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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: 10h00 do dia 21/05/2021; 

Participantes:  

• ÁREA400 – Paulo Pereira;          

• RURIS – André Lopes, Miguel Matos e Filipe Melo.  

Formato: Microsoft Teams 

 

3. Setores económicos alvo de aplicação  
 

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

 

4.1.  Caracterização geral da empresa  

A Área400 é uma empresa de prestação de serviços especializada em Agricultura de Precisão. Os técnicos 

apresentam uma vasta experiência em investigação e aplicação de novas tecnologias na Agricultura, 

estando a empresa presente no mercado há mais de 10 anos.  

A empresa preocupa-se com a comunicação com os seus clientes, de forma a que estes compreendam as 

dificuldades e os desafios propostos, mantendo uma comunicação de agrónomo para agrónomo. Um dos 

objetivos da Área400 é apresentar produtos e serviços da mais alta qualidade, mas sem nunca 

comprometer o retorno do investimento aos seus clientes.  

A empresa apresenta vários serviços de apoio ao cliente que permitem a este praticar uma Agricultura de 

Precisão na sua exploração. Através de imagens de drones conseguem calcular o NDVI, PCD, PPR, PVR e 

SAVI percebendo se existem fatores produtivos limitantes, estimar produções, gerir a rega e fazer uma 

colheita seletiva. Também calculam a Condutividade Elétrica aparente do solo de modo a saber a sua 

textura, drenagem, densidade de sementeira e até determinar a fertilização. Fazem colheitas de solo 

georreferenciadas com base na variabilidade espacial do terreno garantindo representatividade das 

amostras, para posteriormente proceder às análises de solos. Trabalham na gestão de rega através da 

otimização de sistemas, definição de setores, ligação a sondas de rega e estações meteorológicas. Prestam 

serviços de Consultadoria, dando apoio para a interpretação de dados e ajuda à tomada de decisão, e 

serviços de Altimetria de Precisão e Modelo Digital do Terreno. 

 

 

4.2.  Serviços prestados pela empresa 

Os serviços prestados pela Área400 são vocacionados principalmente a culturas perenes, ou seja, 

vocacionados a vinhas ou pomares de cereja, entre outros frutícolas.  

As imagens drone permitem calcular vários índices, como o NDVI, o NDWI, o PCD, o PPR, o PVR e o SAVI. 

O NDVI (Índice de Vegetação por Diferença Normalizada) permite monitorizar o índice de clorofila nas 

folhas e estimar a produtividade da cultura. O NDWI (Índice de Água por Diferença Normalizada) 

possibilita monitorizar a quantidade de água na planta, avaliando o seu stress hídrico, de maneira a 

melhorar a gestão da rega por parte do empresário agrícola. Os restantes índices (PCD, PPR, PVR e o SAVI) 

monitorizam a pigmentação das folhas da cultura, permitindo perceber se a cultura apresenta carências 

nutricionais, e se é necessário aplicar mais ou menos fertilizantes em certas zonas dos pomares.  

Através das imagens captadas por drone, o utilizador, no caso da vinha, também consegue monitorizar o 

controlo da maturação das uvas, valorizando a cultura através de uma segmentação da vindima. 
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Figura 1 – Imagem captada por um drone, relativamente ao NDVI. 

 

A empresa não monitoriza diretamente as pragas ou as doenças, mas através das imagens dos drones, 

conseguem perceber que efeitos essas pragas ou doenças provocam na cultura. Quando existe uma 

quebra do vigor vegetativo da cultura, pode significar a presença no pomar de alguma praga ou doença, 

sendo que, as imagens permitem perceber quais as zonas do pomar mais atingidas. 

Os técnicos da Área400 dirigem-se à exploração do cliente quando solicitado pelo mesmo e fazem um 

voo, ou se necessário mais que um, com o drone, que emite imagens com uma resolução de 1cm x 1cm. 

Posteriormente o utilizador terá acesso às imagens dos drones através da Internet, de um browser 

normal, num Sistema de Informação Geográfica (QGIS). Este software, gratuito, permite a visualização e 

análise dos dados georreferenciados da exploração do empresário agrícola. 

A empresa consegue monitorizar a condutividade elétrica aparente do solo de uma exploração através 

de um condutivímetro. Este aparelho é rebocado por uma Moto4, que percorre todas as linhas do pomar, 

e conta com a presença de 2 bobines, uma que emite o sinal para o solo e outra que recebe esse sinal. 

Encontra-se automaticamente ligado a um GPS que faz um mapa da condutividade elétrica aparente do 

solo ao longo do pomar, permitindo saber também a sua textura, drenagem, densidade e até a fertilização 

das diferentes zonas da exploração. Esta monitorização permite ao utilizador maneios diferenciados da 

rega (setores de rega), da fertilização e dos controlos de maturação. 
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Figura 2 - Medição da condutividade elétrica aparente do solo, com o auxílio de um condutivímetro. 

 

 

Figura 3 - Exemplo de um mapa de uma exploração relativamente à Condutividade Elétrica Aparente do Solo (0,5 
metros de profundidade). 

 

Outro serviço prestado pela empresa é a Altimetria de Precisão para caracterização da variabilidade 

espacial, que permite ao utilizador conhecer o movimento superficial da água, muito importante quando 

é planeada a implementação dos setores de rega, e conhecer a drenagem do solo. Este levantamento 

topográfico dá informação como o declive, para movimento da maquinaria, e altimetria centimétrica 

para cálculo de sistemas de rega. 
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Figura 4 - Exemplo de um mapa de uma exploração relativamente à Altimetria (m) e às Curvas de Nível (m). 

 

Sempre que o cliente recorre aos serviços da Área400, principalmente às imagens de drones ou análises 

de solo georreferenciadas, a empresa presta assistência técnica. Todos os serviços efetuados pela 

empresa têm como objetivo ajudar o cliente a melhorar o rendimento da sua atividade e, portanto, o 

aconselhamento é essencial.  

Não existe possibilidade de o utilizador aceder aos dados de forma autónoma em alguma plataforma, sem 

a intervenção dos técnicos da Área400. A empresa envia os resultados dos serviços prestados para o e-

mail do cliente. 

A Área400 presta serviço de consultadoria mesmo que o empresário agrícola não possua hardware, mas 

a utilização do hardware nas explorações facilita o aconselhamento por parte da empresa. Atualmente já 

instalam Sondas de Rega e apesar de não instalarem Estações Meteorológicas, fazem o aconselhamento 

de potenciais fornecedores desse equipamento ao empresário agrícola, de forma a trabalharem em 

conjunto com as empresas que as comercializam e a Área400 (p.ex: Wisecrop). 

 

 

4.3.  Competências necessárias na ótica do utilizador 

O cliente não necessita de nenhuma competência quando contrata os serviços da Área400, visto que, 

estes prestam todo o apoio, e aconselhamento técnico necessário ao mesmo. 

 

4.4.  Serviços de formação 

Como se trata de uma empresa que presta serviços, a empresa não presta serviços de formação ao 

cliente. 
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4.5.  Demonstração do Software 

Site da Área400: https://www.area400.pt/ 

Vídeo de apresentação da empresa: https://www.youtube.com/watch?v=csGH1xkLsQI 

 

4.6.  Requisitos Mínimo e Requisitos Obrigatórios 

Tanto um pequeno produtor como um produtor de maior dimensão podem recorrer aos serviços da 

Área400 de forma a aumentar a rentabilidade da sua atividade.  

A Área400 apresenta um conjunto de serviços diferenciados e, portanto, não existem parâmetros 

mínimos que justifiquem o investimento realizado por parte do empresário agrícola.  

Quando se refere às imagens captadas pelos drones, em pomares de cereja, se existir rede anti-granizo, 

não é possível captar imagens da cultura devidamente, que permitam calcular os vários parâmetros 

necessários. A chuva ou o vento em excesso também prejudicam o voo por parte do drone. A existência 

de folhas nas árvores é imprescindível para que os índices possam ser calculados e o cliente tire proveito 

das imagens de drone. 

 

 

4.7.  Investimentos/ Custos de Exploração 

 

Tabela 1 - Custos dos Serviços prestados pela empresa. 

Serviços Quantia (€) s/IVA por hectare1 

Levantamento da Condutividade Elétrica 
aparente 

37€ 

Altimetria de Precisão (MDT) para 
caracterização da variabilidade espacial 

15€ 

Recolha de amostras e processamento em 
laboratório 

25€ 

Cartografia dos nutrientes 6€ 

Voo de Drone 30€ 

 

 

 

 

 
1 A estes valores acresce a deslocação, valor estimado de forma individual, dependendo da distância ao 
local da exploração. 

https://www.area400.pt/
https://www.youtube.com/watch?v=csGH1xkLsQI
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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 da análise das imagens de drone e dos 

restantes elementos fornecidos pela empresa; 

• Otimização da aplicação de fertilizantes e fitofármacos evitando desperdícios e gastos 

desnecessários. 

 

 

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. 

 


