
Agricultores conhecem novo sistema de agricultura de precisão 

Agricultores da região de Sinop, Norte de Mato Grosso, conheceram uma nova tecnologia que 
garante aumento de produtividade com redução de custos para o cultivo da safra 2009/2010. 

 

 

 

A equipe de consultores técnicos da multinacional John Deere, concessionária Agro Baggio em 
Sinop, realizou na última quinta-feira o Dia de Negócios AMS e o lançamento da primeira base 
RTK da região, um sistema que garante a menor margem de erro no geoposicionamento das 
linhas de produção em todas as fases da lavoura, desde a semeadura até a colheita. 

As duas primeiras tecnologias lançadas pela multinacional garantiam a precisão de mais de dez 
centímetros na lavoura, ou seja, as linhas podiam apresentar a diferença de espaçamento de 
até dez centímetros. Com essa nova tecnologia do sistema AMS e a base RTK, a diferença é de 
2,5 cm. 

A base RTK, junto com o Sistema de Gerenciamento Agrícola (AMS) e uma ampla linha de 
produtos GPS, proporciona um plantio, pulverização e colheita mais uniformes e rentáveis ao 
agricultor. De acordo com o especialista em AMS em Sinop, Fernando Wildner, o sistema não 
permite que o maquinário fique desalinhado em relação a área e a forma desejada pelo 
agricultor, sendo linhas retas ou curvas. “É feito o mapeamento da área e a partir disso o 
sistema trabalha via satélite. Se a máquina se deslocar da linha mapeada, o sistema faz com 
que a máquina volte para a demarcação. E quanto maior é a área a ser trabalhada maior é a 
precisão, podendo chegar a apenas um centímetro de diferença entre as linhas”. 

O coordenador de vendas do sistema, Willian Ferronato, explica porque o sistema garante 
aumento de produtividade e redução de custos. “O sistema aumenta o número de linhas 
plantadas no mesmo espaço geográfico, diminui o pisoteio da lavoura, evita a sobreposição e 
as falhas e aumenta em 20% o rendimento diário do com o trator e em 25% com o 
pulverizador. Além de economizar combustível, uma vez que para plantar uma linha, por 
exemplo, a máquina passa somente uma vez pelo local dando maior cobertura à área 
justamente por causa do sistema AMS e precisão da base RTK”. 

 



Todo o sistema permite o gerenciamento detalhado da produção agrícola e dos fatores 
envolvidos nesta produção, ou seja, um conjunto de soluções integradas que permitem uma 
gestão eficiente e rentável do sistema de produção agrícola utilizando conceitos da Agricultura 
de Precisão. Para o presidente do Sindicato Rural de Sinop, Antônio Galvan, o uso a tecnologia 
é o melhor caminho para a rentabilidade agrícola. “Essa é a realidade. Com as incertezas do 
agronegócio, clima, insegurança financeira, o produtor precisa ter gestão e otimizar a 
propriedade. Esse novo sistema é mais uma tecnologia que promete maior segurança para a 
classe e é preciso investir para não ter prejuízos”. 

O produtor Invaldo Weiss, pioneiro na região nesta tecnologia, desde os primeiros sistemas de 
piloto automático da John Deere, afirma que os resultados sempre foram positivos e espera o 
mesmo do novo sistema. “Acredito, pelas experiências anteriores, que com esse novo sistema 
eu vou poder obter o máximo de produtividade da minha área, sem grandes perdas ou 
prejuízos e com redução de custos. Como tenho uma propriedade pequena preciso ter 
segurança garantida de uma boa safra. E plantando com mais alinhamento aproveito melhor o 
espaço que tenho”. 

AGRICULTORES conhecem novo sistema de agricultura de precisão. Portal do Agronegócio. 
Minas Gerais, set. 2009. Disponível em: <http://www.portaldoagronegocio.com.br>. Acesso 
em 10 set. 2009.  

 

 


