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•

Monitoramento e acesso a dados climáticos em tempo real

•

Melhoria no manejo da Irrigação - economia de água e energia

•

Previsão do tempo mais assertiva

•

Centralização das informações em uma única plataforma

•

Economia de tempo e mão de obra no campo

•

Informações precisas para apoio na tomada de decisões

•

Maior compreensão do microclima em cada região

Monitoramento

Uso da Informação

Benefícios

Manejo da Irrigação

Aumento de Eficiência da Irrigação

Entrada de Maquinário

Redução de Compactação do Solo

Estaçao Meteorológica

Umidade do Solo
Plantio e Colheita
Satellite imaging

Melhoria da Gestão da Equipe no Campo
Redução de perdas através da
identificação rápida nas imagens

Saúde da Lavoura

Em resumo
Adequação do Dashboard da Plataforma Agrosmart:

Histórico de Imagens NDVI:

Confecção de Novo Algoritmo, levando em consideração ARM/ CAD
como metodologia de quantificação do balanço hídrico no sistema solo,
planta e atmosfera visando atendimento às demandas específicas da
equipe de irrigação da Raízen.

Facilidade para acompanhar o desenvolvimento da lavoura. Uma das
melhorias implementadas foi a disponibilização do histórico de
imagens mensais NDVI no sistema, tornando muito mais fácil
comparar a evolução da lavoura ao longo dos meses.

Ótima Assertividade da Previsão do Tempo:
Mais confiança para o planejamento das atividades
A assertividade da previsão no período observado foi próximo a 75%. Ou
seja, dos 79 dias avaliados, a previsão do tempo acertou a ocorrência de
chuva em 59 dias. Além disso, a previsão apresentou um baixo erro médio
em comparação com a precipitação real observada, diferença de apenas 5
mm.

Pontos que já estão
sendo melhorados:

•
•

Maior agilidade no atendimento;
Redução do período offline dos módulos
instalados nos talhões;

Monitoramento das Informações Meteorológicas:
Mais agilidade e confiança na gestão de aplicações, entrada de maquinário
na lavoura plantio e colheita. O monitoramento meteorológico em tempo real
ficou disponível em 60% do período monitorado.

Conclusões – Benefícios e Oportunidades

Benefícios para a Raízen
●

●
●
●

●
●

Centralização das informações em uma única
plataforma
Monitoramento e acesso a dados em tempo real
Economia de tempo e mão de obra no campo
Maior compreensão do microclima em cada região
Irrigação mais precisa - economia de água
Informações precisas para apoio na tomada de
decisões

Oportunidades e Próximos Passos
●
●

Automatização da irrigação (Gavish)
Implementação de rede pluviométrica digital

Marcelo Romão
Engenheiro de projetos agrícolas
Cana-de-açúcar
Raízen

MELHORIA DO MANEJO DA
MANEJO DA IRRIGAÇÃO

"O nosso antigo manejo da irrigação era feito através do
balanço hídrico teórico. Agora, com a plataforma da
Agrosmart a gente tem certeza do que está acontecendo
de fato no campo. Ao cruzar os dados de chuva, clima e
umidade do solo, tomamos decisão com muito mais
segurança, aplicando a quantidade correta de água."

Marcelo Romão
Engenheiro de projetos agrícolas
Cana-de-açúcar
Raízen

REDUÇÃO DA COMPACTAÇÃO
DO SOLO

"A informação de umidade do solo em tempo real me auxilia
na tomar decisões de plantio, colheita e entrada de
maquinário no campo, evitando a compactação do solo."
"A Agrosmart atingiu as
expectativas e foi além"

Naiara Denuncio
Gestora de operações da unidade
Gasa
Raízen

SUPORTE PRESENCIAL E A
DISTÂNCIA

"A interação com a Agrosmart me permite
tirar dúvidas rapidamente, pelo
computador, celular ou presencialmente"

Naiara Denuncio
Gestora de operações da unidade
Gasa
Raízen

MELHORIA DA GESTÃO DA
EQUIPE DE CAMPO

“Antigamente, nós usávamos planilhas o que gerava
problemas de comunicação. Agora, tenho uma gestão online
integrada com toda minha equipe e consigo garantir que
todos tenham acesso a mesma informação, em tempo real.”

VAMOS COMEÇAR
HOJE?

