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Operador da Fibria conduz
quadriciclo equipado com
computador de bordo
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A agricultura de precisão é defi-
nida pela Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (Embra-
pa) como o gerenciamento dos
sistemas de produção baseado
no conjunto de sinais de satélite
e softwares para interpretação
de dados geoprocessados. Não
entendeu? Pois o conceito é
muito menos complicado do
que parece e já faz com que pro-
dutores brasileiros economizem
35% com insumos em fazendas
do país. Em outras palavras,
trata-se de uma análise precisa
do solo que permite que cada
trecho receba a quantidade exa-
ta de nutrientes que necessita
por meio de ferramentas con-
troladas por computador.

Técnicas desse tipo estão co-
meçando a ser utilizadas no
Brasil, principalmente no esta-
do do Mato Grosso. O fazendeiro
José Eduardo Macedo Soares,
que cultiva soja na cidade de
Salto do Rio Verde, é um dos
produtores que está investindo
nessa tecnologia. Desde o ano
passado, Soares utiliza um qua-
driciclo equipado com sistema
de GPS (Global Positioning Sys-
tem) para aplicar os insumos no
solo. O GPS faz com que o pro-
dutor saiba exatamente onde se
deve aplicar cada quantidade de
nutrientes, baseado nas amos-
tras de terra analisadas ante-
riormente. Os objetivos são re-
dução dos custos de produção,
diminuição da contaminação do
solo e aumento da produção.

A análise do solo da fazenda
de Soares é feita a cada cinco
hectares de um total de 1,2 mil.
“A terra não é homogênea, por
isso não devemos usar a mesma
quantidade de nutrientes em
toda a área”, diz. Em 2009, o
produtor conseguiu economizar

35% nos valores gastos com nu-
trientes no cultivo de soja por
conta da adoção da agricultura
de precisão, que demandou in-
vestimento de R$ 110 mil em
equipamentos. A meta é expan-
dir o sistema também para os
processos de adubação da terra.

Soares optou pelos equipa-
mentos da gaúcha Stara, mas
também há outras empresas
brasileiras que atuam nesse
mercado, como a Arvus, de
Santa Catarina. Segundo o sócio
Gustavo Raposo Vieira, as fa-
zendas brasileiras ainda estão
começando a adotar esse tipo de
ferramenta. O empresário esti-
ma que apenas 4% das produto-
ras de grão de todo o país utili-
zem a agricultura de precisão. A
companhia, que tem dobrado de
tamanho desde que surgiu, pre-
tende triplicar o faturamento
este ano com o crescimento da
adoção da tecnologia no Brasil.

A empresa tem como um dos
principais clientes a Fibria, re-
sultado da união da Aracruz Ce-
lulose e da Votorantim Celulose
e Papel, que tem fazenda de cul-
tivo de eucalipto na cidade de
Três Lagoas, no Mato Grosso.
Em setembro do ano passado a
empresa alugou cerca de dez
máquinas que fazem adubação
do solo por meio da agricultura
de precisão. Por enquanto, a Fi-
bria utiliza o método em 20 mil
dos 154 mil hectares ocupados
pela empresa na cidade. “Como
somos uma empresa de capital
aberto, é importante utilizar
uma tecnologia que reduz frau-
des e garante que o adubo foi
aplicado”, diz Caio Zanardo,
coordenador de silvicultura da
Fibria, que afirma também que
a operação de adubação teve
custo reduzido em cerca de 5%.
A meta é expandir o uso da tec-
nologia para terras de São Paulo
e Espírito Santo em 2010. ■

Agricultura de precisão com GPS
Produtores unem ferramentas de localização, análise do solo e
PCs de bordo para diminuir em até 35% os gastos com insumos

Segundo a fabricante
Arvus, atualmente
apenas 4% dos
produtores de grão
do Brasil utilizam
os processos
sofisticados da
lavoura de precisão

TECNOLOGIA VOLTADA PARA PREPARAÇÃO DO SOLO

O passo a passo da agricultura de precisão

A fazenda é dividida em pequenas partes
e as coordenadas de cada uma delas são 
marcadas por meio de GPS para registrar
a localização exata

1

Fontes: Embrapa, Arvus e Fibria

PESQUISA

Projetos incluem máquina capaz de analisar solo por sensores de cor

De acordo com Ricardo Inamasso,
pesquisador da Empresa
Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa),
máquinas providas de sensores
de cor são a próxima tendência
da agricultura de precisão.
A tecnologia já está disponível
fora do Brasil e por aqui ainda está
em teste, segundo o pesquisador.
Inamasso explica que a cor
de uma grama, por exemplo,
pode indicar a quantidade
de fertilizante que a terra recebe.
“Dessa forma conseguimos ver
onde há a necessidade de mais
insumos”, explica. A técnica

dispensa a análise do solo
feita na agricultura de precisão
convencional.
Outro que será um dos próximos
passo da agricultura de precisão
é a implementação de piloto
automático nos veículos que
fazem a aplicação dos insumos.
Ainda segundo Inamasso,
no exterior os “robôs” foram
implementados para suprir a falta
de mão de obra e, por aqui, a
tecnologia terá o intuito de driblar
o despreparo dos trabalhadores
rurais para lidar com tecnologias
desse tipo. A Embrapa trabalha
na terceira versão do robô, em

parceria com a Universidade
de São Paulo (USP).
Para aumentar ainda mais o
número de projetos brasileiros
e profissionais especializados
na área de agricultura de precisão,
o governo do Estado de São Paulo
resolveu criar um curso superior
dentro da Faculdade de Tecnologia
de São Paulo (Fatec), ministrado
em Pompéia. A primeira turma
de Tecnologia em Mecanização
em Agricultura de Precisão teve
início em fevereiro e as 80 vagas
oferecidas foram preenchidas.
Ontem a faculdade abriu inscrições
para as próximas turmas.

Text Box
Foto

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 26 mar. 2010, Primeiro Caderno, p. 20-21.
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Agricultura de precisão com GPS e computador
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