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SMART EVERYWHERE 



(R) EVOLUÇÃO DA AGRICULTURA

O termo Agricultura de Precisão tem mais de 38 anos

Mas entretanto 
tudo mudou…

http://www.agrocompany.agr.br/agricultura-de-precisao.html



(R)EVOLUÇÃO DA AGRICULTURA
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(R) EVOLUÇÃO DA AGRICULTURA

http://juancarlerias.blogspot.pt/

A Agricultura de Precisão é um 
tema abrangente, sistémico e 

pluridisciplinar. 

https://www.embrapa.br/

Sistema de gestão integrado de dados, 
informação e tecnologias, centrado no 

conceito de que a variabilidade de 
espaço e tempo influencia os 

rendimentos das culturas.

O objetivo é gerir de forma inteligente, 
como um todo, cada processo 

envolvido no sistema de produção 
agrícola, e não apenas por exemplo as 

aplicações de fatores de produção ou o 
mapeamento de outputs.

Não se esgota no uso de ferramentas de 
tecnologia de ponta. Os seus 

fundamentos podem ser empregues no 
dia-a-dia das propriedades: maior 

organização e controlo das atividades, 
dos gastos e da produtividade em cada 

unidade de área. 



(R) EVOLUÇÃO DA AGRICULTURA

De repente está tudo a ficar SMART e “ligado”

The Economist, 28/04/2007

https://www.cropscience.bayer.com

Temos ao nosso dispor um conjunto de ferramentas 
para a agricultura que pode fazer uso dos sistemas para 

medição e/ou deteção de parâmetros ou de alvos de 
interesse no agroecossistema (solo, planta, pragas e 

doenças e clima)



(R) EVOLUÇÃO DA AGRICULTURA

Fonte:  Accenture, 2015 

A evolução imparável das tecnologias de informação e comunicação coloca hoje
inúmeros desafios e cria novas oportunidades na construção da agricultura inteligente.

O novo paradigma é de facto a informação, a forma como tratamos essa informação e de 
que forma ela nos permite colher benefícios a jusante.



(R) EVOLUÇÃO DA AGRICULTURA

http://www.nesta.org.uk/news/precision-agriculture

As empresas agrícolas são hoje (ou podem ser) verdadeiros ecossistemas 
digitais, onde fluem enormes quantidades de dados de forma ininterrupta.



PORQUÊ?

Necessidades  Alimentares

Redução de custos

Alterações Climáticas

Pegada Ecológica

Temos que ser mais eficientes:
- Onde cultivamos
- O que cultivamos 
- Como cultivamos.

http://www.nationalgeographic.com/foodfeatures/feeding-9-billion/



NECESSIDADES ALIMENTARES

Em 2050 vamos precisar de alimentar + 2 biliões de pessoas

http://www.nationalgeographic.com/foodfeatures/feeding-9-billion/

Quando pensamos nas ameaças ao 
meio ambiente, imaginamos carros e 
chaminés, e não o nosso jantar. Mas a 
verdade é que a nossa necessidade de 

comida pode representar um dos 
maiores perigos para o planeta.



NECESSIDADES ALIMENTARES

http://www.nationalgeographic.com/foodfeatures/feeding-9-billion/

Quase toda a produção de alimentos novos nos próximos 25 anos terá de vir de terras 
agrícolas existentes.



ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

http://integrateclimate.org/de/our-focus/long-page/



PEGADA ECOLÓGICA

Por cada 100 Kcal de grão que usamos para alimentar um animal recebemos apenas 40
novas calorias de leite, 22 de ovos, 12 de galinha, 10 de porco e 3 de carne de vaca.



REDUÇÃO CUSTOS

http://www.agriculturadeprecisao.org.br/upimg/publicacoes/pub_factors-related-to-adoption-of-precision-agriculture--technologies-in-southern-brazil--anselmi-a-a-c-bredemeier-federizzi-lc-molin-jp-icpa-2014-24-02-2016.pdf

A crença comum é de que a produtividade é 
função da irrigação, mecanização, produtos 

químicos, etc…
Numa agricultura inteligente a produtividade é 
função “também” dos dados, da informação, da 

otimização, do conhecimento, etc…



DESAFIOS

https://ccafs.cgiar.org/commission#.Wy9tRSAnaHs

A comunidade mundial deve operar dentro de três limites:
 A quantidade de alimentos que podem ser produzidos 

num determinado clima.
 A quantidade necessária por uma população em 

crescimento e em modificação.
 O efeito da produção de alimentos no clima.



OLHAR PARA O FUTURO



OLHAR PARA O FUTURO

Monitorizar

e

Analisar

para

Atuar

+ Qualidade + Produção + Eficiência + Sustentabilidade  – Impacto – Custo 

http://oregonprogress.oregonstate.edu/winter-2017/digital-farm-very-near-future
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MONITORIZAR PARA AGIR

1998 MF Fieldstar precision farming circle



MONITORIZAR PARA AGIR

GEOLOCALIZAÇÃO

Deteção Remota
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VANT

Aplicações e sensores remotos
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Rede de sensores wireless
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A ÚNICA FORMA DE:
IDENTIFICAR HETEROGENEIDADE

ONDE SE ENCONTRA?
QUAL A CAUSA?

A ACÇÃO CONDUZ A UM BENEFÍCIO? 
É POSSÍVEL/NECESSÁRIO AGIR?

Ambiente

TEMPO

As culturas agrícolas são caracterizadas por heterogeneidade devido a fatores estruturais, como as 
características pedo-morfológicas e outras dinâmicas, como as práticas de cultivo e o clima sazonal.

Essa variabilidade causa diferentes respostas fisiológicas, com consequências diretas sobre a produção.



APLICAÇÕES – “PRESENTE REAL”

http://www.greenaerotech.com/what-is-ndvi/

NDVI

http://inteliagro.com.br/condutividade-eletrica-aparente-cea/

CEa

Mapas de Produtividade

http://agronegociointerior.com.br/agricultura-de-precisao/

VRT

http://www.cema-agri.org/page/2-precision-seeding

VRI

http://www.ladirrigation.net/agricultural-irrigation/advanced-technology/

Sensores

https://www.terra-pro.net/

http://milhoamarelo.pt/ferramentas/plataformas/

Satélite

UAVs

https://bezoarsoftware.com/use-artificial-intelligence-agriculture/



APLICAÇÕES – “FUTURO REAL”

https://www.engineering.com/

AI

Automação
Robótica

http://www.ecorobotix.com/en/

Sensores

https://sensorglobe.com/
http://www.intelydrone.com/index.php?lan=EN

Realidade Aumentada

http://www.naranjastorres.com/las-google-glass-tambien-entienden-de-agricultura/

AgriBIGData

http://www.industrytap.com/big-data-precision-agriculture-will-
feed-9-billion-2050/41575



APLICAÇÕES



APLICAÇÕES



APLICAÇÕES



Ambiente
Operacional

Dados Informação Inteligência

Recolha
Processamento

e Exploração
Análise
e Ação

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Relationship_of_data,_information_and_intelligence.png

DOS DADOS À INTELIGÊNCIA

O grande desafio hoje é transformar os dados, que as atuais tecnologias 
de informação e comunicação recolhem, em informação útil a ser 

disponibilizada à administração e aos decisores, no campo e no 
escritório, de forma a serem tomadas decisões mais inteligentes.



A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

https://www.linkedin.com/pulse/how-we-feed-4-billion-africans-simon-carpenter

O que aconteceu e onde?
O que está a acontecer e onde?
Porque aconteceu e onde?
O que vai acontecer e onde?
O que quero que aconteça e onde?

Quero responder a 5 questões:



UM CAMINHO…

http://www.lelamobile.com/content/48933/Traditional-leaders-want-more-support-for-farmers/ http://www.newsweek.com/vertical-farms-across-world-385696

Mas ainda temos realidades muito distintas no presente

O volume da informação não significa qualidade da informação.

Não se deve aplicar o mesmo modelo indiscriminadamente em toda a parte.

É um facto. Nunca tivemos acesso a tanta informação nem tantos meios tecnológicos ao 
nosso dispor
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