
 

  

Ver de longe e de perto para grandes resultados

sondas de capacitância, tensiómetros, câmaras de pressão, etc), é possível de forma simples e integrada na plataforma              
Irristrat™, dotando o agricultor de instrumentos fundamentais para a obtenção de óptimos resultados. Estes equipamentos 

Através da utilização de imagens aéreas e do seu cruzamento com as informações e leituras no campo registadas no                  
Irristra™, o serviço Agrozoom fornece ao agricultor informação sobre vigor vegetativo, homogeneidade e consistência,   

hidrosoph.com

Análise da variabilidade
espacial das culturas

a partir de imagens
de satélite

O serviço

NDVI - Análise de Rigor

com uma escala de cor, analisa-se o vigor vegetativo da cultura nas várias parcelas. Esta análise permite

 Análise do vigor vegetativo da cultura num momento específico
 Comparação temporal (vários períodos)
 Comparação espacial (várias parcelas)
 Análise da relação Produção final/Vigor nas várias fases da cultura

Consistência

desvios são consistentes e também se o desenvolvimento da cultura se comporta de forma esperada com o 
seu ciclo. Para além disso é também possível analisar os impactos das intervenções de fundo.

 Análise do vigor vegetativo da cultura num momento específico
 Comparação com outros momentos e outras parcelas

terreno. Uma vez cruzada esta informação com a do Irristrat™, pode-se facilmente comparar também 
parcelas com diferentes localizações e decidir sobre os melhores pontos de monitorização no terreno.

 Homogeneidade da parcela
 Identificação de zonas problemáticas
 Representatividade

Análise de Homogeneidade
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Um exemplo em pivots

informação como nunca viu

                                   

O serviço

Vigor

Nesta imagem a variabilidade espacial do vigor vegetativo da cultura foi representada 
sob a forma de um mapa de um índice de vegetação, calculado com base na quanti-

Aqui consegue-se localizar onde está instalada a sonda e comparar o valor nesse ponto 
com o resto da parcela.

Homogeneidade

da informação do mapa da imagem. Quanto mais elevado este índice (verde escuro), 
maior o vigor vegetativo. Pelo contrário, quanto mais baixo (vermelho), menor o vigor.

Representatividade

A sonda está localizada no quarto escalão representando aproximadamente 30% da 
parcela. Assim sendo, a gestão da rega poderá ser feita tendo em conta que 20% da 
área está acima da representatividade da sonda e os restantes 50% da área estão 
abaixo.

 em acção

Decisões fundamentadas
Com esta interpretação das estatísticas das áreas, 

-
santes para avaliar a viabilidade económica de algumas 
intervenções de fundo, nomeadamente: drenagens, 
melhoramento do sistema de rega e fertilizações, entre 
outros.

Análise
de vigor

Análise de
Homogeneidade

 Consistência
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Média de NDVI

ZONAS COM PROBLEMAS

excesso de vigor e possiveis causas

Imagem de NDVI
 

COMENTÁRIOS TÉCNICOS

VARIABILIDADE

% de àrea em cada intervalo de vigor
(NDVI)

INTERPRETAÇÃO

Relação com NDVI de outros momentos
e outras parcelas, com a produção,
fertilização, rega, etc

TABELA DE ÍNDICE

gestão de rega inteligente Irristrat™. Integramos e desenvolvemos equipamento de monitorização e ajudamos os agricultores e associações de produtores prestando serviços de 
consultoria e formação em gestão de rega e agricultura de precisão.
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