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Background!
Qual o caminho que queremos seguir…

Será a Agricultura de Precisão/Digitalização um processo reversível ?!



Markets$$$$$



Conceito

Precision agriculture (PA) or satellite farming or site-specific crop management (SSCM) is a farming management
concept based on observing, measuring and responding to inter and intra-field variability in crops. The goal of
precision agriculture research is to define a decision support system (DSS) for whole farm management with the
goal of optimizing returns on inputs while preserving resources (Alex McBratney, 2003)

Precision agriculture is now 'mainstream' in agriculture and is playing a key role as the industry comes to terms
with the environment, market forces, quality requirements, traceability, vehicle guidance and crop management
(John Stafford, 2013)

Site-specific management (SSM) for agriculture is the management of soils and crops according to localized
conditions within a field. (F.J. Pierce and E.J. Sadler. 1997)

1993  - North Central Regional Committee on Site-Specific Management (NCR180)

The State of Site-Specific Management for Agriculture
Published by: American Society of Agronomy, Crop Science Society of America, Soil Science Society of America



Previous research topics and crops (ex of PA journal)

Remote sensing
Crop soil Spatial Variability
Crop yield
N apllications
Desease
VRT
Crop Sensors
Math. modelling
Management zones
Soil Ec
GPS/Guidance
Image analysis
Weed detection
Geostatistics
Wireless sensors
PA adoption
Soil sensors

Tópicos publicados entre 
2011 - 2014

Wheat
Corn/maize
Grape
Rice
Apples
Citrus
Coffee
Sugar beet
Soy bean
Pasture
Palm
Rape
Olive
Tea
Barley

Temas e Culturas



Agricultura de Precisão (conceito)
https://www.ispag.org/about/definition (Braga et al., 2019)

• Full Definition:

Agricultura de Precisão é uma estratégia de gestão que reúne, processa e analisa dados temporais, 
individuais e espaciais e os combina com outras informações para apoiar as decisões de gestão de acordo 
com a variabilidade estimada para melhorar a eficiência no uso de recursos, produtividade, qualidade, 
rentabilidade e sustentabilidade da produção agropecuária

• Succinct Definition

Agricultura de Precisão é uma estratégia de gestão que considera a variabilidade temporal e espacial
para melhorar a sustentabilidade da produção agrícola.

https://www.ispag.org/about/definition


Cultura do Milho…um caso de estudo de produtividade e conta de cultura (2008)



(IndexMundi, 2017)

-------------------21 % - -----------------------------------------------55%----------------------------------------------------62%------------------



(Revista Vida Rural, caderno Nutrição Bovinos de Carne, junho 2013)
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Produtividade média e Composição florística da Matéria 
Seca (I corte + II corte) (kg /ha) 

Leg. Gram. Out.
Total MS: 7578 kg/ha

(6 – 14 t/ha)

65% DMS
(60 – 75% DMS)

(Conceição et al., 2018)



Resumo



O segmentado…

Precision viticulture in Portugal
The begining of a process (2001 - 2002)
Winemap (2005 - 2008)

Methodology
By sampling the field, two kinds of variables were obtained:

• Plant variables (yield and Brix values)
• Soil variables

The aim of Precision Viticulture, on one way to reduce costs and environmental damages,
on the other hand to create lots of diferente wine quality potencial



Precision viticulture in Portugal
Winemap (2005 - 2008)



Ciclo da AP

Coleta de dados – (análise preparatória)

Coleta de dados – (ciclo de produção)



Ciclo/Coleta de dados – (análise preparatória)

Da Parcela
“Mapa de produtividade”

Variação vs
variabilidade 

espacial

Condutividade 
elétrica do solo

Física do solo

Química do solo

Biologia do solo

MDT

MDS

Meteorologia

Solo

Da Cultura

“Mapa de qualidade”Técnica

Processamento e interpretação dos dados



(Quian et al., 2018)

A smartphone-based apple yield estimation application using imaging features and the ANN method in mature period

(Variação)



(Variabilidade)

O objetivo é avaliar e comparar a
variabilidade espacial de dados de
colheita num período de tempo com os
atributos químicos do solo (Grego et al.,
2009).

A variabilidade da produtividade das
culturas tende a acompanhar a do solo,
por isso, torna-se necessário conhecer a
relação espacial entre elas

https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/660146/variabilidade-espacial-e-temporal-dos-mapas-de-colheita-e-dos-
atributos-quimicos-do-solo-em-votuporanga-sp

https://repositorio.ufes.br/bitstream/10/8265/1/tese_9397_Dissertacao-Eduardo.pdf

(Santos, 2015)



Condutividade elétrica (aparente) do solo
Instrumentos

Classes



Condutividade elétrica do solo

The Application of EM38: Determination of Soil Parameters, Selection of Soil Sampling Points and Use in Agriculture 
and Archaeology  (Heil & Urs Schmidhalter, 2017)

Table 1. Overview with literature of relationships between 
EM38-ECa and salinity. (84)

Table 2. References indicating relationships between EM38-ECa 
and soil texture (32)

Table 3. Literature describing relationships between EM38-ECa 
and parameters of soil water. (40)

Table 4. Literature indicating derivations of soil types and 
patterns as well as further soil parameters from EM38-ECa. 
(54)

Table 5. Literature describing selection of areas for soil 
sampling with EM38-ECa. (14)

Table 6. Composition of literature with derivations of 
yield maps, management zones and selection of areas 
for fertilization with EM38-Eca (50)



Coleta de dados – (análise ciclo de produção)

Da Cultura

Do solo

Variação vs
variabilidade 

espacial e temporal

Meteorologia

Da Planta

Teor de humidade

Técnica(s)

Deteção Remota

(aérea)

Sensórica in situ Robótica

Imagens de satélite

Imagens de drone

Dendrómetro, sensor fluxo seiva, humidade na folha, temperatura da folha/fruto

Evapotranspiração

Processamento e interpretação dos dados
Sensors for measuring plant phenotyping: A review (Qiu et al., 2018)



Coleta de dados – (análise ciclo de produção)

“Mapa de produtividade”

“Mapa de qualidade”

Mapa de infestantes

Vision-Based Preharvest Yield Mapping for Apple Orchards (Roy et al., 2018)

Using Worldview Satellite Imagery to Map Yield in Avocado (Persea
americana): A Case Study in Bundaberg, Australia (Robson et al., 2017)

Spatial variation in yield and quality in a small apple orchard
(Aggelopoulou et al., 2009)

Spatial and Temporal Distribution of Ecballium elaterium in
Almond Orchards (Blank et al., 2019)

Mapa de pestes e 
doença

Spatial distribution of homopteran pests and beneficial insects in
an orchard and its connection with ecological plant protection
(Kozár et al., 2004)

UAV-Based Crop and Weed Classification for Smart Farming
(Lottes et al., 2017)



Deteção Remota (Sentinel-2, vinha)

NDVI (n=473)

Parcela total Linha plantação

Mín 0,19 0,29

Máx 0,59 0,51

Média 0,39 0,39

DP 0,05 0,03

CV 14,04 8,64



Deteção Remota (Sentinel-2 vs Drone (RGB) - Ameixa



Deteção Remota (Drone RGB - Olival)



A Aplicação
VRT
VRA

Componente instrumental



Processamento e operacionalidade dos dados



Isobus, como criar e 
importar para um 
terminal  um mapa de 
aplicação de adubo a 
taxa variável
(Conceicao et al., 
2021)

https://www.youtube.com/channel/UCNINqF5RLVXMwV0w5zraP7A



E porque a 
Agricultura de 
Precisão não é 
um milagre do 
sucesso….



É um processo de tomada de decisão – é um exercício que requer parar… e 
pensar!



Um novo colega/uma nova ciência

• Não se cansa

• Tem uma infinita paciência

• Não se zanga

• Esta disponível a toda a hora

• Nunca estudou Agronomia

• Não é responsabilizada pelo que diz

E atenção!



Os fundamentos…

Agricultura de Precisão (AP)

+ as culturas, os SIG, …



São meios de diagnóstico, gestão e trabalho de equipa



https://pplware.sapo.pt/ciencia/existem-4-inovacoes-tecnologicas-que-podem-ajudar-as-pessoas-a-viver-ate-200-anos/

Existem 4 inovações tecnológicas que podem ajudar as pessoas a viver até 200 anos
Engenharia genética, medicina regenerativa, hardware em Saúde e IA em saúde

LEONARDO é um novo robot bípede que consegue saltar,
voar e até andar de skate

https://www.fira-agtech.com/c/fira

https://www.visartech.com/blog/how-virtual-and-augmented-realities-help-agriculture/



National Training Center for 
Technological Innovation in the 

Agroforestry Sector (InovTechAgro)

Obrigado!

http://www.inovtechagro.pt/

http://www.inovtechagro.pt/

