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Metas da Estratégia Farm to Fork: eixo da sustentabilidade na produção

Redução em 50% do uso de produtos Fitofarmacêuticos 
Redução em 50% do uso de produtos fitofarmacêuticos de elevado risco até 2030. 
Redução da perda de nutrientes em pelo menos 50%, assegurando que não exista 
deterioração da fertilidade do solo. 
Redução do uso de fertilizantes em pelo menos 20% até 2030
25% das terras agrícolas sob agricultura biológica até 2030
alcançar acesso à banda larga rápida até 2025 a todas as áreas rurais para permitir a 
inovação digital
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Desenvolvimento de dois sistema robóticos destinado à inovação 

tecnológica em fruticultura, nomeadamente de pomares de 

prunóideas na região da Beira Interior, visando a:

• pulverização particularizada para controlo de infestantes;

• previsão da produção;



Conceber, desenvolver e testar sistema robótico terrestre autónomo 

destinado à locomoção nas entrelinhas de pomares, incorporando 

câmaras multiespectrais, para que através de algoritmos de análise 

e processamento de dados, seja efetuado:

- o reconhecimento e classificação de infestantes e

- A aplicação localizada de herbicida.





Desenvolvimento de um sistema aéreo para avaliar a precisão das previsões 

de produção por análise de imagens multiespectrais, utilizando, para 

validação:

- a avaliação real da produção com base no método tradicional de 

contabilização da produção de uma amostra de árvores (médias e variâncias);

- a avaliação da eficiência técnica e económica do pomar através de modelos 

empíricos em função da carga;

- a previsão da carga ótima com modelos empíricos para fins de execução de 

uma “monda de precisão”;

- a integração da informação sobre o histórico de anos transatos, as condições 

edafoclimáticas, o estado sanitário e as práticas de fertilização.





Classificação e Reconhecimento de Frutos por Processamento Digital de 

Imagem Para Previsão da Produção 

O algoritmo inicialmente executa um processamento das imagens;



Classificação e Reconhecimento de Frutos por Processamento Digital de 

Imagem Para Previsão da Produção

No caso pratico investigado:

Peso médio por planta: 49,6 kg;

Número de plantas por hectare: 808 plantas;

Previsão de Produção:40,1 t/ha.  
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