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Nos Estados Unidos e em alguns países da Europa surgiu 
nos anos oitenta do século passado um novo conceito de 
gestão, assente basicamente na aplicação de novas 
tecnologias que permitem ao agricultor:
 1. um conhecimento preciso das potencialidades e 

das limitações dos seus campos agrícolas;
 2. a tomada de consciência de que, numa mesma 

parcela de terreno, as características dos solos são 
variáveis e que esta variabilidade se reflecte na 
produção.

Ponto de partida para a Agricultura de Precisão



Nos primeiros tempos, a grande divulgação desta tecnologia 
foi realizada em máquinas de colheita, onde a associação 
da tecnologia GPS («Global Positioning System») com 
sensores de débito de massa permitiram a elaboração de 
mapas para monitorização da produtividade.



O conceito de Agricultura de Precisão está normalmente 
associado à utilização de equipamento de alta tecnologia 
(seja «hardware», no sentido genérico do termo, ou 
«software») para:
- avaliar, ou monitorizar, as condições numa 
determinada parcela de terreno;
- aplicar os diversos fatores de produção (sementes, 
fertilizantes, fitofármacos, reguladores de crescimento, 
água, etc.) em conformidade.



Tanto a monitorização como a aplicação diferenciada, ou à 
medida, exigem a utilização de tecnologias recentes:
- sistemas de posicionamento a partir de satélites (GPS - 
«Global Positioning System»);
- sistemas de informação geográfica – SIG (GIS - 
Geographic Information System);
- sensores eletrónicos, associados quer a reguladores 
automáticos de débito nas máquinas de distribuição quer a 
medidores de fluxo nas máquinas de colheita.



AP – sistema de cultura que visa a gestão da 
variabilidade temporal e espacial das parcelas com o 
objetivo de melhorar o rendimento económico da 
actividade agrícola, quer pelo aumento da 
produtividade e/ou qualidade quer pela redução dos 
custos de produção, reduzindo também o seu impacte 
ambiental e risco associado (Braga & Pinto, 2011).

Na prática, o que diferencia a agricultura de precisão é a 
preponderante componente de gestão da variabilidade 
espacial quer da produtividade quer dos recursos.



AP – Gestão diferenciada e oportuna.
Otimização de recursos e fatores de produção no espaço e 
tempo com recurso a TICEs com o objetivo de maximizar o 
retorno económico de forma sustentável e reduzir o risco. 

TICE – Tecnologias de Informação, Comunicação e Eletrónica



1. O aumento do rendimento dos agricultores, alcançado 
por duas vias distintas, mas complementares: 

a) a redução dos custos de produção;
b) o aumento da produtividade (e, por vezes, também da 

qualidade) das culturas.

2. A redução do impacte ambiental resultante da 
actividade agrícola, relacionado com o rigor do controlo da 
aplicação dos factores de produção que deverá ser feita, tanto 
quanto possível, na justa medida das necessidades das 
plantas. 



AGRICULTURA CONVENCIONAL PRECISÃO

Campo.....



Fonte: Projeto Aquarius - UFSM



Actualmente, os exemplos mais comuns de AP estão 
relacionados com a aplicação diferenciada no espaço de:
- sementes e plantas;
- fertilizantes; 
- fitofármacos; 
- água de rega.

Justifica-se, sobretudo, devido:
- elevado peso económico que estes factores normalmente 
representam nos custos totais das culturas;
- facilidade de relacionar o seu nível de  utilização com a 
produtividade alcançada pelas culturas;
- maior ou menor, impacte ambiental que podem ter.



Monitorização do solo
Principais  características de uma parcela de terreno:
- tipo de solo (textura e estrutura);
- capacidade de armazenamento de água;
- teor em nutrientes;
- pH;
- matéria orgânica.

Outras características igualmente responsáveis pela 
variabilidade espacial da produtividade das culturas: 
- declive;
- exposição ao sol;
- existência de pragas e/ou doenças.



Medição da Condutividade Elétrica aparente do solo (ECa)

Sensor de Resistência eléctrica 
(Veris 2000XA)

Herdade da Revilheira (Reguengos de 
Monsaraz), Fevereiro 2013 (Serrano, 2014)

Cartografia dos solos



Correlações ECa versus parâmetros do solo (Fev 2013)

(Serrano, 2014)

Parâmetros DUALEM Veris       

Humidade, % 0.338* 0.379*

Argila, % ns 0.262*

Limo, % 0.323* 0.315*

Areia, % ns -0.479*

Matéria Orgânica, % ns 0.617**

pH 0.531** 0.524**

P2O5, mg kg-1 0.458* 0.597**

K2O, mg kg-1 ns 0.460*

NO3, mg kg-1 0.458* 0.555**



Amostragem convencional Amostragem geo-referenciada

Potássio sem variação – 103 mg/kg
Resultado pontual expressa toda a 
parcela

Potássio variação – 96 a 196 mg/kg
Considera-se a variabilidade dos 
resultados

 (Giotto, 2010)



Monitorização da cultura
Principais  características a avaliar numa cultura:
- vegetação/biomassa;
- índice de área foliar;
- clorofila/azoto;
- conforto/stress hídrico;
- pragas e doenças.

Principais  ferramentas tecnológicas para monitorização:
- Imagens de satélite;
- Drones + sensores;
- Sensores próximos (Green Seeker, SPAD meter).



Monitorização da cultura
Diversidade das culturas:
- Tipos de folhas;
- Disposição;
- Anuais/permanentes;
- “Textura” (varia no tempo e espaço) e “estrutura” (tipo)

Ferramentas e tecnologias a usar:
- Sensores mais adequados
- Resolução temporal
- Resolução espacial
- Alertas



Índice de vegetação - valor estimado a partir de dados obtidos 
por deteção remota utilizado para quantificar a cobertura do 
solo por vegetação. 

NDVI («Normalized Difference Vegetative Index» - Índice de 
Vegetação de Diferença Normalizada) é o mais largamente 
utilizado a nível global.

NDVI é calculado através da razão entre a reflectância no 
vermelho e no infra vermelho próximo, as duas bandas mais 
afetadas pela absorção da  clorofila nas folhas e pela 
densidade de vegetação verde na superfície do solo e 
também porque fornecem um contraste máximo entre solo e 
vegetação.

Monitorização da cultura - vegetação





NDWI, Índice de Água por Diferença Normalizada 
(«Normalized Difference Water Index»)

 Relacionado com o conteúdo de água presente nas folhas;
 Valores próximos de 1 (vegetação densa com elevado teor de 
água);
 Valores próximos de -1 (vegetação com baixo teor de água);



Imagens de satélite
Identificação e análise 
de anomalias
Deteção precoce
Rendimento agrícola

https://www.agroportal.pt/proje
to-innoace-divulga-manual-de-
boas-praticas-agricolas-com-im
agens-de-satelite/



Seara de cevada dística para malte e cerveja
Gestão da cultura utilizando como ferramenta imagens de 
satélite NDVI (Ferro Palma, et al. 2020)

Fatores determinantes para 
o sucesso da cultura:

- Escolha da variedade;
- Fertilização azotada;
- Precipitação / Rega.



Seara de cevada dística para malte e cerveja
Gestão da cultura utilizando como ferramenta imagens de 
satélite NDVI (Ferro Palma, et al. 2020)

Necessidades Hídricas (coeficientes culturais em cereais)

• Fase inicial – da sementeira até 
cerca de 10% de cobertura do solo.
• Fase de desenvolvimento – 
desde 10% de cobertura do solo e 
durante crescimento ativo da planta.
• Fase intermédia – entre a 
floração e a frutificação.
• Fase final – da maturação à 
colheita.

 (Boteta, 2019)



Seara de cevada dística para malte e cerveja
Gestão da cultura utilizando como ferramenta imagens de 
satélite NDVI (Ferro Palma, et al. 2020)



Seara de cevada dística para malte e cerveja
Gestão da cultura utilizando como ferramenta imagens de 
satélite NDVI (Ferro Palma, et al. 2020)

Produtividades de trigo mole (variedade ‘Antequera’) em três regimes 
hídricos durante dois anos agrícolas.

2017/18 2018/19
Regime 
Hídrico

Produção de 
grão (kg/ha)

Precipitação - R0
Rega - R1 e R2

 (mm)

IWUE 
(kg/m3)

Produção de 
grão (kg/ha)

Precipitação - R0
Rega - R1 e R2 

(mm)

IWUE 
(kg/m3)

R0 7083 a 428 2609 c 117
R1 7286 a 144 5,06 5570 a 253 2,20
R2 6932 a 135 5,13 4956 b 230 2,15

R0 - Sequeiro; R1 - Rega a 100% da ETc ao longo do ciclo da cultura; R2 - Rega a 100% da ETc nas fases 
iden ficadas como crí cas, nomeadamente, início do encanamento, emborrachamento, espigamento e 
enchimento do grão
IWUE – eficiência do uso de água de rega



Seara de cevada dística par malte e cerveja
Gestão da cultura utilizando como ferramenta imagens de 
satélite NDVI (Ferro Palma, et al. 2020)

Imagens NDVI 2017/18 – cevada dística em solos “Barros Pretos”

11 Março 30 Abril 15 Maio



Seara de cevada dística par malte e cerveja
Gestão da cultura utilizando como ferramenta imagens de 
satélite NDVI (Ferro Palma, et al. 2020)

Validação das imagens de satélite 
com observação de campo

2

1



Seara de cevada dística par malte e cerveja
Gestão da cultura utilizando como ferramenta imagens de 
satélite NDVI (Ferro Palma, et al. 2020)

O mo vo para as diferenças encontradas está relacionado com problemas de 
encharcamento resultante de um final de Inverno muito chuvoso associado a 
uma emergência tardia.

Nas zonas encharcadas (zona 2) notou-se uma elevada mortalidade de plantas e 
um atraso no ciclo vegeta vo da cevada o que levou a uma menor cobertura da 
solo pela cultura e a um menor vigor vegeta vo das plantas sobreviventes.

Zona de 
amostrage

m

NDVI Teor de 
Clorofila

Biomassa 
total (kg/ha)

Rendimento em 
grão (kg/ha)

Zona 1 0,74 46,9 10657 5018

Zona 2 0,33 47,8   5480 1129



Seara de cevada dística par malte e cerveja
Gestão da cultura utilizando como ferramenta imagens de 
satélite NDVI (Ferro Palma, et al. 2020)

Regressão linear (p<0,001, n=84) entre a proteína do grão (%MS) e o azoto na folha 
bandeira à ântese (%) (a) e leitura SPAD na folha bandeira à ântese (b) (Patanita, 2007).



Seara de cevada dística par malte e cerveja
Gestão da cultura utilizando como ferramenta imagens de 
satélite NDVI (Ferro Palma, et al. 2020)

Que informação agronómica pode ser extraída das imagens com 
u lidade para pra car “Agricultura de Precisão”?

- Diferenciar a densidade de sementeira?

- Diferenciar a fer lização, em especial a azotada?

- Diferenciar a dotação de água de rega?



Seara de cevada dística par malte e cerveja
Gestão da cultura utilizando como ferramenta imagens de 
satélite NDVI (Ferro Palma, et al. 2020)

Cevada dís ca em “Barros Pretos” - 2017/2018 vs 2018/2019

26 Março/2018 21 Março/2019



Olival variedade ‘Arbosana’ com 1111 árvores/ha
Modelo de relação entre a produtividade do olival e o 
índice NDVI obtido a partir do satélite Sentinel 2 (Falcão et 
al. 2020)

Zonas de gestão:
- uma de maior vigor vegetativo;
- outra de menor vigor vegetativo.
Parâmetros observados na azeitona colhida em 20 
árvores em cada zona de gestão;
- produção de azeitona;
- rendimento em azeite.
Imagens de satélite fornecidas pela e empresa 
AgroInsider



Olival variedade ‘Arbosana’ com 1111 árvores/ha

Zonas de gestão (NDVI):
1 (0,13-0,26)
2 (0,27-0,34)

Produ vidade de azeitona:
1 (5499 kg/ha)
2 (7921 kg/ha)

1

2



Olival variedade ‘Arbosana’ com 1111 árvores/ha

Rendimento líquido:
1 (2127 €/ha)
2 (3076 €/ha)

Produ vidade de azeite:
1 (1083 kg/ha)
2 (1416 kg/ha)



Olival variedade ‘Arbosana’ com 1111 árvores/ha

NDVI 
(01/10/2017)

Zonas de 
gestão

Rendimento 
de azeite (%)

Produção de 
azeitona 
(kg/ha)

Produção de 
azeite 

(kg/ha)

Rendimento 
bruto (€/ha)

Redimento 
líquido 
(€/ha)

0,13-0,26 1 19,70 5499 1083 3088 2127

0,26-0,34 2 17,88 7921 1416 4037 3076

Produtividade e dados económicos da parcela em estudo (Falcão, 2019)

Notas: 2,85 €/kg azeite; 961 €/ha de custos variáveis



Olival variedade ‘Arbosana’ com 1111 árvores/ha

Análise / Conclusão
 - O maior rendimento em azeite não 
compensa a quebra de produ vidade
- Diferença de rendimento líquido dentro 
da mesma parcela de 2000 €/ha
- O mizar o sistema

- aumentar produ vidade
- diminuir custos

- Fatores limitantes: solo e água
- rega diferenciada
- água é fator escasso



Olival variedade ‘Arbosana’ com 1111 árvores/ha

Análise / Conclusão
 - Solução

- redução de custos na zona de 
produção 1, por forma a aumentar o seu 
rendimento líquido e diminuir os impactos 
ambientais associados.

- aplicação de fatores de produção na 
justa medida das potencialidades do 
solo/cultura.
- Pequenas diferenças de NDVI ao nível da 
parcela podem significar grandes 
diferenças de rendimento líquido 
associados à mesma.







Satélites versus drones
- Satélites (“textura” e “estrutura” da cultura).
- Drones (contagem de plantas, densidade).

Recomendações:
Estudar o sistema
Usar o relevante para a tomada de decisão
Adquirir novas competências
Aprender com a experiência dos outros
Intensificação → alertas
Compra dos equipamentos que se justificarem



 Ceifeira debulhadora equipada com sensor de débito e 
GPS para elaboração de mapas de produtividade.
 Sensor para medição da condutividade elétrica aparente 
do solo.
 Pulverizador equipado com sensor de azoto OptRx 
para aplicação diferenciada de fertilizantes líquidos em 
tempo real.
 Semeador com variação de débito automática em 
percentagem da densidade de sementeira programada, com 
ligação à consola/GPS do trator.



Obrigado pela 
vossa atenção


