Oportunidade de atualização
em agricultura irrigada:
Workshops I e II em Manejo da
Irrigação, na Esalq
dias 16 e 17 / abril / 2019 – número de vagas: 40
• Workshop I em Irrigação Digital: aplicativos
Android e ios para manejo da irrigação e
fertirrigação nas culturas de citros, café e
hortaliças
inscrição: http://fealq.org.br/informacoes-do-evento/?id=772
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dias 9 e 10 / julho / 2019 – número de vagas: 40
• Workshop II em Irrigação Digital: aplicativos
para smartphones e tecnologia de drones
aplicados ao manejo da irrigação por
gotejamento e pivô central
inscrição: http://fealq.org.br/informacoes-do-evento/?id=773

Local: departamento de engenharia de Biossistemas da eSAlQ/USP, Sala H2, Av. Pádua
Coordenador: Prof. rubens duarte coelho
(eSAlQ/USP)
Objetivo: demonstrar o uso de smartphones
e da tecnologia de “computação em nuvem”
aplicados ao manejo da irrigação, com base
em aplicativos para Android e ioS (Apple), de
modo tal, que seja possível controlar em tempo
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dr. Rubens Coelho é professor da esalq-UsP, membro
da aBid e das sociedades Brasileira e americana de
engenharia agrícola. tem um consistente trabalho em
irrigação de precisão, focando a avaliação da umidade
do solo, com ênfase no alcance da tensiometria e das
sondas FdR, para atender toda a gama de produtores,
facilitando-se a implantação de boas práticas no manejo
da agricultura irrigada, seja na orientação de 57 teses
de pós- graduação, como no trabalho para capacitar
a assistência técnica junto aos produtores irrigantes e
grandes empresas, nos últimos anos
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• Drones: Imagens Aéreas de Alta Resolução
– características e especificações de drones multirrotores e asas fixas para irrigação de precisão;
conceitos em sensoriamento remoto e resoluções
de sensores; câmeras multiespectrais e termais
disponíveis para drones; Softwares para planejamento de missões automáticas; Preparação de
planos de voos; Softwares para processamento
de mosaicos de imagens; Análise de histograma
e calibração radiométrica das imagens; Álgebra
de bandas de imagens e geração de índices de
vegetação (ndVi) e de stresse hídrico (cWSi).
Alocação dos sensores de umidade no campo
(tensiômetro, Tdr e Fdr) com base em imagens de alta resolução da área irrigada.
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