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1. Enquadramento 

 
O presente documento insere-se na atividade 2 do plano de ação do Projeto Des Agro 4.0, cofinanciado 

através do FEDER, e promovido pela parceria constituída pela DOLMEN, RUDE, UTAD e IPCB. Ao longo do 

documento será apresentada, de uma forma concreta e concisa, a informação mais relevante obtida na 

reunião técnica realizada com a empresa fornecedora de tecnologia, passível de ser aplicada/utilizada por 

empresas do setor agroalimentar e agroindustrial dos territórios do Douro Verde e da Cova da Beira. 

A informação constante ao longo do documento consistirá sobretudo na descrição sumária da solução 

tecnológica, desenvolvida por empresas nacionais e internacionais, as vantagens e desvantagens da sua 

incorporação em modelos de negócio, as informações obtidas através de breves demonstrações do modo 

de funcionamento dos softwares realizadas ao longo da reunião, a identificação de desafios/dificuldades 

de utilização das tecnologias por parte dos empresários, e sempre que possível, os respetivos montantes 

de investimento para a sua aquisição, os custos de exploração provenientes da sua utilização, bem como 

os potenciais impactos económicos destas tecnologias na gestão das atividades empresariais. 

Para cada reunião técnica foi estruturado previamente um guião de entrevista, que permitiu orientar o 

progresso da mesma. As questões constantes no guião da entrevista foram elaboradas através de uma 

consulta, análise e reflexão da informação constante no Diagnóstico e Mapeamento de Inovações 

Tecnológicas, output da Atividade 1.1 do projeto, e da pesquisa nos meios digitais das empresas 

fornecedoras das soluções tecnológicas (websites, redes sociais, notícias, artigos, canais de Youtube, etc.).  

As informações constantes no presente documento irão sustentar, em parte, os conteúdos a produzir no 

âmbito dos dossiers de inovação do modelo técnico-económico de cada atividade económica do setor 

agroalimentar e agroindustrial visada pelo projeto.  

 

2. Data e hora, participantes e formato de realização da reunião  
 

Data: 09h00 do dia 15/04/2021; 

Participantes:  

• AGROINSIDER – José Rafael, Camila Fernandez, Patrícia Lourenço e Vanessa Duarte;          

• RURIS – André Lopes, Catarina Pereira e Filipe Melo.  

Formato: Zoom. 

 

3. Setores económicos alvo de aplicação  
 

• Produção de Cereja e Vinha, mas também produção de outras culturas frutícolas e cereais. 
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4. Descrição da tecnologia  
 

4.1.  Caracterização geral da empresa e dos seus produtos/serviços 

 

A Agroinsider é uma plataforma de observação e gestão do território de maneira eficiente, permitindo ao 

utilizador ter acesso a imagens da sua exploração (resolução de 10m x 10m) através de satélites que 

orbitam a superfície terrestre.  

Estas imagens permitem ao utilizador saber o índice de clorofila da sua cultura, ou seja, a sua taxa 

fotossintética, permite saber o teor de água nas folhas e alguns parâmetros do solo, tais como a sua 

condutividade elétrica, a humidade ou a temperatura. Assim o utilizador, através destas imagens, 

consegue diferenciar várias zonas distintas dentro das suas parcelas, promovendo decisões mais 

eficientes, conseguindo diminuir o uso e o desperdício de água, fertilizantes e fitofármacos, melhorando 

a produtividade da cultura e reduzindo substancialmente os gastos, visto que, vão ser aplicadas as 

quantidades necessárias para cada zona do pomar. Estes satélites, possibilitam ao utilizador aceder a 

imagens da sua parcela, com intervalo de tempo de 5 dias entre a captação das mesmas, e são 

denominados de Sentinel 1 e Sentinel 2.  

O Sentinel 1 é um satélite de sensor ativo que mesmo com nebulosidade ou chuva é capaz de captar 

imagens da parcela permitindo ao utilizador ter conhecimento de parâmetros do seu solo (condutividade 

elétrica, humidade, temperatura). Esta capacidade deve-se ao facto da informação que é recebida pelo 

satélite advir de energia libertada pelo satélite sob a forma de onda eletromagnética, resultando a 

imagem final dos comprimentos de onda que retornaram ao satélite. Estes tipos de ondas não são 

afetados por alterações meteorológicas.  

O Sentinel 2 é um satélite de sensor passivo, isto significa que só capta radiação originária de uma fonte 

que não seja o satélite, neste caso, o sol. Embora observe diferentes tipos de comprimentos de onda, a 

meteorologia adversa (nebulosidade, chuva, etc.) dificulta, podendo até impedir, a leitura das imagens da 

parcela. Este satélite através do índice NDVI permite ao utilizador saber o índice de clorofila na folha, e 

através do índice NDWI o teor de água na folha. Estas imagens apresentam-se com três cores, o verde 

que significa que naquela zona da parcela não existem anomalias, o amarelo informa o utilizador que 

existe determinada anomalia, e este deve resolve-la num curto espaço de tempo, e a cor vermelha 

significa que naquela zona da parcela existe uma anomalia muito grave e o utilizador deve corrigi-la de 

imediato.  

A nebulosidade ou as chuvas podem afetar as imagens do satélite Sentinel 2, mas as imagens do satélite 

Sentinel 1 nunca são afetadas pelas condições atmosféricas adversas devido a se tratar de um satélite de 

leitura radar. No caso das imagens recolhidas pelo satélite Sentinel 2, como o utilizador tem acesso às 

imagens quando o satélite passa na sua exploração e essa passagem ocorre com intervalos de tempo de 

5 dias, o utilizador pode estar sujeito a não receber imagens todas as semanas devido ao mau tempo. 

A plataforma, através das imagens dos Satélites (Sentinel 1 e Sentinel 2), monitoriza parâmetros como o 

índice de clorofila nas folhas ou o índice de teor de água na folha. Através do índice de clorofila na folha 

o utilizador consegue saber a taxa fotossintética da cultura (valores muito altos significa muita taxa 

fotossintética) e através do índice de teor de água na folha é possível ao utilizador perceber se tem que 

regar ou se tem excesso de água, em certas zonas da sua parcela.    

Também é possível saber, devido às imagens dos satélites, as texturas dos solos através da condutividade 

elétrica dos mesmos (solos mais arenosos – menor condutividade elétrica; solos mais argilosos – maior 

condutividade elétrica). Com estas diferenças que o utilizador pode encontrar na sua parcela, consegue 
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definir o plano de fertilização da cultura por zonas, corrigir o solo só nas zonas que considere necessário, 

e até gerir a rega a administrar nas diferentes zonas.  Num futuro próximo a Agroinsider também irá 

introduzir na sua plataforma a possibilidade de o utilizador ter acesso à temperatura do solo da sua 

exploração.   

A Agroinsider não faz monitorização de pragas e doenças nas culturas, mas pode eventualmente ser 

percetível, através das imagens dos satélites, a diferença do índice de clorofila nas folhas em certas zonas 

da parcela, e isso indicar que o utilizador tem na sua exploração uma determinada praga ou uma doença, 

o que na aplicação se poderá traduzir num alarme amarelo. No entanto, a Agroinsider não especifica qual 

o tipo de praga ou doença. Normalmente não acontece em culturas como a vinha ou cereja porque são 

culturas onde predominam os tratamentos preventivos, e não os tratamentos curativos. 

A maioria dos trabalhos que a empresa tem vindo a desenvolver direciona-se à produção de cereais, no 

entanto em Portugal também já têm produtores de vinha. Embora com interesse de intervenção em 

pomares de cereja, até ao momento ainda não desenvolveram qualquer trabalho para essa cultura 

agrícola. 

O utilizador inscrito na plataforma da Agroinsider tem acesso às imagens da sua parcela, através da 

Agroinsider Web App ou da Aplicação num dispositivo móvel (tablet ou telemóvel), com um intervalo 

de tempo de 5 dias, sendo que, esse acesso tem um custo de 250€ por ano. Se o utilizador pretender ter 

acesso às imagens da sua parcela, e consequente aconselhamento técnico por parte da Agroinsider, de 

forma a melhorar os resultados da sua campanha, este serviço tem um custo de 250€ por mês. 

 

4.2.  Emparelhamento do software com equipamentos 

 

O utilizador apenas necessita de adquirir a aplicação para um dispositivo móvel ou aceder à plataforma 

através da web. De acordo com os serviços prestados atualmente pela empresa, não é necessário adquirir 

nenhum equipamento, pois os únicos serviços referem-se à disponibilização das imagens satélites aos 

produtores. No entanto, já começaram a desenvolver partes do programa para integrar sondas de 

humidade do solo na App, mas não querem aumentar muito esse tipo de soluções para evitar que o preço 

aumente excessivamente para o utilizador, uma vez que conforme referido pela empresa, o mercado 

ainda não valoriza esse serviço. 

 

4.3.  Competências necessárias na ótica do utilizador 

 

Para que o utilizador consiga aproveitar devidamente a plataforma da Agroinsider, necessita de ter 

algumas competências de base acerca do funcionamento de alguns equipamentos, nomeadamente: 

smartphones (sistemas android), a App Playstore para proceder ao download da aplicação, e saber 

aceder a ambientes a Web, para acesso à plataforma.  

Se o utilizador pretender efetuar a sua própria análise das imagens satélite, necessita de deter na sua 

atividade empresarial esse conhecimento agrícola, de forma a tirar o maior partido da análise das 

mesmas. 
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4.4.  Serviços Prestados pela Empresa  

 

A Agroinsider apresenta dois serviços distintos dentro da sua plataforma. O utilizador ter acesso às 

imagens e efetuar a própria análise de dados, ou então recorrer ao aconselhamento técnico da 

Agroinsider. Conforme referido anteriormente, o envio das imagens até ao utilizador tem um custo de 

250€ por ano, mas este fica responsável por analisar os dados e tomar as decisões de gestão da 

exploração. A Agroinsider reúne 2 vezes por ano (uma antes da campanha e uma depois) com o utilizador, 

aconselhando-o e dando estratégias para melhorar o rendimento da cultura e reduzir custos (rega, 

fertilizantes), sendo que, esta consultoria tem um custo de 250€ por mês. A reunião com o utilizador 

antes da campanha tem como objetivo preparar a mesma, de modo a que este tenha conhecimento as 

condições da sua parcela, diferenciando as várias zonas da mesma, permitindo assim evitar desperdícios 

de água e fertilizantes. No final da campanha a Agroinsider reúne novamente com o utilizar de modo a 

avaliar o rendimento da campanha, e preparar a próxima consoante os resultados históricos obtidos.   

Tal decisão dependerá do grau de gestão eu o produtor pretenda para a gestão da sua atividade, bem 

como da dimensão/produtividade da sua cultura. É importante sublinhar que este não é um serviço que 

apresenta resultados imediatos. Embora os alertas comecem a partir do momento da recolha de imagens, 

resultados mais precisos serão obtidos a partir de 3/4 anos de utilização das imagens. 

 

 

4.5.  Demonstração do software 

 

Canal do Youtube Agroinsider: https://www.youtube.com/channel/UCxbXOMu0y3xalOOa3GtcjgQ 

Site da Agroinsider: https://agroinsider.com/# 

Exemplo da utilização da plataforma da Agroinsider: https://agroinsider.com/app.b8969d62.mp4 

Agroinsider Web App: https://agromap.agroinsider.com/login 

Site de acesso ao satélites (Sentinel 1 e 2): https://sentinel.esa.int/web/sentinel/home 

 

 

Figura 1 - Imagem captada pelo Sentinel 1, relativamente à condutividade elétrica do solo. 

https://www.youtube.com/channel/UCxbXOMu0y3xalOOa3GtcjgQ
https://agroinsider.com/
https://agroinsider.com/app.b8969d62.mp4
https://agromap.agroinsider.com/login
https://sentinel.esa.int/web/sentinel/home
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Figura 2 - Imagem captada pelo Sentinel 2, relativamente ao NDVI. 

 

Figura 3 - Imagem captada pelo Sentinel 2, relativamente ao NDWI. 

 

4.6.  Requisitos Mínimos e Requisitos Obrigatórios 

 

A plataforma da Agroinsider pode ser utilizada tanto por pequenos como grandes produtores, não 

existindo parâmetros mínimos que justifiquem o investimento a realizar por parte do utilizador. Neste 

momento a Agroinsider trabalha com Associações de Produtores, nomeadamente na produção de cereais 

no Alentejo, o que permite abranger áreas de maior dimensão, facilitando assim a sua utilização. Nas 

pequenas explorações o utilizador pode não conseguir beneficiar tanto da tecnologia como nas 

explorações de maior dimensão. 

 

4.7.  Investimentos/ Custos de Exploração 

 

Tabela 1 - Investimentos/ Custos de Exploração 

Rubrica Quantia (€) s/IVA 

Software (licença anual): acesso às imagens dos 
satélites 

250€/ano 

Software: acesso às imagens dos satélites + 
Assistência e Aconselhamento técnico 

250€/mês 
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4.8.  Impacto da atividade económica 

 

• Aumento da produtividade das parcelas; 

• Redução da mão-de-obra associada ao maneio da exploração, a partir do momento em que o 

utilizador consegue aproveitar devidamente os benefícios de análise das imagens de satélite 

plataforma; 

• Maior controlo no uso dos fertilizantes e fitofármacos, podendo originar em alguns casos 

menores quantidades a fornecer à exploração, ou até mesmo maiores quantidades. 

 

5. Notas Finais 

 

A empresa referiu estar disponível para participar em ações de divulgação/disseminação que venham a 

ser realizadas no âmbito do projeto, e disponíveis em integrar futuros projetos piloto.  

 

 

 


