ENVI® CROP SCIENCE
TENHA O CONTROLE
DO CULTIVO EM
SUAS MÃOS
BENEFÍCIOS
Avaliar rapidamente a saúde das
culturas em áreas agrícolas
de pequeno ou grande porte

Identificar, de forma eficiente,
áreas com estresse ou
infestação de insetos
Usar, de forma econômica,
fertilizantes, pesticidas e água
para maximizar o rendimento
Destaca e realiza a contagem de
mudas, facilitando a identificação
de falhas no plantio

Operações agrícolas atuam com
margens muito estreitas. Um ponto
chave para obter bons resultados e
máxima rentabilidade é otimizar a
quantidade de insumos agrícolas em
busca do máximo rendimento. Na
prática, atingir esse objetivo, não é
tão simples, já que os métodos
convencionais de inspeção de campo
são demorados e onerosos. Atrasos
na detecção de pragas e/ou
infestação de insetos de uma parcela
do cultivo, pode acarretar a perda de
toda a produção. O manejo da
adubação sem monitoramento
adequado pode resultar também num
alto custo operacional em
comparação ao uso controlado de
fertilizante num longo prazo.
Atualmente as imagens adquiridas
por satélites e Drones/UAV oferecem
modos eficientes e eficazes para a
inspeção e o monitoramento de
culturas em áreas agrícolas. As
técnicas de sensoriamento remoto
podem, então, ser empregadas na
identificação de regiões sujeitas ao
estresse do cultivo e indicar
exatamente onde atuar para
remediar a situação. Este tipo de
análise fornece as informações
necessárias para determinar quando,
onde e quanto de água, pesticidas e
fertilizantes são necessários para a
produção de uma cultura saudável.

MINIMIZAR PERDAS PARA
MAXIMIZAR A PRODUÇÃO
O ENVI CROP SCIENCE processa
dados multiespectrais para extrair,
facilmente, informações sobre o
desenvolvimento e a saúde do
cultivo; até mesmo para aqueles
usuários com pouco ou nenhuma
experiência com técnicas de
sensoriamento remoto. O ENVI
CROP SCIENCE fornece um
conjunto de ferramentas capaz de
orientar os produtores como obter
máxima produtividade com perda
mínima.

Resultado da ferramenta Crop Counter
para uma plantação de videiras. Imagem
PLEIADES © CNES 2016, distribuição
Airbus DS.

Requisitos
O ENVI Crop Science requer uma
licença ENVI 5.4 ou superior.

HOTSPOT ANALYSIS

CROP COUNTER

A partir de análises estatísticas
geoespaciais comprovadas, a
ferramenta Hotspot
Analysis
determina quais regiões necessitam
mais atenção. Os resultados das
análises fornecem informações que
ajudam na aplicação de técnicas de
agricultura de precisão, otimizando a
utilização de fertilizantes ou
pesticidas, evitando a aplicação onde
não há necessidade.

Com a ferramenta Crop Counter é
possível extrair com precisão a
quantidade, posição e o tamanho
individual das plantas, estimar o
rendimento do cultivo, além de
quantificar e localizar as falhas no
plantio. O Crop Counter também
fornece informações referentes à
sanidade das plantas tanto em
valores absolutos como em relação
ao cultivo.

Área de cultivo (acima), NDVI (centro) e o
resultado gerado pelo Hotspot Analysis
(abaixo).

RESULTADOS FÁCEIS E
PRECISOS EM UM CLICK

DISPONÍVEL PARA DESKTOP E NUVEM, O CROP SCIENCE
INTEGRA-SE FACILMENTE NAS SUAS OPERAÇÕES DIÁRIAS.
PERMITE AOS USUÁRIOS UTILIZAREM
IMAGENS DE SATÉLITE E VANT

A partir de ferramentas fáceis de
usar; agrônomos, analistas de
SIG e profissionais da área de
agricultura de precisão possuem
condições de extrair o máximo de
informações das suas imagens,
num curto espaço de tempo,
tornando-se assim uma
ferramenta essencial para análise
de tomada de decisão.
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