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Nestes meses “encaixamos” computadores e  sensores LIDAR (2D ou 3D), e 

câmaras estéreo, multi-espectrais e térmicas, num módulo de inteligência, 

que permitirá automatizar quase qualquer uma plataforma móvel - com um 

relativo baixo custo - e assim desenvolver plataformas robóticas para realiza-

ção automática de várias tarefas tais com: Monitorização, Pulverização, Poda, 

Monda, Deservagem e Colheita selectiva. Vejam só, este módulo é capaz de 

realizar: 

• Mapeamentos 3D da vinha em tempo real; 

• Detectar de forma automática os pés  de videira (permitindo operações 

junto da videira); 

• Mapeamento do vigor vegetativo partindo dos sensores (e assim infor-

mar o vitivinicultor da variabilidade da sua vinha, ou mesmo realizar ope-

rações culturais ou aplicar tratamentos fitossanitários de forma mais precisa); 

• Planeamento de trajectórias considerando o declive da vinha e o centro de massa do robô (garantir 

segurança da máquina e pessoas);  

• Localização do robô sem recurso a receptores GNSS (GPS) (imaginem que o GPS falha o robô irá conti-

nuar a funcionar)  

• Calibração automática de mapas obtidos pelo robô com imagens satélite (google, esri, sentinel).  

Aproximando-nos do final do Projecto ROMOVI, torna-se importante fazer um ponto de situação dos avan-

ços e principais conquistas, atingidas no projecto.  Foram vários meses de desenvolvimento e de testes no 

terreno, com avanços e recuos, para finalmente chegarmos a resultados muito relevantes para robotização 

das vinhas do Douro.  



• e por fim a segmentação de imagens 

satélite (verde zonas de vinha) para 

calibração dos mapas obtidos pela pla-

taforma robótica ...  
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A plataforma do robô está também a preparar-se para os desafios da vinha de encosta. Foram criadas no-
vas ferramentas para torná-la mais robusta e com isso aumentar o seu tempo de funcionamento autóno-
mo. O programa que controla o robô permite ver e gerir a trajectória no terreno, garantir a segurança e 
observar os dados por ele recolhidos está já em fase de testes, e será demonstrado no final do projecto.  
 
Mais do que apresentar imagens numa newsletter, pretendemos realizar uma apresentação pública dos 
resultados finais do projecto, e para tal iremos realizar um Dia Aberto com demonstração prática do RO-
MOVI, nos finais de Novembro (semana 18 a 22). Registe já na sua agenda e venha ver o futuro! 

• agora um mapa 3D da vinha, com segmentação dos troncos e mapa da dimensão da canópia.  

Deixamos algumas imagens a ilustrar algumas destas funcionalidades: 

•  vejam o módulo a efectuar uma detecção automática de pés de videira a uma cadência de 10 qua-

dros por segundo... 


