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Levando informações

meteorológicas dos 

satélites até o campo



VISÃO GERAL DA SPIRE 

Mais de 
US$ 150 Mi

de capital 
investido

80+
SATÉLITES

em órbita

6
ESCRITÓRIOS 

INTERNA-
CIONAIS 

6-12 
Meses –

Desenvolvimento 
até lançamento

30+ 
Estações Terrestres



UMA EMPRESA MOVIDA POR DADOS 
COLETADOS POR SATÉLITES
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Dados AIS

Dados ADS-B

Dados de Rádio Ocultação



GERANDO VALOR EM DIFERENTES 
INDÚSTRIAS 

Soluções avançadas e inovadoras criadas a partir dos dados coletados pelos satélites

4

Marítima Aviação Agrícola



SPIRE WEATHER –
CLIMA E AGRICULTURA 
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COMO O CLIMA AFETA A AGRICULTURA
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Otimização de irrigação

Gestão da fertilização

Previsão de crescimento de 
culturas

Previsão de pragas

Otimização da colheita

Gestão de riscos climáticos

Gestão pecuária

Seguro e proteção de culturas

Redução de riscos no plantio

Armazenamento e transporte



QUAL É O IMPACTO DO CLIMA NAS 
PRODUÇÕES 
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Até 49% das 

flutuações da produção 
agrícola são causadas 
por fatores climáticos

TEMPERATURA E 
PRECIPITAÇÃO

CLIMA

São os fatores 
climático mais 

importante para 
anomalias de 

produção

Fonte:* Segundo pesquisa publicada na Environmental Research Letters, as variações nos fatores climáticos durante a estação de crescimento de milho, arroz, soja e trigo de primavera foram responsáveis por 20% a 49% das flutuações de produtividade. 
Curiosamente, a pequisa indica que os fatores climáticos mais importantes para anomalias de produção estavam relacionados à temperatura, e não à precipitação como seria de se esperar. Atemperatura média da estação de crescimento e extremos de 
temperatura exerceram um papel dominante na previsão da produtividade das colheitas, disse a autora Dr. Elisabeth Vogel do Centre of Excellence for Climate Extremes e Climate & Energy College da Universidade de Melbourne.

Mas para o futuro 
da agricultura de 
precisão, isso é só 

o começo



EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS ESTÃO 
SE TORNANDO MAIS FREQUENTES 

Eventos climáticos extremos desde 1970

Source : EM-DAR The CRED/OFDA International disaster database

1970 JUNE 

2019



A QUALIDADE DA PREVISÃO DO TEMPO 
ESTÁ ESTAGNADA HÁ ANOS
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• A qualidade da previsão do tempo está 
estagnada desde 2008

1

2 Nenhuma real inovação na 
indústria meteorológica

3 Pouco crescimento na 
quantidade de equipamentos 
de observação climática

Source : Spire Global Inc

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018



SPIRE - UMA NOVA 
REFERÊNCIA PARA A
INDÚSTRIA 
METEOROLÓGICA
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(IMAGE HERE)

▪ Uma constelação de nano-satélites

▪ 80+ nano-satélites em 2019

▪ 100+ nano-satélites até o final de 2020

SPIRE ESTÁ 
REVOLUCIONANDO A
INDÚSTRIA METEOROLÓGICA 

Ao coletar dados atmosféricos em todo o 
planeta para criar previsões de tempo globais

11



COMO FAZEMOS ISSO?

1

2

3

Tecnologia de Rádio Ocultação

Realizando varredura contínua do globo com mais de 80 nanossatélites ao redor do 
planeta, a Spire coleta atualmente 5000 perfis de RO/dia espalhados pelo mundo

Ao comparar a forma como sinais 

em diferentes frequências se 

curvam, a Spire faz uma leitura 

precisa da temperatura, pressão e 

umidade na atmosfera, e utiliza 

essas informações para o seu 

modelo de previsão de tempo.

Os sensores em 

órbita da Spire

captam os sinais dos 

satélites GPS do 

outro lado do planeta.

Ao passarem através 

de uma parte da 

atmosfera, esses sinais 

fazem uma curva.
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UMA COBERTURA GLOBAL E 
VERTICAL 

Tecnologia de Rádio Ocultação

Coletando dados em todo o 
mundo

Dados do solo até 120 km 

Medição imparcial 
Sem instalação de sensores - medições 
mais precisas e sem viés
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(IMAGE HERE)

“Espera-se que 100.000 perfis de rádio ocultação por dia reduzam pela 
metade os erros nas previsões do tempo”

QUAL É O VALOR 
AGREGADO?
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• Cobertura verdadeiramente global - Sem pontos cegos, trazendo 
melhores observações em áreas remotas e com pouca cobertura

• Medição altamente precisa de temperatura, pressão e umidade na 
atmosfera

• Melhor entendimento das condições atmosféricas em nível global, 
gerando uma previsão do tempo de alto valor

• O clima local não é um fenômeno isolado

Fonte: ¹F. Harnisch et. al., “Scaling of GNSS Radio Occultation Impact with Observation Number Using an Ensemble of Data 

Assimilations”, Monthly Weather Review, vol 141, num 12, 4395-4413 (2013)



SISTEMA DE PREVISÃO DE TEMPO DA 
SPIRE

Os dados são processados para fornecer 
previsões de tempo detalhadas

FONTE DE DADOS

CLIENTE

ASSIMILAÇÃO DE 
DADOS

MODELO
API DE PREVISÃO 

DO TEMPO

ENTENDENDO MELHOR AS CONDIÇÕES 
CLIMÁTICAS GLOBAIS

RÁDIO OCULTAÇÃO
DADOS EXCLUSIVOS DA SPIRE

As previsões são entregues por meio 
de uma API intuitiva e fácil de usar

Outras fontes de dados:
• NOAA
• ECMWF 
• Imagens de satélite 
• Balões e outros sensores 
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FORNECENDO PREVISÕES 
INCRIVELMENTE MELHORES 

2015 2018 2022

Satélites Spire
em órbita

Rádio Ocultações 
Spire

Precisão da previsão do 
tempo
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SPIRE FORECAST 
PARA AGRICULTURA 
CONSTRUINDO PARCERIAS DURADOURAS 17



UMA API DE PREVISÃO DO TEMPO 
ESPECIALIZADA PARA AGRICULTURA 
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Previsão de Curto e 
Médio Prazo

Além do básico -
variáveis 

especializadas para 
agricultura

Previsões globais de 
alta resolução

Previsão de tempo 
avançada

Previsão a cada hora 
nas primeiras 24 horas, 

a cada 6 horas até 7 
dias, e histórico de 

previsões

Um conjunto especializado 
de variáveis climáticas, 
incluindo: Umidade e 
temperatura do solo com 
profundidade de até 2m, 
radiação de onda curta e 
longa, calor perdido pelo 
solo, etc.

Previsões de tempo em 
todo o planeta, 
aumentando a 
previsibilidade de eventos 
climáticos em nível local e 
global.

Utilizando as exclusivas 
medições atmosféricas –
uma previsão de alto valor 
para o seu negócio



UM PRODUTO CONSTRUÍDO PARA 

ADICIONAR VALOR À SUA PLATAFORMA

19

Fácil de Usar Expertise de 
Dados

Flexibilidade e 
Customização

Tempo e Esforço

Minimizando o seu esforço e 
criando processos sem 

empecilhos

APIs seguindo padrões de 
mercado - fácil de usar, com 

uma documentação 
detalhada e atendimento ao 

cliente excepcional

Utilize nossos dados e 
capacidade globais no seu 

negócio

Sistema de processamento 
altamente escalável e 

baseado em nuvem para 
melhoria contínua dos 

nossos serviços



VOCÊ PODE REALMENTO IMPACTAR O PROCESSO 

DE DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO 
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Input dos 

clientes
Validação

Melhorias

interativas

Produto Mínimo

Viável

“Com a API fácil de usar da Spire, nosso sistema estava funcionando 
em questão de minutos. Conseguimos realizar sem muito esforço uma 
visualização de prova de conceito para um cliente"
Keith, Presidente, 40GEO

“A Spire é um parceiro ideal, porque eles são inovadores, 
ágeis e focados em tecnologia de ponta” 
Paul Woods, CTO - Global Fishing Watch



EVOLUÇÃO DO PRODUTO DE PREVISÃO 
DO TEMPO DA SPIRE 
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Previsão do tempo global, 

especializada para a 

agricultura 

Previsão global 

competitiva

Melhorando a 

precisão da previsão 

Marco de produto e RO

Uma previsão para 

sua propriedade rural

NÚMERO DE RÁDIO OCULTAÇÕES 

(RELACIONADO AO NÚMERO DE 

SATÉLITES SPIRE EM ÓRBITA)

Solução global 

para local

5 000
10 000

20 000



Previsão de alta resolução em uma 
grande área de interesse

Previsão especializada no local exato da 
sua propriedade rural

Capaz de usar RO, seus próprios sensores 
climáticos ou sensores climáticos próximos

Para empresas interessadas em toda uma 
região

Empresas selecionadas serão convidadas a participar de um teste beta. A inscrição vai 
começar nos próximos meses.

1 2

PREVISÃO METEOROLÓGICA 

LOCALIZADA USANDO DADOS GLOBAIS 



ESTUDO DE CASO
A capacidade de entender o sistema climático global para criar uma 

solução localizada
23



(IMAGE HERE)

DESAFIO 
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● Uma grande multinacional asiática utiliza 
previsão de tempo avançada para avaliar as 
sensibilidades climáticas de suas operações 
(operações em minas, operações de 
transporte ferroviário de carvão e portos)

● Eles estavam usando um serviço 
meteorológico local, que fornece uma 
previsão de alta resolução apenas em um 
país

● Será que a Spire é capaz de fornecer uma 
previsão localizada a partir de seu modelo 
global, com mais qualidade que um 
fornecedor especializado local?



(IMAGE HERE)
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SOLUÇÃO

25

● Previsões hiperlocalizadas em áreas com 
geografias complexas

• 7 minas de carvão pertencentes e operadas pela 

multinacional

• 1 porto

● Principais variáveis avaliadas: vento e temperatura

● Comparar a qualidade da previsão de tempo da 
Spire com a do fornecedor naquele momento



RESULTADO 
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TEMPERATURA VENTO

● A previsão localizada da Spire se mostrou significantemente 
melhor nas previsões de vento e temperatura.



UMA AMOSTRA DO FUTURO
27
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(IMAGE HERE)

UM MODELO 3D GLOBAL DE NUVENS 
EM ALTA RESOLUÇÃO  

● Construído dinamicamente a partir de dados de 
satélites e outras fontes

● Impacto significativo na previsão de 
temperatura e precipitação, especialmente nos
primeiros dias

● Revolucionando o nowcasting
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Spire Observado

ANÁLISE DE NUVENS SPIRE 



(IMAGE HERE)

COMO COMEÇAR?

● Entre em contato para realizar um teste

● Extensão do tempo de teste gratuito para todas
startups

● https://weather.spire.com/

https://weather.spire.com/


33 Rue Sainte-Zithe  |  Luxembourg City    Luxembourg    EU

fabio.mano@spire.com

GERENTE DE PRODUTOS

FABIO MANO 

guillermo.bosch@spire.com

DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS

GUILLERMO BOSCH


