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Ferramentas corrigem
falta de uniformidade
A agricultura de precisão tem várias formas de aborda-
gem, mas o objetivo é sempre um só – utilizar estratégias
para resolver os problemas da desuniformidade das la-
vouras e, se possível, tirar proveito dessas desuniformi-
dades. Ela pode ser praticada em diferentes níveis de
complexidade e com diferentes abordagens. De forma
resumida, no Brasil existem duas estratégias sendo ado-
tadas. Uma está relacionada ao gerenciamento da aduba-
ção (fertilizantes e corretivos) das lavouras com base
apenas em amostragem sistematizada de solo. A outra
estratégia é mais ampla e mais elaborada e leva em con-
sideração a produtividade da cultura ou do ciclo anterior
para se fazer a reposição dos nutrientes extraídos; essa
exige a geração dos mapas de produtividade, portanto
requer mais equipamento e mais trabalho, mas é muito
mais completa como estratégia de gestão.

A primeira tem tido grande apelo comercial porque,
num primeiro momento, as maiores chances estão na
economia de insumos com a aplicação destes em dose
variável dentro de cada talhão. Com a realocação são di-
minuídos os desequilíbrios e, num segundo momento, a
produtividade das culturas tende a melhorar. No entanto

as práticas de AP podem
ser conduzidas em dife-
rentes níveis de com-
plexidade e com dife-
rentes objetivos. Quan-
to mais dados, mais
consistente é a infor-
mação gerada e o con-
sequente diagnóstico
referente à variabilida-
de existente nas lavou-
ras. Dessa forma, dados
de produtividade ex-
pressos por mapas são
fundamentais.

A interpretação da
variabilidade presente
nas lavouras, eviden-
ciada nos mapas de

produtividade, implica numa relação entre causas e efei-
to. A explicação para os fatos é a tarefa mais complexa,
em que devem ser identificados os fatores que podem
causar as baixas produtividades onde elas se manifesta-
rem. Além disso, deve ser dada importância às demais
práticas, como tratamento localizado de plantas invaso-
ras, pragas e doenças, num contexto moderno que con-
templa a aplicação minimizada de insumos visando à
economia e o menor impacto ambiental possível.

Há ainda outras abordagens que não podem ser desasso-
ciadas do contexto da AP, especialmente o uso de sistemas
de orientação e de direção automática de veículos (tratores,
colhedoras, pulverizadores autopropelidos e outros) com o
uso de GPS. Nesse momento os sistemas automatizados
(pilotos automáticos) tomam a cena e adquirem grande
importância no cenário nacional. Trata-se de um item de
sofisticação que permite percursos perfeitamente parale-
los, otimização do uso da área, minimização de tempo para
manobras, conforto ao operador, dentre outros.

A adoção dessas técnicas avança rapidamente, em es-
pecial a amostragem de solo para aplicação localizada de
insumos e o uso de piloto automático em tratores, colhe-
doras e pulverizadores. São grandes os desafios para a
massificação da adoção para os próximos anos e hoje já
corremos o risco de ver a visão simplificada da agricul-
tura de precisão ser transformada em novos paradigmas,
pois tentativas de simplificação têm causado distorções
que podem gerar descrédito. De qualquer forma, o seu
segmento comercial já está estabelecido no Brasil e só
tende a crescer. ■
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Na agricultura
de precisão, quanto
mais dados, mais
consistente é a
informação gerada
e o consequente
diagnóstico
das variabilidades
existentes
na lavoura

Um computador de bordo acoplado
ao equipamento que aplica os insumos 
indica o local e a quantidade exata
a ser aplicada

As amostras de solo de cada uma das 
partes em que a terra foi dividida são 
levadas para análise em laboratório.
Com base nos resultados, sabe-se qual a 
quantidade exata de insumos que cada 
pedaço de solo necessita
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3 4 Ao final do processo, as técnicas

de agricultura de precisão evitam 
desperdícios de insumos e geram 
economia para o produtor 
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