) e de identificação (câmara) permitem assegurar as

questões de segurança e de controlo da cultura. Os dados provenientes de todos os

sensores são transmitidos pelo módulo de comunicação para um gateway (utilizando

o padrão de comunicação IEEE 802.15.4) que também é colocado na cultura e é

responsável por encaminhar os dados para uma cooperativa de agricultores. Por

sua vez, esta cooperativa disponibiliza, a cada agricultor, as informações de suas

culturas em tempo real. Em Kabilan and Selvi (2016), foi proposta uma RSSF

para ser utilizada em ambiente de estufa. Recorre a câmaras para recolher imagens

do solo e das plantas. Os dados dos vários nós são enviados para uma estação

base (através do protocolo de comunicação ZigBee) que, por sua vez, os envia para

uma plataforma na cloud através de um módulo WiFi. Foi utilizada a plataforma
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comercial IoT Analytics - ThingSpeak, que permitiu a monitorização e a gestão

inteligente do sistema de irrigação. De acordo com os autores, uma vez que o poder

computacional está no lado do servidor remoto, uma das principais vantagens do

sistema proposto é que é posśıvel construir a RSSF com dispositivos de baixo custo.

Tal como no trabalho anterior, existem outros trabalhos nos quais os dados recolhi-

dos são utilizados para efetuar algum tipo de atuação, sendo mais frequentemente

no processo de gestão da rega. Sales et al. (2015) apresentaram uma rede de

sensores e atuadores sem fio. A comunicação entre os nós sensores/atuadores é

realizada usando módulos RF de 2,4 GHz e recorrendo ao protocolo SimpliciTI

(Texas Instruments, USA). Nesta rede, existe um nó que se configura como estação

base que estabelece a comunicação com um servidor na cloud onde os dados são

armazenados e processados. O servidor remoto acede, também, a serviços de

terceiros para obter outros dados (e.g. dados meteorológicos). Todos eles são

usados como entradas para decisões de irrigação apoiadas. Os autores referem que,

com pequenas adaptações, o sistema pode ser utilizado em diversas aplicações de

rega, como em campos agŕıcolas, estufas ou até mesmo campos de golfe. Gutiérrez

et al. (2014) desenvolveram um sistema de irrigação automatizado com o objetivo de

otimizar o uso da água em culturas agŕıcolas. O sistema é composto por uma rede

de sensores baseados num microcontrolador (PIC24FJ64GB004, Microchip, Arizona,

EUA) e sensores de temperatura e humidade do solo colocados na zona radicular

das plantas e que enviam os dados para um gateway. Esse gateway irá controlar a

quantidade de água a aplicar com base nos valores dos parâmetros recolhidos. A

visualização dos dados e a interação com o sistema é feita através de uma página

web. O utilizador pode alterar os esquemas de irrigação e ajustar os valores de

referência de acordo com a espécie da cultura e a altura do ano.

Por fim, existem trabalhos onde as RSSF são combinadas com outras técnicas de

monitorização. Exemplo disso é o trabalho apresentado por Gennaro et al. (2017),

onde se concluiu que a dinâmica térmica das vinhas pode ser avaliada com uma

combinação de sistemas de sensores remotos e de proximidade. Para o sistema

de monitorização remota utilizaram um UAV equipado com câmaras térmica e
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multiespectral. Para o sistema de monitorização de proximidade foi desenvolvida

uma RSSF onde cada nó da rede é baseado na plataforma Seeeduino Stalker v.2, que

pode ser usada com uma variedade de módulos de comunicação como Bluetooth R©,

XBee, WiFi e RF. Os dados dos nós são transmitidos para um coordenador que os

encaminha para um servidor remoto. Neste trabalho, os dados meteorológicos foram

adquiridos através de um sistema A753 GPRS RTU SEN-R (ADCON, Áustria),

localizado a 500 m da zona de estudo. Foram usados dados multiespectrais para

selecionar os śıtios mais indicados para a colocação dos nós da RSSF. Os dados da

RSSF foram usados, juntamente com os dados térmicos, com o objetivo de prever

condições de stress h́ıdrico das videiras e a qualidade das uvas.

Partindo desta seleção de trabalhos, fica clara a existência de vários denominadores

comuns: a heterogeneidade de dispositivos de baixo custo, nós sensores de baixa

potência (maioritariamente baseados em microcontroladores Arduino R© e ESP8266)

e os protocolos de comunicação. De facto, muitos dos trabalhos revistos recorrem

ao protocolo ZigBee (que se baseia na norma IEEE 802.15.4) para estabelecer uma

RSSF não baseada em Internet Protocol (IP). As ligações IEEE 802.11 (Wi-Fi)

também são usadas para criar redes baseadas em IP. Quase todos os estudos utilizam

um gateway – que atua como elemento de agregação de dados e pode realizar

algumas tarefas de processamento local dentro do conceito de Fog computing – e

poucos transmitem dados diretamente para um serviço/servidor remoto baseado

na web/cloud. Para locais remotos, onde grande parte das vezes uma ligação

IEEE 802.11 (sem fio ou Ethernet) não é exeqúıvel, GSM/GPRS torna-se a solução

predominante. Do lado do servidor remoto, a tendência tem sido a disponibilização

de serviços de análise de dados através de ligações móveis ou para PC. A grande

capacidade de processamento e de acesso aos mais variados recursos (por exemplo,

dados meteorológicos de diversas fontes) que é posśıvel nas soluções baseadas na

cloud permitem que os dados recolhidos sejam processados com maior eficiência. Um

outro aspeto que tem vindo, também, a ganhar alguma importância neste tipo de

cenários de monitorização de proximidade, é a utilização de imagens, o que aumenta

os requisitos de processamento tanto ao ńıvel dos elementos de captura como na

transmissão para o servidor remoto.
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çã
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o
d

o
ven

to
;

F
M

:
F

o
lh

a
m

o
lh

a
d

a
;

F
S

:
F

lu
x
o

d
e

seiva;
H

R
:

H
u

m
id

ad
e

relativa;
P

:

P
lu

v
iosid

ad
e;

P
A

:
P

ressão
a
tm

o
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á
g
u

a
n

o
solo;

T
S

:
T

em
p

eratu
ra

d
o

solo;
V

L
IT

:
V

ery

L
o
n

g
ra

n
ge

Id
en

tifi
ca

tio
n

T
a
g
;

V
V

:
V

elo
cid

a
d

e
d

o
ven

to
;

T
a
b

e
la

2
.1

–
T

rab
alh

os
p

u
b

licad
os

n
a

ú
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Em suma, a tendência atual passa por fornecer soluções abertas e de fácil

implementação para uma variedade de aplicações dentro da AP/VP. Isto irá

conduzir, inevitavelmente, a um aumento exponencial na quantidade de dados

adquiridos mas, também, na sua diversidade de forma e variabilidades espacial e

temporal. A consequência é o recurso notório e crescente a Big data, análise de dados

e IA em aplicações no contexto da agricultura para que, ao (esperado) aumento de

dados, corresponda, também, o desenvolvimento e a disponibilização de serviços

verdadeiramente úteis ao apoio à decisão dos agricultores.

2.3 Monitorização remota

A leitura da secção sobre monitorização de proximidade (Secção 2.2) permite perce-

ber que a maioria das soluções privilegia a variabilidade temporal em detrimento da

espacial. Dependendo da dimensão e do tipo de cultura a monitorizar, por vezes pode

não ser viável distribuir sensores de proximidade por todo o espaço, para garantir

um ńıvel de detalhe mais elevado. A monitorização remota posiciona-se como capaz

de realizar o acompanhamento das culturas de uma forma mais ampla, onde é

dado principal foco à variabilidade espacial, reduzindo-se a variabilidade temporal.

Porém, é de notar a elevada flexibilidade das diferentes plataformas existentes, o

que não só permite a sua operação em diferentes contextos orográficos, ambientais

e de cultura, mas também a rápida execução de uma missão caso a necessidade se

imponha. Atualmente, este tipo de monitorização pode ser realizado com recurso,

sobretudo, a imagens aéreas recolhidas através de satélites, aeronaves tripuladas

e, mais recentemente, UAVs (também conhecidos como drones), Figura 2.3. Estas

imagens, na gama do viśıvel, podem, dependendo do sensor, apresentar uma grande

resolução espacial. Contudo, apresentam baixa resolução espectral com apenas três

bandas (Hunt Jr and Daughtry, 2018). Desta forma, este tipo de monitorização

tem vindo, cada vez mais, a recorrer a sensores multi ou hiperespectrais, que podem

recolher dezenas ou mesmo centenas de bandas cont́ıguas, de forma a obter um

espectro de refletância mais alargado em cada pixel.
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Figura 2.3 – Plataformas de monitorização remota utilizadas na AP/VP: (A) Satélite (fonte:

European Space Agency); (B) Véıculos aéreos tripulados (fonte: NVIDIA Corporation); e (C)

Véıculos aéreos não tripulados (fonte: TechBullion).

2.3.1 Satélites

As imagens de satélites são usadas na AP desde o lançamento do Landsat 1, em

1972 (Ammoniaci et al., 2021). Embora estas cubram uma área geográfica extensa,

costumam ter uma resolução espacial relativamente baixa (15-80 m), especialmente

para os sensores de geração mais antiga (Nguyen et al., 2020). Esta limitação faz

com que a tecnologia não seja adotada com tanta frequência em culturas de dimensão

mais reduzida (Mulla, 2013). Outra limitação associada à monitorização por satélite

relaciona-se com o facto de as imagens recolhidas serem muitas vezes afetadas por

condições adversas, como nuvens, sombras ou radiação solar (Gupta et al., 2019).

Por fim, mas não menos importante, as imagens são frequentemente recolhidas por

satélites em órbita polar com baixa taxa de amostragem (Nguyen et al., 2020).

O Landsat 1 (NASA, 2021a) estava equipado com um sensor multiespectral e

proporcionava uma resolução espacial de apenas 80 m com tempo de revisita de

aproximadamente 18 dias. O último satélite da missão Landsat é o Landsat

8 (NASA, 2021b), lançado em 2013, que permite recolher dados num espectro

mais alargado (viśıvel, infravermelho próximo, infravermelho de ondas curtas e

infravermelho térmico) e possui algumas bandas com uma resolução espacial de 15 m,

30 m ou 100 m, embora o seu tempo de revisita seja ainda alto (aproximadamente

16 dias).

Ainda assim, a monitorização baseada em imagens recolhidas por satélites pode

ser muito útil em diversas situações, uma vez que, atualmente, se multiplicam as
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plataformas de acesso gratuito a esse tipo de imagens, nas mais variadas bandas.

Tem havido uma crescente disponibilização de bandas úteis para a AP, que permitem

calcular diversos ı́ndices de vegetação, como o Normalized Difference Vegetation

Index (NDVI) (Mahajan and Bundel, 2016; Houborg and McCabe, 2016), Land

Surface Water Index (LSWI) (Xiao et al., 2005), Soil-Adjusted Vegetation Index

(SAVI) (Alhammadi and Glenn, 2008; Nagy et al., 2021) e Enhanced Vegetation

Index (EVI) (Zhan et al., 2018; Yang et al., 2019).

De entre os vários satélites que permitem obter estes ı́ndices destacam-se o Landsat 7

e 8 (Jia et al., 2017; Shen and Evans, 2020), MODIS (Son et al., 2012; Almamalachy

et al., 2020), VIIRS (Skakun et al., 2018), RapidEye (Magney et al., 2017; Esetlili

et al., 2018; Morariu et al., 2018) e Sentinel-2 (Bontemps et al., 2015; Zhang et al.,

2017; Segarra et al., 2020). O último é um dos mais utilizados, uma vez que é capaz

de realizar a amostragem de 13 bandas espectrais, com uma resolução espacial de

até 10 m. O seu tempo de revisita é de 5 dias no equador e 2-3 dias em latitudes

médias. A principal vantagem do Sentinel-2 em relação a outros satélites é o facto dos

dados serem de código aberto, ou seja, gratuitos. Em Sozzi et al. (2019) é feito um

levantamento das principais constelações de satélites que respondem aos requisitos

mais comuns da AP/VP, avaliando a relação custo-benef́ıcio da sua utilização.

2.3.2 Aeronaves tripuladas

As aeronaves tripuladas têm sido usadas em aplicações agŕıcolas desde há várias

décadas (Elston, 2016). Permitem cobrir grandes áreas e têm, também, a capacidade

de transportar cargas pesadas e de grandes dimensões, possibilitando, assim,

a realização de tarefas de pulverização aérea ou de monitorização, utilizando

vários sensores no mesmo voo. A monitorização através de imagens recolhidas

por aeronaves tripuladas apresenta algumas vantagens em comparação com a

monitorização realizada a partir de imagens de satélite. De facto, a recolha das

imagens pode ser realizada com a periodicidade que for considerada necessária

e obtém-se uma maior resolução espacial – dependente da altura do voo – que,
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em alguns casos, pode chegar aos 10 cm. No entanto, esta forma de recolha

de imagens apresenta elevados custos operacionais, o que a torna, muitas vezes,

economicamente inviável. Usualmente é considerada, apenas, quando se pretende

realizar o levantamento de grandes áreas (Matese and Di Gennaro, 2015). Para

além disso, podem existir também, em alguns casos, limitações associadas a zonas

interditas a voos, como, por exemplo, perto de áreas militares restritas ou de

aeroportos.

2.3.3 UAVs

Os UAVs surgiram como uma forma de dirimir algumas das limitações referidas para

as plataformas satélites e aeronaves tripuladas. Ao longo dos últimos anos a sua

utilização tem vindo a gerar bastante interesse. Foram inicialmente desenvolvidos

para fins militares e de defesa (Austin, 2011; Gertler, 2012; Jenks, 2009) mas

são cada vez mais usados para diversos fins civis. Os UAVs são aeronaves sem

piloto humano a bordo, que podem ser controladas manualmente por um operador

terrestre ou realizar, de forma autónoma, planos de voo previamente programados.

Este interesse crescente ocorre devido a diversos fatores, como, por exemplo,

os avanços tecnológicos, a miniaturização de componentes (placas controladoras,

microprocessadores, motores, baterias de alta potência, dispositivos de comunicação

e sensores) e a diminuição dos custos deste tipo de sistemas. Todos estes fatores

levaram ao aparecimento de UAVs adequados a aplicações civis, acesśıveis e fáceis

de transportar, lançar e de operar.

Segundo o Serviço de Pesquisa do Parlamento Europeu (Juul, 2015), os UAVs podem

voar mais perto do solo do que as aeronaves tripuladas, tornando-os adequados

para voos, por exemplo, em áreas atingidas por incêndios, inundadas, afetadas

por ataques qúımicos ou biológicos, no controlo de fronteiras ou, até mesmo,

para operações de busca por pessoas desaparecidas. Além disso, podem fornecer

serviços comerciais ou para fins cient́ıficos, como imagem e v́ıdeo, manutenção e

monitorização de infraestruturas, telecomunicações, mapeamento aéreo, agricultura,
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silvicultura e pesca. A Association for Unmanned Vehicle Systems International

(AUVSI) estima que, entre as aplicações mencionadas, a segurança pública e

a agricultura estão na vanguarda dos mercados promissores para o uso civil

e comercial de UAVs, compreendendo, aproximadamente, 90% dos potenciais

mercados conhecidos (Report, 2013). De seguida são apresentados alguns trabalhos

onde foi feito uso de imagens adquiridas por satélite ou recorrendo a UAVs no âmbito

da monitorização de culturas, com especial destaque para a vinha.

Em Adão et al. (2017) foi proposta uma metodologia que explora a espectroscopia de

alta resolução baseada em UAVs para a deteção precoce e a monitorização de doenças

da videira. Esta metodologia consiste em cinco etapas principais, apresentadas na

Figura 2.4. Na primeira etapa é feito o planeamento do voo, a configuração do

UAV, a aquisição de dados e o seu download para futura utilização. Na segunda

etapa é feita uma calibração das imagens em termos de radiometria e de rúıdo

atmosférico e é realizada a ortorretificação espacial das imagens adquiridas. A

terceira etapa consiste no processamento dos dados e é responsável por determinar

a ocorrência de doenças, efetuando a comparação entre as imagens adquiridas e

bibliotecas espectrais. Na etapa quatro, o resultado da etapa anterior é analisado

e interpretado por um especialista que pode ajustar alguns parâmetros. A quinta

e última etapa consiste na entrega dos dados validados ao viticultor, de forma a

que este possa realizar intervenções de campo com o apoio do sistema de suporte à

decisão fornecido.

Navia et al. (2016) utilizaram um UAV multi-rotor autónomo, equipado com uma

câmara multiespectral e recorreram às imagens recolhidas para gerar mosaicos

multiespectrais, através dos quais efetuaram a monitorização da fitosanidade da

vegetação, através do cálculo do ı́ndice NDVI. Estas informações representam uma

referência importante para os agricultores tomarem decisões oportunas, no sentido

de melhorar as estratégias de gestão das suas culturas.

Em Zarco-Tejada et al. (2005) foram apresentados métodos para a deteção de

chlorosis1 e monitorização das condições fisiológicas em videiras, através da

1Chlorosis é uma condição das plantas, na qual as suas folhas não produzem clorofila suficiente.
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Figura 2.4 – Metodologia proposta por Adão et al. (2017) para a deteção precoce e

monitorização de doenças da videira, desde o processo de aquisição até ao apoio à decisão.

estimativa do teor de clorofila A e B nas folhas e na canópia, Figura 2.5. Foram

estudadas as propriedades óticas das folhas, através do cálculo de vários ı́ndices,

utilizando as medições da refletância e de transmitância, obtidas com recurso a três

sensores hiperespectrais: ROSIS (Reflective Optics System Imaging Spectrometer),

CASI (Compact Airborne Spectrographic Imager) e DAIS-7915 (Digital Airborne

Imaging Spectrometer). Os resultados mostraram que os melhores indicadores para

a estimativa do teor de clorofila nas folhas foram os ı́ndices hiperespectrais de

banda estreita calculados na região espectral dos 700-750 nm, nomeadamente o

TCARI/OSAVI (proposto por Haboudane et al. (2002)). Os ı́ndices mais comuns,

como por exemplo o NDVI, apresentaram um desempenho mais baixo.

Lu et al. (2015) usaram um UAV para transportar um mini conjunto de câmaras

(Mini Multi-Camera Array), de forma a evitar alguns problemas associados à

monitorização baseada em imagens de satélite, nomeadamente a baixa resolução

espacial dos sensores, o ciclo de recolha das imagens ou mesmo as más condições

As folhas apresentam uma coloração diferente da normal, verde pálido ou amarelado. Pode provocar
a morte da planta devido ao facto desta produzir carboidratos em menor quantidade.
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Figura 2.5 – Estimativa do teor de clorofila A e B ao longo de uma vinha: (A) Imagem

hiperespectral da vinha, obtida utilizando um CASI; e (B) Teor de clorofila, obtido utilizando

o ı́ndice TCARI/OSAVI, adaptado de Zarco-Tejada et al. (2005).

climatéricas, que impossibilitam a recolha de imagens úteis. A abordagem proposta

teve como objetivo efetuar a estimativa da concentração de Azoto (N) em campos

de arroz. Os autores conclúıram que a utilização de UAVs é útil neste tipo de

diagnóstico. No entanto, são necessários mais estudos para melhorar a estimativa

obtida.

Em Zarco-Tejada et al. (2013b) foram apresentados métodos de estimativa do

conteúdo de carotenóides2 nas folhas das videiras, usando imagens hiperespectrais

de alta resolução adquiridas utilizando um UAV. Os autores calcularam vários

ı́ndices de vegetação recorrendo aos dados hiperespectrais adquiridos e chegaram à

conclusão que os ı́ndices R515/R570 (propostos por Hernández-Clemente et al. (2012))

e TCARI/OSAVI (proposto por Haboudane et al. (2002)) se mostraram bastante

adequados para realizar a estimativa da concentração de carotenóides nas videiras.

Na Figura 2.6 encontra-se apresentado um exemplo do resultado obtido, onde as

zonas vermelhas correspondem a regiões com maior conteúdo de carotenóides e as

zonas azuis correspondem a regiões com um conteúdo de carotenóides inferior.

Lukas et al. (2016) usaram imagens recolhidas através de um UAV de asa fixa

(Sensefly eBee, Lausanne, Switzerland) para estimar parâmetros básicos de uma

2Carotenóides são pigmentos existentes nas plantas, responsáveis por dar aos frutos e vegetais
os tons de vermelho, amarelo e laranja. Estes pigmentos desempenham um papel importante na
saúde das plantas.
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Figura 2.6 – Estimativa do conteúdo de carotenóides ao longo de uma vinha: (A) Imagem

hiperespectral da vinha, obtida utilizando um UAV; e (B) Conteúdo de carotenóides, obtido

utilizando os ı́ndices R515/R570 e TCARI/OSAVI, adaptado de Zarco-Tejada et al. (2013b).

cultura durante o seu peŕıodo de crescimento, recorrendo a câmaras multiespectrais

nas gamas do viśıvel e do infravermelho próximo. Os parâmetros estimados foram

a biomassa e a concentração de Azoto (N) no solo. As assinaturas espectrais

foram validadas através de medições realizadas utilizando um espectrorradiómetro

portátil ASD HandHeld 2 (Malvern Panalytical, Malvern, UK). Posteriormente

utilizaram, também, imagens do satélite Landsat 8 OLI (Operational Land Imager).

Ambas as abordagens apresentaram uma alta correlação com as medições do

espectrorradiómetro, tendo a maior diferença sido apenas na resolução espacial dos

resultados.

Em Zarco-Tejada et al. (2013a) foi apresentado um estudo onde é feita a demons-

tração da relação entre a fluorescência da clorofila das folhas e a fotosśıntese medida

em campo, sob condições de luz natural. Para tal, os autores utilizaram um sensor

hiperespectral de 260 bandas acoplado a um UAV. Foi realizada uma determinação

bioqúımica de clorofila, carotenóides e antocianinas3 em laboratório, utilizando

folhas retiradas na vinha. Esta determinação foi posteriormente comparada com

a emissão de fluorescência, medida a partir de espectros de refletância extráıdos de

pixeis de vegetação pura, identificados nas imagens hiperespectrais, Figura 2.7 (A),

e usando o prinćıpio FLD3 (Fraunhofer Line Depth em três bandas espectrais). Os

3Antocianinas são pigmentos solúveis em água presentes em algumas plantas que, dependendo
do seu pH, podem surgir com a cor vermelha, roxa ou azul.
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pixeis de vegetação pura foram obtidos utilizando algoritmos de deteção automática

baseada em objetos e permitiram obter a radiância pura da videira, sem efeitos das

sombras e do solo, Figura 2.7 (B). Segundo os autores, os resultados mostraram-se

promissores, tendo sido obtida uma boa relação entre a fotosśıntese e a fluorescência.

Figura 2.7 – Radiância medida num pixel de vegetação pura, sem efeitos de sombra e do

solo: (A) identificação dos pixeis de vegetação pura em cada parcela de estudo; (B) curva da

radiância medida, adaptado de Zarco-Tejada et al. (2013a).

Em Lacar et al. (2001) foi realizado um estudo com o objetivo de avaliar o potencial

da utilização das imagens hiperespectrais aéreas no mapeamento de variedades de

videiras, em vinhas do sul da Austrália. Foram utilizadas imagens com doze bandas

espectrais na região do viśıvel e do infravermelho próximo (NIR) e uma resolução

espacial de 1 m por pixel, obtidas utilizando um CASI. Os autores conseguiram

realizar a distinção entre duas variedades de videiras, com uma precisão de cerca de

91,5%. Neste estudo, cada linha de videiras foi classificada como um todo, sendo a

sua classificação dada pela variedade de videiras mais representada na mesma.

Em Karakizi et al. (2016) foi projetada, desenvolvida e avaliada uma estrutura de

classificação baseada em objetos, responsável por efetuar a deteção de vinhas, a

segmentação da canópia e a distinção entre seis variedades de videiras a partir de

dados multiespectrais de alta resolução, obtidos através de uma série de imagens

recolhidas pelo satélite WorldView-2. Com base na análise de imagens baseada

em objetos (OBIA, object-based image analysis), foi proposto um novo conjunto

de caracteŕısticas espectrais, espaciais e de textura, bem como regras e escalas de

segmentação. A fim de validar os resultados obtidos, foram utilizados, também,
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dados de refletância in situ, obtidos em campo através de um espectrorradiómetro

portátil. Os autores obtiveram uma precisão de 89% na deteção das vinhas, 96% na

segmentação da canópia e 85% na identificação da variedade das videiras. Exemplos

de resultados obtidos usando a estrutura de classificação proposta pelos autores

encontram-se representados na Figura 2.8.

Figura 2.8 – Resultados obtidos pelos autores nas etapas de: (A) deteção das vinhas; (B)

segmentação da canópia; e (C) distinção entre seis variedades de videiras, adaptado de Karakizi

et al. (2016).

Em Kalisperakis et al. (2015) foi feita uma comparação e avaliação da estimativa

do Índice de Área Foliar (LAI – Leaf Area Index ) em vinhas com uma grande

escala espacial, utilizando diferentes conjuntos de dados obtidos utilizando um UAV,

nomeadamente dados hiperespectrais, mosaicos 2D de imagens RGB e modelos 3D

de superf́ıcie. Foi calculado o ńıvel de vigor vegetativo da canópia, Figura 2.9,

com base no cálculo do NDVI utilizando os dados hiperespectrais recolhidos pelo

UAV, com o objetivo de estabelecer uma relação entre ele e as medições diretas de

LAI realizada in situ nas videiras. Os autores chegaram à conclusão que este vigor

vegetativo está relacionado em 80,4% com as medidas de LAI reais, muito próximo

dos 81,2% obtidos utilizando os modelos 3D de superf́ıcie. Os mosaicos 2D RGB

apresentaram uma correlação mais baixa, tendo ficado pelos 72,7%.
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Figura 2.9 – Mapa de estimativa do ńıvel de vigor vegetativo da canópia, obtido com base

no cálculo do NDVI (Kalisperakis et al., 2015).

Em Johnson et al. (2003) foi realizado o mapeamento do LAI, Figura 2.10, ao

longo de duas vinhas comerciais, utilizando imagens multiespectrais de alta resolução

recolhidas pelo satélite IKONOS, em conjunto com medições realizadas no solo.

As imagens de satélite foram recolhidas perto da época da colheita, convertidas

em radiância, georreferenciadas e transformadas em mapas NDVI. A conversão dos

mapas de NDVI em LAI foi realizada utilizando as medições realizadas no solo em

vinte e quatro locais de calibração. Apesar dos desafios impostos pela natureza

descont́ınua da canópia e pelas diferenças arquitetónicas das videiras, o sistema

proposto mostrou-se capaz de efetuar o mapeamento do LAI. Os mapas gerados

podem ser, potencialmente, usados na parametrização de modelos de crescimento

de plantas ou fornecer suporte à decisão em tarefas de irrigação e gestão da canópia.

Em Gil-Pérez et al. (2010) foi realizada uma avaliação da utilidade de ı́ndices

de vegetação de banda estreita (narrow-band vegetation indices) como indicadores

bioqúımicos e estruturais de videiras, tendo sido observadas as suas relações com

diversas variáveis foliares, nomeadamente N, P, K, Ca, Fe, Mg e clorofila A e B.

Foram utilizados um total de dezassete ı́ndices de vegetação, calculados a partir

de imagens hiperespectrais aéreas que, segundo os autores, possuem potencial para

serem utilizados em tarefas de monitorização remota, devido ao facto de fornecerem

informações relativas às condições fisiológicas das vinhas. Estes ı́ndices de vegetação

mostraram-se úteis ainda na monitorização das condições da vegetação, em função
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Figura 2.10 – Resultado do mapeamento LAI, obtido através de imagens multiespectrais de

satélite, numa das vinhas monitorizadas em Johnson et al. (2003).

dos tratamentos de fertilização aplicados. Na Figura 2.11 é apresentada uma imagem

hiperespectral do local de estudo e os espectros da vegetação e do solo extráıdos em

vários pontos.

Figura 2.11 – Espectros de refletância extráıdos de diferentes regiões de imagem: (A)

imagem hiperespectral da vinha; e (B) curvas da refletância medida, adaptado de Gil-Pérez

et al. (2010).

O trabalho proposto em MacDonald et al. (2016) teve como objetivo desenvolver

e testar um processo anaĺıtico de avaliação da viabilidade do uso de imagens

hiperespectrais aéreas na deteção de incidência de GLRaV-3 (grapevine leafroll-

associated viruses 3 ). Como é posśıvel visualizar na Figura 2.12, foi realizado um

levantamento visual do estado das videiras (ground survey). De seguida, foi feita

uma avaliação do estado de cada uma delas, usando imagens hiperespectrais. Por
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fim, foi realizada uma comparação entre a deteção hiperespectral e a estimativa

visual, atribuindo a cada uma das videiras umas das seguintes categorias: (i)

GLRaV-3; (ii) não GLRaV-3; e (iii) conflito. As videiras foram atribúıdas às duas

primeiras categorias quando os resultados das imagens coincidiam com a estimativa

visual e foram atribúıdas à categoria de conflito no caso de não serem coincidentes.

Figura 2.12 – Representação visual dos resultados da análise regressiva comparando o

mapeamento visual com as imagens hiperespectrais (MacDonald et al., 2016).

Peña et al. (2013) desenvolveram um método robusto e automatizado de análise de

imagens baseado em objetos (OBIA) que permite gerar mapas com a distribuição

de ervas daninhas ao longo de culturas de milho. O método desenvolvido recorre a

imagens georreferenciadas e com uma resolução espacial de 2 cm recolhidas através

de um UAV equipado com uma câmara multiespectral de seis bandas (gama do

viśıvel e infravermelho próximo). O algoritmo identifica, inicialmente, as linhas

da cultura, com base no seu padrão linear e nas caracteŕısticas da vegetação que

pertencem às linhas. De seguida, as ervas daninhas são identificadas na área entre

as linhas.

Bellvert et al. (2014) utilizaram o ı́ndice de stress h́ıdrico da cultura (CWSI, crop

water stress index) como indicador para mapear a variabilidade espacial de défices

h́ıdricos ao longo de uma vinha. Os autores demonstraram a viabilidade do uso de

imagens térmicas de alta resolução recolhidas por um UAV na gestão de irrigação
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de precisão em vinhas, comparando os valores obtidos com as medição realizadas

no solo. Os dois principais objetivos foram determinar a resolução espacial mais

favorável e o melhor horário do dia para a recolha das imagens térmicas. Os

autores conclúıram que a resolução espacial ideal para diferenciar a temperatura

da canópia da temperatura do solo é de 0.3 m/pixel. Em relação à hora do dia

ideal para a aquisição de imagens, situa-se por volta do meio-dia, pois há uma

ausência quase completa de efeitos de sombra e, consequentemente, a sensibilidade

para identificação de problemas de stress h́ıdrico é maior.

Uma parte significativa dos trabalhos apresentados cujo objeto é a vinha, visa

relacionar a refletância medida pelos sensores com alguma caracteŕıstica espećıfica

das videiras, detetar anomalias (pragas e doenças) nas vinhas e, ainda, distinguir

variedades de videiras. No que respeita à plataforma de monitorização remota

utilizada, enquanto que os trabalhos mais antigos fazem uso de imagens de satélite,

esse cenário altera-se, especialmente nos últimos anos. Isto deve-se, sobretudo,

à evolução tecnológica na plataforma UAV e nos sensores a ela acopláveis, com

destaque para os sensores hiperespectrais mais compactos e de baixo custo. De

facto, atualmente existe alguma seleção de sensores hiperespectrais de pequenas

dimensões, que podem ser acoplados a UAVs. Considerando a inviabilidade

económica de recorrer a aeronaves tripuladas para a (grande) maioria das operações

de monitorização em AP/VP, a plataforma UAV, com diferentes tipos de sensores

acoplados, permite uma maior flexibilidade de operação e fornece resoluções espacial

e temporal mais elevadas, quando comparadas com as suportadas pela plataforma

satélite.

2.4 Robótica móvel

A automação tem vindo, ao longo dos últimos anos, a contribuir para o aumento e

para a melhoria do rendimento da produção de alimentos Kapetanović et al. (2022).

A proliferação de máquinas agŕıcolas pesadas, como tratores e máquinas de colheita

veio facilitar tarefas que exigem extrema resistência f́ısica dos trabalhadores. Assim,
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os trabalhadores passaram a ter a tarefa de operar essas máquinas ao invés de ter

que realizar os trabalhos com a força do seu corpo. Mais recentemente, a robótica

na agricultura surgiu como uma ferramenta para realizar essas mesmas tarefas,

mas de uma forma autónoma e, se posśıvel, cont́ınua. Isso permitirá uma maior

rapidez operacional e, segundo a agenda europeia da investigação estratégica para a

robótica (EuRobotics, 2013), melhorar ainda mais a eficiência das práticas agŕıcolas.

O problema da escassez de mão-de-obra não é novo, mas está a assumir uma

dimensão cada vez mais considerável, principalmente em setores como a viticultura,

onde as tarefas a realizar são, ainda, muito trabalhosas. De facto, grande parte

das vinhas dos páıses da bacia do Mediterrâneo estão localizadas em terrenos

montanhosos (Kapetanović et al., 2022), o que, muitas vezes, impossibilita o recurso

a maquinaria pesada. Este contexto implica a manutenção de mão-de-obra em

número considerável para possibilitar uma produção bem-sucedida.

Os robôs agŕıcolas têm apresentado potencial para colmatar esse problema, e

irão permitir o aux́ılio em tarefas como monitorização, poda, colheita dos frutos,

irrigação, pulverização, controlo de ervas daninhas, entre outros.

De facto, estas tecnologias irão melhorar e automatizar os processos agŕıcolas,

tendo em conta o aumento da população mundial e as necessidades alimentares,

as restrições aos pesticidas e o aumento da eco-sustentabilidade, em linha com o

European Green Deal.

O uso de robótica aplicada à AP/VP está ainda em fase de desenvolvimento e,

embora comecem a aparecer as primeiras soluções comerciais, será um desafio de

grande importância nos próximos 10 anos (Ammoniaci et al., 2021). Os robôs

agŕıcolas sem motorista, também conhecido por agbots ou farmbots são considerados

o futuro da agricultura (Blackmore, 2014), já que têm grande potencial de resolver os

problemas de recursos humanos ao mesmo tempo que realizam operações culturais,

monitorização e aplicações de tecnologia de taxa variável (VRT – Variable Rate

Technology). Nos próximos anos ir-se-á, certamente, assistir a um aumento

exponencial de soluções de maior desempenho e custos mais reduzidos, o que
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permitirá que a robótica se torne acesśıvel, também, às pequenas empresas.

Atualmente existem projetos que têm como objetivo desenvolver plataformas

robóticas para aux́ılio em tarefas de VP. Por exemplo, o objetivo do projeto

VineScout (VineScout, 2017) passou pela melhoria da gestão da vinha através da

combinação de robótica, AP e tecnologia de informação. Este projeto visou projetar

e desenvolver um robô agŕıcola (VineScout VS2/VS3), Figura 2.13, equipado com

tecnologias de deteção não-invasivas, como sensores de fluorescência, multiespectrais,

RGB, infravermelho, térmico e GPS (Global Positioning System). O sistema foi

projetado para monitorizar e mapear vários parâmetros, como o rendimento, vigor,

stress h́ıdrico e qualidade das uvas. Os parâmetros relacionados com o crescimento

da videira são obtidos através da monitorização do teor de azoto nas folhas e o

estado de maturação através do ńıvel de antocianinas nas uvas tintas. Os mapas

obtidos são constrúıdos em tempo real à medida que o robô explora a vinha,

permitem a localização ineqúıvoca das medições e facilitam a fusão de dados dos

vários parâmetros, fornecendo, assim, uma ferramenta de apoio à decisão da gestão

das vinhas.

Figura 2.13 – Plataforma robótica VineScout.

Lopes et al. (2016, 2018) apresentaram o VINBOT, Figura 2.14, um robô terrestre

para VP, equipado com diversas câmaras e sensores, para obtenção de mapas de

variabilidade espacial quer de caracteŕısticas da canópia quer da produção de uma

parcela da vinha. Este sistema permite efetuar a deteção de cachos recorrendo
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a técnicas de DL (Deep Learning), calcular a sua área em pixeis, converter esse

valor em cm2 e, finalmente, obter uma estimativa de produção de uvas em kg.

Foi, ainda, adicionada uma correção a este valor com o objetivo de considerar os

potenciais cachos escondidos pela vegetação (não viśıveis pelo sistema de deteção).

Os dados relativos às dimensões da canópia são obtidos com base na reconstrução

tridimensional da mesma utilizando um LRF (Laser Range Finder).

Figura 2.14 – Plataforma robótica VINBOT.

O Vitirover (Vitirover Solutions, 2013), Figura 2.15, é um pequeno robô que permite

gerir o enrelvamento das vinhas. Permite cortar a erva até uma distância de 2 a

3 cm dos troncos das videiras, garantindo, dessa forma, que estes não são, em

momento algum, danificados pelas laminas. O robô tem quatro rodas motrizes que

lhe permitem trabalhar em vinhas com uma inclinação máxima de 15% e permite

uma altura de corte ente 4 e 10 cm. Está equipado com um painel solar que, num

dia com condições atmosféricas regulares, lhe permitirá operar cerca de 6 a 9 h e

conta, ainda, com uma bateria que lhe fornece cerca de 24 h adicionais de trabalho.

Desloca-se a uma velocidade de cerca de 300 m/h e orienta-se com base em dois

sistemas de GPS, centimétrico (RTK – Real Time Kinematic) ou métrico.

O MY Vigne da Wall-YE (Wall-YE, 2017), Figura 2.16, é uma plataforma robótica

desenvolvida para realizar tarefas de monitorização e atuação em vinhas. Move-se
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Figura 2.15 – Plataforma robótica Vitirover.

autonomamente ao longo das fileiras, adquirindo dados em cada videira e produzindo

um mapa georeferenciado e detalhado da vinha. Devido aos seus múltiplos sensores,

este robô permite realizar podas e colheita de precisão, respeitando a estrutura

espećıfica de cada vinha. As baterias do MY Vigne tem autonomia de 24 horas e são

carregadas através de um painel solar, existindo ainda a possibilidade de substituição

das baterias, quando estas estiverem descarregadas. Pode realizar tarefas durante o

dia e a noite e a sua estrutura foi pensada para conseguir deslocar-se em encostas

com até 40% de inclinação.

O CSIR (Council for Scientific and Industrial Research), em colaboração com a

Universidade de Stellenbosch, desenvolveu a plataforma robótica Dassie (CSIR,

2017), Figura 2.17, para inspecionar e monitorizar culturas hort́ıcolas. Esta

plataforma está equipada com vários sensores para monitorização do crescimento das

videiras e estimar o seu rendimento, apresentando, assim, potencial para melhorar

as tarefas de produção e colheita. Os testes de campo foram realizados em vinha

em colaboração com o Departamento de Viticultura e Enologia e o Instituto de

Biotecnologia de Vinhos da Universidade de Stellenbosch. O robô é capaz de

navegar de forma autónoma pela vinha, usando técnicas desenvolvidas pelo CSIR

que combinam dados dos diferentes sensores, sendo, assim, capaz de executar o
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Figura 2.16 – Plataforma robótica MY Vigne desenvolvida pela Wall-YE.

planeamento das trajetórias e realizar o desvio de obstáculos. Para além disso, o

robô pode, eventualmente, ser usado para recolher informações do solo, diagnosticar

condições de stress e medir excesso ou falta de elementos nutricionais na videira.

O RoMoVi (Vanda Cardoso, 2017), Figura 2.18, é uma plataforma móvel robusta

para operar em vinha de declive acentuado, capaz de navegar com pouco ou

nenhum recurso ao GPS/GNSS (Global Navigation Satellite System). Para isso,

recorre ao sistema de visão que permite a navegação recorrendo à identificação de

caracteŕısticas naturais (por exemplo, troncos das videiras) e artificiais das vinhas

para mapear e reconhecer a sua localização. Esta plataforma foi pensada para ser

capaz de superar diversos obstáculos, como valas ou rochas, e operar em declives

com até 30% de inclinação. Está equipado com câmaras multi-espectrais, o que

lhe permite efetuar o estudo de rendimento de colheita, medir a temperatura e

a humidade do solo e do ar, entre outros. Para além disso poderá, também, ser

equipado com diferentes manipuladores para efetuar operações de transporte, poda,

colheita e de pulverização.

Desta recolha de trabalhos sobre plataformas robóticas para VP foi posśıvel verificar
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Figura 2.17 – Plataforma robótica Dassie desenvolvida pela CSIR.

que grande parte das plataformas identificadas foram desenvolvidas no âmbito

de projetos de I&D. Contudo têm surgido cada vez mais soluções dispońıveis

comercialmente, como, por exemplo, o Bakus (ViTiBOT, 2015), desenvolvido pela

ViTiBOT, e o Ted (Näıo Technologies, 2020), da Näıo Technologies. De acordo

com o último relatório da IMARC “Agricultural Robots Market: Global Industry

Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2022-2027 ” (IMARC, 2022)

é previsto um aumento de 18,6% no mercado de robôs agŕıcolas até 2027. Este

aumento está em grande parte associado à necessidade crescente de produtos

agŕıcolas e à escassez premente de mão-de-obra humana para a realização de tarefas

relacionadas com a gestão das culturas. A robótica móvel apresenta-se, portanto,

como uma forma de procurar, por um lado, suprir a falta de mão-de-obra e, por

outro, potenciar práticas agŕıcolas mais sustentáveis.

Por último, importa referir a linha de robôs para práticas agŕıcolas desenvolvida pelo

INESC TEC (Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e

Ciência). Destacam-se soluções de pequeno porte que visam a condução autónoma

SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) ilustradas nas Figuras 2.19 e 2.20.

Em ambos os casos, o objetivo é o de conceber toda a linha de processamento de
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Figura 2.18 – Plataforma robótica RoMoVi.

imagem e de deteção de obstáculos que permita uma condução autónoma segura

nas práticas culturais. No primeiro exemplo – o robô pulverizador – consegue-se

uma pulverização seletiva VRT mediante um mapa de prescrição, enquanto que no

segundo exemplo, a alfaia permite o corte e limpeza da entrelinha.

Figura 2.19 – Robô que permite a pulverização seletiva da vinha (fotografia: INESC TEC).



50 CAṔITULO 2. TÉCNICAS DE MONITORIZAÇÃO EM AP/VP

Figura 2.20 – Robô equipado com alfaia para executar a operação de limpeza da entrelinha

(fotografia: INESC TEC).

2.5 Aplicações móveis

Outra ferramenta tecnológica que tem vindo a ganhar uma grande relevância em

práticas de AP/VP são as aplicações móveis para smartphones. Os agricultores

têm vindo a perceber que as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC),

apresentam um elevado potencial para transformar a forma como muitos trabalhos

são realizados e, desde há algum tempo, deixaram de ser vistas como uma utilidade

futurista e passaram a ser uma realidade atual útil (da Cruz et al., 2015).

Os smartphones potenciados pelas tecnologias de IA e algoritmos de machine

learning (ML) criam uma camada inteligente entre pessoas e sistemas, que possibilita

resolver problemas do quotidiano ou até mesmo problemas mais complexos, de forma

eficiente. No ano de 2018, as aplicações móveis foram identificadas como a segunda

maior tendência de tecnologia estratégica globalmente (Kasey P., 2018). Cada vez

mais os utilizadores procuram aceder a dados e a informações úteis, em tempo real.

Por este motivo, o uso das comunicações móveis aumentou exponencialmente nos

últimos cinco anos. De acordo com a Statista (Statista, 2019), em 2017 foram feitos

195 mil milhões de downloads de aplicações móveis e, até 2021, espera-se que esse
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número cresça para cerca de 350 mil milhões.

Apesar do enorme potencial para a utilização de tecnologias móveis no setor da

agricultura, há, ainda, uma adoção lenta, em comparação com outros setores.

No entanto, o conceito de mobilidade tem sido valorizado e adotado devido ao

reconhecimento do potencial das aplicações móveis. A necessidade de novas

plataformas para ajudar e facilitar as tarefas dos agricultores tem vindo a crescer e

está a tornar-se uma ferramenta indispensável tanto a ńıvel pessoal, como social e

profissional (Rita, 2016).

Os dados recolhidos no âmbito da AP podem surgir em diversos formatos, com

conteúdos espećıficos e estruturas heterogéneas. Por este motivo, é uma mais-valia

desenvolver sistemas aos quais o agricultor possa aceder direta e intuitivamente,

sem se preocupar com essas questões (Patel and Patel, 2016). As aplicações

móveis permitem alocar todas as diferentes informações num único lugar onde os

agricultores podem, por exemplo, aceder a mapas das culturas, monitorizar as suas

culturas remotamente e em tempo real, receber alertas e realizar tarefas. Tudo isso

na palma das suas mãos e mesmo que estejam a quilómetros de distância dos seus

terrenos (Kuharić et al., 2017).

Com o objetivo de unir o conhecimento agŕıcola com a tecnologia digital, têm vindo

a ser desenvolvidas inúmeras aplicações móveis de acordo com as necessidades dos

agricultores que, segundo Karetsos et al. (2014), podem ser agrupados nas seguintes

categorias: agriculture management information; agriculture information resource;

agriculture calculator; agriculture news; weather; e m-government. Para além destas

categorias, Patel and Patel (2016) também apresenta as seguintes: learning and

reference; diseases and pests; market data; conference; business; e field mapping.

Nesta subsecção são apresentadas algumas aplicações móveis desenvolvidas para

aux́ılio às práticas de AP/VP, bem como uma análise das suas caracteŕısticas e

funcionalidades. Uma revisão sistemática e mais detalhada desenvolvida no âmbito

deste trabalho de doutoramento, bem como uma tabela śıntese com um total

de 38 aplicações abordadas, pode ser consultada em Mendes et al. (2020). As
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aplicações foram categorizadas com base no subsistema agŕıcola onde são usadas,

tendo resultado três categorias principais: operações de cultivo; gestão das culturas;

e sistemas de informação. A categoria de operações de cultivo inclui suporte à

tomada de decisão ao ńıvel do sistema de cultivo, como proteção e diagnóstico;

nutrição e fertilização; irrigação; crescimento e gestão da canópia; e colheita. A

categoria de gestão das culturas inclui aplicações que ajudam os agricultores a gerir,

de forma mais eficiente e eficaz, os recursos agŕıcolas, tais como: mapeamento de

campo e informações do solo; gestão de máquinas; e controlo das atividades agŕıcolas.

Finalmente, a categoria de sistemas de informação inclui aplicações que fornecem

aos agricultores informações essenciais ao ńıvel do sistema agŕıcola, tais como: dicas

e conhecimentos agŕıcolas; informação de mercado; not́ıcias relevantes; conversar

com especialistas; e informações sobre o clima.

Os tipos de aplicações que se enquadram em cada uma das categorias/subcategorias

referidas anteriormente são as seguintes:

1. Operações de cultivo:

(a) Proteção e diagnóstico:

• Deteção e diagnóstico de pragas e doenças;

• Identificação e tratamento de ervas daninhas;

• Diagnóstico de solo e plantas.

(b) Nutrição e fertilização:

• Monitorização da nutrição da cultura;

• Gestão de pulverização;

• Aplicação de fertilizantes.

(c) Irrigação:

• Estado h́ıdrico das culturas;

• Suporte à irrigação.

(d) Crescimento e gestão da canópia:

• Acompanhar o crescimento da canópia;

• Calculo do LAI.
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(e) Colheita:

• Estimativa de produtividade;

• Indicadores de qualidade.

2. Gestão das culturas:

(a) Mapeamento de campo e informações do solo:

• Localização de culturas e cálculo de áreas;

• Identificação de pontos de recolha de amostra;

• Caracteŕısticas do solo: cor, pH, NPK (N – azoto, P – fósforo e K –

potássio), teor de carbono, etc.

(b) Gestão de máquinas:

• Estimativa de custos;

• Monitorização de trajetórias em tempo real;

• Monitorização de máquinas: atividades, produtividade, uso eficiente,

estabilidade, etc.

(c) Controlo das atividades agŕıcolas:

• Gerir tarefas de campo;

• Gerir as atividades dos trabalhadores agŕıcolas.

3. Sistemas de informação:

• Dicas e conhecimentos agŕıcolas;

• Informação de mercado;

• Not́ıcias relevantes;

• Conversar com especialistas;

• Informações sobre o clima.

2.5.1 Operações de cultivo

Proteção e diagnóstico

Plantix (Plantix, 2019; International Crops Research Institute for the Semi-Arid

Tropics, 2019), desenvolvida pela PEAT GmbH (Berlin, Germany). Trata-se de
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uma aplicação de diagnóstico que deteta doenças, pragas e deficiências nutricionais

utilizando uma fotografia da planta que se pretende analisar. A aplicação utiliza

reconhecimento de imagens e algoritmos de DL para detetar mais de cento e vinte

danos em trinta tipos de culturas. Oferece, ainda, uma lista, dividida por regiões,

com as doenças mais incidentes em cada uma delas. A imagem é enviada para a

cloud, onde é processada e é gerado um resultado. O utilizador, para além de receber

o diagnóstico individual, pode, ainda, visualizar informações sobre tratamentos

convencionais, opções de tratamento alternativo e medidas preventivas. Todas

estas informações estão dispońıveis offline para poderem ser acedidas em locais sem

cobertura de rede. Esta aplicação permite, ainda, publicar a imagem na comunidade

Plantix, de forma a obter mais informações por parte dos outros membros e, até

mesmo, de técnicos qualificados. Para além disto, é posśıvel visualizar previsões de

meteorologia (temperatura, precipitação e velocidade do vento) para a localização

do utilizador.

A aplicação BioLeaf – Análise foliar (Bioleaf, 2019; Machado et al., 2016),

desenvolvida na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (Campo Grande,

Brasil), permite identificar automaticamente, in situ e de forma não destrutiva –

uma vez que não requer que a folha seja retirada da planta – as regiões de folhas

com lesões causadas por insetos e, em seguida, estimar a defoliation percentage em

relação à área total da folha. Esta aplicação permite estimar automaticamente a

área da lesão, se esta não tiver afetado os contornos das folhas. Caso isso aconteça, é

necessário que o utilizador reconstrua o contorno manualmente com recurso a curvas

e pontos de controlo. Para que a aplicação faça uma correta análise é preciso colocar

uma superf́ıcie branca como fundo da folha a analisar. A aplicação foi testada pelos

autores, utilizando folhas de soja, mas experiências preliminares demonstraram que

é também adequada para uso em diferentes culturas, como, por exemplo, as folhas

de videiras.

ADAMA Bullseye (ADAMA, 2019), desenvolvida pela ADAMA Agricultural So-

lutions (Telavive, Israel), possui uma base de dados que ajuda os produtores a

identificar (por comparação visual) pragas e doenças em culturas de trigo, milho, soja
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e algodão. Fornece, ainda, informações sobre o ciclo de vida das pragas e doenças

que podem ser encontradas na aplicação através de uma pesquisa pelo seu nome

ou sintomas. Permite, também, consultar previsões meteorológicas fornecidas pelo

serviço ADAMA Clima. Caso o produtor não consiga identificar a praga/doença,

pode enviar fotografias da sua cultura para receber posteriormente uma avaliação

feita por técnicos qualificados.

Plant Disease (Petrellis, 2017, 2019), desenvolvida no Technological Educational

Institute of Thessaly (Larissa, Greece), permite identificar doenças em videiras

através de fotografias das folhas, com uma precisão superior a 90%. A técnica

usada para reconhecimento das doenças descrita neste trabalho pode ser executada

standalone, combinada com dados remotos (cloud) ou com equipamentos portáteis

de análise molecular. Para garantir um tempo de processamento mais rápido da

imagem e evitar técnicas de separação do fundo, deve ser colocada uma superf́ıcie

branca atrás da folha a ser processada. O utilizador inicialmente escolhe a fotografia

que pretende analisar e edita os valores de Threshold, Backgroud e Min Spot Area,

de forma a obter uma imagem com o maior número de pontos válidos posśıveis. De

seguida, o utilizador pode introduzir o tipo de planta, adicionar uma estimativa da

quantidade de folhas que estão afetadas e quando apareceram os primeiros sintomas.

Podem ser tidas em conta previsões meteorológicas, sendo para tal apenas necessário

associar as coordenas GPS do local. No final, a aplicação apresenta os resultados

com as três doenças com maior probabilidade de existência. Segundo os autores,

a aplicação é facilmente adaptada para outros tipos de doenças e outros sistemas

operativos.

A aplicação ImScope (ImScope, 2016) é uma ferramenta experimental, desenvolvida

por Walter J., orientada para a visualização e registo de indicadores de saúde das

plantas através de algoritmos de processamento de imagens obtidas utilizando um

smartphone. Esta aplicação utiliza uma variedade de filtros e ı́ndices comummente

usados, alguns baseados simplesmente no espectro da luz viśıvel, e outros que tentam

tirar proveito de uma pequena fração de luz que consegue passar pelo filtro NIR

que bloqueia o infravermelho. Esta aplicação permite obter imagens NIR, NRG
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(near-infrared, red, green), NGB (near-infrared, green, blue), NDVI, GRI (relative

difference between green and red), GBI (relative difference between green and blue),

entre outros.

Agrobase (Buinickaitė, A, 2017) é uma aplicação desenvolvida pela Farmis (Kaunas,

Lithuania), que permite auxiliar os agricultores a identificar facilmente ervas

daninhas, doenças ou pragas que surgem nos vários tipos de cultura e verificar qual

o produto fitossanitário mais eficaz para cada um dos casos. Isto permite aumentar

o rendimento da cultura e reduzir os gastos com pesticidas, fungicidas e herbicidas.

As ervas daninhas, pragas e doenças, podem ser encontradas na aplicação através da

pesquisa pelo seu nome comum, nome em latim, categoria ou tipo de cultura onde

surgiu. Já os produtos fitossanitários podem ser encontrados através da pesquisa

pelo seu material ativo, nome, categoria ou tipo de cultura onde vai ser aplicado.

Nutrição e fertilização

A aplicação DropLeaf (Machado et al., 2018), desenvolvida por investigadores da

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (Campo Grande, Brazil) e da University

of São Paulo (São Paulo, Brazil), permite estimar com eficácia a área de cobertura da

pulverização de pesticidas. Esta aplicação efetua a leitura de marcadores senśıveis

à água, espalhados na área de cultivo, através de uma imagem/fotografia recolhida

utilizando um smartphone. Este processo consiste em cinco etapas: (i) conversão

do espaço de cor; (ii) remoção de rúıdo na imagem; (iii) operações convolucionais

de dilatação e erosão; (iv) deteção do contorno dos marcadores senśıveis à água; e

(iv) identificação das gotas nos marcadores. Terminado o processamento, é posśıvel

perceber o estado da cobertura de pesticida aplicado, através de três indicadores:

Coverage Density (CD); Volumetric Median Diameter (VMD); e Diameter Relative

Span (DRS).

Ag PhD Crop Nutrient Deficiencies (Hefty, D. and Hefty, B., 2017), desenvolvida

pela Ag PhD (South Dakota, United States), ajuda os produtores a identificar

deficiências de nutrientes nas suas culturas. A aplicação fornece uma descrição
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detalhada e imagens das diversas deficiências nutricionais, para uma ampla variedade

de culturas. O utilizador pode efetuar a procura por uma deficiência nutricional de

uma cultura espećıfica através do tipo de nutriente em falta e visualmente, através

de imagens das culturas para encontrar aquela que mais se aproxima do problema

de fertilidade identificado. Trata-se, portanto, de uma ferramenta útil no aux́ılio à

tomada de decisão nas tarefas de fertilização.

SpraySelect (TeeJet Technologies, 2019), desenvolvida pela TeeJet Technologies

(Illinois, United States), permite escolher, de forma fácil e rápida, o bico de

pulverização mais adequado, considerando alguns atributos do sistema a pulverizar e

as caracteŕısticas da pulverização pretendidas, permitindo assim que os produtores

realizem a pulverização das suas culturas na dose correta. É necessário, apenas,

inserir a velocidade (km/h ou mph), o espaçamento (cm ou in) e a taxa pretendida

(l/ha ou gpa) e a aplicação fornece uma lista de bicos de pulverização recomendados.

A aplicação SnapCard (Ferguson et al., 2016), desenvolvida por investigadores da

Universidade de Queensland (Queensland, Australia) e do USDA (United States

Department of Agriculture) ARS (Agricultural Research Service) Aerial Application

Technology Research Unit in College Station (Texas, United States), permite,

tal como a aplicação DropLeaf, estimar a área de cobertura da pulverização de

pesticidas através da leitura de marcadores senśıveis à água, espalhados na área

de cultivo. Esta aplicação fornece aos produtores acesso a uma ferramenta de

suporte à decisão que pode ser usada com três objetivos: comparar a cobertura

de pulverização obtida com a cobertura de pulverização “esperada” tendo como

base variáveis agronómicas, condições climáticas e configurações de pulverização;

prever a cobertura de pulverização com base nas condições “atuais” (hora do dia,

velocidade do trator, bicos de pulverização, volume de pulverização, altura da lança,

adjuvantes e condições climáticas); e guardar os registos de pulverização localmente

no dispositivo e sincronizá-los com o servidor web, para posterior utilização.

EcoFert (Bueno-Delgado et al., 2016), desenvolvida por investigadores da Universi-

dade Técnica de Cartagena (Cartagena, Spain), fornece aos agricultores e técnicos

a possibilidade de calcular, através de um dispositivo móvel Android, a melhor
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combinação de fertilizantes para obter a solução nutritiva desejada para diferentes

culturas, tento em consideração o preço atual dos fertilizantes no mercado. De forma

a determinar quais os fertilizantes e respetivas quantidades, o utilizador necessita

de realizar as seguintes etapas: (i) inserir os dados sobre a composição da água dos

seus sistemas de irrigação; (ii) inserir os dados sobre a solução de pulverização ideal

para a cultura em questão; e (iii) selecionar, de uma lista de fertilizantes fornecida

pela aplicação, um dos que existir em armazenamento. Depois de todos os dados

inseridos, a aplicação calcula a quantidade de cada fertilizante selecionado (kg ou

L) por litro de água a ser adicionado aos tanques. Por fim, o utilizador tem a

possibilidade de guardar e/ou enviar por e-mail um registo dos dados inseridos e os

resultados obtidos.

Irrigação

Grapevine water stress (American Society for Enology and Viticulture, 2017) é

uma aplicação que está a ser desenvolvida por investigadores do South Australian

Research and Development Institute (Adelaide, Australia) e da Universidade de New

South Wales (Sydney, Australia). Proporciona uma solução portátil para avaliar o

stress h́ıdrico em videiras. Este sistema utiliza uma câmara térmica externa (FLIR

One by FLIR, Wilsonville, Oregon, USA) ligada a um smartphone de forma a

recolher imagens da canópia das videiras. As imagens são analisadas pela aplicação,

que irá estimar a condição h́ıdrica da videira, permitindo aos agricultores efetuar a

rega de forma mais eficaz, reduzindo, desta forma, os custos na utilização de água

e otimizando a produção. O stress h́ıdrico da cultura é calculado com base na

temperatura da canópia em relação a duas folhas artificiais de referência colocadas

na videira: uma representa a canópia bem irrigada e a outra a canópia sob stress

h́ıdrico severo). A aplicação foi configurada para sincronizar automaticamente as

medições com um servidor sempre que o smartphone se conectar a uma rede Wi-Fi.

pCAPS – portable Classification Application for Plants and Soil (Hernández-

Hernández et al., 2017), desenvolvida por investigadores da Autonomous University

of Guerrero (Chilpancingo de los Bravo, Mexico), Universidade de Murcia (Murcia,
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Spain), Technical University of Cartagena (Cartagena, Spain) e Universidade Miguel

Hernandez (Elche, Spain), integra várias técnicas de visão computacional e permite

automatizar a monitorização, segmentação e análise de imagens agŕıcolas. Esta

ferramenta permite monitorizar as culturas agŕıcolas em tempo real, fornecendo

informações que podem ser usadas para automatizar e otimizar o cálculo das

necessidades de água. As técnicas de processamento utilizadas na aplicação baseiam-

se na investigação descrita em Garćıa-Mateos et al. (2015), onde foi proposto um

novo algoritmo para a seleção do espaço de cor ideal para o problema da segmentação

planta/solo. Usando a aplicação pCAPS, o utilizador pode tirar uma fotografia da

sua cultura utilizando a câmara do smartphone, recortar automaticamente a imagem

e executar uma análise da vegetação, obtendo a PGC (Percentage of Green Cover),

número de plantas, data, hora e coordenadas GPS. O sistema foi desenvolvido para

fácil utilização por utilizadores não especializados e permite o envio das informações

através de e-mail para técnicos qualificados, no sentido de ver tomadas as decisões

mais apropriadas.

A aplicação EVAPO (Júnior et al., 2019), desenvolvida por investigadores da

Universidade Estadual de São Paulo (São Paulo, Brazil), permite estimar a potencial

evapotranspiração (PET) em tempo real, usando dados do sistema NASA Prediction

Of Worldwide Energy Resources (NASA-POWER). Com a ajuda desta aplicação,

os produtores podem realizar numa irrigação mais eficiente, permitindo aumentar

a conservação de água. Esta aplicação utiliza dados meteorológicos para calcular

o PET através do método Penman–Monteith. Para avaliar o desempenho da

abordagem proposta, os autores compararam o PET, estimado através da aplicação

EVAPO, com o estimado a partir de dados climáticos de estações meteorológicas

de superf́ıcie convencionais. Como entrada, a aplicação EVAPO exige, apenas, que

o utilizador indique a coordenadas GPS do local onde pretende calcular o PET.

Caso o utilizador tenha a localização do smartphone ativada, a aplicação obtém

automaticamente a localização geográfica atual. A aplicação fornece, ainda, uma

aba “History”, onde são apresentados os últimos cinquenta valores de PET obtidos.
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Crescimento e gestão da canópia

A VitiCanopy (Fuentes et al., 2012, 2014; De Bei et al., 2016), é uma aplicação

desenvolvida por uma equipa de investigadores da Universidade de Adelaide

(Adelaide, Australia) e da Universidade de Melbourne (Melbourne, Australia), que

permite aos viticultores recolher imagens das culturas (utilizando a câmara do

smartphone) com o intuito de caracterizar a arquitetura (tamanho e densidade)

da canópia, o ı́ndice da área foliar das suas videiras, entre outros parâmetros. Esses

parâmetros permitem monitorizar o crescimento e a porosidade da canópia para

avaliar o vigor, os requisitos de água e a transmissão da luz solar para a zona dos

frutos que são informações importantes para a obtenção de atributos da qualidade

das uvas. A aplicação permite, ainda, associar estes dados a uma localização na

vinha utilizando o GPS do smartphone e técnicas de GIS (Geographic Information

System). Os produtores serão capazes de avaliar, de forma rápida e confiável, o

crescimento espacial e temporal e a dinâmica da arquitetura da canópia, de forma

a gerir o equiĺıbrio entre o crescimento vegetativo e a produção de frutos. Esta

aplicação tem a vantagem de poder ser aplicada não só em vinhas, mas também

numa variedade de outras culturas e árvores, como macieiras, oliveiras, etc.

Easy Leaf Area (Easlon and Bloom, 2014) é uma aplicação de código aberto (Easlon,

Hsien Ming, 2016) desenvolvida por investigadores do Department of Plant Sciences

da Universidade da Califórnia (California, United States) que permite medir

rapidamente a área foliar em imagens digitais. É posśıvel medir várias folhas na

mesma imagem e a aplicação utiliza o valor RGB de cada pixel para identificar as

regiões que pertencem às folhas. É necessário utilizar uma escala de referência, de

cor vermelha, com área real conhecida. Desta forma, a aplicação consegue calcular

corretamente a área das folhas presentes na imagem. A escala e as folhas devem

estar colocadas à mesma distância e paralelas à câmara. Com recurso a barras

deslizantes, é posśıvel efetuar ajustes de forma a identificar corretamente a escala e

as folhas.

A aplicação Canopy Cover Free (Easlon, Hsien Ming, 2019), desenvolvida também
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por investigadores do Department of Plant Sciences da Universidade da Califórina

(California, United States), permite medir e calcular automaticamente e de forma

não destrutiva, a percentagem de cobertura da canópia a partir da área verde

presente nas imagens a analisar. Com recurso a barras deslizantes é posśıvel efetuar

ajustes de forma a identificar corretamente a área da canópia. Caso a localização

do dispositivo móvel esteja ativada, a latitude e a longitude da fotografia capturada

são automaticamente registadas. É posśıvel guardar num ficheiro de texto essas

coordenadas e a percentagem de cobertura nesse mesmo local. Segundo os autores,

é necessário dar alguma atenção à altura e ângulo da câmara, à distorção da lente e

ao ângulo de incidência da radiação solar, uma vez que problemas com estes fatores

podem resultar em medidas imprecisas da canópia.

Canopeo (Patrignani and Ochsner, 2015; Canopeo, 2015), desenvolvida por investi-

gadores da Oklahoma State University (Oklahoma, United States), é uma aplicação

que permite acompanhar o crescimento das culturas através do cálculo do tamanho

da canópia verde. A sua operação é baseada em colorimetria, oferecendo resultados,

in situ, mais rápidos e mais precisos do que exames visuais utilizando ferramentas

semelhantes como o SamplePoint (Booth et al., 2006) ou o SigmaScan Pro (Systat

Software, 2019). Esta ferramenta possui várias utilidades, de entre as quais se

destaca a monitorização do crescimento das culturas e a quantificação do efeito de

fatores ambientais como granizo, neve, etc. A aplicação oferece a possibilidade de

registar utilizadores, permite guardar as imagens analisadas para futuras consultas

e permite, também, associar-lhes uma geolocalização. Uma das caracteŕısticas que

diferencia esta aplicação das restante apresentadas neste documento, é o facto de

esta permitir efetuar o processamento de v́ıdeo e não apenas imagens estáticas.

Sentinel-2 NDVI Maps (Sinergise, 2016), desenvolvida pela Sinergise (Ljubljana,

Slovenia), é uma versão do Geopedia World Sentinel para dispositivos móveis e

apresenta o mapa NDVI atual com base nos dados do satélite Sentinel-2, fornecidos

pela Copernicus. Este mapa NDVI permite aos agricultores saber, de um modo

geral, o estado de saúde das plantas em cada região das suas culturas. A aplicação

disponibiliza cinco camadas de imagens, sendo elas a camada Open Street Map para
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navegação geral, duas camadas de ı́ndice de vegetação (NDVI e EVI) do Sentinel-

2 e duas camadas com as cores verdadeiras e falsas do Sentinel-2. As camadas do

Sentinel-2 possuem um limite máximo de aproximação, sendo que a melhor resolução

conseguida é de 15m/pixel. Também são apenas exibidos os dados de imagem mais

recentes e com uma cobertura máxima de nuvens de 20%. A versão paga da aplicação

permite fazer uma aproximação quatro vezes superior à versão gratuita.

A aplicação OneSoil Scouting (OneSoil, 2018) é desenvolvida pela startup OneSoil

(Minsk, Belarus). Especializa-se na monitorização de culturas através de imagens

de satélites europeus, com uma resolução de 8-10 metros por pixel. Esta aplicação

permite aos agricultores e agrónomos monitorizar, de forma cont́ınua, os seus campos

e culturas. Para tal é apenas necessário selecionar no mapa a área onde a cultura

se encontra localizada e a aplicação determinará, automaticamente, os seus limites,

através de um algoritmo de IA. De seguida, a aplicação calcula o NDVI através das

imagens de satélite e apresenta um relatório fotográfico com gradientes de cor que

mostra o estado de saúde das plantas. As imagens são atualizadas a cada 3-5 dias,

sendo que é posśıvel ativar um sistema de notificações para que o utilizador seja

notificado quando estiver dispońıvel uma nova imagem. Esta aplicação permite aos

agricultores detetar anomalias no crescimento das plantações e criar notas dessas

mesmas anomalias, associando-lhe um comentário e uma fotografia (se necessário).

A aplicação permite, ainda, visualizar previsões meteorológicas, úteis no auxilio da

determinação do momento ideal para realização da pulverização ou da colheita das

culturas.

Colheita

vitisFlower (Aquino et al., 2015) permite a avaliação (deteção e contagem) do

número de flores de cada cacho de uvas, de forma automatizada e confiável, através

da análise de uma imagem da inflorescência (parte da planta onde se localizam

as flores), utilizando a biblioteca OpenCV, de forma a maximizar a eficiência

computacional do smartphone. Para que a aplicação faça uma correta análise é

necessário colocar uma superf́ıcie preta como fundo do cacho a analisar. Esta
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aplicação foi desenvolvida pelo grupo Televitis (La Rioja, Spain) da Universidade de

La Rioja, em colaboração com quatro PMEs (Pequenas e Médias Empresas) de La

Rioja, no âmbito do projeto de pesquisa Vinetics e foi uma das primeiras aplicações

desenvolvidas para a viticultura a ser disponibilizada na plataforma Google Play

Store. A aplicação vitisBerry (Aquino et al., 2018), também desenvolvida pelo

grupo Televitis (La Rioja, Spain) da Universidade de La Rioja, é muito semelhante

à vitisFlower. A diferença é que em vez de permitir a contagem do número de flores,

permite a contagem dos bagos de uva, quando estes estão ainda numa fase inicial de

desenvolvimento. A identificação dos bagos é feita através da sua forma, uma vez

que possuem uma forma circular, caracteŕıstica esta que permite a sua diferenciação

em relação aos restantes objetos presentes na imagem. Trata-se, portanto, de uma

ferramenta prática e eficiente que auxilia os viticultores na análise do fenótipo nas

suas vinhas.

FruitSize (Wang et al., 2018) foi desenvolvida por uma equipa de investigadores da

Central Queensland University (Queensland, Australia), com o objetivo de medir o

tamanho das frutas utilizando imagens obtidas através da câmara de um smartphone.

De forma a que a aplicação calcule corretamente o tamanho das frutas é necessário

colocar um plano de fundo azul, com uma escala de referência de cor amarela e de

tamanho conhecido. O utilizador necessita, ainda, de cumprir algumas restrições

operacionais, nomeadamente o ângulo e a distância entre a câmara e o plano de

fundo. A segmentação e processamento do fruto presente nas imagens foi realizada

com recurso à biblioteca de processamento de imagem OpenCV. Para que o tamanho

do fruto seja calculado corretamente, a aplicação utiliza alguns parâmetros da

câmara como a resolução máxima, distância focal e ângulos de visão horizontal

e vertical. Como sáıda, a aplicação fornece a tamanho (largura e comprimento) do

fruto processado. A aplicação utiliza ainda dados de geolocalização, permitindo,

desta forma, mapear o local de todos os frutos processados. Segundo os autores da

aplicação, esta permite medir, em média, duzentos e quarenta frutos por hora.
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2.5.2 Gestão das culturas

Mapeamento de campo e informações do solo

Agri Precision (Carvalho, P., 2017), desenvolvida por Leonardo O. Moraes (Paraná,

Brasil), permite gerar uma grelha de amostras e identificar os pontos de aquisição

de amostras de nutrientes do solo (Mg, Ca, N, P, K, etc.), através de coordenadas

GPS. Além disso, permite, também, realizar o cálculo das áreas das culturas e criar

tabelas de dados e inserção dos resultados da amostragem. Os dados podem ser

exportados para o computador ou guardados no próprio smartphone para análise

posterior.

GPS Fields Area Measure (Buinickaitė, A., 2017a; Randytė, A., 2018), desenvolvida

pela Farmis (Kaunas, Lithuania), permite fazer a medição do peŕımetro e o cálculo

da área de um campo utilizando imagens de satélite. Torna-se útil para os produtores

e agricultores contabilizarem a área que foi cultivada com cada uma das suas

culturas. Para tal, é necessário o utilizador localizar o seu campo através de

coordenadas GPS e marcar os seus limites através de pontos. Outra possibilidade de

medição consiste no utilizador deslocar-se ao longo dos limites do campo enquanto

a aplicação assinala automaticamente esses pontos. Para obter uma maior precisão,

é recomendado o uso de um recetor GPS externo. Estas medições podem ser feitas

até mesmo em pivôs (terrenos com forma redonda). A aplicação permite importar

e exportar as medições para posterior consulta.

Soil Sampler (Farmis, 2018), desenvolvida também pela Farmis (Kaunas, Lithuania),

permite georreferenciar, em tempo real, as amostras recolhidas nas culturas e indicar

ao utilizador qual o melhor percurso para percorrer os locais de recolha. O seu

funcionamento consiste em desenhar o mapa da cultura (que, tal como na aplicação

Fields Area Measure, pode ser feito assinalando o limite da mesma através de pontos

ou deslocando-se ao longo dos seus limites) e definir o tamanho da grelha de amostras

para cada cultura (amostras por km2, m2, ha or ft2). De seguida o utilizador deve

deslocar-se ao longo dos pontos de recolha das amostras e, em cada um deles, deve
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assinalar o número da amostra no respetivo saco de recolha.

A Nitrogen Index (Delgado et al., 2013), desenvolvida na USDA ARS Soil Plant

Nutrient Research Unit (New York, United States), trata-se da primeira aplicação

desenvolvida para smartphone Android que permite calcular o ı́ndice de azoto

(nitrogénio) no solo. O objetivo desta ferramenta é ajudar os produtores aumentar

a eficiência do uso de nutrientes, através da implementação de melhores práticas de

gestão do azoto, reduzindo, consequentemente, o impacto no meio ambiente. Esta

aplicação é baseada no software Nitrogen Index 4.4 (Delgado et al., 2011) e permite

realizar simulações de lixiviação de azoto, simulações estas que são armazenadas

na memória interna do dispositivo no formato NIN (baseado no formato XML).

As simulações, criadas e guardadas no dispositivo, podem ser enviadas através de

e-mail ou acedidas através do sistema de arquivos do dispositivo, ligando-o a um

computador.

Gestão de máquinas

AgriBus-NAVI (Agri Info Design, 2014), desenvolvida pela Agri Info Design

(Hokkaido, Japan), simula, no smartphone, um sistema de orientação GPS para

aux́ılio na condução de máquinas agŕıcolas. Com esta aplicação, o agricultor

pode conduzir as suas máquina em linhas retas e uniformemente espaçadas, uma

vez que é apresentada a posição real da máquina em relação às linhas base

por onde esta deverá ser conduzida. Esta aplicação é baseada no software

“Agricultural Vehicle Navigation System” (Hamada et al., 2009) e na patente

“JP4572417B2” (Yamamoto et al., 2010), desenvolvida pela NARO (National

Agricultural Research Organization).

Field Navigator (Buinickaitė, A., 2017b), desenvolvida pela Farmis (Kaunas,

Lithuania), é semelhante à aplicação AgriBus-NAVI, uma vez que permite, também,

simular no smartphone um sistema de orientação GPS para aux́ılio na condução

de máquinas agŕıcolas. Com esta aplicação, os agricultores podem conduzir as

suas máquinas ao longo de linhas paralelas, mesmo com pouca visibilidade e más
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condições climatéricas. Os limites do terreno, as linhas guia, os obstáculos e os

elementos de marcação podem ser definidos e guardados para futuras utilizações.

Esta aplicação permite evitar que os agricultores passem mais que uma vez por

uma área já tratada ou que fiquem áreas por tratar. Para uma maior precisão na

localização, a aplicação permite a ligação, através de Bluetooth, a diversos modelos

de GPS externos. Nas próximas versões, os autores pretendem fornecer algumas

funcionalidades novas, como seja o registo das atividades, um assistente de condução

em modo 3D sem mapas e um modo noturno para trabalhos realizados durante a

noite.

Controlo das atividades agŕıcolas

FarmManager (Lantzos et al., 2013) é uma aplicação de gestão agŕıcola desenvolvida

nos laboratórios do Technological Education Institute of Serres (Katerini, Greece).

As principais caracteŕısticas da FarmManager, que a tornam útil para tarefas

agŕıcolas, são a sua estrutura anual (todas as informações produzidas e gravadas

durante um ano são armazenadas num ficheiro cujo nome é o ano de trabalho),

a personalização da cultura (não existem dados pré-definidos para os processos,

cabendo aos agricultores definir os seus próprios processos e dados de trabalho),

a gestão fácil do campo (os campos das culturas são definidos diretamente nos

mapas da Google), o Land Field data (dados significativos sobre os campos que

devem ser acesśıveis a qualquer momento, sendo eles o tamanho do campo, a

localização geográfica, o tipo de cultivo, etc.), o fácil registo de operações (sendo

apenas necessário selecionar o nome do campo, a ação que foi executada e guardar,

sendo que, mais tarde, é posśıvel adicionar comentários/informações ao registo) e

a gestão de funcionários e equipamentos (permite registar o horário de trabalho e

as tarefas realizadas por cada funcionário, bem como registar equipamentos e os

serviços que estes permitem realizar). Esta aplicação foi desenvolvida especialmente

para utilização na agricultura grega. Contudo, segundo os seus autores, pode ser

utilizada em culturas de outras regiões.

Agroop Cooperation (Agroop, 2018) é uma aplicação de gestão agŕıcola, desenvolvida
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pela Agroop (Lisboa, Portugal), que permite aos produtores gerir as suas explorações

de forma mais intuitiva e colaborativa. De entre as várias funcionalidades

apresentadas por esta aplicação, destacam-se a criação, gestão e monitorização

de vários terrenos/parcelas/culturas, a recomendação de tratamentos de campo,

a análise de dados provenientes da estação meteorológica mais próxima, e ainda

quatro funcionalidades que estão dependentes da utilização do dispositivo Stoock

(dispositivo desenvolvido pela empresa que possui três sensores: temperatura e

humidade do ar, temperatura e humidade do solo, e radiação solar): a análise de

dados provenientes desse mesmo dispositivo, a identificação das necessidades de água

das culturas, a previsão de fatores de risco e a análise e comparação de fatores de

produção.

2.5.3 Sistemas de informação

AgriApp (AgriApp Technologies, 2016) é uma aplicação, desenvolvida pela AgriApp

(Bangalore, India), que fornece informações completas sobre diversos serviços

relacionados com agricultura, nomeadamente produção e proteção de culturas. Os

principais recursos da aplicação são o Package of Practices, Chat with Expert, Videos

e News. O recurso Package of Practices fornece aos produtores acesso a todas as

informações e práticas comuns relacionadas com cerca de setenta e oito diferentes

culturas. O recurso Chat permite aos produtores ligar diretamente a um painel

de discussão que, segundo os autores, é constitúıdo por especialistas agropecuários

altamente qualificados. Neste recurso, o utilizador pode submeter fotografias,

v́ıdeos ou áudio de forma a ajudar os especialistas a identificar os problemas e a

fornecer recomendações relevantes. Na secção Videos são demonstradas informações

agŕıcolas interessantes e algumas práticas recomendadas. O recurso News permite

aos produtores visualizar not́ıcias relacionadas com agricultura e histórias de sucesso

que servem de motivação a produtores menos experientes.

A revisão bibliográfica realizada permite obter uma visão geral dos tipos de

aplicações móveis existentes, quais os recursos que elas oferecem e como se podem
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tornar uma ferramenta útil para os agricultores, em geral. Foi posśıvel verificar

a existência de aplicações para gestão de irrigação, deteção de doenças, gestão

de pontos de água, leitura remota de sensores, estimativa e mapeamento de

produtividade de culturas, mapeamento de tipos de solo, entre muitas outras.

Concluiu-se ainda assim que número de aplicações que auxiliam na tomada de

decisão dos agricultores é limitado e muitas delas estão em fase de desenvolvimento.

Constatou-se que a conectividade é, de facto, essencial, e que a capacidade de

processar ou executar algoritmos de IA localmente é uma mais-valia, para além

do facto de que qualquer smartphone moderno é capaz de obter imagens de alta

qualidade e ter uma capacidade de processamento adequada. Esses recursos tornam-

se especialmente úteis quando um dispositivo móvel como um smartphone pode,

de facto, ser usado para obter indicadores agronómicos quase em tempo real.

Entre todas as aplicações analisadas, concluiu-se que o registo fotográfico e a

interpretação/processamento de imagens para caracterização de doenças parecem

ser o foco da maioria das aplicações existentes atualmente. Pode concluir-se

que, considerando o aumento do número de aplicações nessa área, os smartphones

constituem uma grande contribuição para a disseminação do uso de tecnologia em

práticas de AP.

2.6 Resumo e discussão

Neste caṕıtulo apresentou-se uma revisão abrangente de todas as formas de adquirir

e processar dados no contexto da AP/VP com base nos trabalhos publicados na

última década. Este trabalho ilustra a heterogeneidade de processos, variáveis e

aplicações, e comprova a maturidade de um vasto leque de tecnologias de aquisição

de dados.

No domı́nio dos dispositivos, continua a verificar-se a proliferação de sistemas

de aquisição de dados que seguem o paradigma IoT, assente em infraestruturas

de comunicação do tipo GPRS/3G/4G, LoRaWAN e outras, como RSSF, que

transmitem dados para um sistema central e remoto com vista a posterior
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processamento. O uso de processamento local, num contexto de Edge Computing,

em pontos de agregação de dados/gateways ainda é incipiente, mas espera-se que

venha a desenvolver-se com a incorporação de técnicas de IA no apoio à decisão

local, nomeadamente em aplicações de rega inteligente. Verifica-se, igualmente, uma

tendência crescente de uso de imagem como dados a serem processados na cadeia de

aplicação vertical, muito graças à disponibilidade de equipamentos de baixo custo e

ao facto do preço das comunicações ter deixado de representar um entrave.

Verifica-se que o uso de UAVs e de robótica móvel tem tido um grande crescimento,

já que estas tecnologias têm ficado dispońıveis a um custo mais baixo e permitem

inferir simultaneamente sobre várias variáveis. Em alguns casos apresentam mesmo

capacidade de atuação no contexto VRT. A condução autónoma em terreno

heterogéneo e não estruturado ainda não está bem estabelecida mas perspetiva-

se uma grande evolução nesse sentido, com a incorporação de IA na interpretação

da envolvente e na classificação de marcadores naturais do terreno. Da experiência

ganha com a robótica móvel na RDD, onde a vinha em socalcos domina a paisagem

e acarreta condicionamentos no sinal de GPS, verifica-se que a navegação autónoma

e a perceção da envolvente é muito diferente da paisagem plana, onde a maquinaria

agŕıcola guiada por GPS é, há já muito tempo, uma realidade comercial.

Quanto ao uso de smartphones, estes tornaram-se numa ferramenta fundamental

no apoio à gestão de práticas agŕıcolas. Em boa verdade, este tipo de dispositivo

apresenta uma enorme capacidade de processamento, adquire imagens de excelente

qualidade e providencia um acesso à Internet, o que permite uma interação constante

entre o campo e sistemas cloud para uma transição digital sem problemas. Sem

considerar as especificações técnicas, as aplicações para smartphones já cobrem

um sem número de operações agŕıcolas, desde o acesso a informação de particular

relevância para a gestão contextualizada, até ao envio de imagens para classificação

e extração de informação com recurso a modelos de IA, onde a aprendizagem

automática está amplamente disseminada. Do ponto de vista de conhecimento,

este tipo de aplicações permite o acesso a muita informação e apoio dedicado ao

agricultor, sendo, por isso, um auxiliar fundamental. Espera-se que seja mais uma
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ferramenta de produção de dados preponderante para o que é tido como Big Data ou

Data Lake, de onde só agora se começa a tirar os devidos dividendos. Na Tabela 2.2 é

apresentada uma śıntese dos trabalho abordados neste caṕıtulo, categorizados pelas

tecnologias utilizadas e pelas várias aplicações no contexto da AP/VP.

O papel da inteligência artificial na gestão de práticas agŕıcolas também está em

franca ascensão, o que mostra que, a par da visão ilustrada na Figura 1.1, a extração

de conhecimento e a tomada de decisão fortemente apoiada em dados é, cada vez

mais, viável e desejável. É precisamente por esse motivo que o próximo caṕıtulo é

dedicado à monitorização inteligente. De facto, pretende-se demonstrar o impacto

que o salto qualitativo que a IA aporta pode ter nas práticas de AP/VP.
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Tecnologia Aplicações no contexto da AP/VP

Monitorização

de proximidade

Monitorização de parâmetros (agro)meteorológicos (Matese et al., 2012;

Karimi et al., 2018; Matese et al., 2013; Charalampidis et al., 2017)

Monitorização do solo (Pérez-Expósito et al., 2017a,b; Ghobakhlou et al.,

2009; Kubicek et al., 2013; Libelium, 2012; Patil and Thorat, 2016)

Recolha de imagens (Lloret et al., 2011; Garcia-Sanchez et al., 2011;

Kabilan and Selvi, 2016)

Atuação (e.g. rega) (Sales et al., 2015; Gutiérrez et al., 2014; Gennaro

et al., 2017)

Monitorização

remota

Monitorização da fitosanidade das plantas (Navia et al., 2016;

Zarco-Tejada et al., 2005, 2013b,a; Kalisperakis et al., 2015; Johnson

et al., 2003; Kalisperakis et al., 2015; Gil-Pérez et al., 2010)

Monitorização do solo (Lu et al., 2015; Lukas et al., 2016; Bellvert et al.,

2014)

Identificação de doenças (Adão et al., 2017; MacDonald et al., 2016)

Identificação de culturas (Lacar et al., 2001; Karakizi et al., 2016; Peña

et al., 2013)

Robótica móvel
Monitorização (Lopes et al., 2016, 2018; CSIR, 2017; Vanda Cardoso, 2017)

Gestão do solo e enrelvamento (Vitirover Solutions, 2013; ViTiBOT, 2015;

Näıo Technologies, 2020)

Poda/colheita (Wall-YE, 2017)

Pulverização (SCORPION, 2021)

Aplicações

móveis

Proteção e diagnóstico (Plantix, 2019; Machado et al., 2016; ADAMA,

2019; Petrellis, 2019; ImScope, 2016; Buinickaitė, A, 2017)

Nutrição e fertilização (Machado et al., 2018; Hefty, D. and Hefty, B.,

2017; TeeJet Technologies, 2019; Ferguson et al., 2016; Bueno-Delgado

et al., 2016)

Irrigação (American Society for Enology and Viticulture, 2017;

Hernández-Hernández et al., 2017; Júnior et al., 2019)

Crescimento e gestão da canópia (De Bei et al., 2016; Easlon and Bloom,

2014; Easlon, Hsien Ming, 2019; Patrignani and Ochsner, 2015; Sinergise,

2016; OneSoil, 2018)

Colheita (Aquino et al., 2015, 2018; Wang et al., 2018)

Mapeamento de campo e informações do solo (Carvalho, P., 2017;

Randytė, A., 2018; Farmis, 2018; Delgado et al., 2013)

Gestão de máquinas (Agri Info Design, 2014; Buinickaitė, A., 2017b)

Controlo das atividades agŕıcolas (Lantzos et al., 2013; Agroop, 2018)

Sistemas de informação (AgriApp Technologies, 2016)

Tabela 2.2 – Tabela resumo dos trabalhos de monitorização em AP/VP abordados neste

caṕıtulo.





3 Monitorização inteligente

Após décadas de desenvolvimento tecnológico no domı́nio dos sensores, da eletrónica

e das telecomunicações, o paradigma da monitorização parece estar a mudar. As

evidências e as tendências reveladas pelas publicações cient́ıficas dos últimos anos

não só mostram a maturidade deste tipo de tecnologias mas, também, que a ciência

de dados, muitas vezes conhecida por data insight, está a focar grande parte das

atenções no que se refere à extração de informação e de conhecimento úteis, a

partir de dados amplamente dispońıveis, sobretudo imagens e séries temporais agro-

meteorológicas. Modelos baseados em IA que permitem correlacionar este tipo de

dados com fenómenos e/ou eventos climáticos, dispersão de pragas, ocorrências ou

maior/menor prevalência de doenças (nomeadamente da vinha), estão a emergir no

sentido de tornar a anaĺıtica mais eficiente na procura de melhores decisões e em

suportar práticas mais sustentáveis. De facto, a maioria das soluções desenvolvidas

tem como objetivo minimizar o uso de qúımicos e custos, maximizar a produtividade,

melhorar a qualidade da produção, tornar os processos produtivos mais eficientes e

ajudar a uma melhor gestão.

É neste sentido que a IA encontra na AP/VP um campo aplicacional de enorme

utilidade e pertinência. De facto, é premente a necessidade de aumentar a produção

– as projeções mostram que até 2050 serão necessários mais 70% de alimentos no

mundo –, num contexto de escassez de recursos, de água e de terra arável, e numa

nova realidade de alterações climáticas severas.

73
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Depois de realizado o enquadramento da monitorização em contexto de AP/VP no

caṕıtulo 2, pretende-se apresentar trabalhos que demonstrem o salto qualitativo que

a IA potencia na procura de soluções disruptivas para a Agricultura, naturalmente

alinhada com a Agenda Europeia para 2030. Assim, revê-se, neste caṕıtulo, de

forma sistemática e direcionada ao estudo dos AIA, o uso de técnicas de DL no

contexto da AP/VP. Existe a convicção de que qualquer solução de monitorização

inteligente que seja concebida no atual panorama de procura de soluções disruptivas

esteja alicerçada no recurso a IA. Assim, este caṕıtulo está redigido de forma a

fundamentar as soluções que se projetam com o uso de IA na deteção e na contagem

de pragas, deteção de doenças, classificação de castas, deteção de objetos e de frutos,

e outras aplicações que só se estão a tornar posśıveis neste abrolhar tecnológico.

3.1 Inteligência artificial na Agricultura

O sector agŕıcola e, em particular, o vitivińıcola, são (ainda) considerados eminen-

temente tradicionais e dependentes de processos cujo suporte é a observação direta

e o conhecimento emṕırico, obtido através da experiência. Contudo, a adoção de

tecnologia e a digitalização de processos e de serviços têm vindo a conhecer um

incremento significativo nos últimos anos. De facto, é importante reconhecer que as

explorações vitivińıcolas, enquanto entidade produtiva, perceberam a relevância,

a premência e a mais-valia de adotarem soluções que lhes permitem introduzir

práticas mais sustentáveis – ambiental, social e economicamente – ao longo de toda

a cadeia de produção, suportadas em dados adquiridos, de forma distribúıda, nos

diferentes processos que ocorrem numa operação regular. Porquanto as diferentes

atividades de monitorização se mantém como a base das ferramentas de suporte

à decisão contemporâneas, a verdade é que as séries históricas, o data lake e,

sobretudo, o volume de dados produzido torna inviável a tarefa de extrair informação

manualmente ou, simplesmente, através da aplicação de algoritmos ŕıgidos e não-

adaptáveis a diferentes contextos de produção.
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É neste contexto que surge a IA enquanto tecnologia capaz de potenciar decisi-

vamente o processo de digitalização da AP/VP. De facto, o desenvolvimento de

tecnologias de DL tem proporcionado abordagens com resultados muito promissores

em diferentes áreas da cadeia de produção AP/VP, com ênfase naquelas que exigem

inspeção, identificação e classificação visual no campo. Acresce, ainda, o enorme

potencial para facilitar a gestão inteligente e suportar processos de tomada de

decisão, sobretudo através da aplicação de técnicas de processamento de imagem e de

análise de dados (Kamilaris and Prenafeta-Boldú, 2018; Zhang et al., 2020; Chandra

et al., 2020). De facto, as aplicações de processamento de imagem e de análise de

dados, no âmbito da AP/VP, apoiados por abordagens de DL, têm crescido nos

últimos anos. Os seus domı́nios de aplicação incluem (mas não estão limitados a)

identificação de plantas (Aakif and Khan, 2015; Dyrmann et al., 2016), identificação

de pragas e doenças (Fuentes et al., 2017; Saleem et al., 2019), classificação visual

de culturas (Patŕıcio and Rieder, 2018) e navegação e colheita através de robôs

autónomos (Bachche, 2015; Aghi et al., 2020).

3.1.1 Deep Learning

DL faz parte dos métodos de ML baseados em ANN (Artificial Neural Networks).

As técnicas de DL têm diversas aplicações, sendo uma delas o processamento de

imagem (Hemanth and Estrela, 2017). Existem inúmeras arquiteturas de DL que

têm vindo a ser aplicadas a várias áreas de investigação, incluindo a agricultura.

Alguns exemplos são: DNN (Deep Neural Networks), DBN (Deep Belief Networks),

Recurrent Neural Networks, Recursive Neural Networks, FCN (Fully Convolutional

Networks) e CNN (Convolutional Neural Networks).

Os trabalhos que utilizam técnicas de DL no contexto de AP/VP são, geralmente,

baseados em CNNs. Existem várias arquiteturas, incluindo VGG (Visual Geometry

Group – nome atribúıdo em homenagem ao laboratório dos seus autores) (Si-

monyan and Zisserman, 2014), GoogLeNet (também conhecida como Inception-

v1) (Szegedy et al., 2015), MSRA (Microsoft Research Asia) (He et al., 2015),
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ResNet(Residual Neural Network) (He et al., 2016), Inception-v2 e Inception-

v3 (Szegedy et al., 2016b), Inception-v4 e Inception-ResNet (Szegedy et al., 2016a),

MobileNetV1 (Howard et al., 2017) da Google e MobileNetV2 (Sandler et al., 2018),

Xception (Chollet, 2017) e DenseNet (Huang et al., 2017). Recentemente, houve

grandes avanços na área de DL, tendo sido desenvolvidas diversas ferramentas

que facilitam a interface entre os programadores/utilizadores e a modelação de

problemas através de CNNs. Exemplos dessas ferramentas são o TensorFlow (Abadi

et al., 2016a,b), Theano (Al-Rfou et al., 2016), Keras (Chollet et al., 2015),

Deep Learning Matlab toolbox (The MathWorks, 2019), Caffe (Jia et al., 2014),

PyTorch (Paszke et al., 2019) ou, até, plataformas user-friendly como a Deep

Cognition (Deep Cognition, 2020).

3.1.2 Convolutional Neural Networks

As CNNs são uma sub-categoria das ANNs e foram pensadas e desenvolvidas com o

objetivo de resolver problemas de identificação e de classificação de recursos através

de visão computacional. Devido à sua capacidade de aumentar a eficiência de

uma grande quantidade de processos, tem existido, ao longo dos últimos anos, um

expressivo aumento no uso de CNNs nas mais variadas áreas (Li, 2022). Por esse

motivo, é uma das arquiteturas mais comuns e é usada em grande parte dos trabalhos

identificados nesta revisão. Ao contrário da ANNs, as CNNs são capazes de aprender

problemas de elevada complexidade, de forma relativamente rápida, devido aos

seus modelos complexos, que permitem a paralelização de processos. A Figura 3.1

mostra um exemplo da arquitetura de uma CNN VGG-16, onde é posśıvel observar a

existência de vários tipos de camadas. As várias convoluções realizadas em algumas

das camadas da rede, permitem criar diferentes representações do conjunto de dados,

facilitando a extração de caracteŕısticas das imagens de entrada, cuja dimensão é,

normalmente, reduzida. As camadas max pooling realizam operações de pooling que

permitem identificar as caracteŕısticas mais expressivas. As camadas fully connected

atuam como classificadores, explorando caracteŕısticas de alto ńıvel para classificar

as imagens de entrada na sua classe correspondente. A arquitetura da CNN é um
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fator chave na determinação de seu desempenho e da sua eficiência. Desde como as

camadas são estruturadas até aos elementos usados em cada uma delas, tudo isso

afetará a velocidade e a precisão da CNN (Yamashita et al., 2018). Considerando a

grande quantidade de arquiteturas de CNNs existentes, é apresentada, de seguida,

uma visão geral de algumas das que têm vindo a ser adotadas com mais frequência.

Figura 3.1 – Diagrama de arquitetura de uma VGG-16 padrão (Ferguson et al., 2017).

VGG

A VGG foi proposta por Simonyan and Zisserman (2014) e consiste numa

rede sequencial, de implementação simples, que conta com filtros de convolução

distribúıdos entre dezasseis a dezanove camadas: VGG-16 (Figura 3.2) e VGG-

19, respetivamente. A VGG-16 é composta, essencialmente, por treze camadas

convolucionais e três camadas full connected. As camadas de convolução adjacentes

são conectadas por camadas max pooling. Na edição de 2014 da ILSVRC

(ImageNet Large Scale Visual Recognition Competition), a VGG superou algumas

das arquiteturas propostas anteriormente, tornando-se, assim, arquitetura base para
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os modelos de reconhecimento de objetos mais inovadores.

Figura 3.2 – Modelo de arquitetura de uma VGG-16 (Russakovsky et al., 2015).

ResNet

ResNet, proposta por He et al. (2016), é uma arquitetura menos complexa do que a

VGG mas, em contrapartida, muito mais profunda, com centenas de camadas. Na

Figura 3.3 é apresentado um exemplo de um modelo de arquitetura de uma ResNet-

152. Esta arquitetura depende do arranjo de camadas como funções residuais cujo

objetivo é lidar com os gradientes de vanishing/exploding que conduzem a uma

degradação, induzindo maiores erros de treino. A solução proposta visa adicionar a

identidade da entrada à sua transformação obtida após o processamento convolution-

relu-convolution expressa por F(x) + x(1), onde F(x) corresponde à função residual

e x(1) representa a função de entrada da primeira camada de um determinado bloco.

Na edição de 2015 da ILSVRC, esta arquitetura conquistou o primeiro lugar, com

3,57% de erro sobre o dataset ImageNet.

Figura 3.3 – Modelo de arquitetura de uma ResNet-152 (Ložnjak et al., 2020).
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AlexNet

A AlexNet foi projetada e desenvolvida por Krizhevsky et al. (2012), e é com-

posta por cinco camadas convolucionais seguidas por três camadas full connected,

Figura 3.4. Uma das diferenças mais significativas entre a AlexNet e outras

arquiteturas está relacionada com o facto de esta usar a função de ativação

Rectified Linear Unit (ReLU) em vez da função Sigmond ou Tanh usadas em outras

arquiteturas. A AlexNet nasceu da necessidade de melhorar os resultados do desafio

ImageNet e foi uma das primeiras redes convolucionais profundas a alcançar uma

precisão considerável na edição de 2015 da ILSVR com uma precisão de 84,7% em

comparação com a segunda melhor arquitetura que obteu uma precisão de 73,8%.

Figura 3.4 – Modelo de arquitetura da AlexNet (Mahdianpari et al., 2018).
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Inception

A arquitetura Inception-V1 (também conhecida por GoogLeNet) (Szegedy et al.,

2015) foi pensada para lidar com alguns problemas que causam a diminuição de

desempenho associado a redes profundas. Esses problemas estão normalmente

relacionados com a variabilidade em relação à ocupação de elementos de interesse nas

imagens, a propensão para ocorrência de overfitting e o empilhamento descuidado

de operações de convolução. Este tipo de arquitetura opera com base na amplitude

e não na profundidade, ou seja, possui mais filtros a operar ao mesmo ńıvel.

A Inception-V2 (Szegedy et al., 2016b) surgiu com o objetivo de aumentar a

precisão da arquitetura, introduzindo a Factorization que permitiu otimizar o uso

de dimensões de convolução e tamanho dos filtros. Melhorias nos otimizadores,

fatorização das camadas convolucionais, classificadores auxiliares que recorrem a

batch-normalization nas camadas fully connected e a integração de modelos de

regularização baseados em label smoothing, resultaram na Inception-V3. Os últimos

desenvolvimentos culminaram na Inception-V4 e Inception-ResNet (Szegedy et al.,

2016a). Na primeira foram uniformizados e simplificados os conjuntos de camadas

da rede, e no segundo, foi implementada uma arquitetura h́ıbrida que integra o

recurso de residual learning fornecido pela ResNet.

Xception

A Xception Chollet (2017), Figura 3.6, é uma arquitetura que consiste numa

sequência linear de camadas de convoluções pontuais seguidas de convoluções

separáveis em profundidade e conexões residuais, inspiradas na ResNet. Esta

operação de convolução separada consiste em dividir uma convolução em duas

operações distintas sendo que, na primeira é aplicado um filtro em cada canal da

imagem e na segunda é aplicado um outro filtro entre todos os canais da imagem de

sáıda da convolução anterior. No total possui trinta e seis camadas convolucionais,

formando a base de extração de caracteŕısticas das imagens. Cada uma dessas

camadas está estruturada em catorze módulos, todos envolvidos por ligações
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Figura 3.5 – Modelo de arquitetura da Inception-V3 (Mahdianpari et al., 2018).

residuais lineares, exceto o primeiro e o último módulos. Com a arquitetura Xception

foi posśıvel alcançar desempenhos considerados state-of-the-art (Russakovsky et al.,

2015), com 79% e 94,5% de precisão Top-1 e Top-5, respetivamente, em testes

realizados com o dataset ImageNet.

3.1.3 Data augmentation

O desempenho de um algoritmo DL depende fortemente dos dados usados no treino

do modelo. Estes, em algumas situações, podem até ser mais importantes que o

próprio modelo Zhang et al. (2019). É de conhecimento comum que quanto mais

dados um algoritmo de DL tiver dispońıveis para treino, mais eficaz este poderá ser.

Mesmo que os dados sejam de qualidade inferior, os algoritmos podem, ainda assim,

ter um bom desempenho, desde que possam ser extráıdos dados úteis do dataset

existente Perez and Wang (2017). Por este motivo, a criação do dataset de treino

é de elevada importância. No caso do dataset consistir num conjunto limitado

de imagens, existe uma alta probabilidade de ocorrer overfitting dos modelos de

treino. Overfitting ocorre quando um modelo se ajusta demasiado ao conjunto de

dados de treino e, portanto, pode não apresentar o desempenho esperado quando



82 CAṔITULO 3. MONITORIZAÇÃO INTELIGENTE

Figura 3.6 – Modelo de arquitetura Xception (Srinivasan et al., 2021).

aplicado sobre novos dados que diferem, ainda que pouco, dos dados usados no

treino. Caso isto ocorra, é necessário melhorar a quantidade e, por vezes a qualidade,

do dataset. Contudo, existem situações em que não há a possibilidade de recolha de

novas imagens. As técnicas de data augmentation surgiram, assim, como um método

muito capaz para minimizar o problema de overfitting (Shorten and Khoshgoftaar,

2019). Como o próprio nome indica, consiste em aumentar a quantidade de dados

de treino a partir de um conjunto de dados inicial menor. Existem diversas técnicas

de data augmentation sendo que as mais utilizadas passam por realizar inversões

(horizontal e vertical), rotações, translações, desfocagem (por exemplo, Gaussian

blur), redimensionamentos, cortes de secções, adição de rúıdo aleatório (por exemplo,

Gaussian noise), alteração do brilho e saturação, distorções de cores, transformações

de espaço de cores, entre outros (Shorten and Khoshgoftaar, 2019). A aplicação

destas técnicas, para além de permitir aumentar o número de dados de entrada do

modelo, traz, ainda, várias vantagens associadas à variabilidade que estes adicionam

ao dataset. Essas vantagens estão relacionadas com a diminuição do impacto de

algumas variações que possam ocorrer nas imagens a ser classificadas, sendo algumas

delas:
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• Desfocagem: problemas de foco da câmara;

• Brilho: condições de luminosidade;

• Inversões: orientação dos objetos;

• Rúıdo: artefactos na imagem;

• Rotação: orientação da câmara;

• Saturação: intensidade das cores;

• Perspetiva: alterações na perspetiva das imagens;

Na Figura 3.7 são ilustrados alguns exemplos da aplicação destas técnicas.

Figura 3.7 – Exemplos de técnicas de data augmentation. Da esquerda para a direita, de

cima para baixo: Desfocagem; Brilho; Inversão; Rúıdo; Rotação, Saturação; e Perspetiva.

Um bom exemplo de que o uso de técnicas de data augmentation pode influenciar

fortemente o desempenho dos modelos é apresentado por Fuentes et al. (2017). Nesse
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trabalho, foi desenvolvida uma abordagem baseada em DL para detetar doenças

e pragas em tomateiros e os resultados demonstraram que com a utilização de

data augmentation foi posśıvel aumentar a precisão média do modelo de 55,7%

para 83,1%. Pereira et al. (2019) usaram três técnicas de data augmentation para

aumentar o número de imagens do dataset de treino inicial. A primeira consistiu na

translação dos pixeis da imagem baseada num determinado fator que representa o

número total de imagens geradas. Um fator de 900 significa que foi realizada uma

translação da imagem num intervalo de 30 × 30 pixeis, tanto na horizontal como

na vertical, criando, assim, um dataset 900 vezes maior que o inicial. O segundo

método consistiu numa inversão horizontal das imagens o que permitiu duplicar o

tamanho do dataset. Por fim, o terceiro método consistiu na rotação das imagens,

onde cada imagem foi rodada em ângulos entre -5o e +5o com um intervalo de

1o (excluindo os 0o), aumentando assim o dataset em 10 vezes. Zhang et al. (2015)

propuseram uma CNN (ConvNet) para reconhecimento de folhas usando técnicas de

data augmentation. Para reduzir o overfitting do modelo e obter melhor desempenho,

os autores aumentaram o dataset de treino usando algumas transformações. Essas

transformações inclúıram: translações (vertical ou horizontal) por uma distância

dentro de 0,1 do tamanho do patch); redimensionamento (multiplicação da escala

da imagem por um fator entre 0,9 e 1,1); rotação (rotação da imagem num ângulo

de até 10o); contraste (multiplicação da componente valor do espaço de cores HSV

(Hue, Saturation, Value) por um fator entre 0,8 e 1,2); e nitidez (torna a imagem

mais ńıtida com um parâmetro aleatório entre 1 e 10). Esta abordagem permitiu

obter uma precisão de cerca de 94,7%. Em Zhang et al. Zhang et al. (2019) foi

projetada uma deep CNN de treze camadas para classificação de categorias de frutas.

Os autores usaram três técnicas de data augmentation (rotação, correção gamma e

adição de rúıdo) e observaram um aumento da precisão geral de 93,7% para 94,9%.

Em seguida são apresentados alguns dos principais trabalhos/estudos encontrados

na literatura que recorrem a abordagens de DL e de técnicas de data augmentation

aplicadas a práticas de AP/VP. Estas aplicações foram divididas em três classes

distintas: (i) classificação de plantas, quer seja a identificação do tipo de cultura

como um todo ou até distinção de variedades dentro de uma mesma cultura (e.g.
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castas de videiras); (ii) identificação e classificação automática de frutos que pode ser

utilizada, por exemplo, para contagem e previsão de produção; e (iii) identificação

e monitorização de pragas e doenças.

3.2 Classificação de plantas

Em Nilsback and Zisserman (2008), foi apresentado um sistema que permite

identificar automaticamente espécies de plantas usando imagens de flores. Os autores

tentaram perceber até que ponto a combinação de diferentes caracteŕısticas pode

melhorar o desempenho da classificação de flores num dataset de grande dimensão

e com classes semelhantes. Para isso, usaram quatro caracteŕısticas diferentes: a

forma e textura local; a forma do limite das flores; a distribuição espacial das

pétalas; e a cor. Estas caracteŕısticas foram combinadas utilizando uma multiple

kernel framework e uma SVM (Support Vector Machine). Os resultados mostram

que a combinação de várias caracteŕısticas melhora bastante o desempenho da

classificação, uma vez que permitiu passar de uma precisão de 55,1% – usando

apenas a melhor caracteŕıstica única – para 72,8%, quando combinadas as várias

caracteŕısticas.

As mais diversas formas como são obtidas fotografias de plantas, considerando aspe-

tos como a luminosidade, condições atmosféricas entre outras, tornam a classificação

de plantas um processo dif́ıcil. Para ultrapassar estes problemas, Fathi Kazerouni

et al. (2019) propuseram a utilização de uma CNN. Numa primeira abordagem

focaram-se no reconhecimento de quatro plantas tendo obtido uma precisão de

99,5%. O sistema é completamente automático e pode ser executado em tempo

real, sendo, ainda, adequado a uma utilização com sistemas móveis como robôs

ou tratores. Já Ghazi et al. (2017) recorram a CNNs para identificar espécies

de plantas, tendo como principal objetivo a avaliação dos diferentes fatores que

possam afetar estas redes. Foram usadas três arquiteturas de DL populares,

nomeadamente a GoogLeNet, AlexNet e VGGNet. A técnica de transfer learning

foi utilizada para ajustar os modelos pré-treinados com base no dataset de plantas
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LifeCLEF2015 (Göeau et al., 2015). De forma a tentar evitar a ocorrência de

overfitting do modelo, aplicaram técnicas de transformações nas imagens como a

rotação, translação e outras para aumentar a dimensão do dataset. As arquiteturas

foram usadas individualmente e em conjunto, tendo sido ajustadas de forma a tentar

melhorar o desempenho global. A melhor combinação alcançou uma precisão geral

de 80% e um overall inverse rank de 0,752. Foi conclúıdo, pelos autores, que foi

alcançada uma melhoria de desempenho de cerca de 15%, quando comparado com

o melhor sistema à data da publicação.

Em Grinblat et al. (2016) utilizaram uma CNN profunda (deep CNN ) para efetuar

a identificação de plantas a partir de padrões das nervuras foliares. Foi considerado

testar o método apresentado recorrendo a três legumes sendo eles, o feijão branco,

o feijão vermelho e a soja. A utilização de uma CNN evita o uso de extratores

manuais de caracteŕısticas e permite melhorar a precisão na deteção. No futuro

pretendem aplicar esta técnica em outras áreas da agricultura. Hall et al. (2015)

avaliaram a eficácia e robustez da utilização de caracteŕısticas comuns de folhas

como, por exemplo, o tamanho, forma e convexidade. Mostraram, ainda, como

uma CNN profunda (ConvNet), quando combinadas com essas caracteŕısticas, pode

levar a um sistema robusto de classificação de folhas considerado state-of-the-art. Os

autores utilizaram o dataset Flavia (Wu et al., 2007), tendo introduzido uma série

de variações de condição para explorar a robustez das caracteŕısticas utilizadas,

incluindo translações, dimensionamento, rotação, e oclusões. A combinação com a

ConvNet permitiu obter uma precisão de cerca de 97,3%. O trabalho apresentado

em Zhu et al. (2018) é baseado em CNNs muito profundas (very deep CNNs)

para a identificação de plantas, tendo sido usando um método de DL para extrair

caracteŕısticas discriminativas de imagens de plantas, em conjunto com um SVM

linear, para as identificar. Foram usadas imagens do dataset LifeCLEF2015, tendo

estas sido redimensionadas para uma resolução de 224×224 pixeis. Foram utilizados

cinco subdatasets diferentes, sendo eles relativos a folhas, flores, frutas, ramos e

troncos. De acordo com os resultados obtidos, os autores conclúıram que o método

apresentado obteve um desempenho superior a muitos dos métodos considerados

state-of-the-art. Contudo, existem melhorias que podem ser implementadas no
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futuro, como, por exemplo, a utilização de melhores datasets.

Em Bodhwani et al. (2019) foi proposta a utilização de CNNs para aprender a

classificar 185 classes de folhas de plantas no seu ambiente natural e, com isso,

poder determinar o tipo de cultura/plantação. Para tal, foi desenhado um sistema

de classificação de plantas considerando 50 camadas residuais de aprendizagem

de cinco estágios. Foi atingida uma precisão de 93,09% utilizando o dataset de

teste. Os autores planeiam avaliar diferentes arquiteturas de CNNs para melhorar

o desempenho, de forma a que seja posśıvel aplicar esta técnica noutras aplicações

como, por exemplo, detetar insetos e doenças.

3.3 Identificação e classificação de frutos

Considerando que os métodos tradicionais de deteção de frutas, através de proces-

samento de imagem/v́ıdeo e recorrendo a algoritmos de extração de caracteŕısticas,

exigem muitos recursos computacionais, em Bresilla et al. (2019) foi proposta a uti-

lização de uma CNN baseada na arquitetura YOLO (You Only Look Once) (Redmon

et al., 2016) para uma deteção mais rápida, precisa e em tempo real de fruta. Foi

implementada uma grelha configurável que é usada para que o algoritmo de deteção

e de classificação de frutos seja aplicado apenas nas regiões de interesse, permitindo

tornar o processo mais expedito. A precisão de deteção situa-se entre os 85% e os

95%, dependendo do sistema de treino utilizado.

Sa et al. (2016) propuseram a utilização de uma Faster R-CNN (Faster Region-

based CNN ) adaptada para a tarefa em questão. Esta adaptação foi feita através

de transfer learning usando dois tipos de imagens: cor (RGB) e NIR. Foram, ainda,

usados métodos de fusão para combinar as informações (RGB e NIR) resultando

num novo modelo designado por multi-modal Faster R-CNN com uma precisão

melhorada, quando comparado com outros modelos. O sistema foi testado na

deteção de pimenta doce, mas foi determinado que esta abordagem permite, de

forma mais célere, preparar o sistema para detetar outros frutos. Foi obtido um
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F1-score (combinação da precisão e recall de um classificador) de 83%. Tal como no

trabalho anterior, em Bargoti and Underwood (2017) foi apresentado, também, um

sistema de deteção de objetos baseada numa Faster R-CNN dentro do contexto de

deteção de frutos em pomares, mais especificamente mangas, amêndoas e maçãs. É

um sistema cuja precisão tem alguma dependência em relação ao número de imagens

usadas para o treino, mas utilizando técnicas de data augmentation, como rotação

ou alteração do tamanho das imagens, os autores conseguiram melhorar a precisão,

tendo sido obtido, na deteção de magas e de maçãs, um F1-score superior a 90%.

O trabalho de Koirala et al. (2019) comparou seis arquiteturas de DL para a

realização de tarefas de deteção de frutos como a manga: Faster R-CNN (VGG),

Faster R-CNN (ZF), YOLOv3, YOLOv2, YOLOv2 (tiny) e SSD (Single Shot

Detector). Os autores apresentaram uma arquitetura denominada MangoYOLO,

baseada no YOLOv3 e YOLOv2 (tiny) que, segundo os resultados, permitiu

ultrapassar o desempenho de qualquer uma das seis arquiteturas testadas. Foram

utilizadas imagens de 512×512 pixeis, mas podem ser utilizadas outras resoluções

(pelo menos até 2048×2048 pixeis) sem existir a necessidade de voltar a treinar o

sistema. É posśıvel utilizar a arquitetura MangoYOLO num véıculo a mover-se até

6 Km/h, com um F1-score de 96,8% e uma precisão média de 98,3%.

No que respeita mais concretamente à vinha, Santos et al. (2020) apresentaram

uma metodologia para deteção, seguimento e contagem de cachos de uvas em

v́ıdeos recolhidos no campo. Mostraram que, mesmo considerando que as uvas

podem apresentar grande variabilidade em forma, cor, tamanho e compactação, as

tarefas de deteção, seguimento e contagem podem ser realizadas com sucesso usando

state-of-the-art CNNs. Neste caso, foi usada uma Mask R-CNN e a avaliação

da metodologia foi realizada utilizando um dataset composto por 300 imagens,

onde estavam presentes 4432 cachos de uvas de cinco castas diferentes, tendo sido

alcançado um F1-score de 91%. Já o trabalho de Palacios et al. (2022) teve como

principal objetivo desenvolver uma nova abordagem para estimar o número de bagos

de uva em vinhas comerciais, recorrendo a técnicas de visão computacional e DL.

Foi utilizada uma arquitetura SegNet para segmentar não só bagos individuais, mas,
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também, várias caracteŕısticas relacionadas com a canópia. Estas caracteŕısticas

(troncos, ramos, face abaxial das folhas, face adaxial das folhas e espaços abertos)

foram levadas em consideração, de forma a ter em conta o impacto da oclusão

que estas regiões possam causar nos cachos de uvas. Os resultados mostram o

desempenho de segmentação para cada uma das regiões da canópia, tendo a pior

precisão sido obtida para a classe das faces abaxiais das folhas (66,4%) e a melhor

precisão para a classe das faces adaxiais das folhas (95,2%). Já a identificação dos

cachos de uvas obteve uma precisão de 79,9%.

3.4 Identificação de pragas e doenças

Em Nam and Hung (2018), foi proposto um método de identificação de várias

espécies de insetos capturados em armadilhas recorrendo a uma CNN profunda

(Deep CNN). Foi criado um dataset de duzentas imagens que inclui 3026 insetos

de seis espécies distintas. De forma a aumentar a quantidade de dados, foram

aplicadas técnicas de data augmentation como inversões e rotações, tendo sido

obtidas 2400 imagens com um total de 34130 insetos. Testaram diferentes métodos

de identificação e classificação. De facto, numa primeira abordagem recorreram a

uma função de threshold adaptativo para localizar os insetos que foram de seguida

classificados por uma CNN. A segunda abordagem consistiu em utilizar uma CNN

com um SSD para identificar e classificar os insetos. A terceira e última abordagem

foi baseada numa CNN com sliding windows. O melhor desempenho foi conseguido

com a segunda abordagem, com uma precisão de deteção e classificação de 84% e

86%, respetivamente.

Em Ahmad Loti et al. (2021), foi realizada a comparação entre abordagens

tradicionais de deteção de caracteŕısticas de pragas e doenças em folhas de

pimenteiras, com a deteção de caracteŕısticas realizada recorrendo a abordagens

baseadas em DL. O dataset criado tinha um total de 974 imagens de folhas de

pimenta, divididas em oito grupos distintos: cinco tipos de doenças, dois tipos

de pragas e folhas saudáveis. Foram usadas seis abordagens tradicionais e seis
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abordagens baseadas em DL para realizar a extração de caracteŕısticas relacionadas

com as pragas e doenças. As caracteŕısticas extráıdas alimentaram três tipos de

classificadores – SVM, RF (Random Forest) e ANN – que permitiram realizar a

identificação das doenças ou pragas. Os resultados mostraram que as abordagens

baseadas em DL permitiram obter um melhor desempenho, tendo a precisão mais

elevada sido alcançada utilizando a SVM (92,10%).

Em Yasmin et al. (2020), foi apresentado um sistema que permite fazer a distinção

entre sementes de tomate infetadas com algum tipo de doença, materiais inertes

(sementes partidas ou objetos que não são sementes) e sementes saudáveis. Foram

utilizadas diversas caracteŕısticas ao ńıvel da cor, morfologia e textura para o treino

do modelo. De forma a distinguir as sementes saudáveis das sementes com doenças

ou dos materiais inertes, os autores usaram um OCC (one-class classifier). Este

tipo de classificador permite identificar objetos de uma determinada classe entre

objetos de várias outras classes. Os resultados mostraram que é posśıvel realizar

esta classificação com uma precisão superior a 97%. Assim, o sistema proposto

oferece uma alternativa eficiente, económica e rápida para o processo de triagem de

sementes.

Em Bauer et al. (2011) foi realizada a identificação de doenças da beterraba através

de dados obtidos a partir de imagens RGB e multiespectrais das folhas da planta.

Foram utilizadas imagens de folhas saudáveis e de folhas infetadas pelo patogénico

Cercospora beticola ou pelo fungo Uromyces betae. Os autores aplicaram três

métodos de classificação: dois deles pixel-based, onde é feita uma classificação pixel a

pixel, e outro baseado numa abordagem global. Para a classificação pixel a pixel foi

utilizado o método kNN (k-Nearest Neighbours) e na abordagem global, utilizaram

um modelo CRF (Conditional Random Field). Os resultados mostraram que é

posśıvel diferenciar áreas da folha saudáveis de áreas infetadas, com uma precisão de

classificação de 86% para o fungo Uromyces betae, 91% para o patogéneo Cercospora

beticola e 94% para as folhas saudáveis.

O trabalho de Raza et al. (2014) permite detetar o stress h́ıdrico em culturas de

espinafres recorrendo, também, à combinação de imagens térmicas e de luz viśıvel.
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Com base numa SVM, a um GPC (Gaussian Processes Classifier) e à combinação

de ambos os classificadores, foi feita a classificação entre plantas que crescem em

solo bem irrigado ou sob um défice de humidade do solo. As três combinações de

classificadores apresentaram resultados promissores, tendo sido demonstrado que é

posśıvel identificar regiões de uma cultura de espinafre que esteja sujeitas a um défice

h́ıdrico com uma precisão de cerca de 97%.

Em Raza et al. (2015) foi feita a identificação do óıdio causado pelo fungo

Oidium neolycopersici em folhas de tomateiros, recorrendo a uma SVM. Os autores

apresentam uma nova abordagem para deteção automática de plantas doentes, com

base na combinação de dados de imagens térmicas e na gama do viśıvel, de forma

a tentar detetar a doença mesmo antes do aparecimento dos primeiros sintomas

viśıveis. Contudo, a imagem térmica de uma planta pode ser influenciada por várias

condições, incluindo o ângulo das folhas. Assim, os atores usaram, também, dados

de profundidade, de forma a ter essa situação considerada. Foi posśıvel concluir que,

recorrendo ao uso dos dados de profundidade, houve uma melhoria considerável na

precisão da deteção das plantas doentes. Além disso, os autores mostraram, ainda,

que o sistema foi capaz de identificar plantas que não tinham inicialmente o fungo,

mas que o desenvolveram no decorrer dos testes por transmissão natural.

Em Kerkech et al. (2020), foi apresentada uma metodologia para a deteção do mı́ldio

da videira a partir de imagens aéreas multiespectrais, recolhidas em condições reais,

sobre duas parcelas. Consiste numa abordagem de segmentação semântica, com

o objetivo de identificar classes como sombras, solo, videiras saudáveis e videiras

com mı́ldio. O método consiste em duas etapas principais. A primeira trata do

problema de registo de imagens multiespectrais e propõe um novo método para

alinhar efetivamente imagens dos espectros viśıvel e infravermelho. A segunda,

utiliza a arquitetura SegNet para delimitar as áreas semânticas em cada tipo de

imagem, separadamente. Aplicaram, então, um procedimento de fusão às sáıdas de

segmentação, tendo sido obtida uma precisão de cerca de 92% ao ńıvel da videira e

87% ao ńıvel da folha.

É inquestionável que o recurso a classificadores provindos do treino supervisionado
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de abordagens de IA representa uma enorme mais-valia no âmbito da AP/VP,

quando comparado com a utilização de técnicas mais convencionais de processa-

mento digital de imagem. Além do uso de imagem e de técnicas de aprendizagem

automática, a disponibilidade de poder computacional a um custo muito reduzido,

com a capacidade de poder efetuar processamento e ter capacidade de decisão local,

tem o potencial de criar soluções disruptivas de apoio à tomada de decisão.

O caṕıtulo seguinte perspetiva um conjunto de soluções investigadas nos últimos

quatro anos, em cenário de uso real, que fazem uso das tecnologias de monitorização

e de aplicação de IA e que se julga serem contribuições pertinentes para a cadeia de

valor da Vinha e do Vinho, um setor preponderante na região Douro.



4 Contribuições para a cadeia de

valor da VP

Considerando que este trabalho tem como objetivo principal a conceção, o de-

senvolvimento e a implementação – ainda que em protótipo experimental ou

elemento patenteável – de soluções de monitorização flex́ıveis, escaláveis, autónomas,

inteligentes e sustentáveis, sob os prismas económico e ambiental para a VP, este

caṕıtulo apresenta a evolução temporal de um conjunto de aplicações inovadoras

de monitorização, tidas como relevantes, quer pela sua divulgação cient́ıfica, quer

pelos resultados obtidos junto do setor da vinha e do vinho, na RDD. Procurou-

se, ainda, contribuir com soluções que abrangessem toda a cadeia de valor – da

vinha à adega –, de forma a não só demonstrar o potencial que o recurso a soluções

tecnológicas integráveis pode ter num processo de decisão informada, mas, também,

o valor que podem acrescentar a um produto final diferenciado e na promoção de

práticas agŕıcolas mais sustentáveis.

As contribuições mais relevantes são apresentadas de forma cronológica, embora

devidamente enquadradas com a identificação de necessidades que foram ocorrendo

durante os diferentes processos de desenvolvimento que tiveram lugar no decurso

deste trabalho. Primeiro, o desenvolvimento de soluções de monitorização do

processo de envelhecimento do Vinho do Porto Tawny em adega (projeto INNPort),

resultando num trabalho (Morais et al., 2018) que mereceu um prémio nacional

IVDP (Instituto dos Vinhos do Douro e Porto) Vintage Ciência, atribúıdo em

2020. Esta contribuição visou perceber e quantificar a influência de parâmetros

93
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considerados relevantes no processo de envelhecimento do vinho do Porto Tawny

para o modelar matematicamente e, assim, proporcionar uma otimização que

permita acrescentar valor sensorial ao vinho, durante um mesmo peŕıodo de tempo,

atuando sobre parâmetros como a temperatura e o oxigénio, em processos de

assinatura para cada enólogo.

Foi identificada a necessidade de desenvolver uma plataforma que permitisse a

integração dos dados resultantes da monitorização do processo de envelhecimento

do Vinho do Porto, bem como todos aqueles obtidos a partir de outras atividades

de monitorização que, ou já decorriam, ou estavam previstas a curto prazo.

Surge, assim, a plataforma mySense. De facto, esta plataforma veio colmatar

as necessidades prementes de capacidade de armazenamento, de processamento

diferenciado e flex́ıvel de dados adquiridos por atividades de monitorização, bem

como da incorporação direta e simplificada de processos de análise e de extração

de informação baseada em soluções de IA. Como tal, parte deste trabalho passou,

também, pela conceção, a implementação e a disponibilização desta plataforma

para as práticas de monitorização inteligente em AP/VP. Salienta-se as alterações

estruturais introduzidas para adequar o mySense aos requisitos e às tendências mais

atuais, como seja uma estrutura cloud/web para suporte de Big Data e a uma

interação simplificada, robusta e segura com dispositivos IoT.

Em terceiro lugar, surgiu a necessidade de criar um sistema robusto e de baixo custo

para aquisição de dados, com o objetivo de viabilizar atividades de monitorização

de proximidade. Foi esta a origem do dispositivo denominado SPWAS’21, publicado

em 2021 (Morais et al., 2021) e que foi desenvolvido para dar resposta a projetos

de I&D em curso, cuja operacionalização exigia sistemas de monitorização de baixo

custo e altamente flex́ıveis no que respeita, sobretudo, à abrangência de sensores

e de protocolos de comunicação. O corolário deste trabalho não pode deixar de

ser o desenvolvimento do VineInspector, pois este não só integra todas as vertentes

tecnológicas e operacionais previamente referidas, como se enquadra perfeitamente

nas atividades de monitorização inteligente da vinha. Trata-se de um dispositivo

IoT, com capacidade de aquisição de dados a partir de várias câmaras e que conta
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com a incorporação de classificadores de IA/ML. Destaca-se, de entre muitas outras,

a sua utilidade particular na contagem de insetos capturados em armadilhas e na

classificação de estados fenológicos da vinha.

Cada contribuição é descrita quanto aos seus objetivos, estrutura de hardware (caso

exista) e de software, bem como opções importantes decididas durante os respetivos

processos de desenvolvimento. Procura-se, também, apresentar um caso de uso para

cada contribuição, pontuado com uma publicação relevante, em revista de referência

na área da AP/VP.

4.1 mySense

O desenvolvimento de uma aplicação para a web que respeite os requisitos funcionais

e não funcionais essenciais para o suporte de atividades de monitorização, no

âmbito da AP/VP, não é tarefa trivial. Contudo, trata-se de uma aplicação

fundamental numa estratégia de procurar dominar, adaptar e configurar todos os

processos relativos à aquisição, ao armazenamento e ao processamento de dados

agrometeorológicos e de colheita. Para além disto, sempre foi um objetivo do grupo

de investigação em Remote Sensing da UTAD ter uma ferramenta que permitisse

uma resposta rápida e simples a qualquer solicitação provinda de aplicações e/ou

de algoritmos de monitorização, com ênfase nas práticas de AP/VP (Morais et al.,

2019). É neste enquadramento que a plataforma mySense (https://mysense.utad.

pt) surge na UTAD: garantir capacidade de resposta a diferentes solicitações de

integração de dados, enquanto se promove um Data Lake como a base para processos

de anaĺıtica e de extração de informação útil para os stakeholders do sector agŕıcola,

especialmente os vitivinicultores .

4.1.1 Integração de dados

A plataforma mySense foi concebida para integrar dados originários de várias

fontes e de diferentes tipos de dispositivos, numa estruturação lógica e funcional de

https://mysense.utad.pt
https://mysense.utad.pt
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quatro ńıveis esquematicamente ilustrados na Figura 4.1. Nesta estrutura funcional,

existem dispositivos distribúıdos no campo que comunicam diretamente com um

sistema cloud/web remoto ou fazem-no através de RSSF/gateways de campo, cuja

finalidade é o de agregação de dados e de estabelecer um primeiro ńıvel de inteligência

(particularmente úteis em sistemas de rega inteligente).

Figura 4.1 – Os quatro ńıveis na cadeia funcional lógica da plataforma mySense.

O ńıvel funcional L3 representa toda uma estrutura remota de serviços de

integração, armazenamento, visualização, acesso de dados, e outras funcionalidades

normalmente dispońıveis remotamente e que fazem parte da estrutura cloud. Quanto

ao ńıvel das aplicações – L4 –, este representa soluções de software desenvolvidas

à medida e que têm por suporte os dados dispońıveis no Data Lake. Pretendem

proporcionar um sistema de suporte à decisão para os vitivinicultores. Assim,

resumidamente, os principais objetivos da plataforma mySense, na sua vertente de

integração de dados, são:

1. Dar suporte ao desenvolvimento de dispositivo de recolha e transmissão de

dados de baixo custo (L1) usando tecnologias normalizadas de transferência

de dados (IEEE 802.15.4/ZigBee, IEEE 802.11, GSM/GPRS, LoRa R©, entre

outras);

2. Dar suporte à agregação de dados no terreno através de gateways (L2), com
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possibilidade de execução de tarefas locais como parte do paradigma de fog

computing, bem como dar suporte ao armazenamento de dados na cloud (L3);

3. Promover aplicações de alto ńıvel e mais complexas (L4) que comunicam com

a plataforma mySense para fazer uso de dados armazenados ou de serviços

disponibilizados.

Uma visão mais geral da plataforma mySense é apresentada na Figura 4.2. Além de

se identificarem os ńıveis de integração referidos na Figura 4.1, podem-se observar

outras valências que serviram de mote e de motivação a outros desenvolvimentos

paralelos a este trabalho e que têm permitido fazer crescer a plataforma quer a ńıvel

de parceiros, de utilizadores mas, também, de serviços dispońıveis.

Figura 4.2 – Visão geral da plataforma mySense, onde se ilustram várias funcionalidades,

desde a integração de dados, o suporte Big Data ou Data Lake, o acesso por parte dos

utilizadores e as potenciais aplicações que alavancam o setor da vinha e do vinho.

4.1.2 Serviços sobre dados

Para além de toda a interface que uma plataforma de IoT deve disponibilizar para

armazenar e aceder a dados, nomeadamente uma API (interface de programação

de aplicação) e o recurso a pedidos HTTP, usando formatos normalizados e atuais,

a revisão bibliográfica realizada permitiu identificar uma necessidade. Esta, em
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conjunto com as já determinadas ao ńıvel da identificação e classificação de elementos

constantes em imagens, deu origem ao que na plataforma mySense se denomina

serviços sobre dados.

Na sua essência, um serviço sobre dados consiste em receber uma imagem

georreferenciada enquanto submissão na plataforma, recorrendo, por exemplo, a

um smartphone para o envio, e, na resposta, obter informação útil, de acordo com o

tópico/nome do serviço utilizado. Este procedimento, de base genérica, foi o embrião

de um conjunto de processos automáticos, agrupados em serviços temáticos, sobre

os quais foram desenvolvidas linhas de investigação distintas.

De uma forma simplificada, os serviços disponibilizados na plataforma mySense,

conceptualmente ilustrados na Figura 4.3, apoiam-se no envio de imagens geor-

referenciadas, que ilustram um determinado problema ou dúvida. As imagens

serão, consequentemente, alvo de uma avaliação por parte de especialistas que

reúnem o conhecimento cient́ıfico e a experiência prática necessárias no tema que o

serviço acedido apoia. Conceptualmente, a base de conhecimento de onde resultará

a resposta à inquirição realizada através do envio de imagens é composta por

indiv́ıduos pertencentes à comunidade cient́ıfica/universitária. Podem, também, ser

técnicos de outras entidades, desde que fidedignas.

Com a implementação dos mecanismos web de submissão de conteúdos – neste caso,

imagens –, processamento e devolução de respostas, os serviços mySense criaram,

também, a oportunidade de desenvolver motores de processamento com base em

IA. Nesse sentido, bastou substituir e/ou complementar a resposta dos especialistas

com classificadores treinados usando abordagens de IA e, assim, contribuir para um

aconselhamento inteligente e automático. Na Figura 4.3 pode-se observar a presença

do classificador como elemento pertencente à comunidade mySense, já que tem a

possibilidade de, também, responder aos pedidos de identificação veiculados através

de um determinado canal (o serviço) temático desejado. Efetivamente, sempre que

a probabilidade de acerto da resposta automática seja superior a 90%, ela será

devolvida ao utilizador. À data, a plataforma mySense disponibiliza mais de 10

serviços, dos quais se destaca:
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Figura 4.3 – Conceito de serviço mySense: um conjunto de imagens é submetidas à

plataforma através de um canal temático e uma resposta ao problema/questão colocada é

devolvida pela comunidade.

Flora Digital de Portugal – Serviço que utiliza uma abordagem de IA com o

objetivo de classificar uma espécie botânica, em particular as presentes no

Jardim Botânico da UTAD (https://jb.utad.pt), sempre que um visitante

submete uma imagem;

Identificação de doenças da vinha – Serviço de aconselhamento ao viticultor

para o apoiar – com aconselhamento de investigadores na área das doenças

da vinha – relativamente aos tratamentos a efetuar na vinha, sempre que um

utilizador submete uma fotografia ilustrando um problema. Será treinado um

classificador automático baseado em IA para apresentar, também, propostas

de resolução/mitigação dos problemas causados pela doença identificada;

Registo de estados fenológicos da videira – Serviço unicamente destinado a

técnicos e que permite aumentar a base de dados de imagens para aprendiza-

gem supervisionada de um classificador de IA para a identificação automática

dos vários estados fenológicos da videira. Este serviço poderá, posteriormente,

ser usado nas mais variadas aplicações, nomeadamente no VineInspector e em

https://jb.utad.pt
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soluções de robótica móvel, onde a identificação por imagem seja desejável;

Identificação de castas de videira – Serviço que permite obter a identificação

de uma casta/variedade de videira mediante a submissão de um conjunto

de fotografias. Utiliza, como base, especialistas na área de ampelografia,

complementada com um classificador de IA treinado para identificar um

conjunto de seis castas t́ıpicas da RDD;

Este último serviço – Identificação de castas de videira – será apresentado com

maior detalhe em seguida, enquanto demonstrador dos serviços disponibilizados pela

plataforma mySense.

4.1.3 Identificação de castas de videira

O serviço Identificação de castas de videira disponibilizado pela plataforma

mySense tem por objetivo a classificação de castas de Vitis vinifera L., através de

técnicas de ampelografia e recorrendo a um algoritmo de IA. A ampelografia é a

disciplina da botânica e da agronomia que estuda e permite identificar e classificar

variedades de plantas, incluindo castas de videira. Baseia-se na observação das

caracteŕısticas dos vários órgãos da planta, incluindo a forma e coloração das folhas,

cachos e bagos de uvas. Este serviço tem por base o conhecimento de vários

especialistas na área da ampelografia, complementado por uma abordagem de IA.

À data, o classificador está preparado para identificar um conjunto de seis castas

existentes da RDD: Códega, Moscatel, Rabigato, Tinta Roriz, Tinto Cão e Touriga

Nacional. Na preparação, treino, configuração e testes do classificador recorreu-se

a conhecimento adquirido durante o desenvolvimento de um trabalho já publicado

pelo grupo de Remote Sensing da UTAD (Adão et al., 2019).

Dataset de treino

No que respeita ao dataset de treino, o modelo utilizado neste serviço foi treinado

recorrendo a imagens de folhas de videiras das seis castas mencionadas, Figura 4.4.
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Essas imagens foram recolhidas numa vinha localizada no Campus da UTAD,

em Vila Real, Portugal (41.286875, -7.735219). A vinha, embora utilizada

principalmente para fins de investigação, possui um conjunto diversificado de castas

devidamente rotuladas e identificadas. Entre 4 de maio e 31 de julho de 2017 foram

adquiridas, semanalmente, folhas de videiras das seis castas. De seguida, ainda no

campo, cada uma foi colocada sobre uma folha de papel branca e fotografada, sem

qualquer iluminação artificial. Foi adquirido um total de 480 imagens, 80 para cada

casta. Dessas 480 imagens foram posteriormente removidas aquelas adquiridas com

más condições de iluminação, que continham folhas mal enquadradas e/ou, que,

de alguma forma, estivessem descaracterizadas devido, por exemplo, a doenças.

Foi, assim, obtido um dataset com 52 imagens, para cada casta. Por fim, de

forma a reforçar o dataset, aplicaram-se técnicas de data augmentation para replicar

as imagens existentes através de diversas transformações, que inclúıram diferentes

rotações, alterações no contraste/brilho, inversões (vertical/horizontal) e variações

de escala. O resultado foi de um total de 3120 imagens: 520 por casta de videira.

Figura 4.4 – Folhas de videira adquiridas no campo, sobre um fundo branco. Da esquerda

para a direita: Touriga Nacional; Tinto Cão; Códega; Moscatel; Tinta Roriz; e Rabigato (Adão

et al., 2019).

Arquitetura de treino

Foram selecionadas três das arquiteturas de CNNs que, à data, apresentavam um

desempenho mais encorajador: VGG-16, ResNet e Xception. A arquitetura VGG-

16 não foi além de 87,5% de precisão. Quanto à ResNet, foram atingidos os 97%,

tratando-se, já, de um valor bastante aceitável. A Xception teve um excelente

desempenho, atingindo uma precisão de 100%. De notar que estes resultados

foram obtidos utilizando um dataset que não contém qualquer imagem em condições
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indesejáveis. Numa situação mais próxima da realidade, ou seja, em que as imagens

terão um fundo natural, em que poderá existir heterogeneidade fenológica e folhas

afetadas por algum tipo de doença, será um desafio maior obter um valor de precisão

tão elevado. Contudo, também se poderá argumentar que, com um dataset completo

e diversificado para abranger as situações de um cenário real de campo, o classificador

terá a capacidade de corresponder com um desempenho elevado. Considerando os

resultados obtidos, a implementação do serviço de classificação de castas de videira

do mySense utilizou o modelo treinado obtido utilizando a arquitetura Xception.

Utilização do serviço

Para a implementação deste serviço (e de outros) foi criada uma página – Figura 4.5

– na plataforma mySense. Esta permite ao utilizador realizar uma submissão

de imagens que será processada pelo classificador (https://mysenseapi.utad.

pt/myservices/vine-varieties-identification/analyze). Nessa página foram

adicionados vários campos, dos quais três são de caráter obrigatório: o t́ıtulo, a

geolocalização e a(s) imagem(ns) a classificar. Atualmente é suportado o envio de

uma a seis imagens. Os restantes campos são opcionais: a descrição, um geocode

que pode ser utilizado para associar a submissão, por exemplo, a um código de uma

parcela da vinha, e a escolha de um grupo de utilizadores com o qual se pretende

partilhar a submissão (todos os utilizadores pertencentes a esse grupo poderão ter

acesso à submissão e ao resultado do processamento da mesma). Por fim, o utilizador

tem, ainda, que definir se pretende que a submissão seja privada ou pública. No

caso de ficar definida como privada apenas ele terá acesso, caso contrário, todos

os utilizadores que tenham subscrito o serviço de identificação de castas de videira

poderão visualizá-la.

API e motor de IA

O motor de IA foi desenvolvido tendo por base a API de alto ńıvel Keras da

plataforma TensorFlow (Abadi et al., 2015), que disponibiliza um ecossistema

https://mysenseapi.utad.pt/myservices/vine-varieties-identification/analyze
https://mysenseapi.utad.pt/myservices/vine-varieties-identification/analyze
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Figura 4.5 – Página da plataforma mySense para a submissão de imagens ao serviço de

identificação de castas de videira.

abrangente e flex́ıvel de ferramentas, bibliotecas e recursos que permitem, de forma

simples, criar aplicações baseadas em ML. A API para interagir com o classificador

foi implementada recorrendo à web framework Flask (Grinberg, 2018). Esta API

conta com um endpoint/webservice para onde o mySense direciona os pedidos de

classificação de imagem, aquando de uma submissão. Neste caso de estudo, em

espećıfico, ao serviço da identificação das castas de videira. O pedido tem o formato

apresentado na Listing 4.1.

1 POST /wservices HTTP /1.1

2 Host: mosquitto.utad.pt

3 Content -Type: application/json

4 Content -Length: 293

5

6 {

7 "submission_uuid": "dk2tZHOT7RNns7k7",

8 "service": "vine -varieties -identification",

9 "data": [

10 {
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11 "image_uuid": "trJS3TyV7r3pUvPL",

12 "image_url": "https :// mysenseapi.utad.pt :9000/ myservices/

vine -varieties -identification/images/trJS3TyV7r3pUvPL_1652360757

.jpg"

13 }

14 ]

15 }

Listing 4.1: Pedido de classificação de uma imagem submetida ao serviço de

identificação de castas.

O pedido inclúı um identificador da submissão “submission uuid”, o serviço para o

qual a imagem foi submetida “service” – é através desta identificação do serviço que

será selecionado o classificador automático a utilizar na classificação – e o URL para

a(s) imagem(ns) a processar “image url”. Inclui, ainda, um identificador da imagem

“image uuid” para que seja posśıvel associar o resultado da classificação a cada uma

das imagens inclúıdas no pedido. O exemplo apresentado (Listing 4.1) possui um

pedido com uma única imagem para facilitar a sua compreensão. Contudo, a sua

estrutura foi pensada e está preparada para que sejam inclúıdas múltiplas imagens,

do mesmo serviço ou de outros, num único pedido.

O classificador, por sua vez, responde com a informação do resultado no formato

apresentado na Listing 4.2. Para cada imagem processada é devolvida a classe (neste

caso especifico, a casta) a que pertence e o grau de confiança da classificação.

1 {

2 "success": True ,

3 "data": [{

4 "submission_uuid": "dk2tZHOT7RNns7k7",

5 "success": True ,

6 "data": [

7 {

8 "image_uuid": "trJS3TyV7r3pUvPL",

9 "success": True ,

10 "class": "codega",

11 "confidence": 99.39

12 }

13 ]



4.1. MYSENSE 105

14 }]

15 }

Listing 4.2: Resposta do classificador, com um grau de precisão superior a 90%.

Do exemplo apresentado (Listing 4.2) é posśıvel verificar que a imagem da folha de

videira submetida pertence à casta Códega e que a classificação teve uma precisão

de 99,39%. Caso a classificação obtida apresente uma precisão inferior (<90%), é

enviada uma resposta de acordo com a Listing 4.3.

1 {

2 "success": True ,

3 "data": [{

4 "observation_uuid": "EFaxdDr9sT5RNA8K",

5 "success": True ,

6 "data": [

7 {

8 "image_uuid": "7quBjjgy9QNZPPLj",

9 "success": False ,

10 "class": "codega",

11 "confidence": 58.11 ,

12 "description": "very low confidence (<90)"

13 }

14 ]

15 }]

16 }

Listing 4.3: Resposta do classificador, com um grau de precisão inferior a 90%.

Processamento das submissões

Assim que uma submissão é realizada, as imagens a ela associadas são guardadas

na plataforma mySense com a indicação do serviço solicitado e com um campo que

indica se foram ou não classificadas. Para gerir o processamento das imagens, foi

criado um cron job que, de minuto a minuto, verifica se existem submissões em

fila de espera para serem processadas nos serviços que dependem de classificadores

automáticos. Caso existam, é feito um pedido à API, o qual devolverá a resposta da
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classificação. Assim que a resposta é recebida do lado da plataforma mySense,

a imagem é marcada como estando classificada e é enviada uma notificação ao

utilizador a informar que o pedido ao serviço foi conclúıdo. Na Secção 5.1.1 é

apresentada uma demonstração do processo de submissão, bem como a visualização

do respetivo resultado.

4.2 Monitorização do processo de envelhecimento

do Vinho do Porto

O trabalho desenvolvido no âmbito do projeto de I&D INNPort (Morais et al.,

2018), logo na fase inicial desta tese, foi particularmente útil para a aquisição de

experiência e de capacidade cŕıtica no que respeita a atividades de monitorização

de proximidade. Este projeto teve como objetivo a monitorização de vários

parâmetros relevantes para o processo de envelhecimento do vinho do Porto Tawny,

em contexto de adega. Para o efeito, foi concebido, desenvolvido e implementado

um sistema de monitorização de parâmetros conhecidos por influenciar o processo

de envelhecimento do vinho do Porto Tawny, num conjunto de dezasseis barris

de madeira de 250 L. Estas foram instrumentadas em duas adegas adjacentes da

Quinta da Boa Vista, Vallegre, Pinhão, RDD. Uma das adegas possúıa controlo de

temperatura. Sensores colocados em cada barril e na área envolvente, ligados em

rede, adquiriram dados de oxigénio dissolvido, pH, potencial redox e temperatura

durante um peŕıodo de cerca de dois anos. Os dados foram transmitidos e

armazenados na plataforma mySense, também com o objetivo de criar as condições

necessárias à implementação de um sistema de apoio à decisão para a gestão do

processo de envelhecimento do vinho do Porto Tawny.

O trabalho posterior ao final do projeto INNPort consiste no desenvolvimento de

modelos de comportamento para o envelhecimento do vinho do Porto Tawny em

barricas de madeira de longa utilização, através da aplicação de abordagens de

IA. Idealmente, pretende-se criar uma ferramenta que permita o envelhecimento

do vinho do Porto Tawny mediante a otimização de, essencialmente, dois dos
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parâmetros – temperatura e oxigénio – de forma a proporcionar uma maior qualidade

sensorial durante o mesmo peŕıodo de tempo de envelhecimento. Pretende-se,

ainda, incorporar as opções de cada enólogo na manipulação deste dois parâmetros,

garantindo uma singularidade em cada vinho produzido com maior qualidade

sensorial. Este trabalho tem vindo a ser desenvolvido no âmbito de um segundo

projeto de I&D – SmartAgeing – aprovado e, atualmente, em curso.

4.2.1 Arquitetura do sistema de monitorização

O acompanhamento do processo de envelhecimento do Vinho do Porto Tawny foi

realizado através da instrumentação de um conjunto de dezasseis barris de madeira

(carvalho) de 250 L, colocados em duas adegas adjacentes (uma delas com controlo

de temperatura, através de um sistema de ar condicionado). Oito barricas foram

dispostas em cada uma das duas adegas. Foram medidos diversos parâmetros

relevantes ao processo de envelhecimento do vinho, nomeadamente: pH, potencial

redox, oxigénio dissolvido e a temperatura. Para a medição destes parâmetros

foi necessário colocar dois sensores em cada uma das barricas, perfazendo, assim,

um total de trinta e dois sensores. Além disso, foram também monitorizados dois

parâmetros ambientais em ambas as adegas: a temperatura e humidade relativa do

ar. Na Figura 4.6 encontra-se ilustrada uma visão geral do sistema de monitorização

desenvolvido.

Tendo em conta os contextos ambientais e f́ısicos em que este sistema foi implemen-

tado, o potencial económico e social dos resultados, e o objetivo de ter o sistema

a monitorizar continuamente os barris durante um peŕıodo de cerca de dois anos,

optou-se por utilizar sensores de gama industrial, com uma interface RS-485. Assim,

os sensores em cada barril são ligados a um barramento RS-485, que começa no

concentrador (hub) e percorre um conjunto de caixas de ligação, que permitem que

o barramento cubra ambas as adegas. No que diz respeito aos sensores de medição

das condições ambientais, são ligados diretamente ao hub através de uma ligação RS-

232C. Na subsecção 4.2.2 são apresentados mais detalhes sobre os sensores utilizados.
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Figura 4.6 – Visão geral do sistema de monitorização de barris desenvolvido. Foram

colocados na adega 1 (à esquerda) oito barris (#1 a #8) e os restantes 8 (#9 a #16)

na adega 2 (à direita), com a temperatura controlada. Os dados adquiridos pelos sensores

instalados nos barris são transmitidos para um concentrador (hub) localizado na sala de

controlo. Essa transmissão é realizada através de um barramento RS-485, representado por

uma linha vermelha. Os dados ambientais de ambas as adegas são transmitidos através de

ligações RS-232, representadas pelas linhas azuis.

O hub é baseado num single-board computer (SBC) de baixo custo — Raspberry Pi

—, responsável por: (i) gerir as comunicações tanto com os sensores da rede RS-485,

como da rede RS-232C e (ii) transmitir os dados dos sensores para a plataforma

remota mySense. Como forma de minimizar a perda de dados devido à posśıvel

indisponibilidade de comunicação com o exterior da adega, que impede a transmissão

de dados para o mySense, foi implementado no hub um sistema de armazenamento

temporário, baseado numa aplicação de gestão de dados e uma base de dados MySQL

local.

Quanto às comunicações externas/ligação à Internet, o hub foi inicialmente equipado

com um modem GPRS (General Packet Radio Service) (GL865, Telit, Londres,

Reino Unido). No entanto, para garantir uma maior confiabilidade e aumentar

a qualidade de serviço (QoS) foram instalados dois routers wireless (BR-6478AC,

Edimax, Taiwan): um entre a adega e o escritório da quinta em modo repetidor
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e o outro em modo access-point na sala de controlo das adegas. Esta alteração

possibilitou a extensão da rede 802.11b/g da quinta para as adegas e o consequente

uso dessa ligação à Internet para a transmissão dos dados. Além disso, num estágio

inicial havia, também, uma estação de sensores que transmitia dados ambientais

do exterior das adegas, através de uma ligação 802.11b/g (RN171XV 802.11b/g

Wireless LAN Module, Microchip, EUA) para o hub, que estava equipado com um

dongle USB 802.11b/g/n (EW-7811Un, Edimax, Taiwan, ROC). Assim, caso surja a

necessidade futura de integrar sensores sem fios no sistema de monitorização, existe

já uma solução implementada e devidamente testada.

4.2.2 Sensores e ligações

A monitorização dos parâmetros do vinho do Porto Tawny considerados relevantes

para o seu processo de envelhecimento foi realizada através da utilização de dois

sensores espećıficos. Os valores de pH, potencial redox (mV) e temperatura (◦C)

são medidos usando sensores PHEHT (SN-PPHRB, Ponsel, França) e o oxigénio

dissolvido (%, mg/L ou ppm) é medido utilizando um sensor de tecnologia ótica

(OPTOD R© – Optical Dissolved Oxygen technology) (SN-PODOA, Ponsel, França).

Ambos os sensores têm proteção IP68 e são adequados para estarem em contacto

permanente com ĺıquidos alimentares.

Cada barril foi instrumentado com estes dois sensores e, para garantir que estas

se mantêm estanques, foram feitos dois orif́ıcios em cada um dos batoques, com

um diâmetro inferior ao dos cabos dos sensores, conforme ilustrado na Figura 4.7

(A). Assim, os cabos passaram através dos orif́ıcios de forma apertada, evitando

derramamento de vinho se a pressão dentro das barricas aumentar.

No que diz respeito à monitorização ambiental de ambas as adegas, os sensores

usados foram os HMT310 (Vaisala, Suécia), que permitem a medição de onze

parâmetros: temperatura (◦C), humidade relativa (%RH), humidade absoluta

(g/m3), ponto de orvalho (◦C), ponto de geada (◦C), temperatura de bulbo húmido

(◦C), pressão de vapor de água (hPa), entalpia (kJ/kg), razão de mistura (g/kg),
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volume de ar húmido (ppm) e volume de ar seco (ppm). Estes sensores foram fixados

em mastros dentro de cada adega, tendo sido estrategicamente posicionados para

representar todo o ambiente, conforme ilustrado na Figura 4.7 (B).

Figura 4.7 – Instalação dos sensores nas duas adegas na RDD: (A) Batoque com os cabos

dos sensores; (B) sensor HMT310 fixado a um mastro; (C) Caixa de ligação RS-485.

Na Tabela 4.1 é apresentado um resumo dos sensores utilizados para a monitorização

dos parâmetros ambientais considerados relevantes no processo de envelhecimento

do vinho do Porto Tawny.

As caixas usadas para a ligação dos sensores ao barramento RS-485 são módulos

4001 (Ponsel, França), Figura 4.7 (C). Oferecem proteção IP68, garantindo, assim,

a estanquidade necessária em ambientes onde possa ocorrer derramamento de vinho

e em cada caixa estão conectados quatro sensores, de acordo com as instruções do

fabricante. O barramento RS-485 é conectado ao hub através de um conversor RS-

485/USB (FTDI, EUA) e foi colocada uma terminação de rede (resistência de 120Ω)

na extremidade do barramento. Em relação à ligação entre os sensores HMT310 e
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Sensor Fabricante Parâmetro(s) Comunicação

HMT310 Vaisala

Temperatura (◦C), humidade relativa

(%RH), humidade absoluta (g/m3),

ponto de orvalho (◦C), ponto de

geada (◦C), temperatura de

bulbo húmido (◦C), pressão de

vapor de água (hPa), entalpia

(kJ/kg), razão de mistura (g/kg) e

volume de ar húmido/volume

de ar seco (ppm)

RS-232

PHEHT

(SN-PPHRB)
Ponsel pH, potencial redox (mV) e temperatura (◦C) RS-485

OPTOD

(SN-PODOA)
Ponsel

Oxigênio dissolvido (%, mg/L ou ppm) e

temperatura (◦C)
RS-485

Tabela 4.1 – Sensores utilizados na monitorização do processo de envelhecimento do vinho

do Porto Tawny.

o hub, foi realizada utilizando conversores RS-232C/USB (FTDI, EUA).

A Figura 4.8 apresenta a arquitetura funcional do sistema de monitorização

implementado, destacando não só os sensores, mas também as interligações entre

todos os elementos que o compõem.

Os elementos do sistema de monitorização distribúıda (sensores e hub) são alimen-

tados por uma fonte de alimentação de 12V e 5V, respetivamente, ligada à rede

elétrica da quinta através de uma UPS (Uninterruptible power supply), para garantir

que o sistema de monitorização permanece ativo, mesmo que ocorram pequenas

interrupções no serviço de energia.

4.2.3 Hub e gestão de dados locais

O hub é o elemento do sistema de monitorização responsável por gerir as comu-

nicações tanto da rede RS-485 quanto das ligações RS-232C. Garante a conectividade

de rede com quaisquer sensores sem fio que possam ser adicionados ao sistema e com

o serviço de Internet da quinta, para transmitir dados para o servidor remoto. O

SBC escolhido – um Raspberry Pi Modelo 2 – era, à data, uma das plataformas
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Figura 4.8 – Arquitetura funcional do sistema de monitorização do processo de

envelhecimento do vinho do Porto Tawny.

de desenvolvimento mais versáteis e populares, muito utilizado em aplicações no

âmbito da AP/VP. Isto deve-se, principalmente, ao seu baixo custo e à sua filosofia

de software: tanto o SO quanto a maioria das soluções de software associadas são

open-source. O Raspberry Pi possui um processador ARM quad-core de 900 MHz, 1

GB de RAM, uma porta Ethernet, 4 portas USB, uma porta HDMI e 40 pinos GPIO

(General-purpose input/output). O SO Raspbian (SO Linux baseado no Debian,

otimizado para Raspberry Pi) e os softwares Apache2, PHP5, servidor MySQL,

phpMyAdmin e a biblioteca Java TX/RX, foram instalados na plataforma para

garantir os requisitos de operação necessários.

A operação do hub é gerida por uma aplicação desenvolvida em Java, cujas principais

funcionalidades são: (i) adquirir dados dos sensores, (ii) fornecer um armazenamento

local temporário de dados e (iii) transmitir os dados adquiridos para a plataforma

mySense. A interface gráfica da aplicação (Figura 4.9) permite não só configurar

localmente algumas das opções do sistema de monitorização mas, também, verificar

o estado do sistema. Exemplos dessas configurações são: alterar os endereços dos
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dispositivos RS-485, o intervalo entre aquisições de dados dos sensores e o tipo de

armazenamento de dados (local e/ou remoto).

Figura 4.9 – Interface gráfica da aplicação Java que controla a operação do hub.

A configuração inicial do sistema de monitorização inclui a configuração das ligações

de rede com os dispositivos RS-485 e RS-232C (usando o suporte de comunicação

série da biblioteca TX/RX para aplicações Java, através das portas ttyUSB0,

ttyUSB1 e ttyUSB2) e da data e hora locais. Com as condições necessárias para

o ińıcio do ciclo de aquisição de dados, a aplicação Java transmite um pedido de

medição, primeiro para os dois sensores que monitorizam as condições ambientais

e, após receber a resposta com 22 amostras (11 de cada sensor), transmite,

sequencialmente, o pedido para os trinta e dois sensores que estão colocados dentro

dos barris, obtendo, como resposta, um total de cento e doze amostras. Todas

as amostras obtidas são armazenadas, temporariamente, na base de dados local

MySQL.

Em seguida, a aplicação Java inicia o processo de ligação e de transmissão de

dados para a plataforma remota. Existindo uma ligação à Internet, os dados são

enviados através de um pedido HTTP POST à API do mySense. Na Listagem 4.4
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é apresentado o exemplo de um envio de dados de um sensor SN-PPHRB (canal 1:

temperatura (◦C); canal 2: pH; canal 3: potencial redox (mV)).

1 POST /api/v3/datain/mSP3QOs64FgKeWo1.json HTTP /1.1

2 Host: mosquitto.utad.pt

3 X-Apikey: imLuOnmVFKQERpKQs0giZJFDGQyCCFp1

4 Content -Type: application/json

5 Content -Length: 239

6

7 {

8 "formatver":"2.0",

9 "dataarray": [

10 {

11 "ts":"2021 -12 -22 20:15:00",

12 "tsarray":

13 [

14 {"ch":1,"value":15.4} ,

15 {"ch":2,"value":3.37} ,

16 {"ch":3,"value":83.88}

17 ]

18 },

19 {

20 "ts":"2021 -12 -22 20:30:00",

21 "tsarray":

22 [

23 {"ch":1,"value":15.4} ,

24 {"ch":2,"value":3.37} ,

25 {"ch":3,"value":83.88}

26 ]

27 }

28 ]

29 }

30

31 -- Resposta do servidor mySense --

32

33 {

34 "response_code": 300,

35 "server_time": "2022 -05 -06 16:37:37",

36 "server_rfc3339": "2022 -05 -06 T16 :37:37+01:00",

37 "exec_time_ms": 97.5,

38 "last_ts": "2021 -12 -22 20:30:00",

39 "influx_records_inserted": 6,
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40 "seconds_to_limit": 0,

41 "error_count": 0,

42 "sampling_minutes": 0,

43 "geo_added": 0,

44 "geo_removed": 0,

45 "mqtt_pub_msg": "",

46 "warnings": "none",

47 "sample_time": "2021 -12 -22 20:30:00",

48 "last_data": "2021 -12 -22 20:30:00"

49 }

Listing 4.4: Pedido HTTP POST com o conteúdo JSON (JavaScript Object

Notation) utilizado para transmitir os dados de um sensor para a plataforma

mySense. A resposta confirma que os dados foram inseridos na base de dados do

mySense com sucesso (código 300) e que não existiram erros ou avisos retornados. O

identificador do dispositivo e a chave de acesso foram propositadamente modificados

para evitar acessos não autorizados, no sentido de garantir a integridade dos dados

e dos resultados obtidos.

De forma a ilustrar o processo de envio de dados, o conteúdo do pedido refere-se

a dois conjuntos de dados que correspondem ao ciclo de aquisição de dados atual

(2021-12-22 20:30:00) e ao ciclo antecedente (2021-12-22 20:15:00), considerando

que os dados deste último não foram enviados com sucesso na tentativa anterior. A

resposta da plataforma mySENSE (no final da listagem) confirma que seis amostras

foram recebidas com sucesso (código 300) e que não existiram erros ou avisos no

processo. Neste caso, o campo DataRead dos dados enviados é definido como “1”, o

que indica que esses dados podem ser posteriormente descartados. Caso contrário,

seria definido como “0” para poderem ser enviados novamente na próxima tentativa.

Este mecanismo permite que, em cada transmissão de dados para o mySense, todos

os dados que não sejam enviados com sucesso possam ser retransmitidos e não haja

perda de dados. Na Figura 4.10 é apresentado o fluxograma completo da aplicação

Java executada no hub.

Considerando que o envelhecimento do vinho do Porto Tawny demora, pelo menos,

três anos, não se prevê que ocorram variações rápidas nos parâmetros monitorizados.

Assim, a aquisição de dados numa base diária provavelmente seria suficiente. No
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Figura 4.10 – Fluxograma completo da aplicação Java do hub: inicialização do sistema de

monitorização, aquisição de dados dos sensores, armazenamento local de dados, transmissão

remota de dados e gestão de erros/estados do sistema.

entanto, optou-se por um processo de monitorização com intervalos mais curtos,

visto que este foi o primeiro estudo de monitorização deste conjunto de parâmetros

no contexto descrito. Cada ciclo completo de aquisição de dados, cujos tempos

associados estão ilustrados na Figura 4.11, foi programado para ocorrer em intervalos

de 15 minutos.

Figura 4.11 – Temporizações do ciclo de aquisição de dados dos sensores do sistema de

monitorização distribúıdo (as temporizações não estão à escala).

Isto significa que, independentemente da utilização de uma rede distribúıda sobre

um barramento RS-485, de uma solução baseada em sensores sem fio (colocados
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nos batoques de cada barril e alimentados por bateria) ou qualquer outra solução,

a estrutura de dados apresentada está preparada para a aquisição, armazenamento,

gestão e envio de dados, em qualquer um desses cenários.

4.3 VineInspector

O VineInspector constitui-se como a contribuição deste trabalho que conjuga as

suas diferentes dimensões – monitorização de proximidade, recursos locais para

processamento e transmissão de dados, e capacidade para a extração de informação

através do recurso a IA – num único dispositivo que vem acrescentar a imagem e o

seu processamento autónomo à aquisição, mais usual, de dados microclimáticos, em

campo. A autonomia energética associada ao seu baixo custo (quando comparado

com dispositivos com capacidade semelhante para recolha de dados agrometeo-

rológicos), conjugadas com a aproximação ao paradigma IoT, fog computing e

valências de extração de informação útil, com recurso a classificadores automáticos,

torna-o um dispositivo com um potencial de mercado muito significativo enquanto

elemento de suporte à decisão para os viticultores. Acresce, ainda, o extenso peŕıodo

de testes em ambiente real, que decorreu com sucesso.

Foram desenvolvidas duas aplicações para avaliar a consistência do VineInspector

enquanto assistente para os viticultores nas suas práticas agŕıcolas quotidianas.

Uma delas consistiu em determinar o tamanho dos primeiros rebentos das videiras

(pâmpanos) – um dos parâmetros necessários para a aplicação da conhecida Regra

3–10 –, que permite verificar a existência de condições proṕıcias à ocorrência da

infeção primária por mı́ldio. A outra aplicação consistiu na instrumentação e

contagem automática de machos de traças da uva em armadilhas adesivas, de forma

automática, in situ. O resultado de ambas as aplicações é utilizado para criar

alertas espećıficos ao local de instalação do dispositivo que, opcionalmente, pode usar

outra informação relevante e dispońıvel através de uma ligação à Internet, acerca

das condições da cultura e/ou climatéricas para aumentar o ńıvel de confiança das

previsões/deteções efetuadas.
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As próximas duas secções começam por descrever os conceitos base para o

desenvolvimento das duas aplicações. Para a primeira, é abordado o mı́ldio da

videira e os modelos de previsão utilizados e, para a segunda, a deteção de pestes com

base na contagem automática de insetos em armadilhas. De seguida, é apresentado

o VineInspector em todas as suas dimensões: (i) configuração de hardware para

adquirir e transmitir dados de sensores e câmaras; (ii) software para auto-gestão

e tratamento dos dados adquiridos; e (iii) a interação com a plataforma remota

mySense.

4.3.1 Previsão do mı́ldio da videira

O mı́ldio da videira é uma doença proveniente do continente americano e que

entrou na Europa em 1878, através do território Francês (Viennot-Bourgin, 1949;

Millardet, 1881). Esta doença propagou-se rapidamente a todas as regiões vit́ıcolas

do continente europeu, sendo, atualmente, um dos principais inimigos desta cultura.

A doença é causada pelo fungo Plasmospara vit́ıcola (Berk. & M.A. Curtis) (Gessler

et al., 2011), um endoparasita que se desenvolve no interior dos órgãos vegetais

da videira e que pode infetar praticamente todos os órgãos verdes da planta,

particularmente os pâmpanos, folhas, inflorescências, gavinhas e até mesmo os

pećıolos1 (Fontaine et al., 2019). Trata-se de uma doença que pode provocar

prejúızos avultados aos viticultores e pode levar, em situações extremas, à perda

total da produção.

A importância da aplicação de fungicidas para o combate desta e de outras doenças

pode originar poupanças na ordem de vários milhões de euros por época, pois pode

evitar a aplicação excessiva de fitofármacos e as quebras significativas que possam

ocorrer ao ńıvel da produção. Assim, torna-se muito importante a disponibilização

de avisos agŕıcolas atempados. A determinação do grau de risco de aparecimento

de doenças como o mı́ldio da videira é, atualmente, determinada por agências

governamentais de avisos agŕıcolas, com base em estações meteorológicas e em

1Parte estreita que liga o limbo de uma folha ao caule ou ramo.
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modelos de previsão. A variabilidade das regiões monitorizadas e a grande dispersão

dessas estações faz com que as previsões sejam, muitas vezes, desajustadas e o

grau de risco determinado, impreciso. Estas limitações levam, frequentemente, a

intervenções desnecessárias para combater as diversas infeções que, muitas vezes,

acabam por não se manifestar.

Ao longo dos últimos anos foram sendo desenvolvidos e aperfeiçoados vários métodos

de deteção e de previsão desta doença. Os métodos de deteção e/ou validação são

normalmente baseados em testes genéticos (Withers et al., 2016) e os métodos de

previsão recorrem a modelos ou regras emṕıricas para essa determinação (Strizyk

et al., 1983; Ronzon-Tran Manh Sung and Clerjeau, 1988; Rosa et al., 1997;

Muckensturm et al., 1990). Nas regras emṕıricas utilizadas pelos modelos de

previsão, a monitorização da condensação de vapor de água nas folhas (através

do uso do sensor de folha molhada), a precipitação e a temperatura ambiente são as

variáveis mais relevantes.

Uma das regras emṕıricas mais conhecida é denominada “Regra 3–10” (Baldacci,

1947) e permite efetuar uma estimativa de risco de ocorrência de uma infeção

primária do mı́ldio, tendo em consideração que três condições se verifiquem

simultaneamente:

• Comprimento dos pâmpanos da planta seja superior a 10 cent́ımetros;

• Temperatura média das últimas 48 horas seja superior a 10 graus Celsius;

• Acumulação de precipitação seja superior a 10 mm durante as últimas 48 horas.

Esta regra é aplicada manualmente, o que exige que o viticultor se desloque à vinha

para examinar qual o estado de desenvolvimento dos pâmpanos. O VineInspector

torna essa tarefa desnecessária, pois recolhe imagens da videira e analisa-as através

de um classificador automático para determinar se o comprimento dos pâmpanos

é superior a 10 cent́ımetros. As restantes duas condições são verificadas através

da série histórica de dados agrometeorológicos adquiridos pela operação regular do

VineInspector.
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4.3.2 Contagem automática de insetos capturados em ar-

madilhas

Uma maneira posśıvel de lidar com algumas pragas de culturas é através da

instalação de difusores de feromonas ao longo das plantações. Esses difusores

saturam a atmosfera próxima com feromonas sexuais femininos, criando, assim,

confusão sexual nos machos. A técnica visa enganar os machos adultos, dificultando

a comunicação qúımica entre os sexos, evitando, desta forma, que as fêmeas

coloquem ovos férteis e reduzindo, significativamente, o impacto das pragas nas

culturas (Moschos et al., 2004). As feromonas são normalmente usadas em

armadilhas adesivas, onde os machos são capturados.

A partir da contagem dos insetos capturados, as armadilhas passam a fornecer dados

importantes sobre o momento de aparecimento e a atividade de pragas, permitindo

que os tratamentos sejam realizados na altura própria. No entanto, atualmente, a

contagem de insetos capturados é, ainda, realizada manualmente através da inspeção

visual feita por humanos. Esta é uma tarefa demorada e que pode gerar atrasos no

processo de tomada de decisão.

As caracteŕısticas e as valências do VineInspector, nomeadamente no que respeita

à aquisição e ao processamento local de imagens, permite agilizar e automatizar o

processo de contabilização de insetos capturados em armadilhas. Acresce, ainda, a

capacidade de constituir séries históricas, com contextualização espácio-temporal,

acerca da evolução de cada praga, em diferentes culturas, numa exploração agŕıcola.

4.3.3 Arquitetura de hardware

O VineInspector foi desenvolvido sobre um SBC de baixo custo Orange Pi PC Plus

(Shenzhen Xunlong Software Co., Ltd., Shenzhen, China) e um HAT (Hardware

Attached on Top), projetado especificamente para acomodar circuitos auxiliares

de controlo de energia para todo o sistema, bem como para fornecer uma ligação



4.3. VINEINSPECTOR 121

GSM/GPRS 2G/3G à plataforma mySense, através de um modem Telit GL865-

QUAD-V3 (Telit Wireless Solutions, Londres, Reino Unido). Para além disso,

foi utilizado um carregador de baterias de ĺıtio 18650 de três células (3S) com

balanceamento de carga (Sure Electronics, China) para recarregar três baterias de

3000mAh, através da energia solar obtida utilizando um painel solar de 10W. Na

Figura 4.12 é apresentado o diagrama de hardware do VineInspector.

Figura 4.12 – Arquitetura de hardware do VineInspector.

O HAT possui um microcontrolador de baixo consumo (PIC32MM0064GPL028,

Microchip Technology Inc., Chandler, AZ, EUA), responsável pelo gestão da fonte

de alimentação do Orange Pi (OPi). A comunicação entre o HAT e o OPi é

realizada através de uma interface série (TX/RX). De forma a evitar que o OPi

fique permanentemente ligado (devido, por exemplo, a um erro durante o processo

de aquisição e envio de dados), o que levaria a um consequente aumento de consumo

de energia, foi implementada, no microcontrolador, uma função de watchdog timer

(WDT), cujo timeout é reiniciado sempre que o OPi altera o estado de um pino de

controlo. Se essa alteração não ocorrer durante um intervalo de vinte segundos, o
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WDT irá causar uma reinicialização do sistema, através do corte de energia. Conta,

ainda, com uma rede IEEE 802.11 (Wi-Fi) ou IEEE 802.3 (Ethernet) local, que pode

ser ativada/desativada usando um interruptor localizado no HAT. Esta rede permite,

também, que o VineInspector possa ser configurado recorrendo a um computador

ou até mesmo a um smartphone, utilizando um cliente SSH (Secure Shell). Estas

configurações podem ser, por exemplo, a alteração do intervalo entre aquisições de

dados e/ou intervalo entre envio de dados, ativar/desativar sensores/câmaras, alterar

configurações do operador de rede, entre outras.

Optou-se pelo Orange Pi PC Plus pois, a par do Raspberry Pi, é um dos SBCs

com melhor relação preço/recursos. Destaca-se por incluir uma memória eMMC

(embedded MultiMediaCard) incorporada, onde o SO e todo o sistema de ficheiros

pode ser mantido. Essa solução torna-o menos vulnerável a falhas como as que

ocorrem com o cartão de memória flash microSD tradicional e a interface mecânica

de contacto/mola correspondente. Um último motivo para a escolha do OPi, deve-

se ao facto de possuir três UARTs (Universal asynchronous receiver-transmitter)

para comunicação série, necessárias para a comunicação com o microcontrolador,

o modem e o sistema externo de aquisição de dados. Este último é utilizado para

ampliar a capacidade do OPi de interagir com diferentes tipos de sensores e, também,

permitir que sejam adquiridos dados durante os longos peŕıodos em que o OPi está

desligado. É importante mencionar que este sistema de baixo custo e de baixo

consumo de energia possui uma interface série totalmente compat́ıvel com OPi.

Pode ser encontrada uma descrição mais detalhada deste dispositivo (SPWAS’21),

assim como testes de desempenho e de robustez em Morais et al. (2021). No que

respeita ao processo de aquisição de imagens no terreno, são utilizadas câmaras USB

à prova de água. Cada câmara tem associado um canal de imagem na plataforma

mySense.
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4.3.4 Arquitetura de software

O VineInspector possui três componentes de software que merecem destaque:

(i) firmware do microcontrolador do HAT, que garante o correto funcionamento

do sistema; (ii) o software do OPi que permite fundamentalmente a recolha,

armazenamento temporário e transmissão de dados; e (iii) aplicação da plataforma

remota cloud-based, desenvolvida com base numa abordagem de IA que possibilita

a classificação dos elementos visuais presentes nas imagens transmitidas. Estes três

componentes de software são explicados, sucintamente, nas subsecções seguintes.

Firmware do microcontrolador do HAT

O microcontrolador do HAT é usado, essencialmente, para gerir a alimentação do

OPi em intervalos regulares ou em horários espećıficos e, para isso, dispõe de um

relógio em tempo real (RTC – Real Time Clock) programado pelo OPi. Quando o

microcontrolador é inicializado pela primeira vez, habilita a fonte de alimentação do

OPi por tempo suficiente para que este obtenha a data e hora corretas. Em seguida,

o OPi envia essa data e hora para o microcontrolador do HAT, via comunicação

série TX/RX. Sempre que o software do OPi termina todos os processos, envia

um comando ao microcontrolador, instruindo-o a desligar a energia. Será ligado

novamente apenas no próximo horário pré-definido. O fluxograma deste firmware

encontra-se ilustrado na Figura 4.13.

Software do OPi

Como já foi afirmado, o VineInspector é responsável pela recolha, armazenamento

temporário e envio de dados para a plataforma mySense. Todo este processo é

executado automaticamente por um script escrito em Python, que é inicializado no

arranque do sistema. Assim que o sistema é iniciado, é estabelecida uma ligação

de Internet com a plataforma mySense, usando o modem 2G/3G do HAT. Em

seguida, a data e a hora, bem como quaisquer comandos de configuração que possam
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Figura 4.13 – Fluxograma do firmware do microcontrolador.

estar em fila de espera para envio, são solicitados à plataforma mySense, através da

API. Exemplos de um pedido e de uma resposta são apresentadas na Listing 4.5

e Listing 4.6, respetivamente. A data e a hora espećıficas recebidas são utilizadas

para definir esses parâmetros, tanto no OPi quanto no microcontrolador do HAT.

1 GET /api/sysinfo/user_uuid HTTP /1.1

2 Host: mosquitto.utad.pt

3 # Nota: user_uuid representa um identificador de utilizador único

Listing 4.5: Pedido HTTP GET feito à plataforma mySense para obtenção da data
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e da hora, bem como eventuais comandos em fila de espera.

1 {

2 "server_time": "2021 -07 -07 T11 :52:35Z",

3 "cmd2device": [{

4 "objectuid": "kSP38Os84FgKeW0k",

5 "cmdpayload": "ASCII_device_command"

6 }]

7 }

Listing 4.6: Corpo da resposta ao pedido HTTP GET com a data e a hora, assim

como um exemplo de comando em fila de espera.

Assim que o processo de configuração da data e da hora estiver conclúıdo, inicia-se o

procedimento de aquisição de imagens através das câmaras dispońıveis. As imagens

são, então, armazenadas localmente e registadas numa base de dados MySQL

também local. O dispositivo externo – SPWAS’21 – funciona de forma independente

e é responsável pela aquisição de dados dos demais sensores dispońıveis. O processo

para obter esses dados envolve um simples comando de download da memória flash.

Em seguida, os dados são enviados para a plataforma mySense, no formato JSON. Na

Listing 4.7, é apresentado um exemplo de como os dados do dispositivo SPWAS’21

são enviados da base de dados local do VineInspector para a plataforma remota

mySense. A Listing 4.8 apresenta um exemplo de um pedido HTTP para o envio

de imagens.

1 POST /api/v2/datain/kSP38Os84FgKeW0k HTTP /1.1

2 Host: mosquitto.utad.pt

3 x-api -key: hRTGRkoQnM8MqCHouYaW1rw30bnbln5o

4 x-latitude: 41.286657

5 x-longitude: -7.741023

6 Content -Type: application/json

7 Content -Length: 195

8

9 {

10 "formatver": "2.0",

11 "dataarray": [{
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12 "ts": "2021 -07 -07 T11 :50:00Z",

13 "tsarray": [{

14 "ch": 1,

15 "value": 17.6

16 },

17 {

18 "ch": 2,

19 "value": 52.3

20 },

21 (...)

22 {

23 "ch": 5,

24 "value": 0.4

25 }

26 ]

27 }]

28 }

Listing 4.7: Cabeçalhos HTTP e exemplo de um payload de dados numéricos.

1 POST /api/v2/imagein/YFfbOG6vhnahtOFK HTTP /1.1

2 Host: mosquitto.utad.pt

3 x-api -key: hRTGRkoQnM8MqCHouYaW1rw30bnbln5o

4 x-latitude: 41.286657

5 x-longitude: -7.741023

6 Content -Type: application/x-www -form -urlencoded

7 Content -Length: 80741

8

9 file =%2 F9j%2 F4AAQSkZJRgABAgA [...] IQAhCEB

Listing 4.8: Cabeçalhos HTTP e exemplo de um payload de imagem.

No que respeita à Listing 4.7, “kSP38Os84FgKeW0k” é o identificador exclusivo

que representa o dispositivo cujos dados estão a ser transmitidos e “hRTGR-

koQnM8MqCHouYaW1rw30bnbln5o” é a APIKey do mesmo dispositivo. No corpo

do pedido HTTP POST vai o payload no formato JSON e no cabeçalho podem

ser inclúıdas, opcionalmente, as coordenadas GPS para atualizar a localização do

dispositivo. Na listagem 4.8, “YFfbOG6vhnahtOFK” é o identificador exclusivo

que representa o canal cujos dados de imagem estão a ser transmitidos e “hRT-

GRkoQnM8MqCHouYaW1rw30bnbln5o” é a APIKey do dispositivo. O corpo do
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pedido contém os dados da imagem, codificados em base64. Após o envio dos dados,

se for recebida uma resposta de confirmação, eles serão exclúıdos da base de dados

local. Caso contrário, serão retransmitidos numa próxima oportunidade.

Quando a troca de dados entre o VineInspector e a plataforma mySense termina, o

script Python envia, ao microcontrolador do HAT, a informação de que o sistema

irá ser encerrado e que este deve proceder ao corte de energia dentro de vinte

segundos. O VineInspector fica no modo inativo, com um consumo de energia muito

reduzido (consumo do microcontrolador) à espera do próximo ciclo de execução,

que será iniciado pelo RTC do microcontrolador. Na Figura 4.14 é apresentado um

fluxograma do software do OPi.

Figura 4.14 – Fluxograma de software do OPi.

Interação com a plataforma remota

Embora o uso de dados numéricos, provenientes de sensores distribúıdos no campo,

faça parte das práticas comuns de AP/VP, a principal contribuição do VineInspector

está na sua capacidade de capturar imagens, classificá-las e extrair delas, de

forma automática, informações relevantes. Esta subsecção descreve, em detalhe,
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o procedimento seguido para classificar e extrair elementos de interesse das imagens

adquiridas.

A Figura 4.15 descreve a sequência de etapas executadas de cada vez que uma

imagem é enviada para a plataforma mySense por um VineInspector. De referir que,

em cada pedido HTTP POST, vai identificado o canal de imagem do VineInspector,

permitindo, assim, a possibilidade de escolher, de forma eficaz, qual o modelo de

classificação a utilizar. Desta forma, cada canal de imagem poderá ter associado,

no mySense, um modelo de classificação diferente.

Figura 4.15 – Fluxograma do sistema de classificadores baseados em IA disponibilizado

através da plataforma mySense.

É importante salientar que neste trabalho se pretende demonstrar o potencial do

VineInspector, que este é capaz de funcionar de forma confiável em contextos de

campo e, assim, obter informação útil para o viticultor. Dessa forma, a precisão e o

desempenho geral das abordagens de IA utilizadas não tiveram particular atenção.

Além disso, foi já afirmado que cada canal de imagem pode ter atribúıda uma

abordagem de IA diferente, para que cada aplicação de AP/VP possa atingir ńıveis

mais altos de eficiência e de precisão. Como tal, desenvolvimentos futuros terão como

objetivo estabelecer uma relação entre as aplicações de AP/VP e as abordagens de

IA mais adequadas, considerando o dataset dispońıvel, recursos computacionais,
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comunicações e os contextos socioeconómicos em que são implementados. Tendo

isto em mente, a abordagem de IA escolhida para implementar as duas aplicações

de caso de estudo foi o Scaled-YOLOv4 (Wang et al., 2021) e resultou não apenas da

experiência de trabalhos anteriores, onde teve um bom desempenho em diferentes

situações, mas, também, do conhecimento de que é uma abordagem genérica

que pode ser utilizada em diversos contextos e que apresenta, usualmente, bons

resultados. Considera-se, assim, que esta abordagem será um bom ponto de partida

para demonstrar que o VineInspector tem a capacidade de fornecer informação de

qualidade ao viticultor.

O processo de treino do Scaled-YOLOv4 envolve um dataset que deve ser o mais

extenso e diversificado posśıvel, no sentido de melhorar a precisão da classificação.

Analisando o fluxograma da Figura 4.15, é posśıvel observar que, sempre uma

imagem é submetida e classificada com o modelo previamente treinado, é também

submetida a um processo de supervisão (base de conhecimento). Isso permite

aumentar o dataset a ser usado num processo de treino subsequente e, também,

o dataset que permite avaliar a precisão do modelo. No Scaled-YOLOv4, o modelo

de classificação é aplicado a uma imagem em vários locais e escalas e as regiões

com maior pontuação são consideradas deteções. A imagem é dividida em várias

regiões, é feita uma previsão de bounding boxes (caixa delimitadoras) e, em seguida,

são calculadas as probabilidades para cada uma dessas caixas. Esta abordagem

produz uma classificação muito mais rápida do que as redes R-CNN tradicionais.

A Figura 4.16 descreve a abordagem Scaled-YOLOv4 aplicado à classificação de

pâmpanos.

Configuração experimental

Um VineInspector equipado com três câmaras – uma a apontar para um bardo

de videiras (câmara ELP 2.2MP USB com distância focal de 2.8 mm, à prova

de água, Shenzhen Technology Co., Ltd., Shenzhen, China), outra a apontar para

uma videira com maior detalhe (câmara ELP 2.2MP USB com distância focal de

3.6 mm, à prova de água) e a terceira dentro de uma armadilha delta comum com
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Figura 4.16 – Modelo de classificação Scaled-YOLOv4 como um problema de regressão. A

imagem é dividida numa grelha de dimensão S × S e, para cada célula da grelha, o algoritmo

faz uma previsão de B bounding boxes, da confiança para cada uma delas e da probabilidade

C de cada uma das classes. Estas previsões são codificadas como um tensor S×S× (B ∗ 5 +

C) (Redmon et al., 2016).

base adesiva (câmara HVBCAM 5.0MP USB com lente olho de peixe de 160 graus,

Huiber Vision Technology Co., Ltd., Shenzhen, China) – foi colocado numa vinha

localizada no Campus da UTAD, em Vila Real, Portugal (41.286875, -7.735219),

conforme ilustrado na Figura 4.17. Tanto o VineInspector quanto as duas aplicações

desenvolvidas foram avaliados no ano de 2021.

A Figura 4.18 mostra algumas das imagens adquiridas pela câmara colocada dentro

da armadilha com base adesiva para os insetos. No seu modo normal de operação, o

VineInspector adquire, ao longo do dia, quatro imagens em cada uma das câmaras,

em diferentes momentos: nascer do sol, meio-dia, meio da tarde e final da tarde.

Após a recolha das imagens, estas são disponibilizadas aos viticultores através da

plataforma mySense.
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(a) (b)

Figura 4.17 – VineInspector instalado numa vinha localizada no Campus da UTAD: (a)

todo o sistema, com a armadilha delta instrumentada em primeiro plano; (b) detalhe do

VineInspector onde é posśıvel visualizar o HAT do Orange Pi.

É nesta fase que surgem as abordagens de IA para processar cada uma das imagens.

A classificação automática é então realizada considerando os requisitos estabelecidos

para a monitorização da cultura. Tendo em conta os dois exemplos de aplicações

desenvolvidos, o objetivo passou por identificar os machos de traça da uva capturados

na armadilha adesiva e determinar o tamanho dos pâmpanos das videira, para avaliar

a probabilidade de incidência de mı́ldio, com base na Regra 3–10. Para isso, em

ambas as aplicações recorreu-se a uma implementação do Scaled-YOLOv4 usando

a estrutura PyTorch, disponibilizada por Wong Kin-Yiu (Kin-Yiu, 2021). O treino

foi realizado recorrendo a uma máquina cloud-based, usando a plataforma Gradient

Paperspace. Essa máquina estava equipada com um CPU Intel R© Xeon R© octa-core

E5-2623 v4 @ 2.60GHz, 30 GB de RAM e uma GPU NVIDIA Quadro P5000, com

16 GB de memória GDDR5 e 2560 núcleos CUDA. Mish-CUDA (Brandon, 2019),
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Figura 4.18 – Repositório mySense de imagens de uma armadilha de insetos.

uma implementação PyTorch CUDA da função de ativação Mish, foi usada para

executar processos na GPU NVIDIA.

Aplicação dos pâmpanos da videira

Para realizar o treino do modelo de IA utilizado nesta aplicação, foi criado um

dataset inicial de imagens de pâmpanos durante o peŕıodo de tempo em que: (i)

ainda não existiam pâmpanos; (ii) os pâmpanos estavam em desenvolvimento, mas

o seu tamanho ainda era inferior a 10 cm; e (iii) os pâmpanos estavam numa

fase de desenvolvimento em que tinham já ultrapassado os 10 cm. Em todas

essas imagens, as regiões dos pâmpanos foram anotadas e divididas em três classes

distintas: “no shoots”, “shoots smaller than 10” e “shoots greater than 10”. As

anotações foram feitas recorrendo à ferramenta Label-Images-Tool (Lin et al., 2021)

– Figura 4.19 – que permite guardá-las em ficheiros .txt, num formato compat́ıvel

com o YOLOv4. A Figura 4.20 mostra alguns exemplos de imagens de pâmpanos
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resultantes do processo de anotação.

Figura 4.19 – Processo de anotação de pâmpanos usando a ferramenta Label-Images-Tool :

(Roxo) sem pâmpanos; (Rosa) pâmpanos cujo comprimento é menor que 10 cm; (Laranja)

pâmpanos com comprimento superior a 10 cm.

O modelo de IA foi treinado com base neste dataset, composto por 238 imagens de

videiras. Depois do processo de anotação foi posśıvel obter 2489 imagens, das quais

1230 são de pâmpanos com comprimento menor que 10 cm, 985 cujo comprimento é

superior a 10 cm e 274 de regiões onde os pâmpanos ainda não tinham crescido. Foi

usada a plataforma Roboflow – uma ferramenta de desenvolvimento de aplicações

baseadas em visão computacional – para dividir o dataset em 70% para treino,

20% para validação e 10% para teste, para aplicar técnicas de data augmentation,

bem como para criar três versões distintas do dataset. Estas variações do dataset

permitem avaliar o impacto da quantidade e da resolução das imagens na precisão

dos processos de deteção e de classificação. Uma das versões é constitúıda pelas

imagens originais, tendo sido feita uma redução na sua resolução de 2592×1944px

para 1900×1900px. Para as outras duas versões foi realizado um processo de data

augmentation, para aumentar o numero de imagens a utilizar no treino. As imagens

do dataset inicial foram replicadas aplicando transformações que inclúıram diferentes
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Figura 4.20 – Imagens de pâmpanos que compõem o dataset de treino: (Topo) comprimento

superior a 10 cm; (Centro) comprimento inferior a 10 cm; (Fundo) ainda sem pâmpanos.

rotações entre -5o e +5o, variações de brilho entre -20% e +20%, inversões horizontais

e desfocagem de até 1px. Resultou, assim, num total de 3849 imagens com pâmpanos

de videira cujo comprimento é inferior a 10 cm, 4734 com comprimento superior

a 10 cm e 982 imagens sem pâmpanos viśıveis. Estas duas últimas versões do

dataset são diferenciadas pela resolução das imagens. Numa delas a resolução foi

reduzida para 1024×1024px e na outra, para 512×512px. Deve notar-se que uma

vez que as imagens que compõem o dataset inicial foram adquiridas quando as

três classes – “no shoots”, “shoots smaller than 10” e “shoots greater than 10” –

podiam ser representadas, o facto de ter videiras com pâmpanos cujo comprimento

é superior a 10 cm, significa que o desenvolvimento fenológico dita que a inexistência

de pâmpanos é mais rara nesse peŕıodo, dáı a classe “no shoots” ter menos imagens

que as outras duas. A Tabela 4.2 resume os vários datasets criados.
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Técnicas de data

augmentation

Número de imagens

(total/treino/

validação/teste)

Anotações

ResoluçãoPâmpanos

<10 cm

Pâmpanos

>10 cm

Sem

pâmpanos

Nenhuma aplicada 238 / 167 / 47 / 24 1230 985 274 1900×1900

Inversão: Horizontal

Rotação: Entre ±5o

Brilho: Entre ±20%

Desfocagem: Até 1px

906 / 835 / 47 / 24 3849 4734 982

1024×1024

512×512

Tabela 4.2 – Versões do dataset de pâmpanos da videira.

Foram realizados cinco testes distintos, recorrendo a duas arquiteturas do YOLOv4

– YOLOv4-CSP e YOLOv4-P7 – e as três versões do dataset, conforme descrito na

Tabela 4.3. Considerando as três classes usadas, a GPU da máquina cloud-based

usada para o treino permitiu um batch size de oito nos testes com os datasets com

resolução 512×512px e 1024×1024px. Quanto à versão com imagens de resolução

1900×1900px, foi apenas posśıvel realizar o treino utilizando um batch size de dois.

O treino foi realizado durante quinhentas épocas (valor a partir do qual se verificou

a estabilização da precisão) e os hiperparâmetros (learning rate = 0.01, momentum

= 0.938, decay = 0.0005) foram mantidos com o valor por omissão.

Nome do

teste

Arquitetura

YOLO

Data

augmentation
Resolução

Pré-treino

weights

4da 512px csp YOLOv4-CSP Yes 512×512px No

4da 512px csp pretrained YOLOv4-CSP Yes 512×512px yolo-csp.weights

4da 1024px csp YOLOv4-CSP Yes 1024×1024px No

0da 1900px csp YOLOv4-CSP No 1900×1900px No

4da 512px p7 YOLOv4-P7 Yes 512×512px No

Tabela 4.3 – Descrição dos vários testes de treino realizados para o processo de deteção e

classificação de pâmpanos da videira.

Aplicação de contagem de insetos macho de traça da uva

A traça da uva Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) é uma das pragas que tem

um impacto económico relevante em algumas das regiões vitivińıcolas portuguesas.

Assim, fez todo o sentido desenvolver e testar uma aplicação capaz de detetar,
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classificar e contabilizar machos de traça da uva capturados por armadilhas. Uma

armadilha delta adesiva foi equipada com uma pequena câmara com uma lente olho

de peixe e em todas as imagens adquiridas foram anotados os machos da traça da

uva existentes. A Figura 4.21 mostra a câmara instalada dentro de uma armadilha

delta comum e, também, um exemplo de uma imagem adquirida em campo.

(a) (b)

Figura 4.21 – Armadilha delta modificada: (a) A câmara com lente olho de peixe alojada

dentro da armadilha; (b) Exemplo de uma imagem adquirida em campo.

O dataset inicial de insetos capturados é composto por trinta e seis imagens. Depois

de devidamente anotado, obtiveram-se 1014 imagens de machos da traça da uva.

A plataforma Roboflow foi novamente usada para dividir o dataset em 70% para

treino, 20% para validação e 10% para teste, e também para criar uma nova versão

do dataset, através da aplicação de técnicas de data augmentation. As imagens do

dataset foram replicadas aplicando transformações que inclúıram diferentes rotações

entre -45o e +45o, variação de brilho entre -25% e +25%, variação de exposição entre

-15% e +15% e desfocagem até 0.25px. Esta versão do dataset resultou num total
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de 146 imagens de armadilhas com resolução de 1024×1024px, onde foram anotados

3239 machos da traça da uva. A Figura 4.22 mostra alguns exemplos de imagens

de traças obtidas após o processo de anotação. Considerando que o dataset inicial

possúıa um número reduzido de imagens, foi apenas utilizada a versão aumentada

para treinar o modelo de IA. A Tabela 4.4 resume as informações do dataset obtido.

Figura 4.22 – Imagens de machos da traça da uva que resultaram do processo de anotação.

Técnicas de data

augmentation

Número de imagens

(total/treino/

validação/teste)

Anotações de traças

da uva
Resolução

Rotação: Entre ±45o

Brightness: Btw. ±25%

Exposição: Entre ±15%

Desfocagem: Até 0.25px

146 / 135 / 7 / 4 3239 1024×1024

Tabela 4.4 – Dataset de traças da uva obtido após a utilização de técnicas de data

augmentation.

O treino foi realizado considerando apenas uma classe – traças da uva – e foi usado

um batch size de oito. Tal como na aplicação de classificação dos pâmpanos da

videira, os hiperparâmetros (learning rate = 0.01, momentum = 0.938, decay =

0.0005) foram mantidos no seu valor por omissão. O treino foi, também, realizado

durante 500 épocas.

Ao contrário da abordagem usada na aplicação de classificação dos pâmpanos da

videira e considerando que o dataset desta aplicação é ainda bastante limitado, não

foi feita uma comparação das diferentes configurações de treino. O principal objetivo

passou por validar esta abordagem como uma forma automática de identificar

machos de traça da uva capturados em armadilhas e avaliar o seu desempenho
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enquanto um serviço viável. Assim, o treino foi realizado usando imagens com

resolução de 1024×1024px e foi escolhida a arquitetura YOLOv4-CSP por ser uma

das que apresentou os melhores resultados globais na deteção e na classificação de

pâmpanos na videira.

O caṕıtulo seguinte apresenta os resultados das principais contribuições deste

trabalho para a cadeia de valor da VP. Promove-se, ainda, uma discussão acerca

dos resultados obtidos, vantagens e desvantagens das abordagens, assim como uma

comparação com outros trabalhos que se destaquem em cada área de aplicação,

assinalando as principais diferenças.



5 Resultados e discussão

O caṕıtulo anterior (caṕıtulo 4), apresenta o trabalho desenvolvido na temática da

monitorização de proximidade, na agregação de dados e extração de informação

relevante para os viticultores e, também, nas aplicações baseadas em abordagens

de IA, para proporcionar serviços de classificação e de avisos atempados para o

potencial desenvolvimento de pragas e de doenças. Dentro destas técnicas avançadas

de monitorização, detalharam-se aquelas que se considera serem as contribuições

mais relevantes deste trabalho para a cadeia de valor da vinha e do vinho.

Pela importância que pode vir a ter para o sector da vinha e do vinho no seu

processo de transições digital, ambiental, energética e, também, social, procurou-

se desenvolver soluções robustas, autossuficientes, de baixo custo e comprovadas em

operação de média/longa duração, em ambiente real. Outro requisito importante foi

o de desenvolver soluções de ciclo completo, que abrangessem os diferentes contextos

da produção do vinho: vinha, adega e o elemento humano.

Enquanto a plataforma mySense cumpre o seu papel central nos diferentes processos

de monitorização já realizados e em curso, quer enquanto repositório de séries

históricas de dados heterogéneos, quer enquanto interface útil para os viticultores,

proporcionando-lhes diferentes serviços de apoio à decisão, a monitorização do

processo de envelhecimento do vinho do Porto Tawny apresenta-se como principal

impulsionadora das alterações estruturais e da evolução registada no mySense.

139
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Acresce, ainda, que a monitorização do processo de envelhecimento tem a parti-

cularidade de se realizar em adega, o que pretende não só demonstrar o alcance das

soluções de monitorização inteligente desenvolvidas, no âmbito deste trabalho, a toda

a cadeia de valor do setor da vinha e do vinho, como, também, que o recurso à análise

automática – por abordagens de IA – dos dados recolhidos durante cerca de dois

anos pode potenciar a criação de um serviço que possibilite a otimização do processo

de envelhecimento através da manipulação de parâmetros, de acordo com o objetivo

sensorial de cada enólogo. Por último, o VineInspector surge como a incorporação

das caracteŕısticas pretendidas para as soluções inteligentes de monitorização neste

trabalho, acrescido da valência da recolha, transmissão e, também, análise de

imagem in situ, com recurso a classificadores automáticos previamente treinados.

Neste caṕıtulo apresentam-se e discutem-se evidências e resultados que suportam

a tese de que a monitorização inteligente tem a capacidade de aportar mais-valias

significativas, de elevada confiabilidade, flexibilidade e robustez, à cadeia de valor

do setor da vinha e do vinho.

5.1 mySense

Embora a plataforma mySense possa ser considerada um trabalho em desenvolvi-

mento e evolução cont́ınuos, a verdade é que se constituiu como o núcleo de todas

as atividades de monitorização de proximidade que o grupo de Remote Sensing da

UTAD realizou no âmbito da sua atividade de I&D, nomeadamente em projetos de

investigação nacionais e internacionais. Foi o sistema de monitorização do processo

de envelhecimento do vinho do Porto Tawny que demonstrou a cabal necessidade

da existência de um espaço digital onde fosse posśıvel não só receber e armazenar

dados de forma centralizada, a partir de diferentes processos de monitorização em

curso, mas, também, consegui-lo de forma a permitir dados heterogéneos, obtidos por

soluções necessariamente implementadas em épocas e com equipamentos e protocolos

de transmissão de dados diversos. Identificou-se, também, a premência de uma

interface de aconselhamento e de apoio à decisão para os viticultores, que lhes
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permitisse navegar no oceano crescente de dados com o horizonte de informação

verdadeiramente útil aos seus processos de produção apresentada de forma inteliǵıvel

e, quando necessário, através de eventos de alarmı́stica. Surge, assim, a plataforma

mySense, em todas as suas dimensões atuais.

Tem vindo a acontecer, também, um reconhecimento por parte das instituições

públicas e associativas, da necessidade de uma plataforma com estas caracteŕısticas,

para albergar os dados que elas próprias recolhem e poderem beneficiar (elas

próprias e aqueles que servem) das ferramentas de apoio à decisão, das séries

históricas e dos sistemas de alarmı́stica entretanto desenvolvidos e disponibilizados

no mySense. É de notar a integração crescente de sistemas de monitorização

externos à Academia, incluindo em páıses como Espanha e Marrocos. A plataforma

mySense integra, atualmente, dados de sensores agro-meteorológicos de variadas

instituições, devidamente protocolados com a UTAD, nomeadamente a DRAPN

(Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte), CIMDouro (Comunidade

Intermunicipal do Douro), CIMCávado (Comunidade Intermunicipal do Cávado),

Associação de Fruticultores de Armamar, Quinta de Aveleda, Munićıpio de Resende,

entre outros particulares que acreditam que a ciência de dados incorporando IA pode

beneficiar certas práticas, nomeadamente no combate a pragas e doenças, previsões,

avisos agŕıcolas, entre outras. Os resultados que se podem apresentar sobre esta

infraestrutura estão resumidos na Tabela 5.1.

Métrica Valor

Número de utilizadores 94

Número de serviços mySense 15

Número de observações mySense válidas 614

Número de dispositivos 400

Número de canais de dados 2.595

Número de canais de imagens 34

Volume total de dados 18,89 GB

Tabela 5.1 – Métricas da plataforma mySense (12 de maio de 2022).

Esta plataforma suporta, também, o desenvolvimento de soluções de ciclo completo,

como pode ser devidamente constatado ao longo deste trabalho. Permitindo a
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integração de soluções de monitorização heterogéneas em dados e em tecnologia,

a plataforma mySense opera como uma camada de abstração muito relevante para

qualquer stakeholder que queira extrair informação a partir dos dados que ele e/ou

outrem disponibilizam ao longo do tempo. Para o efeito, poderá utilizar serviços já

desenvolvidos – alguns no âmbito deste trabalho – e disponibilizados na plataforma,

bem como usufruir de aconselhamento técnico especializado sob a forma de peritos

e/ou de abordagens de IA devidamente treinadas para os diferentes desafios que

afetam a cadeia de produção.

5.1.1 Identificação de castas de videira

A utilização do serviço de identificação de castas de videira é realizada através

da submissão imagens – entre uma e seis – que são, de seguida, processadas

por um classificador de IA. De facto, trata-se de um serviço que representa uma

enorme mais-valia não apenas para o viticultor, mas, também, para as entidades

públicas responsáveis pelos processos de certificação, de garantia de qualidade e de

rastreabilidade. Considerando que o processo de identificação de castas de videira

é realizado por observação direta no campo e que existe um envelhecimento (e uma

não substituição) dos peritos responsáveis, a hipótese de integrar o conhecimento e

a experiência adquiridos numa abordagem de IA para automatizar e democratizar

a identificação de castas de videira constitui-se como um dos principais incentivos

para o desenvolvimento deste serviço.

Esta subsecção apresenta um exemplo muito breve do processo de identificação da

casta de uma videira, começando pela submissão de entre uma a seis imagens via

mySense. Neste caso, é submetida uma imagem da casta Rabigato, Figura 5.1.

Assim que a submissão é realizada, o utilizador será redirecionado para a página

onde poderá visualizar a resposta do classificador de IA. Contudo, esta não estará

ainda dispońıvel, tal como é posśıvel observar na Figura 5.2 onde é apresentada a

mensagem “Imagem ainda não classificada.”.
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Figura 5.1 – Submissão ao serviço de identificação de castas de videira.

Assim que o processo de classificação terminar (demora normalmente apenas alguns

segundos), o utilizador recebe uma notificação a dar-lhe conta que o processo de

classificação está completo e a reposta do classificador está dispońıvel. Como é

posśıvel observar na Figura 5.3, é dada a confirmação de que se trata, realmente, de

uma folha da casta Rabigato, com uma confiança de 97,43%.

No caso do classificador obter uma confiança inferior a 90%, não é devolvido o

nome de qualquer casta e o utilizador será notificado dessa situação, através da

apresentação da mensagem “Resultado com baixa confiança (<90%).”, Figura 5.4.

A partir dos testes realizados e das opiniões recolhidas das pessoas que têm vindo

a testar este serviço – nomeadamente, técnicos do IVDP – durante os últimos

dois anos, é posśıvel concluir que esta ferramenta é de grande ajuda nas tarefas

de fiscalização e registo (nomeadamente, de castas existentes por parcela), mesmo

sabendo que a ampelografia não consegue classificar 100% das castas apenas pela

observação direta da folha. Os resultados são apresentados na Tabela 5.2, tendo

sido selecionada a abordagem Xception para esta aplicação. Embora os resultados

não sejam, ainda, suficientemente abrangentes para um elevado número de castas,
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Figura 5.2 – Resposta automática do classificador de IA.

dado o volume de imagens necessárias para a constituição dos datasets para treino,

o conceito e a demonstração de um protótipo funcional considera-se validado pelos

que, de facto, necessitam deste serviço.

A limitação de ter imagens artificialmente preparadas – concretamente, uma única

folha cortada e colocada sobre um fundo branco – por oposição à aquisição em

contexto real (i.e. com a folha misturada entre outras e um fundo aleatório, muito

similar à folha), perspetiva-se que, no curto prazo, a ferramenta possa já operar em

condições normais de uso, isto é, pretende-se melhorar o dataset para que possa ser

realizado o treino com imagens em ambiente real e não com o fundo branco. Esse

dataset está já a ser preparado, sendo apresentados na Figura 5.5 alguns exemplos de

imagens que o constituem. Por último, pretende-se que o serviço permita abranger

o maior número de castas posśıvel, o que irá implicar recursos para proceder a

constituição dos datasets.
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Figura 5.3 – Notificação de fim de processamento e apresentação do nome da casta

identificada e do respetivo grau de confiança.

Figura 5.4 – Resultado do classificador com baixa confiança (<90%).
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Arquitetura Classe F1-score Precisão Recall Accuracy

VGG-16

Códega 0.874 0.882 0.865

0.875

Moscatel 0.847 0.797 0.903

Rabigato 0.843 0.860 0.827

Tinta Roriz 0.880 0.917 0.846

Tinto Cão 0.824 0.840 0.808

Touriga Nacional 0.981 0.963 1.000

Média 0.875 0.876 0.875

ResNet

Códega 0.954 0.912 1.000

0.971

Moscatel 0.990 1.000 0.981

Rabigato 0.939 1.000 0.885

Tinta Roriz 0.980 1.000 0.962

Tinto Cão 1.000 1.000 1.000

Touriga Nacional 0.963 0.929 1.000

Média 0.971 0.973 0.971

Xception

Códega 1.000 1.000 1.000

1.000

Moscatel 1.000 1.000 1.000

Rabigato 1.000 1.000 1.000

Tinta Roriz 1.000 1.000 1.000

Tinto Cão 1.000 1.000 1.000

Touriga Nacional 1.000 1.000 1.000

Média 1.000 1.000 1.000

Tabela 5.2 – Avaliação da eficácia das arquiteturas CNN testadas. As métricas incluem

F1-score, precisão e recall por classe, bem como os valores médios para cada arquitetura.

Figura 5.5 – Dataset de folhas de videira com imagens em ambiente real.
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5.2 Monitorização de barricas de Vinho do Porto

A monitorização do processo de envelhecimento do vinho do Porto Tawny, realizada

no âmbito do projeto de I&D INNPort, representou, verdadeiramente, o ińıcio da

perceção da disrupção que soluções com as caracteŕısticas enunciadas poderiam

representar para o sector da vinha e do vinho. Na verdade, procurar modelar

matematicamente alguns dos parâmetros considerados mais relevantes no processo

de envelhecimento do vinho do Porto Tawny, constitui-se como a construção daquilo

que poderia ser a fusão do conhecimento emṕırico secular com o suporte à decisão

e a otimização de processos baseados em dados. Para o efeito, foi necessário

conceber, implementar e manter um sistema de monitorização na adega, pelo

peŕıodo aproximado de dois anos, que permitisse perceber a evolução dos diferentes

parâmetros e compará-los com análises laboratoriais e provas sensoriais do vinho.

Isto permitiu a construção de um dataset que está a ser a base da modelação da

evolução de cada parâmetro, através de abordagens de IA, mas, também, permite

perceber as correlações entre os diferentes parâmetros ao longo do processo de

envelhecimento do vinho do Porto. Desta forma conseguir-se-á passar a uma

fase de atuação, em barril, sobre dois parâmetros em particular – temperatura

e oxigénio – como meio de otimizar um processo de envelhecimento, imbuindo,

assim, caracteŕısticas sensoriais e de qualidade ao vinho que permitirá um valor

acrescentado, dentro do mesmo intervalo de tempo de envelhecimento.

Os resultados obtidos a partir da monitorização simultânea do potencial redox e

dos ńıveis de oxigénio dissolvido permitiram obter conhecimento interessante sobre

a relação entre estes dois parâmetros. Os resultados estão publicados em Morais

et al. (2018) mas transcrevem-se os considerados mais relevantes para compreender

o efeito da temperatura de armazenamento do vinho do Porto Tawny no perfil de

envelhecimento. A Figura 5.6 mostra a evolução dos valores de temperatura e de

oxigénio dissolvido do vinho em barris nos dois ambientes: adega com temperatura

não controlada e adega com temperatura controlada.

Após a conclusão do projeto INNPort no final de janeiro de 2018, efetuaram-se vários
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Figura 5.6 – Perfil de temperatura e de oxigénio dissolvido em ambiente controlado e não

controlado.

estudos com as equipas de trabalho do Departamento de Qúımica da UTAD para

analisar os dados dos vários sensores e extrair as devidas conclusões. Relativamente à

primeira fase de consumo de oxigénio, o potencial redox permaneceu quase constante

(Figura 5.7, imagem do lado direito). A diminuição do potencial redox do vinho do

Porto Tawny coincide com a diminuição do ńıvel de oxigénio do vinho na segunda

fase, mostrando assim que o potencial redox dos barris pode também ser utilizado

para detetar a variação do ńıvel de oxigénio.

Figura 5.7 – Potencial redox em função do oxigénio dissolvido num barril colocado na adega

à temperatura ambiente (gráfico da esquerda) e na adega com temperatura controlada (gráfico

da direita) (Morais et al., 2018).

Para comparar o efeito da temperatura de envelhecimento sobre a evolução das

variáveis monitorizadas (pH, oxigénio e potencial redox) em ambas as adegas,
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calculou-se a exposição diária cumulativa do vinho do Porto Tawny à temperatura e

ao oxigénio, bem como as variações diárias cumulativas de pH e potencial redox.

Como esperado (Figuras 5.8 e 5.9) mostra-se que a acumulação diária média

de exposição à temperatura é significativamente maior nos barris colocados em

ambiente com temperatura controlada. As diferenças entre os barris colocados na

adega à temperatura ambiente foram reduzidas, com um desvio padrão relativo

máximo de 0,8% ao longo de todo o peŕıodo. Em relação aos barris colocado na

adega com temperatura controlada, embora com um desvio padrão relativo máximo

de 1,4% no ińıcio do processo de envelhecimento, as diferenças entre barris foram

mais baixas (0,2%) do que as observadas na adega à temperatura ambiente, com um

mı́nimo de 0,6% ao longo do peŕıodo estudado.

Figura 5.8 – A linha preta representa a exposição comulativa média à temperatura (gráficos

a) e c)) e ao oxigénio (gráficos b) e d)), enquanto a linha vermelha (n = 4) representa o

desvio padrão relativo (gráficos c) e d) na adega à temperatura ambiente e gráficos a) e b) na

adega com ambiente controlado) (Morais et al., 2018).

Estes resultados mostram que o sistema de monitorização distribúıdo foi capaz de

detetar diferenças entre os barris de madeira e entre as diferentes condições de
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Figura 5.9 – A linha preta representa a variação comulativa média do pH (gráficos a) e c)) e

a variação do potencial redox (gráficos b) e d)), enquanto a linha vermelha (n = 4) representa

a variação relativa do desvio padrão (gráficos c) e d) na adega à temperatura ambiente e

gráficos a) e b) na adega com ambiente controlado) (Morais et al., 2018).

armazenamento. De facto, o oxigénio e o potencial redox foram os parâmetros

do vinho onde as diferenças encontradas foram maiores entre os diferentes barris,

mesmo que sob as mesmas condições de armazenamento. Considerando que o

processo de envelhecimento do vinho do Porto Tawny é oxidante, é de esperar uma

variação na velocidade deste envelhecimento entre os diferentes barris. Na verdade,

foram observadas diferenças significativas na taxa de consumo de oxigénio entre os

vários barris, sendo que, o impacto destas diferenças na qualidade do vinho está a

ser investigado através da monitorização da sua composição qúımica e qualidade,

através do envelhecimento nas diferentes condições, com o objetivo de desenvolver

modelos de previsão baseados nos parâmetros monitorizados. Trata-se, aliás, de uma

tarefa planeada no projeto de I&D SMARTAGEING: um projeto que dá seguimento

ao INNPort e no qual este trabalho prosseguirá.
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5.3 VineInspector

Este trabalho não poderia deixar de procurar otimizar o processo de monitorização

de proximidade em campo, acrescentando à valência de recolha de dados agromete-

orológicos, a capacidade de aquisição de imagem a partir de diferentes sensores.

Acresce, ainda, a necessidade de flexibilizar os processos de transmissão e de

armazenamento de dados – crescentes, em volume – que a atividade de monitorização

já representa. Nesse sentido, a integração do conceito de edge computing seria o

passo lógico, também pela autonomia no apoio à decisão deslocalizada em campo

que proporciona. Assim, concebe-se e desenvolve-se o VineInspector. Trata-se

de uma solução que preenche todos os requisitos já enunciados para sistema de

monitorização de proximidade e que integra, também, a capacidade de classificação

automática em campo, o que permite a redução significativa na quantidade de dados

a transmitir entre os sistemas de monitorização locais e a plataforma mySense. Na

verdade, o VineInspector proporciona uma plataforma para o desenvolvimento de

um conjunto de serviços que irá resultar da fusão entre dados agrometeorológicos e

visuais, obtidos pela classificação automática de imagem com base em abordagens

de IA executadas local ou remotamente. Constitui-se, assim, como uma verdadeira

framework para o desenvolvimento de serviços inteligentes que podem abranger

diferentes aspetos da cadeia de produção, tal como se procurou demonstrar neste

trabalho pela disponibilização de duas aplicações que permitem a previsão de doença

e a monitorização automática detalhada e contextualizada de uma praga.

Nesta secção são apresentados os resultados das duas aplicações desenvolvidas sobre

o dispositivo VineInspector, sendo apresentada uma breve avaliação do processo de

treino do algoritmo de classificação utilizado. No que respeita à aplicação de previsão

de infeção por mı́ldio, as ocorrências – dias em que foram gerados alertas – durante

o ano de 2021 foram comparadas com os avisos emitidos pela DRAPN, entidade

governamental responsável por gerar este tipo de alertas para o norte de Portugal.

Para o outro caso de estudo, de forma a manter o controlo do número de machos

de traças da uva capturados em armadilhas adesivas, a aplicação permitiu realizar a
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contagem de insetos ao longo dos vários dias em que a armadilha foi monitorizada.

Por fim, foi ainda analisada a operação do dispositivo VineInspector, de forma a

caracterizar o seu perfil de consumo de energia, bem como a troca de dados com a

plataforma mySense.

5.3.1 Aplicação dos pâmpanos da videira

A avaliação do treino do modelo de IA para esta aplicação foi realizada usando as

métricas mean Average Precision 0.5 (mAP@0.5), precision, recall e F1-score. Na

Figura 5.10 são apresentadas as curvas mAP@0.5, precision e recall. A Tabela 5.3

mostra os melhores resultados obtidos para cada configuração de treino.

Nome do teste mAP@0.5 Precision Recall F1-score

4da 512px csp 0.78 0.73 0.83 0.78

4da 512px csp pretrained 0.80 0.66 0.85 0.74

4da 1024px csp 0.81 0.75 0.85 0.80

0da 1900px csp 0.84 0.72 0.90 0.80

4da 512px p7 0.80 0.68 0.83 0.75

Tabela 5.3 – Resultados obtidos para os diferentes testes de treino relacionados com a

detecção e classificação de pâmpanos das videiras.

Os resultados confirmam que a resolução das imagens tem uma influência direta

no desempenho do processo de treino de cada modelo. Os testes realizados com as

imagens de menor resolução (512×512px) foram aqueles que, no geral, apresentaram

um pior desempenho, mesmo quando recorrendo a uma arquitetura mais complexa

(YOLOv4-P7). Os testes realizados com imagens de resoluções mais altas –

1024×1024px e 1900×1900px – apresentaram melhores resultados de desempenho

geral: o teste “0da 1900px cps” permitiu obter o mAP@0.5 mais alto com apenas

menos 0,03% de precisão, quando comparado com o teste “4da 1024px csp”. Ainda

assim, a curva de precisão do teste “0da 1900px cps” mostra uma tendência

ascendente. Como tal, a continuação do treino durante mais épocas poderá levar

a que este valor ultrapasse o de precisão do “4da 1024px csp”. Por fim, o pior
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Figura 5.10 – Curvas mAP@0.5, precision e recall : (azul escuro) 4da 512px csp; (verde)

4da 512px csp pretrained; (laranja) 4da 1024px csp; (azul claro) 0da 1900px csp; (vermelho)

4da 512px p7.

desempenho, em termos de precisão e F1-score, foi obtido no treino onde foram

utilizados pesos pré-treinados (“4da 512px csp pretrained”). Considerando estes

resultados, o modelo escolhido para aplicar ao processo de teste do classificador

foi o do teste de treino “0da 1900px csp”. A Figura 5.11 apresenta os resultados da

deteção dos pâmpanos em quatro imagens com videiras.

Ao identificar automaticamente pâmpanos com comprimento superior a 10 cm e

estando perante um contexto ambiental com temperatura média do ar superior
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Figura 5.11 – Resultados da deteção de pâmpanos em 4 imagens de teste.

a 10oC e precipitação superior a 10 mm no peŕıodo das últimas 48 horas, a

aplicação é capaz de emitir alertas atempadamente, indicando um ambiente favorável

ao desenvolvimento do mı́ldio na videira. Nesse caso, devem ser tomadas ações

rapidamente por parte dos viticultores, de forma a reduzir ou mesmo evitar

completamente potenciais danos causados pela doença. Estes três parâmetros

foram monitorizados entre março e julho de 2021 – meses de interesse para a

monitorização do mı́ldio da videira – e os eventos gerados nesse intervalo encontram-

se representados na timeline ilustrada na Figura 5.12.

Nos dias 2, 3 e 11 de abril, as condições de temperatura e de precipitação foram

favoráveis ao desenvolvimento do mı́ldio. No entanto, como os rebentos das

videiras ainda não tinham ultrapassado os 10 cm de comprimento, não foi emitido

qualquer aviso. No dia 16 de abril, os rebentos começaram a ultrapassar 10 cm de

comprimento e, a partir desse momento, sempre que estiveram reunidas as condições
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Figura 5.12 – Timeline dos eventos gerados pelo sistema de previsão de ḿıldio da videira.

T48 representa a temperatura média das últimas 48 h e R48 a precipitação total das últimas

48 h.

favoráveis de temperatura e de precipitação para o desenvolvimento do mı́ldio foram

gerados alertas. Estes alertas ocorreram nos dias 22, 23, 25 e 27 de abril; 10,

12, 14, 16 e 17 de maio e, finalmente, 19, 20 e 21 de junho. Essas datas foram

comparadas com as dos avisos oficiais emitidas pela DRAPN. Para a mesma região

em que o VineInspector foi instalado, a DRAPN gerou alertas no dia 1 de abril

— aconselhando o tratamento apenas se o tamanho dos pâmpanos da videira já

tivessem ultrapassado os 10 cm -– e nos dias 10, 21 e 25 de abril. Dáı em diante, a

DRAPN aconselhou o tratamento cont́ınuo para prevenção do mı́ldio, sem indicar

dias espećıficos, pois as condições climáticas permaneceram instáveis durante os

meses seguintes. Ao comparar as datas dos aviso gerados pelo VineInspector e dos

gerados pela DRAPN, estas coincidem. Para além disso, os avisos foram ainda mais

precisos, pois permitiram saber o risco de ocorrência de mı́ldio para uma parcela

espećıfica e não para uma região extensa. Além disso, o VineInspector emite avisos

continuamente e durante toda a época de desenvolvimento fenológico da videira,

especificando cada dia em que existe risco, para que as intervenções de prevenção

e de tratamento possam ser geridas da melhor forma posśıvel. Os avisos emitidos

após o dia 25 de abril atendem aos conselhos de tratamento cont́ınuo da DRAPN.
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5.3.2 Aplicação de contagem de machos de traça da uva

Na Figura 5.13 são apresentadas as curvas mAP@0.5, precision e recall obtidas

no processo de treino. Os maiores valores de mAP@0.5, precision e recall obtidos

foram 0,93, 0,73 e 0,97, respetivamente, apresentando-se bastante aceitáveis quando

considerado o tamanho do dataset utilizado.

Figura 5.13 – Processo de treino para a deteção e a classificação de traças da uva: curvas

mAP@0.5 (verde), precision (azul) e recall (laranja).

O VineInspector recolheu imagens de uma armadilha colocada no campo entre 13

de agosto e 26 de setembro 2021. Na Figura 5.14 são apresentados os resultados do

processo de classificação em quatro imagens da armadilha e a Figura 5.15 mostra a

evolução da contagem das traças da uva ao longo de todo o peŕıodo de monitorização.

Observando a Figura 5.15, é posśıvel verificar que as primeiras traças da uva foram

capturadas e classificadas apenas um dia após a colocação da armadilha no campo.

No final do mês de agosto, cerca de quarenta machos da traça da uva tinham sido já

contabilizados e, no final de setembro, foram contabilizados sessenta. Também fica

claro que os dias 25 e 30 de agosto, bem como o dia 16 de setembro, foram os dias

em que existiu uma subida mais expressiva no número de deteções. É de notar que

o valor da contagem diminui várias vezes durante o peŕıodo de monitorização. Isso

pode ser explicado pela hora do dia em que algumas imagens foram adquiridas. As

imagens adquiridas ao final da tarde apresentam parte da armadilha com incidência

direta do sol e, como consequência, algumas traças que tenham sido capturadas

nessa zona podem não ser identificadas corretamente. Para além disso, uma outra
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Figura 5.14 – Resultados da classificação dos machos da traça da uva: (Canto superior

esquerdo) 15 de agosto – 1 deteção; (Canto superior direito) 24 de agosto – 18 deteções;

(Canto inferior esquerdo) 5 de setembro – 43 deteções; (Canto inferior direito) 26 de setembro

– 58 deteções.

Figura 5.15 – Gráfico de evolução da contagem de traças da uva, durante o peŕıodo de

monitorização.
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explicação pode estar relacionada com o facto de nos primeiros dias após a captura,

as traças da uva ainda estarem vivas e, embora estejam coladas na armadilha, são

capazes de realizar pequenos movimentos e mudanças de posição, o que pode levar

à sua não deteção. Aumentar o número de imagens do dataset de treino, incluindo

nele imagens que abranjam estas condições, irá provavelmente resolver, ou pelos

menos minimizar, estes problemas, tornando a aplicação da contagem de machos da

traça da uva ainda mais confiável e precisa.

5.3.3 Registo operacional

Embora o consumo de energia do VineInspector possa ser considerado reduzido

dentro de um contexto operacional regular, não pode ser descartado, uma vez que

representa uma limitação importante a considerar aquando da configuração geral

do sistema e da seleção e desenvolvimento de soluções de power harvesting e de

armazenamento de energia. A Figura 5.16 descreve um ciclo de operação comum,

que começa assim que o microcontrolador do HAT liga o sistema VineInspector. O

VineInspector apresentou um consumo médio de corrente de 386,51 mA durante a

duração completa do ciclo (18 minutos e 10 segundos). Fora do peŕıodo ativo, o

consumo de corrente é de cerca de 1 mA. Considerando o perfil de consumo e que

este ciclo de operação se repete quatro vezes por dia, podemos considerar que o

consumo médio de energia é de 20,45 mA.

Figura 5.16 – Perfil de consumo de energia do VineInspector, durante um peŕıodo de

operação de 18 minutos.
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A transmissão de imagens adquiridas é, sem dúvida, o processo em que é gasta a

maior parte do tempo de operação do VineInspector e, consequentemente, maior

quantidade de energia. De facto, o modem utilizado (versão 2G) tem uma taxa

de upload em torno de 64 kbps, o que significa um tempo de transmissão longo

para imagens cujo tamanho pode ser em torno de 1 MB. Torna-se assim imperativo

reduzir este longo tempo de upload numa versão futura do VineInspector.

O VineInspector foi exaustivamente testado em campo, em condições reais de

operação, durante um ano. Não foi detetado qualquer bug ou mau funcionamento

que possa resultar em perda de dados. Em cerca de 3,9% do peŕıodo de operação, a

ligação de dados foi perdida durante o processo de upload da imagem. No entanto,

nesses casos, os dados foram retransmitidos com sucesso numa segunda tentativa.

Isto demonstra a robustez e a confiabilidade alcançadas com o VineInspector.





6 Conclusões e perspetivas de

trabalho futuro

A viticultura, à semelhança da realidade do sector agŕıcola, passa por contextos

social, produtivo e ambiental dif́ıceis. De facto, o conjunto de desafios existentes

não só é vasto como, também, abrangente. Outros vão surgindo a um ritmo elevado.

Contudo, é, também, um tempo de introdução e de adoção de inovações disruptivas

no sector vitivińıcola. Este ritmo é, em parte, imposto pela necessidade de garantir

a desejada produção, considerando o equiĺıbrio entre a sustentabilidade, respeito

pelo meio ambiente e variabilidade de um clima em profunda mudança. Na agenda

mobilizadora para o setor da vinha e do vinho, no âmbito do Plano de Recuperação

e Resiliência, em que a UTAD participou como parceiro impulsionador, estão bem

patentes as ambições das empresas na incessante procura por práticas sustentáveis

e economicamente viáveis, aliadas ao repto das transições digital e ecológica.

Desde as linhas de investigação, de recuperação e valorização dos subprodutos da

vinha e do vinho, a reciclagem e reaproveitamento das águas das adegas e não só,

a substituição de glifosatos como base dos herbicidas atuais por compostos mais

amigos do ambiente, as práticas biológicas que promovem a biodiversidade como

chave para a redução de produtos qúımicos, a alteração de formas de condução da

vinha para minimizar o stress h́ıdrico, a gestão da água da rega, o uso de máquinas

agŕıcolas de tração elétrica e o recurso a energias renováveis, assim como a robótica

móvel autónoma, demonstram o quanto o setor da vinha e do vinho está sedento de

mudança.
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A monitorização inteligente, onde a recolha de dados é natural e incorpora IA,

pertence a uma área de investigação que tem um longo historial. Realmente, desde

muito cedo se percebeu que só seria posśıvel avançar no conhecimento e no apoio à

tomada de decisão com base em (muitos) dados, fossem eles provenientes de qualquer

tipo de fonte, pois todos contribuem para uma caracterização detalhada e rica da

envolvente da cultura. A IA veio abrir um vasto leque de aplicações, que são muitas

vezes pensadas numa lógica de mimetizar o conhecimento humano e, assim, processar

os dados de uma forma mais abrangente e correlacionada com outros eventos.

O trabalho de investigação que aqui se apresenta foi desenvolvido em estreita relação

com trabalho de campo, e num contexto em que vários projetos de investigação

da equipa de trabalho estava em curso, visando compreender que mais-valias se

poderiam extrair ou melhorarias a introduzir nos processos de monitorização de

proximidade. Além disso, e graças à colaboração em vários projetos de investigação

como o INNPort (Otimização do processo de envelhecimento do vinho do Porto

Tawny. Cooperação para a Inovação, Referência PA 55333, financiado pelo

Programa de Desenvolvimento Rural, PRODER), SIAPD (Sistema Integrado de

Apoio ao Combate de Pragas e Doenças, POCTEP/INTERREG) e DATI (Digital

Agriculture Technologies for Irrigation efficiency, um projeto PRIMA – Partnership

for Research and Innovation in the Mediterranean Area), foi posśıvel conceber um

conjunto de aplicações inovadoras e premiadas. De facto, o Prémio Vintage Ciência

IVDP 2020, promovido pelo Instituto dos Vinhos do Douro e Porto, foi atribúıdo

ao artigo publicado “Distributed monitoring system for precision enology

of the Tawny Port wine aging process” (Morais et al., 2018), e atingiu-se o

3.o lugar no concurso Lab2Innovation, com prémio pecuniário de 2.000,00 Euro,

no âmbito do projeto Lab2Business, operação NORTE-01-0246-FEDER-000011,

cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) através do

NORTE 2020 (Programa Operacional Regional do Norte 2014/2020) com o trabalho

“MILDOFF – Equipamento pessoal de deteção precoce e previsão de

mı́ldio da videira”. Até mesmo a abordagem inovadora da plataforma mySense

foi um dos projetos selecionados, de entre 14, para participar na TNC18: GÉANT

– Intelligent networks, cool edges?, entre os dias 10 e 14 de junho de 2018, em
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Trondheim, Noruega, na sequência de uma candidatura ao desafio Lightning Talks.

As secções seguintes salientam as principais conclusões deste trabalho. Perspetivam-

se, também, posśıveis linhas de trabalho futuro, que devem ser levadas a cabo no

caminho dif́ıcil de tornar a viticultura mais resiliente e sustentável.

6.1 Principais conclusões

Como principais conclusões que se podem extrair deste trabalho extenso e multifa-

cetado, destacam-se:

• Desenvolvimento de sistemas baseados em IA e aprendizagem automática,

com vista a serem facilmente incorporados numa plataforma de IoT. A

plataforma mySense constituiu-se como ferramenta de desenvolvimento e de

testes, permitindo construir toda a pipeline de processamento necessário à

classificação, bem como as estruturas necessárias aos pedidos e respostas HTTP.

Poder-se-á concluir que se alcançou um dos objetivos que consistia em dinamizar

e vulgarizar o uso de sistemas de IA sobre dados, podendo, agora, ser replicados;

• Conceção, implementação e ensaio, em condições reais de utilização, de um

dispositivo embebido IoT completamente autossuficiente, de baixo custo e de

fácil instalação na vinha, para a previsão do mı́ldio da videira, com identificação

e caracterização de pâmpanos, recorrendo a IA. Da experiência de uso e dos

ensaios realizados não só em vinhas, mas também em pomares de macieiras e

olivais, poder-se-á concluir que tal sistema, cujo ponto forte reside no uso de

abordagens de IA para classificar objetos nas imagens captadas, representa uma

enorme mais-valia na monitorização inteligente;

• Demonstração da versatilidade de soluções baseadas em IA para as aplicações

de classificação automática cujo objetivo seja a contagem de insetos capturados

em armadilhas de campo. No caso de estudo, um conjunto de imagens com

exemplares de traça da uva que foram anotadas e permitiram ao utilizador
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(neste caso, mySense) acompanhar o número de insetos capturados numa base

diária. Poder-se-á concluir que o uso de ferramentas de deteção e de classificação

de objetos, como o YOLO (v4), permite a criação expedita de aplicações

de monitorização inteligente. Os resultados obtidos com esta estratégia de

contagem, isto é, descarregado o modelo do classificador num sistema embebido

do tipo Orange Pi para a classificação local de imagens locais, mostram as

potencialidades da computação distribúıda, tornando secundário o envio de

imagens para o servidor remoto. O facto de poder ser só transmitido o valor das

contagens poderá significar eventuais vantagens de redução da largura de banda

e tempo de transmissão, tornando o VineInspector compat́ıvel com protocolos

de baixo volume de dados como, por exemplo, LoRaWAN ou SigFox;

• Conceção, implementação e gestão de uma rede distribúıda de monitorização do

processo de envelhecimento do vinho do Porto Tawny. No caso estudado, poder-

se-á concluir que é extremamente importante montar um sistema de aquisição

de dados e, sobretudo, correlacionar os vários parâmetros com outros eventos

(análises qúımicas, provas sensoriais, entre outros) por forma a criar importantes

datasets para o treino de modelos de envelhecimento de assinatura, permitindo

afinar/ajustar a temperatura e mesmo a injeção de, por exemplo, oxigénio, para

manter a heterogeneidade e a identidade do produto, enquanto a qualidade do

vinho é substancialmente aumentada, para um mesmo peŕıodo de tempo;

• Desenvolvimento de serviços baseados em abordagens de IA para acrescentar

valor à cadeia de produção do sector da vinha e do vinho, dos quais se destaca a

identificação automática de castas de videira. A experiência ganha num trabalho

da equipa de investigação com o Instituto dos Vinhos do Douro e Porto para

a mimetização das operações de classificação de castas de videira por parte

dos classificadores (recursos humanos altamente treinados em ampelografia),

permitiu concluir que uma abordagem de IA aporta melhores resultados do que

técnicas convencionais de processamento digital de imagem. Em boa verdade,

o trabalho realizado nesta avaliação e comparação de metodologias permitiu

compreender que modelos de classificadores treinados com inúmeras imagens

descarregados para dispositivos móveis, ou mesmo para a plataforma mySense,
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é uma enorme mais-valia no contexto de ajudar na necessidade de criar processos

rápidos e automáticos para a fiscalização no campo, certificação e de regulação,

potenciando, ainda mais, serviços verdadeiramente úteis aos stakeholders do

sector da vinha e do vinho.

6.2 Perspetivas de trabalho futuro

O mundo da Agricultura está, de facto, em franca mudança. Dir-se-ia mesmo que

está em curso uma transição agŕıcola, ou mesmo uma revolução na agricultura. Fala-

se em Agricultura 4.0, mas a componente humana está a ter, também, um papel

preponderante. Será, assim, a agricultura de futuro, a 5.0. No contexto das atuais

alterações climáticas, das várias transições já em curso e com uma taxa de adoção

de tecnologias da indústria no sector primário da agricultura cada vez maior, é

fundamental consolidar todos os processos de gestão com base em dados. Apontado

por muitos, a fase atual do desenvolvimento humano, biológico, tecnológico, social,

está num ponto onde todas os vetores de evolução se juntam, na expectativa de criar

um melhor conhecimento.

Este tese é mais um pequeno contributo para o desenvolvimento tecnológico numa

perspetiva de já se criar algum conhecimento, naquilo que muitos anteveem como

a próxima etapa, o data insight. Assim, poder-se-ão enumerar alguns aspetos que

merecem destaque de mais desenvolvimentos no futuro.

• Beneficiando de uma interface privilegiada com a RDD, pretende-se aumentar

o dataset de imagens foliares de videiras alargando-o a mais castas e aos vários

estados fenológicos;

• Monitorização de todos os estados fenológicos das videiras usando imagens que

são continuamente adquiridas pelo VineInspector, sendo que, para isso, será

necessário expandir o dataset de treino com mais imagens e mais classes. A

deteção automática destes estados fenológicos é de extrema relevância, uma vez

que muitas operações culturais na vinha dependem de alterações fenológicas;
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• Desenvolver funcionalidades/novos casos de estudo para outras culturas, como

pomares de macieiras e olivais;

• Desenvolver modelos que correlacionem os dados ambientais recolhidos com

os registos de insetos, de forma a prever quando estes irão aparecer com

mais intensidade e, assim, realizar os tratamentos necessários para prevenir e

minimizar os danos;

• Na ótica de classificação, desenvolver modelos para a contagem de cachos e

respetivo volume aproximado, para ser usado por um sistema VineInspector

transportado por um trator e/ou robô e fazer uma estimativa de produção.

O conteúdo seria enviado para um canal espećıfico da plataforma mySense,

avaliado por um motor de IA e, dessa forma, seria estimada a produção;

• Correlacionar dados das várias Estações Meteorológicas Automáticas, cujos

dados estão alojados na plataforma mySense, com as imagens de fenologia (e

não só), para desenvolver melhores modelos de previsões de fenologia e mesmo

de produção, afinados não à região mas sim a pontos espećıficos, de acordo com

a localização de cada VineInspector.
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Buinickaitė, A. (2017b). Are Large Investments Necessary to Obtain the Benefits
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De Bei, R., Fuentes, S., Gilliham, M., Tyerman, S., Edwards, E., Bianchini, N.,

Smith, J., and Collins, C. (2016). Viticanopy: A free computer app to estimate

canopy vigor and porosity for grapevine. Sensors, 16(4):585. 60, 71

Deep Cognition, I. (2020). Deep cognition: Deep learning studio. https://

deepcognition.ai/. 76

Delgado, J., Gagliardi, P.M.and Rau, E., Fry, R., Figueroa, U., Gross, C., Cueto-

Wong, J., Shaffer, M., Kowalski, K., Neer, D., Sotomayor-Ramirez, D., Alwang, J.,

Monar, C., Escudero, L., and Rivera, A. (2011). Nitrogen Index 4.4, User Manual.

[Online]. Available: https://vtechworks.lib.vt.edu/bitstream/handle/

10919/69932/4975_Nitrogen_Index_4_4_User_Manual_final.pdf. Accessed:

October 2019. 65

Delgado, J. A., Kowalski, K., and Tebbe, C. (2013). The first nitrogen index app

for mobile devices: Using portable technology for smart agricultural management.

Computers and electronics in agriculture, 91:121–123. 65, 71

Dyrmann, M., Karstoft, H., and Midtiby, H. S. (2016). Plant species classification

using deep convolutional neural network. Biosystems Engineering, 151:72 – 80.

75

Easlon, H. M. and Bloom, A. J. (2014). Easy leaf area: Automated digital image

analysis for rapid and accurate measurement of leaf area. Applications in plant

sciences, 2(7):1400033. 60, 71

Easlon, Hsien Ming (2016). Easy-Leaf-Area. Dispońıvel online em https://github.
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174 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 179
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em https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/571305/

EPRS_BRI(2015)571305_EN.pdf. Consultado a 25 de novembro de 2021. 32

Kabilan, N. and Selvi, M. S. (2016). Surveillance and steering of irrigation system

in cloud using wireless sensor network and wi-fi module. In 2016 International

Conference on Recent Trends in Information Technology (ICRTIT), pages 1–5.

23, 28, 71

Kalisperakis, I., Stentoumis, C., Grammatikopoulos, L., and Karantzalos, K.

(2015). Leaf area index estimation in vineyards from uav hyperspectral data,

2d image mosaics and 3d canopy surface models. The International Archives of

Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 40(1):299.

38, 39, 71
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Ložnjak, S., Kramberger, T., Cesar, I., and Kramberger, R. (2020). Automobile

classification using transfer learning on resnet neural network architecture.

Polytechnic and design, 8(1):59–64. 78

Lu, J., Miao, Y., Huang, Y., Shi, W., Hu, X., Wang, X., and Wan, J. (2015).

Evaluating an unmanned aerial vehicle-based remote sensing system for estimation

https://doi.org/10.5281/zenodo.5101341
https://doi.org/10.5281/zenodo.5101341


REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 185
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NASA (2021a). Landsat 1. Dispońıvel online em https://landsat.gsfc.nasa.

gov/satellites/landsat-1/. Consultado a 25 de novembro de 2021. 30
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Granados, F. (2015). Quantifying efficacy and limits of unmanned aerial vehicle
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online em https://www.accenture.com/us-en/insights/interactive/

agriculture-solutions. Consultado a 22 de novembro de 2021. 3

Withers, S., Gongora-Castillo, E., Gent, D., Thomas, A., Ojiambo, P., and Quesada-

Ocampo, L. (2016). Using next-generation sequencing to develop molecular

diagnostics for pseudoperonospora cubensis, the cucurbit downy mildew pathogen.

Phytopathology, 106(10):1105–1116. 119

https://vitibot.fr/?lang=en
https://www.vitirover.fr/en-robot
http://wall-ye.com/
http://wall-ye.com/
https://www.accenture.com/us-en/insights/interactive/agriculture-solutions
https://www.accenture.com/us-en/insights/interactive/agriculture-solutions
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alvo de um pedido de patente europeia que se encontra neste momento em fase de

avaliação:

EP3889653. Equipment to determine the degree of risk of occurrence

of mildew in productive rows. Raul Manuel Pereira Morais Dos Santos, Maria

Isabel Mendes Guerra Marques Cortez, Emanuel Soares Peres Correia, Joaquim João

Moreira De Sousa, Jorge Miguel Ferreira Da Silva Mendes, Filipe Baptista

Neves Dos Santos

https://data.epo.org/publication-server/document?iDocId=6653407

201

https://data.epo.org/publication-server/document?iDocId=6653407




B Publicações relacionadas
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