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Olá, seja bem-vindo ao Curso Introdução à Agricultura de Precisão! 
Quem conhece o interior do Brasil, ou já rodou pelas rodovias do Centro-Oeste, certamente co-
nhece os grandes campos de cultivo que há anos embelezam a paisagem. São hectares e mais 
hectares de milho, soja, feijão, cana de açúcar, entre outras culturas.

Para iniciar este conteúdo, é importante nivelarmos um conhecimento: estas lavouras são im-
portantes não apenas como fonte de alimento, mas também como parte relevante da economia 
brasileira, origem de muitos empregos e renda no país. E isso só é possível porque durante 
muitos anos aprimoramos as técnicas da chamada agricultura em escala, ou seja, a produção 
agrícola em grande quantidade, com foco na eficiência e produtividade.

Fonte: Shutterstock
 

Introdução ao curso
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Convém lembrar, no entanto, que as técnicas de cultivo normalmente 
utilizadas na agricultura tradicional ainda praticam a chamada “agri-
cultura pela média”, ou seja, considera que grandes terrenos são uni-
formes em termos de fertilidade. E isso não é verdade. Nos últimos 
anos, o uso de ferramentas e tecnologias de precisão permitiu identi-
ficar que determinados talhões podem ser até sete vezes mais produ-
tivos do que outros, dentro da mesma propriedade rural.

Antes da tecnologia de agricultura de precisão, estas diferenças de fertilidade e produtividade 
não eram facilmente percebidas. Imagine, portanto, que você precisa tratar um grande terreno 
com corretivos e fertilizantes, sem saber que ele tem trechos desiguais ou irregulares em termos 
de nutrientes. A tendência é que algumas áreas vão receber mais insumos do que seria necessá-
rio, por serem naturalmente mais férteis, enquanto outras vão receber menos que o recomenda-
do, porque são mais carentes de nutrientes e apresentam piores níveis de fertilidade.

A prática da “agricultura pela média” tem como resultado o desperdício de in-
sumos (poluição ambiental) nas áreas férteis e a correção insuficiente (baixa 
produtividade) nas áreas pouco férteis.

A agricultura de precisão, portanto, 
muda essa leitura do grande terreno 
uniforme e começa a tratar cada ta-
lhão (ou subárea de plantio) de acor-
do com suas características específi-
cas. Mas isso não significa que a 
ideia de avaliar os nutrientes do ter-
reno é nova. Antigamente, o homem 
já sabia que o mais correto era sele-
cionar os solos mais férteis de uma 
determinada área para lançar suas 
sementes e cultivar seus alimentos, 
deixando aquelas áreas menos fér-
teis para outras atividades. 

A Agricultura de Precisão, de forma resumida, busca resgatar esse pensamento da agricultura anti-
ga, entendendo que é necessário manejar o solo de acordo com a variação que pequenas parcelas 
em uma determinada área podem apresentar. E as análises podem se estender também para a 
etapa da colheita, onde sensores especiais vão identificar e confirmar ou ajustar as projeções de 
produtividade de cada área. Com isso, torna-se possível a construção de mapas de variabilidade, 
ou seja, um histórico da produtividade de cada trecho do cultivo.

Talhões

Divisões de terrenos 
cultiváveis, ou 
próprios para cultura.

Fonte: Shutterstock
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Podemos dizer que a agricultura de precisão é, portanto, uma 
importante ferramenta que auxilia você, produtor agrícola, na 
tomada de decisão em todo o processo produtivo. Acredita-
-se que, em um futuro muito breve, todas as máquinas e im-
plementos agrícolas produzidos sejam disponibilizados com 
algum recurso relacionado às técnicas de agriculturas de pre-
cisão. Por isso, é muito importante que produtores e técnicos 
estejam atentos a essa nova realidade e se prepararem para 
fazerem uso correto dela, podendo usufruir de todas as suas 
potencialidades.

Para arrematar esta introdução, antes de iniciar o curso, vale 
a pena assistir ao capítulo dedicado a Agricultura de Precisão 
do programa de TV Marcas e Máquinas, do Canal Rural, vei-
culado originalmente em abril de 2011. Tempo do vídeo: 4’52”.

   Saiba Mais

Para saber mais sobre o assunto você pode assistir ao vídeo (https://bit.ly/33067M0) sobre 
Agricultura de Precisão

Neste curso, você terá a oportunidade de mergulhar no mundo da agricultura de precisão para 
construir conceitos, conhecer e estimular o uso de ferramentas e tecnologias comumente utiliza-
das nesta atividade, capacitando-se para aprimorar o gerenciamento da empresa rural.

A partir de agora, você vai começar a construir conhecimentos sobre os seguintes assuntos:

Informática 
na agricultura.

Variabilidade espacial e 
temporal no campo.

Sistema global de 
navegação por satélite.

Sensores mais 
utilizados na agricultura.

Técnicas de 
amostragens.

Mapas de 
variabilidade.

Vamos lá?

Marcas e Máquinas

O programa Marcas 
e Máquinas exibe 
novidades das 
principais fabricantes 
de equipamentos para 
agricultura, entre eles 
John Deere, New Holland, 
Massey Ferguson, Apollo 
Agrícola, Tatu Marchesan 
e Case IH.
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Para iniciar o Curso Introdução à Agricultura de Precisão, neste primeiro módulo você vai ter sub-
sídios para interpretar a importância dos recursos informatizados na agricultura de precisão, ou 
seja, perceber que a agricultura de precisão não existe plenamente sem o uso de informática. É 
justamente essa tecnologia que torna a empresa rural mais competitiva, organizada e equipada 
de ferramentas para a otimização da produção. 

Em seguida, você vai conhecer um pouco do “como” a informática e a agricultura de precisão tra-
balham juntas. Tarefas que antes pertenciam apenas à ficção científica, como o cálculo avançado 
dos insumos, o processamento das informações sobre o terreno e a automação das ferramentas 
para manejo do solo, hoje são realidade e impulsionam a produção agrícola.

Por fim, você ainda vai explorar a variedade de benefícios e informações relevantes que a inter-
net pode trazer na gestão de uma propriedade rural, sem omitir os cuidados necessários para 
fazer o melhor proveito da rede mundial de computadores. 

Atenção! Sempre 
que finalizar 
a leitura do 
conteúdo de um 
módulo, você 
deve retornar 
ao Ambiente 
de Estudos 
para realizar 
a atividade de 
aprendizagem.

Siga em frente e faça bom proveito!

Módulo 1
» Informática na agricultura
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Aula 1 
A importância da informática na Agricultura de Precisão

Para operacionalizar as diversas ferramentas utilizadas pela Agricultura de Precisão, é muito im-
portante que você ou a sua empresa rural tenha conhecimento e domínio de um conjunto de sis-
temas informatizados. Há tempos a informática vem revolucionando a vida no campo, tornando 
a agricultura mais moderna e eficiente. Muitas empresas viram nessa área uma boa opção de 
mercado e investiram na criação de uma série de recursos informatizados para usos especializa-
dos no campo, que você vai conhecer agora.  Ao fim dessa aula, você deve ser capaz de:

• enunciar a informática como ferramenta de gerenciamento e produção;

• reconhecer a importância da informática para os processos agrícolas.

Fonte: Shutterstock
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Fonte: Shutterstock

Tópico 1

Informática no meio rural

Assim como na indústria, comércio e serviços, a informática tem se tornando um recurso bási-
co também para a administração das empresas rurais. As funções de planejamento, controle e 
monitoramento da produção só podem ser realizadas com eficiência se as informações forem 
adequadamente planejadas e estiverem disponíveis no momento oportuno. Processar grandes 
quantidades de informações manualmente, no tradicional “papel de pão”, pode ter valor ro-
mântico, mas não se aplica mais em uma gestão profissional: além de representar gastos, não 
garante a nenhuma empresa sucesso nas decisões. O tomador de decisões deve ser capaz de 
relacionar estas informações e utilizá-las no contexto específico de cada decisão. 

O desenvolvimento da informática possibilitou a implantação de tecnologias avançadas no 
campo, cada vez mais eficientes e de custos decrescentes. Isso se aplica em várias atividades, 
como, por exemplo, no gerenciamento da produção agrícola, através da utilização de planilhas 
para controle de atividades, sistemas de gerenciamento de fazendas e softwares para gerencia-
mento de rebanhos e produção agrícola.

Outra tecnologia que disponibiliza uma elevada quantidade de informações é a internet. Através 
dela, você pode ter acesso a informações sobre todos os assuntos de todos os lugares do mun-
do, tornando-se uma importante ferramenta na busca de informações e conhecimento.

Muitas são as vantagens de utilização da informática na área agrícola. Dentre elas, podemos 
destacar duas:
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Ganhos no planejamento e gerenciamento da produção

A informatização proporciona mais precisão nos dados obtidos e gerados, no armazena-
mento de informações, na velocidade na execução de cálculos, na comunicação interna e 
externa, além de maior precisão na execução de trabalhos.

Automação de processos

A informática permite ainda a automatização, ou seja, a substituição humana por máquinas 
em serviços como preparação do solo, aplicação de defensivos, tratos culturais e colheita, 
permitindo maior rapidez na execução de tarefas, aumento de produtividade, diminuição 
dos custos de produção e, consequentemente, aumento dos lucros, diminuição das perdas 
decorrentes do ataque de pragas e fenômenos naturais, uniformidade na produção e maior 
rapidez na execução.

Entretanto, se existe uma aplicação da informática na agricultura que está acima destas duas, é 
a ciência da agricultura de precisão. Como você já estudou, trata-se da prática da agricultura com 
base no manejo da variabilidade apresentada em cada trecho da área de cultivo.

Para manejar tal variação, a agricultura de 
precisão lança mão de diversas etapas. Mui-
tas delas destas são dependentes de avan-
çados sistemas de processamento de dados 
responsáveis pela localização das máquinas 
dentro das lavouras e aplicações de correti-
vos, fertilizantes e defensivos de forma va-
riada, de acordo com a necessidade de cada 
parte da área.

Na agricultura de precisão, você precisa 
visualizar a propriedade como um sistema 
heterogêneo e, assim, trabalhar, de forma 
diferenciada, cada parte isoladamente. Na 
verdade, nos primórdios da agricultura con-
vencional, já se praticava essa ideia, pois os 
produtores selecionam as melhores áreas 
para realizar o seu plantio. Hoje, a agricul-
tura de precisão preconiza a mesma ideia, 
porém em maiores áreas e manejando pe-
quenas porções delas.

Por exemplo, um 
estudo realizado 
no município 
de Goianésia 
(localizada na 
região norte de 
Goiás) verificou que 
a produtividade 
de cana-de-açúcar 
poderia variar de 
0,7 a 2,8 toneladas 
por hectare, ou seja, 
um talhão superava 
a produção do outro 
em até quatro vezes.
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   Saiba Mais

A agricultura de precisão só pôde se desenvolver a partir da evolução da tecnologia e da in-
formática. No Brasil, foi ter impulso a partir do ano 2000, com o aprimoramento dos sistemas 
de navegação por satélite e surgimento de máquinas para aplicação a taxas variáveis. Com 
isso, naquele momento, houve a geração de muitos mapas de produtividade, empregando-se 
colhedoras embarcadas com receptores GNSS (Global Navigation Satelite System) e sofistica-
dos sistemas de computadores de bordo. Em seguida, mapas que expressavam a variabilida-
de dos atributos do solo foram também gerados. Essas informações reunidas possibilitaram 
ao produtor agrícola adotar uma nova forma de gerenciar a propriedade, otimizando recursos 
de produção, reduzindo danos ao ambiente e aumentando seus lucros. 

Fonte: Shutterstock

Tópico 2

Processo da agricultura de precisão

De forma geral, podemos dizer que o processo da agricultura de precisão se inicia com a coleta 
de informações ou amostras na área de cultivo, com o consequente georreferenciamento dos 
pontos de coleta e a análise das amostras. Essa será a matéria-prima para a elaboração de ma-
pas de variabilidade, interpretação dos mapas e tomada de decisão.

Geralmente, o primeiro mapa a ser elaborado é o de produtividade. Entretanto, outros mapas 
podem ser elaborados e servirem de ponto de partida para início dos trabalhos com a agricultura 
de precisão, como você verá mais adiante.

Georreferenciamento

Consiste na coleta de informações de certo local, determinando-se as coordenadas geográficas.
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MAPEAMENTO DE VARIABILIDADE 
Acompanhe no fluxo a seguir as etapas da agricultura de precisão para a determinação da varia-
bilidade espacial do solo:

MONITORAMENTO 
DA LAVOURA
l Inspeção de campo
l Amostragem foliar
l Mapeamento de 
produtividade
l Mapeamento de 
biomassa

Amostragem 
de solo

Análise 
laboratorial

Processamento/
Elaboração de 

mapas

Elaboração de 
estratégias

Atuação/
Aplicação das 

soluções
Fonte: Adaptado de 
APagri - www.apagri.
com.br/agricultura.html.

De forma resumida, pode-se dizer que, ao se operacionalizar todas as etapas da agricultura de 
precisão, você poderá empregar as seguintes técnicas:

• realizar calagem de acordo com a necessida
de e utilizando piloto automático;

• semear diferentes variedades em uma mesma 
semeadora de acordo com o nível de fertilida-
de e utilizando piloto automático;

• aplicar defensivos a taxas variadas e com con-
trole automático de direção;

• adaptar sensores na colhedora de modo a 
elaborar mapas de produtividade;

• elaborar diversos mapas.

Calagem

Aplicação de 
calcário para 
correção do solo.
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Em todas as etapas são empregados diversos sistemas informatizados com 
base no princípio da variabilidade do solo, planta e clima, a partir de dados 
específicos de áreas geograficamente referenciadas. 

Nota-se, a partir do conteúdo desta aula, que a agricultura de precisão mantém uma relação mui-
to estreita com a automação de máquinas e implementos agrícolas, dosando de forma mais pre-
cisa as quantidades de adubos, defensivos, sementes e água. Diversos componentes eletrônicos 
e microprocessadores são utilizados para a realização de operações específicas, como colheita 
de grãos com sistemas de mapeamento da produtividade, semeadoras com sensores de plantio 
e pulverizadores que aplicam o insumo apenas onde existem plantas cultivadas.

Recapitulando

Nesta primeira aula, você estudou que os recursos informatizados proporcionam um melhor 
gerenciamento das propriedades agrícolas. Eles tornam a empresa rural mais competitiva, orga-
nizada, transparente e capaz de tomar decisões mais acertadas. 

A informática também operacionaliza as ações necessárias à prática da agricultura de precisão, 
que busca tratar as áreas desuniformes de acordo com a necessidade de cada uma delas. Para 
isso, as máquinas devem possuir sistemas informatizados específicos, a fim de realizar aplica-
ções de insumos a taxas variáveis. 

Algumas dessas máquinas também possuem automação completa ou parcial, ou seja, que de-
pendem dos recursos da informática mas podem operar sem a presença humana direta.
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Aula 2 
Os principais softwares utilizados na agricultura

Na aula anterior, você pôde perceber que a informática é uma ferramenta de múltiplas aplicações 
no meio rural. Para que ela se torne operacional, no entanto, é necessário que existam softwa-
res específicos para determinados fins. Cabe a você, produtor, identificar qual o software mais 
adequado para suas finalidades e qualificar mão de obra para fazer uso correto desse recurso.
Ao fim dessa aula, você deve ser capaz de:

• descrever os principais tipos de softwares utilizados na agricultura de precisão;

• entender as principais aplicações dos softwares na gestão e execução de atividades agrícolas.

Tópico 1 

Sistemas de Informações Geográficas: SIG

A informática é o pano de fundo de todos os sistemas de orientação por satélite em todas as 
operações, desde o plantio até a colheita. Esses sistemas conseguem fazer um mapeamento de 
toda a área no momento de plantio ou colheita, gerando coordenadas das áreas com os maiores 
e menores valores de produtividade nas diversas subáreas de plantio. 

Em relação à agricultura de precisão, pode-se dizer que os Sistemas de Informação Geográfica 
(SIG) são os programas que permitem tratar toda a informação espacial de forma digitalizada, 
tornando possível a gestão da propriedade agrícola. Os programas empregados no SIG podem 
manipular a informação com base em atributos espaciais que são obtidos através das suas coor-
denadas geográficas globais, ou seja, latitude e longitude.

Fonte: Senar-GO
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latitude e longitude

Latitude e longitude são as coordenadas geográficas da superfície da Terra. Por meio 
delas, pode-se localizar qualquer ponto do planeta. Essas coordenadas são definidas 
por meio dos paralelos e meridianos. Você pode aprofundar o conhecimento sobre 
coordenadas geográficas no segundo curso do Programa Agricultura de Precisão: Sistemas 
de orientação por satélite.

Os SIG utilizados na agricultura de precisão podem integrar os dados de diferentes fontes de 
informação, transformando-os em cartas de localização utilizáveis. 

Também utilizam a informação obtida a partir de imagens de satélites e fotos aéreas, criam 
cartas de aplicação modulada para diferentes operações, ou seja, integram os modelos agro-
nômicos de decisão com a informação obtida. As principais etapas da informação num SIG são 
introdução dos dados, armazenamento, tratamento e produção de informação estruturada. 

Acompanhe as funções a seguir.

Introdução da informação

A introdução e conversão da informação ou dados do formato de papel (mapas físicos) para 
o formato digital (software) é efetuada por digitalização, utilizando scanners ou mesas de 
digitalização.

Tratamento da informação

Os SIGs permitem sobrepor a informação obtida em diferentes escalas para que o resultado 
final, correspondente a um dado local, inclua todos os dados inventariados. Os diferentes 
tipos de dados disponíveis ficam armazenados em diferentes “camadas” (layers) sobrepos-
tas e relacionadas entre si. É possível, por exemplo, estabelecer relações entre cartas de 
rendimento obtidas em diferentes anos, com uma dada escala e com os dados da parcela 
relativos às características do solo, topografia etc., obtidos com uma escala diferente. A so-
breposição das diferentes “camadas” permite explicar a interação dos diferentes fatores em 
análise com os resultados finais
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Sistemas de suporte à decisão

Os Sistemas de Suporte à Decisão (SSD) são modelos agronômicos ou programas que utili-
zam as características das culturas e os dados obtidos por sensores para gerir a informação 
georreferenciada e auxiliar na tomada de decisões mais acertadas. Estes programas permi-
tem simular, em função das características do meio, a necessidade de fertilizantes, o rendi-
mento potencial da cultura, o risco do aparecimento de pragas e doenças etc.

Modulação das operações culturais

A modulação das operações culturais tem como objetivo a aplicação diferenciada dos fato-
res de produção, ou seja, a aplicação dos corretivos e adubos de acordo com a necessidade 
pontual da parcela. Pode ser efetuada em tempo real ou diferido, neste último caso, utilizam-
-se as cartas de prescrição. A modulação em tempo real consiste na utilização de captores 
montados nos equipamentos que alteram o funcionamento de válvulas durante o trabalho. 
Nestas situações, em que o operador não tem qualquer intervenção, utilizam-se parâmetros 
que precisam ser avaliados imediatamente antes da realização da operação, fato que não é 
necessário nem sistemas GPS nem sistema de gestão de informação. Como exemplo de fun-
cionamento modulado de equipamentos em tempo real, destacam-se os sistemas de pulveri-
zação, em que a detecção de pragas, doenças e plantas daninhas infestantes e a aplicação de 
defensivos são executadas durante a mesma passagem do pulverizador. Você vai conhecer 
mais sobre estas tecnologias no decorrer deste curso.

Modulação da fertilização de uma parcela

A modulação da fertilização de uma parcela, utilizando cartas de heterogeneidade, pressu-
põe a definição de um método que permita estimar, com antecedência, as necessidades de 
fertilizantes da cultura e que tenha como objetivo a redução do impacto negativo dos adubos 
e corretivos sobre o meio ambiente, especialmente nas águas subterrâneas.

Modulação da sementeira de uma parcela

Os principais fabricantes de semeadoras de semente miúda e monogrão disponibilizam 
equipamentos que permitem a modulação das doses de semente em função da informação 
agronômica. Esta informação é associada com a densidade da sementeira para cada uma 
das zonas da parcela em função, por exemplo, do tipo de solo, teor de umidade, estado da 
cama de sementeira, qualidade da semente etc. As características do solo podem ser deduzi-
das pelos sensores eletrônicos a partir da sua resistividade ou condutividade elétrica.



21Agricultura de Precisão  »

Tópico 2 

Exemplos de softwares

No tópico anterior, você viu os exemplos de Sistemas de Informações Geográfi cas que são utili-
zados na agricultura de precisão. Neste tópico, você conhecerá exemplos de softwares de gestão 
e processamento de dados que existem no mercado. A partir da automatização dos cálculos de 
produção e adubação de áreas para o plantio, estes programas se tornaram muito atrativos para 
a produção rural. Conheça alguns deles a seguir.

 ADM Receituário: desenvolvido pela empresa Agrisoft, o ADM Receituário traz um banco de dados 
sobre defensivos agrícolas com receituário agronômico. É uma adaptação do WINFIT2000, elaborado pelo 
Laboratório de Agro-Informática do Instituto de Biotecnologia Aplicada à Agropecuária (BIOAGRO) e pelo 
Departamento de Química da Universidade Federal de Viçosa - UFV-MG.

O programa trabalha correlacionando informações gerais e específicas dos produtos fitossanitários 
oficialmente registrados no Ministério da Agricultura, IBAMA e órgãos estaduais. Trata dos aspectos legais, 
químicos, toxicológicos, ambientais e de saúde. Contém ainda dados sobre os princípios ativos, modos de 
ação, formas de utilização e aplicação de defensivos.

 AgroÚtil Plus CEDA: da 
empresa AgroJuris, é um 
conversor de unidades 
de solo. Realiza cálculo 
de calagem e adubação 
profissional, emite 
laudos técnicos, fornece 
informações sobre 
regulagem e calibração 
de pulverizadores e 
defensivos para todas as 
culturas.

Fonte: reprodução
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CliqSolo III: Desenvolvido 
pela empresa JBT, o 
CliqSolo III é um aplicativo 
desenvolvido especialmente 
para profissionais da 
Agronomia que trabalham 
com o manejo da fertilidade 
do solo e nutrição de plantas, 
servindo como suporte às 
decisões técnicas desses 
profissionais.

WinFit :  Empresa do Departamento de Química de Produtos Naturais - UFV. Permite realizar um 
levantamento de informações técnicas sobre o controle fitossanitário a partir de ingrediente ativo, produto 
registrado, cultura, problema, fabricante e diagnóstico. O sistema permite confirmar um diagnóstico através de 
um banco de fotografias de pragas, doenças e plantas invasoras.
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Farm Works Office : Da empresa Farm Works, que elabora softwares para agricultura de precisão, coleta de 
amostras no campo em malhas, geração de mapas de aplicação em taxa variável e mapas de colheita.

RCN8 agro : Desenvolvido pela empresa RCN8 Tecnologia, é um sistema de gestão para fazendas agrícolas. 
Controla toda a produção passando pelas funcionalidades, plantio, colheita, manutenção de benfeitorias, 
manutenção de máquinas, serviços na lavoura, gastos em geral, receitas em geral, relatórios gerenciais, entre 
outras funcionalidades.

Recapitulando

Nesta aula, você estudou que os softwares (programas de informática) fazem parte do conjunto 
de recursos informatizados que impulsionam a agricultura de precisão, por meio da automação 
e dos cálculos de gerenciamento da produção. 

Com isso, muitas empresas têm trabalhado no desenvolvimento de softwares para auxílio nas 
atividades de rotina das fazendas, como cálculo de insumos e ou processamento de informações 
sobre manejo integrado de pragas. Um grupo de software muito importante para emprego da 
agricultura de precisão é o de Sistemas de Informações Geográfi cas (SIG), utilizados para tratar 
da informação espacial digitalizada. Eles permitem que mapas sejam interpretados de forma 
mais adequada, com menos possibilidade de cometer erros. 
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Aula 3 
O uso da internet na agricultura

Nas outras aulas deste módulo, você já estudou a importância da informática na agricultura de 
precisão e também conheceu os principais softwares específicos para o uso agrícola. Nesta aula, 
você vai listar os principais benefícios que a internet pode proporcionar para você, para sua pro-
priedade ou para seu negócio rural.

A presença da rede mundial de computadores no meio rural, que antigamente era apenas um 
sonho, hoje já é sólida e pode auxiliar você de diversas formas em suas tarefas diárias.

A internet concentra ferramentas de comunicação e de consulta estratégica de dados durante 24 
horas por dia e, se for bem utilizada, pode deixar a gestão da sua propriedade rural muito mais 
eficiente. Vamos ver como?

Ao fim desta aula, você deve ser capaz de:

• reconhecer os principais usos da internet em uma empresa rural.

• listar os hábitos que proporcionam um uso seguro da internet.

Fonte: Shutterstock
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Tópico 1 

Mais comunicação nas áreas rurais

Além de centralizar muitas mídias e conectar diretamente usuários de todas as partes do mundo, 
a internet ganhou importância em muitas profissões, conquistando espaço e utilidade também 
na agricultura. No caso das atividades agrícolas, sua principal contribuição é ter modernizado a 
comunicação e criado uma ponte entre produtor e fontes de informação relevantes à agricultura. 
Acompanhe!

Internet

A internet nasceu de um projeto militar dos Estados Unidos iniciado em 1969. Seu conceito era 
uma rede que permanecesse funcional mesmo que alguns de seus elos fossem destruídos. 
Por isso, não há um centro único que comanda a internet. Anos depois, ela deixou de ser ex-
clusividade militar e evoluiu para um conjunto de mais de 50 mil redes em todo mundo, interli-
gadas pela mesma linguagem tecnológica. Por meio dessa linguagem, as informações podem 
ser transmitidas de várias formas, como por ondas de rádio, sinais de satélites e cabos.

Fonte: Anton Balazh/Shutterstock

Mesma linguagem

O protocolo de comunicação TCP/IP: Transmission Control Protocol/Internet Protocol.
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Comunicação rural

A internet revolucionou a forma de comunicação primeiro nas cidades, e hoje essa revolução 
alcançou o meio rural. Dependendo da sua idade, você pode ser capaz de lembrar que a comu-
nicação com regiões distantes dependia de canais pouco efi cientes, como avisos em programas 
de rádios, recados por meio de ônibus ou carros de transporte de leite, além de cartas etc.

Hoje, ainda que as ondas de celular já sejam realidade na maior parte do campo, a internet me-
lhora e barateia substancialmente a comunicação e a transmissão de dados entre o campo e a 
cidade, que é o principal centro fornecedor de insumos e consumidor dos produtos rurais.

Fontes de informação

A internet é uma imensa fonte de consulta, com informações atualizadas constantemente e dis-
ponível 24 horas por dia. Entre os sites de relevância para agricultura, podemos destacar:

Meteorologia 
ou previsão 
de tempo

Pesquisa de mercado 
(informações sobre 

equipamentos) e relacionados 
a conferências, feiras e 

congressos.

Comercialização 
de insumos 
e produtos

No próximo tópico, você vai conhecer exemplos dessas fontes 
de informação relevantes à atividade rural.

Tópico 2 

Informações estratégicas para você

Independentemente de se estar em ambiente urbano ou rural, a internet já se consolidou como 
a fonte de pesquisa mais importante da atualidade. Quando falamos em informações relevantes 
para produtores rurais impulsionarem seus negócios técnica e economicamente, podemos listar 
seis principais fontes de pesquisa na internet. Acompanhe quais são a seguir. 
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Informação climática

A agricultura é tradicionalmente o 
setor da economia mais sensível ao 
comportamento do clima. Por isso, 
você deve conhecer antecipadamente 
as condições climáticas para plane-
jar suas atividades diárias, bem como 
para definir estratégias de atuação em 
curto e médio prazo (quando semear, 
quando colher, quando efetuar uma 
pulverização etc.). 

Vale ressaltar que a internet pode for-
necer não apenas previsões, mas tam-
bém a informação climática atual em 
qualquer território, bem como disponi-
bilizar a consulta de dados históricos. 

Numa perspectiva mais arrojada, você pode encontrar modelos de simulação, integrados ou não 
com sistemas de informação geográfica, para tomar decisões mais precisas mediante o forneci-
mento de estimativas de produção e risco associado.

Sites para consulta:

• Instituto Nacional de Meteorologia (www.inmet.gov.br)

• Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (www.cptec.inpe.br)

• Climatempo (www.climatempo.com.br)

Banco de defensivos agrícolas

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) disponibiliza um banco de dados 
na web com todos os produtos defensivos agrícolas registrados no mercado. Por meio dele, você 
pode pesquisar por marca comercial, cultura, ingrediente ativo, classificação toxicológica e clas-
sificação ambiental, conseguindo um acesso rápido sobre produtos registrados para controle de 
pragas, doenças e plantas daninhas, com textos explicativos e fotos.

Site para consulta: 

• Agrofit (http://goo.gl/htDUy4):  Banco de dados desenvolvido pelo Ministério da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento, com informações do Ministério da Saúde e do Ministério do Meio Ambiente.
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Mapas de recursos naturais

A internet também abriga uma ampla informação geográfica digital, incluindo dados topográ-
ficos, modelos digitais do terreno, dados hidrológicos em tempo real, limites administrativos, 
ambiente, fotografias aéreas, imagens de satélite etc. 

Sites para consulta:

• Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama - www.
ibama.gov.br)

•  Agência Nacional de Águas (ANA - www2.ana.gov.br)

•  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE - www.ibge.gov.br) 

• Google Maps (http://maps.google.com)

Mercado financeiro e bolsa de mercadorias e futuros
 
Boa parte das informações relacionadas à bolsa de valores brasileira (BM&FBovespa) pode ser 
acompanhada em tempo real, por meio da internet. Seja na oscilação diária ou em números 
consolidados, essas informações permitem avaliar a produtividade e as oportunidades de mer-
cado. O mercado financeiro também pode ser utilizado para acompanhar questões de natureza 
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política, como o progresso das negociações da Organização Mundial do Comércio (OMC) ou da 
Agenda 2000, por exemplo.

Site para consulta:

• Bolsa de Mercadorias & Futuros BM&FBovespa (http://www.bmfbovespa.com.br)

Comercialização de produtos e serviços (e-commerce)
  
Depois do desenvolvimento de tecnologias para pagamento on-line, começou a crescer na inter-
net o chamado comércio eletrônico (e-commerce). Por meio dele, associado a uma companhia 
de logística (como os Correios), você tem suporte para comprar e/ou vender seus produtos em 
lojas virtuais, em tempo integral, em qualquer parte do mundo. 

Site para consulta:

• EPI Brasil: Portal de Vendas de Equipamentos de Proteção Individual. (www.epibrasil.com.br)
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Pesquisas científicas atualizadas
   
A internet se tornou o principal meio de divulgação das pesquisas cientificas em todas as áreas 
de conhecimento. O acesso a essas pesquisas geralmente é realizado por técnicos interessados 
nas últimas descobertas em sua área trabalho. Na área de agricultura de precisão, esse acesso é 
fundamental para a qualidade dos trabalhos prestados, uma vez que se trata de uma área muito 
dinâmica e competitiva. Existem várias possibilidades de acesso a essas informações. A seguir, 
são relacionados alguns dos muitos sites que são disponibilizados para esse fim no Brasil. Mui-
tos deles apresentam diversas inovações praticadas na agricultura para a Região Centro-Oeste, 
que é uma das regiões brasileiras de maior potencial para a agricultura moderna e tecnificada. 
Vale ressaltar que algumas dessas fontes de pesquisa apresentam a informação de forma técni-
ca, outras por meio jornalístico, mas todas são importantes para a construção de novos concei-
tos, a formação de opiniões ou a tomada de decisão.

Sites para consulta:

• Grupo Cultivar de Publicações (www.grupocultivar.com.br)

• Portal Globo Rural (http://revistagloborural.globo.com)

• Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Irrigação de Goiás (http://www.agronegocio.
goias.gov.br)

• Revista Pesquisa Agropecuária Brasileira: Embrapa (http://goo.gl/BbjJhr)
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Tópico 3 

Cuidados com o uso da internet

Até aqui, você encontrou uma série de benefícios dire-
tos que a internet pode lhe proporcionar. Agora, é im-
portante enumerar os cuidados necessários para que 
você possa usar essa ferramenta com segurança: seja 
no campo ou na cidade.

Ao mesmo tempo que age como ponte para informa-
ções de todas as partes do mundo, a internet pode ser 
uma porta de acesso a programas maliciosos, que po-
dem executar ataques ou roubar informações do com-
putador desprotegido. Acompanhe, a seguir, uma série 
de ações e atitudes que merecem ser observadas com 
o objetivo de manter a segurança e a integridade dos 
seus recursos tecnológicos.

Antivírus

Mantenha o antivírus atualizado, ativado e programado para fazer varreduras em todo o com-
putador pelo menos semanalmente.

Navegadores

Mantenha os navegadores (browsers) sempre atualizados nas suas versões mais recentes e 
com as atualizações aplicadas.

Permita as atualizações automáticas de navegadores, deixando que complementos também 
sejam atualizados.

As tecnologias de Java e JavaScript são importantes para executar vários aplicativos comuns 
da internet, como bancos e sites de meteorologia, portanto devem estar instaladas em seu 
navegador. No entanto, essas tecnologias também podem criar vulnerabilidades, portan-
to recomenda-se o uso de complementos como NoScript (http://noscript.net). Este tipo de 
complemento monitora a ação do JavaScript e só libera a execução do programa depois que 
identifica a fonte e solicita a sua permissão manual para executá-la. Ou seja, impede que o 
JavaScript entre automaticamente (ou de forma escondida) no seu navegador. 

Programas maliciosos

Nome genérico para 
programas de computador 
especificamente 
desenvolvidos para executar 
ações maliciosas, como 
roubar dados e senhas ou 
causar danos a arquivos. 
São exemplos de programas 
maliciosos os vírus, worms e 
bots, backdoors, cavalos de 
troia e spywares.
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Anexos e links

Não acesse anexos de e-mail suspeitos.

Sempre desconfie de links desconhecidos, inclusive nos repassados em e-mails desconheci-
dos ou canais de chat. Uma boa prática é digitar o endereço diretamente no navegador, ao 
invés de utilizar o hiperlink.

Senhas e transações financeiras

Não informe senha pessoal a outras pessoas.

Evite também gravar senhas no navegador. 

Redobre os cuidados para realizar transações financeiras e acessar sites bancários. 

Cumpridos todos os requisitos de segurança para proporcionar um uso tranquilo do computador, 
está na hora de revisar os tópicos dessa aula.

Recapitulando 

Estamos chegando ao final da Aula 3: O uso da internet na agricultura.

Antes de avançar, vamos retomar os principais pontos trabalhados nesta aula? 

Você reforçou o entendimento de que a internet é uma ferramenta importante na obtenção de 
informações relevantes para a gestão da sua propriedade ou do seu negócio rural. Ela possibilita 
várias aplicações como, por exemplo, acesso a informações sobre condições climáticas, merca-
dos financeiros e negociação de produtos e serviços. 

No entanto, por se tratar de uma rede interligada com o mundo todo, deve ser utilizada com 
cuidado para que você: seja como pessoa física ou como operador de uma empresa rural: não 
cometa erros evitáveis com os seus recursos tecnológicos.

Nas próximas páginas, você vai encontrar a atividade de aprendizagem para verificar os conhe-
cimentos construídos ao longo deste módulo. Não esqueça que você deve entrar no Ambiente 
de Estudos para registrar as respostas no sistema, que também vai liberar o próximo módulo de 
conteúdo!  Siga em frente e aproveite bem a atividade!
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Atividades de aprendizagem

Chegamos ao final do Módulo 1 do Curso Introdução à Agricultura de Precisão. A seguir, você re-
alizará algumas atividades relacionadas ao conteúdo estudado neste módulo. Lembre-se que as 
repostas devem ser registradas no Ambiente de Estudos, onde você também terá um feedback, 
ou seja, uma explicação para cada questão.

1. Considerando os conceitos e exemplos relacionados à agricultura de precisão estudados 
neste módulo, assinale a alternativa a correta:

a) A complexidade dos recursos que a informática apresenta limita sua aplicação no meio 
rural.

b) A agricultura de precisão pode ser praticada com ou sem o emprego dos recursos ofere-
cidos pela informática

c) A informática é uma ferramenta que deve ser utilizada por todas as empresas rurais.

d) Um dos fatores que impossibilita o uso da informática na agricultura são os elevados cus-
tos que os componentes eletrônicos normalmente apresentam.

2. Sobre os principais softwares utilizados no meio agrícola para gerenciamento e tomada de 
decisão, aponte a alternativa correta. 

a) O sistema de informação geográfica possibilita a obtenção de repostas rápidas e precisas 
sobre vários problemas verificados no meio rural.

b) Na agricultura de precisão o uso de softwares pode ser substituído por controles manuais 
de operação.

c) Máquinas automatizadas para aplicações a taxas variadas são controladas por dispositi-
vos mecânicos.

d) O Sistema de Informação Geográfica é um procedimento de tomada de decisão a partir de 
análises de mapas impressos.
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3. Considerando as principais formas de uso da internet no meio rural descritas na aula 3, assi-
nale a alternativa correta.

a) De modo geral, tendo em vista as grandes distâncias existentes entre os grandes centros 
e as fazendas, o uso da internet no meio rural ainda é impraticável.

b) As empresas rurais não possuem demanda para uso das ferramentas da internet.

c) A internet pode ser amplamente utilizada no meio rural de forma segura.

d) A difusão da internet nos campos agrícolas não é vista como prática vantajosa, pois pode 
levar para a zona rural diversos problemas observados nas grandes cidades.
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Programa Agricultura de Precisão

Introdução à Agricultura 
de Precisão

» Módulo 2: Variabilidade espacial e temporal
no campo
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O Módulo 2 vai tratar das variabilidades do terreno a ser cultivado e as formas de trabalhar 
com essa variação. É fato que as áreas de produção agrícolas têm um complexo arranjo de solo, 
paisagem e clima e, assim, sempre haverá variabilidades nas propriedades químicas, físicas e 
biológicas do solo e, portanto, na produtividade das culturas. 

O levantamento dessa informação de variabilidade espacial (das condições do solo e das cul-
turas) e de variabilidade temporal (mapeamento dessas condições no decorrer do tempo) é de 
fundamental importância para a agricultura de precisão, pois é a partir dela que as decisões 
sobre o manejo localizado são tomadas.

Existem algumas formas de se detectar a variabilidade, e muitas delas na agricultura de precisão 
são suportadas por máquinas que calculam mapas de solo, declividade, infestação de pragas, 
entre outros, a fim de se tomar a decisão acertada sobre manejo da variabilidade. É importante 
que dados exatos sejam coletados e processados, e que você nunca deixe de lado a importância 
de calcular a variabilidade.

Por fim, você vai conhecer as formas de manejo dessa variabilidade, a fim de trabalhar cada área 
de acordo com a sua necessidade. Com isso, espera-se reduzir as variabilidades espacial e tem-
poral dos fatores que interferem na produtividade das culturas, tornando-a mais homogênea, 
otimizando os recursos de produção e reduzindo impactos ambientais. 

Atenção! Sempre que 
finalizar a leitura 
do conteúdo de um 
módulo, você deve 
retornar ao Ambiente 
de Estudos para 
realizar a atividade de 
aprendizagem.

Vamos em frente? Bom estudo!

Módulo 2
» Variabilidade espacial e temporal no campo
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Aula 1 
O que é variabilidade espacial e temporal?

Chamamos de “variabilidade espacial e temporal” as diferentes condições que determinado ter-
reno produtivo pode apresentar em termos de fertilidade, acidez, irrigação, vulnerabilidade a 
pragas e outros quesitos relevantes à sua produtividade. Seja ela espacial (quando se analisa 
as manchas de variação dentro da área de cultivo) ou temporal (quando se analisa as variações 
espaciais ao longo do tempo), o seu manejo é fundamental para uma boa prática agrícola. Para 
isso, é necessário realizar um estudo detalhado da lavoura empregando conhecimentos agronô-
micos com especialidade em diferentes áreas. Ao fim dessa aula, você deve ser capaz de:

• entender os princípios do estudo da variabilidade no campo; 

• reconhecer a importância da definição de zonas de manejo.

Bom estudo!

Fonte: Shutterstock
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Tópico 1

Tipos de variabilidade nas áreas de produção agrícola

Você já estudou que a agricultura de precisão é a prática da agricultura baseada no manejo pre-
ciso dos cultivos agrícolas a partir da variabilidade dos terrenos. Nesta aula, vamos começar a 
examinar a variabilidade em si, ou seja, os princípios de gerenciamento de informações agrícolas 
sobre as variabilidades espacial e temporal dos fatores de produção que interferem e determi-
nam a tomada de decisão fi nal. 

As variabilidades espacial e temporal nas áreas agrícolas são expressas em termos de diferentes 
níveis de propriedades químicas, físicas e biológicas: fertilidade e acidez do solo, capacidade de 
armazenamento e disponibilidade de água e níveis variados de infestação de pragas, doenças e 
plantas daninhas nas lavouras, afetando diretamente a produtividade das lavouras.

Tipos de variabilidade

As variabilidades espacial e temporal dos atributos dos solos podem ocorrer tanto 
pela ação de agentes naturais e quanto pela ação do homem nas ações realizadas 
nos diversos tratos culturais. No entanto, elas têm tem sido divididas em aleatória e 
sistemática. Variabilidade sistemática é aquela que pode ser atribuída a uma causa 
conhecida e prevista. Por outro lado, quando a variabilidade não pode ser atribuída a uma 
dada causa, ela é tida como aleatória.

A variabilidade é 
expressada em 
mapas, como 
neste exemplo 
da variabilidade 
temporal de uma 
lavoura ano a 
ano (esquerda) e 
sua relação com 
a variabilidade 
espacial de 
produtividade 
três anos depois 
(direita).

Produtividade, % da média geralProdutividade, % da média geral

Adaptado de Francisco de Assis Carvalho Pinto (UFV) 
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A variabilidade espacial é observada ao longo do campo e pode ser facilmente constatada em 
mapas de produtividade ou fertilidade. Os solos variam ao longo da paisagem em virtude princi-
palmente da origem e do relevo, mas também por fatores tais como variação na textura e estru-
tura do solo, topografia, face de exposição ao sol e posição no relevo.

Os atributos do solo, além de variarem no espaço, podem variar no tempo para cada posição no 
espaço. Esta variação, decorrente da ação de agentes naturais, assim como da ação do homem, 
deve se manifestar com maior intensidade em alguns atributos do que em outros. Ou seja, a va-
riabilidade temporal é aquela que ocorre ao longo do tempo, por exemplo, a disponibilidade de 
água no solo em função da sazonalidade da precipitação pluvial, ou pode ainda ser observada 
quando se comparam mapas de produtividade de diferentes safras. A variabilidade temporal 
engloba a análise de vários diagnósticos espaciais no decorrer do tempo.

É no controle de todas essas variáveis que a agricultura de precisão promoveu 
um novo significado à administração da produção agrícola. Considere que o 
campo passou a ser visto como uma somatória de pequenas subáreas, tratadas 
individualmente e consideradas as menores unidades gerenciais, a fim de que a 
rentabilidade econômica de cada uma delas seja incrementada. Para isso, aplica 
tecnologias de avaliação e manejo da variabilidade espacial e temporal dos 
parâmetros das culturas e do solo. 

Exemplos de manejo da variabilidade

Vejamos alguns exemplos práticos: al-
guns manejos são necessários para ter 
um solo com menor nível de variabili-
dade espacial e temporal. 

Há características mais difíceis de se-
rem manejadas espacialmente, como 
o nível de armazenamento e disponibi-
lidade de água, que tem suas proprie-
dades alteradas de forma mais lenta 
no decorrer do tempo. 

Por outro lado, é possível de se corrigir 
Fonte: Shutterstock
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mais facilmente aquelas características como a variabilidade espacial do nível de 
acidez e fertilidade do solo, utilizando práticas agrícolas adequadas como aplica-
ção de corretivos e fertilizantes a taxas variadas, o que tende a tornar o solo cada 
vez mais equilibrado. 

Já o perigo de infestação de pragas, doenças e plantas daninhas pode ser conside-
rado um dos fatores que mais se alteram no espaço e no decorrer do tempo. 

São fatores que podem ocorrer com o ataque das pragas, inóculos de doenças e/
ou banco de sementes de plantas daninhas na área e com a condição do ambiente. 

Assim, torna-se necessário a realização de um estudo da variabilidade espacial a 
cada ano para tomada de decisão adequada, visando eficiência produtiva, econô-
mica e ambiental.

O estudo da variabilidade espacial dos atributos do solo é particularmente importante em áre-
as onde este solo está submetido a diferentes manejos. A análise geoestatística pode indicar 
alternativas de manejo não só para reduzir os efeitos da variabilidade do solo na produção das 
culturas, mas também para aumentar a possibilidade de proporcionar respostas dos atributos 
do solo em função de melhores práticas desse manejo. 

Por exemplo, espera-se que, a partir do conhecimento da variabilidade dos níveis de fertilidade 
de um solo, seja possível fazer uma recomendação de doses de nutrientes adequada para cada 
mancha de fertilidade detectada. Além disso, ao se identificar a variabilidade de ataques de 
pragas, doenças e plantas daninhas em uma lavoura, pode-se fazer uso racional dos defensivos 
agrícolas, empregando-se as doses mais adequadas para cada nível de ataque.

Recapitulando

Nesta aula, você pôde perceber que as áreas de produção agrícolas têm um complexo arranjo 
de solo, paisagem e clima. Neste arranjo, é sempre possível encontrar, em maior ou menor nível, 
variabilidade espacial nos atributos do solo (propriedades químicas, físicas e biológicas) e pro-
dutividade das culturas. 

O levantamento dessa informação de variabilidade espacial (das condições do solo e das cul-
turas) e de variabilidade temporal (mapeamento dessas condições no decorrer do tempo) é de 
fundamental importância para a agricultura de precisão, pois é a partir dela que as decisões 
sobre o manejo localizado são tomadas.
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Aula 2
Formas de identificação da variabilidade no campo

Na aula anterior, você enumerou que a variabilidade do espaço produtivo pode se manifestar de 
diversas formas (fertilidade, irrigação, acidez, entre outros). Por isso, os produtores e técnicos 
devem estar aptos a adotar meios específicos de identificá-la adequadamente. O objetivo final 
é tomar decisões corretas sobre a definição do manejo a ser recomendado. Ao fim dessa aula, 
você deve ser capaz de:

• reconhecer as principais técnicas informatizadas para identificação da variabilidade;

• planejar práticas agrícolas considerando a variabilidade dos campos. 

Fonte: Agrointel - http://www.agrointel.com.br/exemplos



42Agricultura de Precisão  »

Tópico 1

Princípios da coleta, análise e mapeamento do solo 

A análise de solos é hoje uma prática comum na maior parte dos sistemas de produção agrícola, 
embora ainda existam culturas e sistemas produtivos onde ela não é realizada na frequência 
recomendada. 

O Cerrado, por exemplo, tem grande variabilidade espacial dos solos, expressada mesmo que 
em pequenas parcelas; portanto, é um caso em que estas análises são fundamentais. De qual-
quer forma, é necessário, antes, decidir quais variáveis são relevantes, ou seja, quais delas mais 
afetam o crescimento e o desenvolvimento das culturas, para só depois planejar os métodos. Os 
vários fatores que podem afetar a eficiência da cultura estão relacionados ao solo, ao ambiente 
e à lavoura. Desta forma, podem ser quantificadas as variabilidades espacial e temporal de uma 
área agrícola quanto à:

• Fertilidade

• Acidez

• Profundidade

• Teor de matéria orgânica

• Textura

• Estrutura

• Capacidade de 
armazenamento de água

• Drenagem

• Permeabilidade e 
compactação do solo

• Declividade

• Exposição do terreno à 
infestação de pragas, 
doenças e plantas 
daninhas na lavoura, 
entre outras variáveis que 
afetam o resultado final 
das culturas.

Você já estudou que os sistemas de Agricultura de Precisão visam a aplicação a taxas variadas de 
insumos, especialmente corretivos e fertilizantes, de acordo com as necessidades específicas de 
cada área de uma mesma parcela. Para isso, é obviamente necessário conhecer a variabilidade 
espacial das características do solo, o que só é possível colhendo e analisando várias amostras, 
e determinar a localização precisa de cada uma dessas amostras.

Princípio do manejo da variabilidade

O primeiro ponto que se deve ter em mente quando se objetiva manejar a variabilidade 
dos fatores envolvidos na produção agrícola, é a necessidade de entendê-la e conviver 
com ela, sem cair na tentação de ignorá-la. Pelo contrário, o desejado ganho da produti-
vidade obrigatoriamente passa pela etapa de mapear e manejar a variabilidade de cada 
fator de interesse, a fim de minimizá-la, em níveis possíveis, técnica e economicamente. 
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Fonte: Shutterstock

Para minimizar a variabilidade é necessário, primeiramente, que se conheça sua magnitude, 
identificando-a e quantificando-a, por meio de parâmetros de solo, de planta e de clima, ma-
peando cada trecho: incluindo as manchas ou “áreas problemas” que têm níveis de fertilidade 
abaixo dos esperados.

Para calcular essa magnitude, primeiramente devem ser considerados os efeitos físicos causa-
dores dessa variabilidade e, depois, os químicos. A avaliação dessas áreas pode ser feita pela 
amostragem em linhas traçadas entre áreas elevadas e baixas, com amostras regularmente es-
paçadas, e posterior comparação dos dados com padrões estabelecidos, identificando os fato-
res limitantes.

   Saiba Mais

A variabilidade temporal pode ser obtida pela coleta de dados por vários anos, possibilitando 
a criação de um mapa de tendência espacial que remove o efeito temporal. Outra opção 
é o mapa de estabilidade temporal que identifica as áreas que são estáveis (ou têm sido 
altamente variáveis) no período considerado.
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Tópico 2

Cálculo automatizado da variabilidade

Em níveis de tecnologia mais avançados, existem equipamentos capazes de identificar a varia-
bilidade da área através de sensoriamento remoto. Nesse caso, mapas de variabilidade espacial 
são criados automaticamente por meio das informações fornecidas por sensores. Essas infor-
mações podem ser ou armazenadas para análise posterior, ou serem aplicadas na hora, para 
alterações na taxa de aplicação de determinado insumo em tempo real.

   Saiba Mais

Um exemplo seria a alteração (aumento ou redução) do volume de calda na pulverização 
de herbicidas através da detecção de uma maior ou menor densidade de plantas daninhas 
na área. Neste sentido, o sensoriamento remoto é capaz de quantificar a cobertura do solo 
por plantas daninhas, detectar insetos-praga e até mesmo para avaliar o estado nutricional 
e hídrico das plantas.

A colheita de lavouras na tecnologia de agricultura de precisão é realizada através de máquinas 
colhedoras municiadas de aparelhos que permitem a elaboração dos mapas da variabilidade 
espacial da produtividade do talhão. São equipadas com: 

1) um sistema de gerenciamento por satélite (GPS), que fornece a exata localização da gravação 
dos dados de produtividade na parcela do talhão, 

2) um sensor de altura da barra de corte, 

3) um sensor de velocidade de deslocamento da máquina e os dois sensores mais importantes: 

4) o sensor de massa, que mede a massa da produção colhida em cada parcela

5) um sensor que mede a umidade da produção em tempo real, corrigindo qualquer erro que 
geraria a variabilidade espacial da umidade da produção. A máquina também é equipada 
com um monitor onde são mostradas as informações referentes ao deslocamento para o 
operador.
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Todos os dados de produtividade gerados em tempo real são gravados em um cartão de me-
mória ou pen drive e, posteriormente, podem ser levados a um computador para interpretação.

Fonte: Shutterstock 

Recapitulando

Nessa aula, você estudou que a variabilidade pode ser identificada de várias formas. Pode-se 
adotar meios empíricos, baseados na própria observação do produtor, ou através de coleta de 
amostras e realização de testes laboratoriais, ou ainda por meio de tecnologias avançadas em-
barcadas nas máquinas colhedoras, por exemplo, que recolhem dados em tempo real quando 
estão em funcionamento. 

Para a agricultura de precisão é importante que dados exatos sejam coletados e processados, 
e que você nunca deixe de lado a importância de calcular a variabilidade. Dessa forma, normal-
mente são elaborados mapas de solo, declividade, infestação de pragas, entre outros, a fim de 
se tomar a decisão acertada sobre manejo da variabilidade.
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Aula 3
Manejo da variabilidade dos campos

Até aqui, você já verificou como identificar as diferentes variabilidades que o campo pode apre-
sentar. Agora o objetivo é reconhecer quais são as técnicas mais adequadas para otimizar a apli-
cação dos insumos de acordo com essa variabilidade. Nesta etapa, é muito importante atentar 
para os equipamentos disponíveis para a aplicação à taxa variável, assim como sua adequada 
utilização. Ao fim dessa aula, você deve ser capaz de:

• reconhecer técnicas para a otimização dos processos produtivos, considerando a 
variabilidade do campo.

• identificar ferramentas para corrigir variabilidade dos campos.

• reconhecer os processos de aplicações a taxas variadas.

Fonte: Shutterstock
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Tópico 1

Desafios do manejo

A simples mensuração e a representação digital de um atributo isolado do solo geralmente não 
são eficientes para estabelecer relação causa-efeito com a produtividade de culturas. Assim, 
muitos usuários da agricultura de precisão se frustram ao constatar que o mapa de prescrição 
de um nutriente em taxa variada, como o fósforo, por exemplo, não apresenta correspondência 
com o mapa de produtividade gerado após a intervenção.

Também não é difícil encontrar propriedades agrícolas em que talhões de elevado nível de ferti-
lidade para nutrientes específicos apresentam também subáreas com baixos níveis de produtivi-
dade. É possível, ainda, encontrar subáreas de um talhão em que a relação da produtividade vai 
contra o resultado final esperado, levando em consideração os atributos do solo. Por exemplo, 
considere a hipótese de encontrar subáreas com alto teor de potássio e baixa infestação de 
plantas daninhas (nas quais se esperava apresentar maior produtividade) apresentando menor 
produtividade do que áreas pobres em potássio e maior presença de daninhas.

E isso é possível por quê?

Em parte, podemos dizer que esses fenômenos de 
comportamento de fertilidade se devem à com-
plexidade do solo, que é um sistema dinâmico cuja 
funcionalidade emerge de interações entre com-
ponentes físicos, químicos e biológicos. Essas inte-
rações edafoclimáticas predominantes durante o 
ciclo da cultura ainda aumentam a complexidade 
do entendimento dos fatores que governam o de-
sempenho das lavouras.

Dessa forma, as estratégias de manejo e as intervenções georreferenciadas exigem a compreen-
são de interações multidisciplinares, principalmente quando baseadas na relação de indicadores 
físico-químicos do solo com o desempenho das culturas avaliadas por meio de mapas de pro-
dutividade. As ferramentas de procedimentos estatísticos podem ser utilizadas para investigar 
essas relações complexas.

Procedimentos

Correlação simples, análise fatorial, análise dos componentes principais e análises 
dos fatores estatísticos

Interações edafoclimáticas

Interações das características 
referentes ao solo e às condi-
ções climáticas do ambiente.
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Isto mostra que, para entender os fatores responsáveis por afetar a produtividade de uma la-
voura, devemos considerar e entender os diferentes mapas de variabilidade possíveis de serem 
elaborados, e analisar o quanto cada um destes fatores podem afetar a produtividade.

   Saiba Mais

Relembrando os mapas de variabilidade possíveis de serem traçados: fertilidade, acidez, 
profundidade, teor de matéria orgânica, textura, estrutura, capacidade de armazenamento 
de água, drenagem, permeabilidade e compactação do solo, declividade e exposição do 
terreno à infestação de pragas, doenças e plantas daninhas na lavoura.

Dependendo da quantidade de mapas de variabilidade a serem analisados, torna-se necessário 
o uso de ferramentas de análises estatísticas, que cruzam as informações disponíveis e levam em 
consideração todas as variáveis destes atributos do solo e da cultura. 

Isso busca identificar quais variáveis possuem maior interferência e/ou relação com a produtivi-
dade da cultura, servindo como base para a tomada de decisões.

Tópico 2

Aplicação a taxas variadas 

Encerrado o trabalho de análise de variabilidades, normalmente apoiado pelos softwares e sis-
temas de agricultura de precisão, você ganha mais segurança na tomada de decisão. Ele passa 
então a realizar a aplicação dos insumos a taxa variada, customizada para cada fração do terre-
no, com o objetivo específico de reduzir as variabilidades espaciais.

Benefícios 

Com a aplicação de insumos a taxa variada, você vai obter melhor nível de fertilidade, me-
lhores relações de equilíbrio entre os nutrientes, mais economia e eficiência no controle 
de pragas e plantas daninhas, melhor desempenho das lavouras e, como resultado final, 
maior nível de produtividade e menor variabilidade entre as malhas, com maior eficiência 
econômica da atividade.
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A aplicação a taxas variadas de insumos agrícolas visa, portanto, reduzir as variabilidades espa-
cial e temporal dos fatores que afetam a produtividade das culturas. 

É também a ferramenta de maior importância para você no sistema de agricultura de precisão, 
juntamente com o planejamento para a elaboração dos mapas de variabilidade.

Dessa forma, a aplicação a taxas variadas pode ser definida como o conjunto 
de tecnologias utilizadas para distribuir insumos agrícolas em quantidades 
proporcionais à necessidade de cada parcela de uma área em determinado 
período, de acordo com as informações previamente coletadas.

Podemos dividir a aplicação em taxas variadas em dois tipos, segundo sua origem.

Mapas de 
variabilidade 

Sensores

Com a aplicação de insumos a taxa variada, você vai obter melhor 
nível de fertilidade, melhores relações de equilíbrio entre os nu-
trientes, mais economia e eficiência no controle de pragas e plan-
tas daninhas, melhor desempenho das lavouras e, como resultado 
final, maior nível de produtividade e menor variabilidade entre as 
malhas, com maior eficiência econômica da atividade.

Nos métodos de aplicação baseados em sensores, as aplicações 
são ajustadas de acordo com as informações fornecidas por eles 
em tempo real. Estes sensores avaliam as condições relacionadas 
ao solo ou à lavoura e transmitem a uma inteligência eletrônica 
que ajusta as doses de insumos na aplicação. Isto ocorre de ma-
neira constante em todo momento no decorrer da operação. Além 
disso, somado com as informações de localização, as informações 
levantadas pelos sensores no decorrer da aplicação podem ser 
gravadas e, por consequência, ao final da operação, cria-se um 
mapa de variabilidade espacial para aquele terreno que foi per-
corrido pelos sensores.
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Tópico 3

Tipos de controladores 

Você já percebeu que as aplicações a taxas variadas estão dependentes, em todos os casos, de 
tecnologias para controlar as taxas de aplicação dos insumos agrícolas? Estes equipamentos são 
chamados de controladores. Estes controladores nada mais são do que microprocessadores que 
utilizam a informação (ou dos sensores em tempo real ou da leitura do mapa da variabilidade 
espacial) para calcular a quantidade de um determinado insumo que será necessário para cada 
unidade de área. 

Os cálculos são realizados de acordo com algoritmos cujo objetivo é otimizar a aplicação destes 
insumos. O resultado destes cálculos é transmitido pelos controladores às bombas, válvulas 
etc., que acionam ou regulam os mecanismos de distribuição, fazendo variar as taxas de aplica-
ção de acordo com as necessidades específicas em cada unidade de área. 

Estas bombas ou válvulas podem assumir diferentes formas, como centrífugas, de pistão, de 
membrana, de controle mecânico, eléctrico, pneumático ou hidráulico. O objetivo, no entanto, é 
sempre o mesmo: variar as taxas de aplicação de forma automática. É justamente esta automa-
tização da aplicação diferenciada dos fatores de produção que torna a agricultura de precisão 
como sendo uma prática de grande diferencial frente à agricultura convencional.

Fonte: www.deere.fr 

As operações agrícolas que mais utilizam estas variações na taxa de aplicação são a distribuição 
de corretivos e fertilizantes, por meio de distribuidores centrífugos ou pneumáticos, a semeadura 
e a pulverização. Acompanhe a seguir algumas peculiaridades sobre essas operações agrícolas:
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Centrífugos 

Da força centrífuga, que se afasta do centro ou que começa do vértice para a base.

Pneumáticos 

Que funciona a partir da energia produzida pelo ar comprimido.

Distribuição de corretivos e fertilizantes

A distribuição de corretivos e fertilizantes de solo é uma das operações mais comuns den-
tro da agricultura de precisão. O requisito desta operação (no caso de máquinas sem sen-
sores de tempo real) é ter o mapa da variabilidade da fertilidade do solo, com base na 
amostragem de solo em cada unidade mínima de área, de acordo com a malha defi nida 
para o terreno. A variação na distribuição leva em consideração a variação de cada unidade 
de área analisada. De posse destas informações, utilizam-se distribuidores centrífugos ou 
pneumáticos, com mecanismos automáticos para regular a taxa de aplicação, para efetuar 
as aplicações diferenciadas destes insumos. 
Acompanhe um esquema de equipamento para distribuição de corretivo a taxa variada.

Distribuição de corretivos e fertilizantes

Fonte: Adaptado de Jumil - http://

www.jumil.com.br/produtos
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Operação de semeadura

Aplicações de defensivos agrícolas

A variação na semeadura é controlada de forma automática através de informações trans-
mitidas por mapa de variabilidade espacial ou por sensores. A densidade de semeadura 
pode variar no decorrer de uma área de acordo com as características do solo. Em uma área 
com solo em condições mais favoráveis, deve-se fazer a semeadura com maior densidade 
de sementes, visto o potencial produtivo do solo. Além da densidade de semeadura, pode-
-se variar a profundidade de semeadura, levando-se em consideração as diferentes carac-
terísticas de textura, estrutura, cobertura morta e teor de água no solo, existentes na área.

O controle da taxa de aplicação é feito de forma automática, de acordo com as informa-
ções transmitidas pelo mapa de variabilidade da área ou pelo sensoriamento remoto. O 
controle da taxa de aplicação destes defensivos pode ser realizado através da variação da 
vazão da calda de pulverização, do controle da pressão de trabalho e/ou da alteração da 
velocidade de deslocamento da máquina

Observe que outras operações controladas também podem ser realizadas de forma variável na 
área, assim como a irrigação e a profundidade de corte no preparo do solo, considerando as 
variações existentes na área referentes à textura, fertilidade e profundidade do solo. Todos eles 
dependem, como você estudou, do mapa de variabilidade levantado previamente ou de equipa-
mentos que variem a operação de acordo com a leitura de sensores.

Recapitulando

Estamos chegando ao final da Aula 3. Para encerrar este módulo, é preciso realizar uma atividade 
de aprendizagem para verificar os conhecimentos construídos nesta etapa.

Antes de avançar, vamos retomar os principais pontos trabalhados nesta aula? Você estudou que 
o manejo da variabilidade requer uso de equipamento para aplicação a taxas variadas a fim de 
trabalhar cada área de acordo com a sua necessidade. Com isso, espera-se reduzir as variabili-
dades espacial e temporal dos fatores que interferem na produtividade das culturas, tornando-a 
mais homogênea, otimizando os recursos de produção e reduzindo impactos ambientais.

Nas próximas páginas, você vai encontrar a atividade de aprendizagem. Não esqueça que você 
deve entrar no Ambiente de Estudos para registrar as respostas no sistema, que também vai  
liberar o próximo módulo de conteúdo! Siga em frente e aproveite bem a atividade!
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Atividades de aprendizagem

Você chegou ao final do Módulo 2 do Curso Introdução à Agricultura de Precisão. A seguir, rea-
lizará algumas atividades relacionadas ao conteúdo estudado neste módulo. Lembre-se que as 
respostas devem ser registradas no Ambiente de Estudos, onde você também terá um feedback, 
ou seja, uma explicação para cada questão.

1. Considerando os princípios e a importância do manejo da variabilidade estudados na aula 1, 
diga qual é a alternativa correta.

a) A variabilidade dos campos ocorre devido a ações realizadas pelas máquinas agrícolas.

b) A análise da variabilidade temporal é mais importante que a análise da variabilidade es-
pacial.

c) A análise da variabilidade, em geral, é imprescindível para determinação das áreas de 
manejo localizado.

d) Um exemplo de variabilidade espacial é a alteração no banco de sementes de plantas 
daninhas de um ano para outro.

2. Considerando as formas de identificação da variabilidade apresentadas na aula 2, analise a 
alternativa correta.

a) A identificação da variabilidade é um procedimento de importância secundária para a agri-
cultura de precisão.

b) A variabilidade é identificada apenas pela produtividade das lavouras.

c) A variabilidade pode ser medida por meio de sensores.

d) Os mapas de variabilidade de fósforo são os principais para identificar a produtividade 
dos solos.
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3. Considerando as principais operações envolvidas nas aplicações a taxas variadas, estudadas 
na aula 3, analise a alternativa correta.

a) A aplicação de corretivos e fertilizantes deve ser feita com o mapa de variabilidade já 
pronto.

b) A distribuição de sementes a taxas variadas representa o início das atividades para a agri-
cultura de precisão.

c) A aplicação de defensivos a taxas variadas é feita com base na variabilidade das produti-
vidades das lavouras.

d) Entre as operações automatizadas, os mapas de variabilidade são úteis para a aplicação 
de corretivos e fertilizantes a taxas variadas, mas não para a semeadura automatizada. 
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Programa Agricultura de Precisão 

Introdução à Agricultura 
de Precisão

» Módulo 3: Sistema global de navegação
por satélite
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Neste módulo, vamos associar com mais propriedade a tecnologia disponível hoje no mercado 
com as tarefas a serem realizadas na lavoura. 

Primeiro, você vai entender que os sistemas de orientação por satélites foram os responsáveis 
por impulsionar a agricultura de precisão pelo mundo afora. Isso porque as máquinas equipadas 
com tecnologia de orientação por satélite facilitaram muito o trabalho do homem do campo 
e aumentaram a eficiência da agricultura, que ficou mais moderna, competitiva e atrativa para 
profissionais qualificados.

Em seguida, você vai estudar um pouco da teoria do funcionamento dos sistemas de orientação 
por satélite, que foram criados para fins militares, mas depois foram liberados para uso civil. 
Desde então, com a evolução da informática e sua chegada no campo, os receptores de sinais de 
satélite atualmente apresentam acurácia de milímetros e têm se tornado cada vez mais acessí-
veis tanto a grandes quanto a pequenos produtores.

Acurácia 

Termo utilizado para definir exatidão de uma medição (ou de um instrumento de medição).

Por fim, conhecerá várias aplicações do sis
tema de navegação para agricultura, tendo 
em vista que muitos tratores hoje já dis-
põem de uma antena para GPS. Isso per-
mite implantar o georreferenciamento, o 
controle automático das máquinas, as apli-
cações a taxas variadas e a rastreabilidade 
dos produtos agrícolas, que impulsiona um 
mercado muito grande pelo mundo.

Avance para a Aula 1!

Atenção! Sempre que finalizar 
a leitura do conteúdo de um 
módulo, você deve retornar 
ao Ambiente de Estudos 
para realizar a atividade de 
aprendizagem.

Módulo 3
» Sistema Global de navegação por satélite



57Agricultura de Precisão  »

Aula 1 
A importância do sistema de orientação por satélite

Depois que a precisão dos sistemas de satélites foi liberada para uso civil, a agricultura mundial 
se transformou. Atualmente, diversos equipamentos agrícolas fazem uso dos recursos disponí-
veis pelos sistemas de orientação por satélite, entre eles o GPS, possibilitando grandes melho-
rias nos processos produtivos. 

Ao fim dessa aula, você deve ser capaz de reconhecer a importância dos sistemas de orientação 
por satélite para os processos agrícolas mecanizados.

Fonte: Shutterstock
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Tópico 1

Vantagens da orientação por satélite 

Os sistemas de orientação por satélite hoje são indispensáveis para a adequada aplicação dos 
princípios da agricultura de precisão, uma vez que é necessário se determinar, com a maior acu-
rácia possível, a posição das máquinas e implementos agrícolas no campo. 

O sistema de orientação por satélite permite a determinação da posição de um receptor móvel, 
sobre qualquer parte da superfície terrestre, em qualquer horário e condições atmosféricas, com 
elevada acurácia, desde que se encontre no campo de visão de pelo menos quatro satélites. 

Nesse caso, as operações podem ser realizadas com erros muito pequenos, podendo ser de até 
poucos centímetros ou milímetros, além da flexibilidade de condições e extensão das áreas tra-
balhadas. Isso permite o levantamento de informações do local exato onde se deseja trabalhar, 
otimizando assim o gerenciamento da intervenção necessária.

   Saiba Mais

É importante ressaltar que estamos falando de sistemas de satélite e receptores de dados, 
portanto é um sistema que exige determinado nível de automação dos equipamentos no 
campo, como você estudou nos módulos anteriores. 

E por que é tão importante ter informações exatas do terreno de lavoura? Confira a seguir as 
principais vantagens do uso dos sistemas de orientação de satélites na agricultura de precisão.

Redução dos impactos ambientais

Esse é um dos principais benefícios proporcionados pelo uso de máquinas e implementos 
equipados com dispositivos de orientação por satélite. Há muito tempo, já era compreensível 
que insumos deveriam ser aplicados apenas onde e quando fossem necessários. Entretanto, 
a falta de conhecimento e de tecnologia adequada para aplicar essa filosofia impossibilitou 
que ela fosse aplicada nos campos. Com o aprimoramento da cobertura dos sinais de saté-
lites e maior acurácia na determinação de pontos dentro das lavouras, finalmente torna-se 
possível realizar uma distribuição desses insumos, de forma a atender mais pontualmente a 
necessidade de cada subárea. Dessa forma, é possível reduzir as perdas nas aplicações de 
defensivos, fertilizantes e corretivos e na colheita de grãos em geral.
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Redução de fadiga dos operadores

Melhoria na qualidade da mão de obra

Melhoria no estabelecimento dos estandes nas lavouras

Uma das vantagens da mecanização agrícola é tornar o tra-
balho menos árduo e mais atrativo para homens e mulheres. 
Porém, durante muito tempo, diversas máquinas e implemen-
tos foram desenvolvidos sem levar em conta a questão ergo-
nômica em seus projetos. Isso causava danos fisiológicos aos 
operadores e também comprometiam a qualidade das ope-
rações. Com o passar do tempo, boa parte desses problemas 
foram solucionados e, atualmente, o desenvolvimento de pilo-
tos automáticos dotados de sistema de orientação por satélite 
proporcionam maior conforto ao operador, pois a direção da 
máquina é controlada por dispositivos eletrônicos. Ao fim do 
dia, o operador estará menos fadigado e mais motivado.

A necessidade de operar máquinas mais sofisticadas faz com que a qualificação da mão de 
obra seja fator primordial para o sucesso das operações agrícolas. Atualmente já se observa 
a migração de trabalhadores de centros urbanos para o campo, que é um fenômeno contrário 
ao ocorrido durante muitos anos. Empregando mão de obra mais qualificada, há a expectati-
va de realização das tarefas com menos desperdício, mais rapidez e segurança.

Um dos grandes problemas observados nas semeadoras 
convencionais é a possibilidade de distribuir as sementes 
no campo de forma irregular. Isso ocorre principalmente por 
deslizamentos indesejados das rodas motrizes e desgaste 
nos mecanismos dosadores. Estes fatores causam falha nos 
estandes, comprometendo a produtividade das lavouras e 
elevando as perdas na colheita pela desuniformidade no flu-
xo de alimentação do mecanismo de corte. Para evitar esse 
problema nas semeadoras convencionais, é necessário o mo-
nitoramento visual, que muitas vezes não é eficiente. Outra 
limitação dessas máquinas ocorre no estabelecimento da 
distância entre passadas, normalmente feito por marcadores 
mecânicos que riscam o solo. Entretanto, em lavouras que se-
rão estabelecidas sobre plantio direto, a eficácia desse dispo-
sitivo é limitada pela presença da cobertura vegetal.

Ergonômica 

Ergonomia é a ciência que 
estuda as interações entre 
seres humanos e outros 
elementos de um sistema: 
por exemplo, a relação do 
homem que trabalha com 
operação de máquinas.

Estandes

Cada cultura tem um nú-
mero certo de plantas por 
metro de linha, ou seja, 
um estande apropriado 
(que varia para cada tipo 
de cultivo).
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Redução de perdas na colheita

As perdas observadas na colheita mecanizada de grãos, por exemplo, normalmente são ele-
vadas. Na agricultura de precisão, os monitores de colheita auxiliam os operadores na visu-
alização das condições de trabalho dos mecanismos da colhedora, oferecendo leituras de 
rotação do cilindro de trilha e ventilador, umidade dos grãos, perdas e produtividades, redu-
zindo, assim, o desperdício. Além disso, essas informações, quando georreferenciadas, ainda 
são utilizadas na elaboração de mapas de variabilidades.
No caso das lavouras de cana-de-açúcar, por exemplo, a orientação por satélite, associada 
ao uso de barra de luzes, atualmente é utilizada para a definição de mapas de tráfego. Esses 
mapas possibilitam o trânsito das máquinas e implementos apenas nas entrelinhas, evitando 
promover compactação de solo indesejada nas áreas dos sistemas radiculares das soqueiras.

Recapitulando

Nessa aula, você pôde perceber que foram os sistemas de orientação por satélites que impul-
sionaram a agricultura de precisão pelo mundo afora. Isso porque as máquinas equipadas com 
tecnologia de orientação por satélite podem realizar tarefas que normalmente seriam realizadas 
pelo homem apenas com elevado gasto de tempo e energia, além de pouca precisão. Assim, esse 
recurso torna a agricultura mais moderna, competitiva e atrativa para profissionais qualificados.

   Saiba Mais

Quer conhecer novidades do mercado de receptores de satélites para agricultura de 
precisão? Uma das principais empresas deste ramo é a John Deere (http://goo.gl/xFpi5F).
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Aula 2 
A constituição do sistema de navegação por satélite

Na aula anterior você pôde perceber a importância dos sistemas de orientação por satélite para 
a prática da agricultura de precisão. Com o surgimento de novos sistemas e aprimoramento 
dos aparelhos disponíveis atualmente para o consumidor, a qualidade dos serviços disponíveis 
tem melhorado substancialmente. Até pouco tempo, basicamente, só existia o sistema NAVS-
TAR-GPS, porém outros sistemas já estão disponíveis, oferecendo inclusive algumas vantagens 
a mais que precisam ser entendidas para que se possa fazer melhor uso dessa tecnologia na 
empresa rural.

Ao fim dessa aula, você deve ser capaz de:

• entender o funcionamento da constelação de satélites para navegação;

• enunciar as formas de aumentar a exatidão das medições com sistemas de navegação.

O sistema de navegação por satélite comumente denominado de GNSS (Global Navigation Sa-
tellite System), ou seja, Sistema Global de Navegação por Satélite, é formado por três sistemas 
dominantes globais (Navstar, Glonass e Galileo) e por outros sistemas por enquanto menores e 
segmentados. Cada um deles orbita em altitudes diferentes, o que garante a segurança no tráfe-
go espacial. Conheça um pouco sobre cada um a seguir.

Fonte: Colorado State University 



62Agricultura de Precisão  »

Tópico 1 

Navstar-GPS

Do inglês “Navigation Satellite with Time and Ranging - Global Positioning System”, o sistema NA-
VSTAR-GPS é o sistema de satélites mais conhecido. Foi desenvolvido pelo Departamento de De-
fesa dos Estados Unidos em 1973, originado da fusão de dois projetos da Marinha e da Força Aérea. 
Em 1994, quando estava totalmente operacional, já operava com 24 satélites e, a partir de 2007, 
começou a contar com 30 satélites compondo o sistema, sendo que seis operam como reserva. 

Eles circulam a Terra em seis planos orbitais inclinados 55° em relação ao Equador, a uma dis-
tância de 20.200 km da superfície terrestre. A cada 11 horas e 58 minutos completa-se uma órbita, 
assim, a cada momento e em qualquer parte, pelo menos quatro satélites sempre estarão visí-
veis aos receptores de sinais GPS. Além disso, proporciona nova confi guração da constelação de 
satélites sempre quatro minutos mais cedo diariamente no mesmo local.

O sistema NAVSTAR é formado por três segmentos: espacial, controle e usuário. Navegue pelas 
abas e identifi que cada um deles na fi gura.

Fonte: Adaptado de GlobalSecurityOrg - www.globalsecurity.org/
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Usuário

O segmento usuário é constituído pelos receptores de sinais GPS, 
inclusive os aparelhos disponíveis no mercado comum, que calcu-
lam a posição em que o aparelho se encontra sobre a Terra. Com 
a chegada da informática no campo, os receptores têm se tornado 
cada vez mais acessíveis tanto a grandes quanto a pequenos pro-
dutores. Atualmente eles apresentam acurácia de poucos metros 
a alguns milímetros.

Espacial

Controle

O segmento espacial é constituído pela constelação de satélites 
propriamente dita. 

O segmento controle, em terra, é responsável por monitorar e 
controlar continuamente o sistema de satélites, além de calcular 
as correções dos relógios dos satélites, determinar o tempo GPS, 
predizer as efemérides (cálculos da distância) dos satélites e man-
ter atualizadas as mensagens de navegação de cada satélite.

Tópico 2

Glonass

Do inglês “Global Orbiting Navigation Satellite Sys
tem”, o sistema GLONASS é de origem russa e come-
çou a ser construído em 1976, paralelamente ao sistema 
NAVSTAR, também com fins militares. A partir do ano 
2003, houve intenso investimento financeiro na reestru-
turação desse sistema, que passou a ter cobertura glo-
bal. Assim, como o sistema NAVSTAR, também é dividi-
do pelos segmentos espacial, controle e usuário, com 
funções equivalentes dentro de sua própria tecnologia.

Fins militares

O cenário mundial no desenvolvimento paralelo de dois sistemas de satélites era a Guerra 
Fria, que foi instaurada entre os Estados Unidos e a extinta União Soviética, e perdurou até 
o início da década de 1990. 

Fonte: Shutterstock
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Tópico 3

Galileo e outros sistemas regionais

Galileo é o nome do Sistema de Navegação por Satélite Europeu (European Satellite Navigation 
System). Esse sistema teve atividades iniciadas em 2005 por meio da parceria da União Europeia e 
a Agência Espacial Europeia (ESA). Foi o primeiro sistema de orientação por satélite desenvolvido 
diretamente para fins civis. Sobre os sistemas regionalizados, podemos destacar três principais. 

O sistema de orientação por satélite conhecido como BeiDou 2 foi recentemente desenvol-
vido pelo governo Chinês, sob a motivação de se tornar menos dependente do sistema Na-
vstar de origem americana. Atualmente, o sistema conta com 16 satélites que cobrem parte 
da região da Ásia e Oceano Pacífico, mas a previsão é que em 2020 tenha cobertura global, 
operando com 30 satélites.

BeiDou 2: COMPASS

O sistema de navegação por satélite DORIS, ou Détermination d’Orbite et Radiopositionne-
ment Intégré par Satellite, é um sistema de orientação e posicionamento de satélites francês. 
Utiliza rádios transmissores presentes no satélite e em bases posicionadas na Terra. Pode de-
terminar com elevada precisão os posicionamentos desejados. Aplica-se mais para trabalhos 
de geodésia, como monitoramento da deformação do solo, com precisão de menos de 1 mm 
e também para monitoramento climático.

DORIS

O sistema de navegação por satélite IRNSS (ou Indian Regional Navigation Satellite System) 
é de origem indiana, cujo segmento espacial é composto por sete satélites. O primeiro foi 
lançado em órbita em julho de 2013.

IRNSS

geodésia

Ciência que se ocupa da determinação da forma, das dimensões e do campo de gravidade 
da Terra. (fonte: IBGE)
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Recapitulando

Nessa aula, você estudou que os primeiros dos sistemas de orientação por satélite surgiram para 
fins militares, mas depois foram liberados para uso civil. 

Desde então, com a evolução da informática e sua chegada no campo, os receptores de sinais de 
satélite atualmente apresentam acurácia de milímetros e têm se tornado cada vez mais acessí-
veis tanto a grandes quanto a pequenos produtores. Vamos adiante?
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Aula 3 
As principais aplicações do sistema de navegação na agricultura

Você já estudou que a liberação dos satélites originalmente militares para uso civil proporcio-
nou grandes avanços para a agricultura, graças aos recursos disponibilizados pelos sistemas de 
navegação. Cabe ao produtor reconhecer esses avanços para poder fazer uso adequado dessa 
tecnologia e tornar sua empresa mais competitiva. É para embasar essa refl exão que você vai 
conhecer agora a aplicação destas tecnologias na agricultura. 

Ao fi m dessa aula, você deve ser capaz de: 

• identifi car os equipamentos agrícolas monitorados por satélites;

• reconhecer as tecnologias mais adequadas para os diferentes sistemas e equipamentos de 
produção agrícola.

Tópico 1

Georreferenciamento

O georreferenciamento é uma das etapas básicas 
da agricultura de precisão. Consiste na coleta de 
informações de certo local, determinando-se as 
coordenadas geográfi cas. Pode ser utilizado para 
a elaboração de mapas de variabilidade ou regis-
tro de imóveis em cartórios.

Fonte: adaptado de Gismaps Sistemas Ltda

Fonte: Shutterstock



67Agricultura de Precisão  »

A depender da finalidade da coleta dos dados, podem-se utilizar receptores C/A ou mais avança-
dos. Essa aplicação impulsionou o desenvolvimento de outras tecnologias como, por exemplo:

• coletores de amostras de solo para fins de determinação de fertilidade ou compactação.

• câmeras para processamentos de imagens de alta resolução.

• softwares para processamento de dados no campo e transmissão de informações em 
tempo real.

• aumento da capacidade de armazenamento de dados.

Tópico 2

Controle de direção

Muito utilizado em pulverizações aéreas e terrestres, plantios, preparo do solo, colheita e apli-
cação de corretivos e fertilizantes, o controle de direção permite manter o paralelismo (organi-
zação geométrica) entre as passadas. Em geral, uma barra de luzes orienta o piloto a manter o 
posicionamento correto em relação a uma primeira passada. Em alguns casos, um piloto auto-
mático conduz o trator e o piloto só assume o comando para realizar as manobras de cabeceiras.

Fonte: Manejo Avançado Stara - http://www.stara.com.br/

O mecanismo consiste em um controlador de direção acoplado ao trator, que recebe informa-
ções do satélite por meio de uma antena instalada no teto do equipamento e as envia direta-
mente para as válvulas eletrônicas que comandam a direção do equipamento. Esse comando 
aciona os cilindros hidráulicos que, por sua vez, determinam o direcionamento das rodas.
Além de evitar falhas nas aplicações ou sobreposição entre passadas, proporciona maior con-
forto ao operador, cuja finalidade principal passa a ser monitorar o equipamento. Atualmente, 
receptores com tecnologia RTK são os mais usados para essa finalidade.
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   Saiba Mais

Alguns equipamentos dotados de controle de direção também podem ser equipados com 
controle de seções, ou seja, automatização de pulverizadores e de distribuição de sementes. Eles 
possuem a capacidade de abrir ou fechar partes das barras de pulverização ou linha de plantio 
de forma automática. Muitas empresas têm investido nessa tecnologia que, além de envolver a 
navegação por satélite, depende do desenvolvimento de sensores e válvulas eficientes.

Tópico 3

Aplicações a taxas variáveis

As aplicações a taxas variáveis visam distribuir defensivos, corretivos e fertilizantes na área de acor-
do com a necessidade de cada subárea. Para tanto, é necessário que o equipamento “entenda” a lo-
calização por onde está passando e que assim regule (aumente ou diminua) a quantidade de produto 
a ser aplicado quando passar por subáreas de maior ou menor necessidade, respectivamente.

   Saiba Mais

A diversidade de tipos de máquinas e implementos empregados nas aplicações a taxas variáveis 
fez ressurgir um fenômeno observado no período de início da mecanização agrícola no Brasil, 
que foi a falta de padronização entre os equipamentos.

Atualmente, muitas empresas produzem diversos tipos e modelos de equipamentos voltados 
para a agricultura de precisão, sobretudo para realizar aplicação a taxa variável. Apesar de 
tornar o mercado mais competitivo, contribuindo para melhoria na qualidade e reduzindo 
custos de aquisição, a grande diversidade de diferentes dispositivos existentes no mercado cria 
um problema que é a falta de comunicação entre eles. 

Com isso, houve a necessidade de se buscar uma padronização desses dispositivos. Essa 
padronização, denominada FORÇA TAREFA ISOBUS, tem a finalidade de estabelecer parâmetros 
que facilitem a comunicação e a compatibilidade entre programas e atuadores e entre as 
máquinas e implementos agrícolas, independente de marca ou modelo.
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Tópico 4

Rastreabilidade dos produtos agrícolas

Os sistemas de navegação permitem a geração de mapas de variabilidade e uma grande quantidade 
de informações que possibilitam a montagem de um banco de dados na fazenda, robusto o suficien-
te para criar registros de rastreabilidade do produto colhido. Além de agregar valor ao produto final, 
a rastreabilidade é uma tendência do setor agropecuário porque atende às exigências dos maiores 
mercados mundiais, tornando-se vantajosa para produtores e consumidores.

A rastreabilidade é entendida como um mecanismo utilizado para identificar 
a origem do produto desde o campo até o consumidor. É um sistema bastante 
complexo que monitora e registra todas as movimentações do produto, da produção 
à embalagem, transporte e venda, podendo assim atestar a sua qualidade. 

A ideia de rastreabilidade começou a ser difundida no Brasil no final dos anos de 1990, ou seja, prati-
camente ao mesmo tempo em que a agricultura de precisão ganhou corpo.
Considerando que a agricultura de precisão gerencia de forma eficaz a informação, sobretudo, sobre 
a variabilidade das áreas de produção, ela se torna uma ferramenta muito robusta para o processo de 
rastreabilidade. Além disso, torna o método mais efetivo para assegurar uma cadeia alimentar mais 
segura e conectar produtores e consumidores.

Uma fazenda que adota estas duas tecnologias normalmente realiza o mapeamento de toda a pro-
dução e registra detalhadamente as características da lavoura, como a época de plantio, a forma de 
preparo do solo, a aplicação de corretivos, fertilizantes e defensivos e a época de colheita.

Todas essas informações podem ser armazenadas em um banco de dados para acesso pelos consu-
midores através da internet ou podem ser inseridas nos códigos de barras das embalagens. Atual-
mente, muitos celulares possuem a capacidade de realizar a leitura desses códigos, possibilitando o 
acesso a todas essas informações ainda nas gôndolas dos supermercados, auxiliando o consumidor 
na rápida tomada de decisão sobre a aquisição ou não do produto. 

Dessa forma, a propriedade rural torna mais transparente sua produção e cria mais credibilidade 
frente ao consumidor, que, pela internet, pode conferir as informações de produção do alimento que 
está adquirindo. Veja o exemplo da empresa Citrícola Ducato.
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Além disso, permite que esses da
dos possam ser submetidos a um 
conjunto de procedimentos adota-
dos por uma entidade certificado-
ra que pode atestar que o produto 
atende a requisitos de qualidade 
pré-estabelecidos.

Recapitulando

Nesta aula, você estudou que são muitas as aplicações do sistema de navegação para agricultu-
ra. O georreferenciamento, o controle automático das máquinas, as aplicações a taxas variadas 
e a rastreabilidade dos produtos agrícolas impulsionam um mercado muito grande pelo mundo. 

A empresa rural, ao adotar essas tecnologias, não apenas se torna mais competitiva como tam-
bém moderniza e facilita a sua própria gestão.

Nas próximas páginas, você vai encontrar a atividade de aprendizagem para verificar os conhe-
cimentos construídos ao longo deste módulo. Não esqueça que você deve entrar no Ambiente 
de Estudos para registrar as respostas no sistema, que também vai liberar o próximo módulo de 
conteúdo! Siga em frente e aproveite bem a atividade!

Fonte: Citrícola Lucato - www.citricolalucato.com.br
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Atividades de aprendizagem

Você chegou ao final do Módulo 3 do Curso Introdução à Agricultura de Precisão. A seguir, rea-
lizará algumas atividades relacionadas ao conteúdo estudado neste módulo. Lembre-se que as 
respostas devem ser registradas no Ambiente de Estudos, onde você também terá um feedback, 
ou seja, uma explicação para cada questão.

1. Na aula 1 você aprendeu sobre a importância dos sistemas de orientação por satélite. Consi-
derando que eles possuem várias aplicações na agricultura de precisão, analise a alternativa 
correta.

a) Nas práticas com agricultura de precisão, a orientação por satélite é utilizada apenas para 
as colhedoras para geração de mapas de produtividade.

b) A vantagem da orientação por satélite é que todas as máquinas utilizadas na agricultura 
de precisão são automatizadas.

c) A orientação por satélite torna o trabalho menos árduo e mais atrativo para o homem do 
campo.

d) A determinação do posicionamento feita pelos satélites é uma ferramenta secundária 
para a agricultura de precisão, uma vez que pode ser feita de diversas outras formas. 

2. Considerando as características dos sistemas operacionais apresentados na aula 2, analise a 
alternativa correta.

a) O sistema NAVSTAR – GPS é o sistema de orientação por satélite mais moderno e que 
oferece mais vantagens para os usuários.

b) O segmento de usuário é aquele praticado pelo exército americano.

c) O sistema NAVSTAR e o sistema GLONASS são aqueles que estão em plena operação a 
mais tempo.

d) Os satélites de cada sistema de orientação orbitam a Terra a uma mesma altitude.
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3. Na aula 3, você aprendeu que o sistema de orientação por satélite possui diversas aplicações 
na Agricultura de Precisão. Assinale a alternativa correta.

a) O georreferenciamento é uma etapa relevante da agricultura de precisão que não depen-
de do sistema de satélites. 

b) O controle de direção libera o operador das máquinas para outras tarefas.

c) A rastreabilidade e a agricultura de precisão são duas inovações que não se associam.

d) A FORÇA TAREFA ISOBUS tem como finalidade aumentar a força de tração das máquinas 
automatizadas
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Programa Agricultura de Precisão 

Introdução à Agricultura 
de Precisão

» Módulo 4: Sensores mais utilizados na
agricultura
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Além da capacidade de receber e interpretar sinais de satélite, a agricultura de precisão depende 
de outro tipo de recurso tecnológico: o sensoriamento. Os sensores fornecem diversos ganhos 
de qualidade nas operações agrícolas a partir da obtenção eletrônica de informações sobre o 
cultivo e o solo. 

Ou seja, independente da percepção humana (ou das condições de luminosidade, por exemplo), 
os sensores são capazes de agilizar e potencializar a coleta de dados, disparando comandos 
para abrir e fechar válvulas automaticamente e executar outras ações em tempo real.

Existe no mercado farta quantidade dos sensores disponíveis, que podem em geral ser divididos 
em dois grupos: direto e remoto. Ambos têm a finalidade de obter dados eletronicamente para 
automatização de processos ou para tomada de decisões.

Para que os sensores operem bem durante tempo indeterminado, no entanto, você deve estar 
constantemente atento às orientações de calibração de cada equipamento. É este procedimento 
que vai dar confiabilidade à automatização das operações agrícolas. 

Atenção! Para os momentos em que você não pode estar conectado à internet, disponibilizamos 
um arquivo com o conteúdo deste módulo. Mas lembre-se: você deve retornar ao Ambiente de 
Estudos para realizar as atividades.

Atenção! Sempre que 
finalizar a leitura 
do conteúdo de um 
módulo, você deve 
retornar ao Ambiente 
de Estudos para 
realizar a atividade de 
aprendizagem.

Está pronto para mais um módulo? Faça bom proveito!

Módulo 4
» Sensores mais utilizados na agricultura
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Aula 1 
A importância do sensoriamento nas operações agrícolas

Nos módulos anteriores deste curso, você teve a oportunidade de ler que os sensores são gran-
des aliados da agricultura de precisão. A partir de agora, vamos aprofundar o entendimento 
sobre estes dispositivos de suporte à tomada de decisão. 

As técnicas de sensoriamento, aliadas às técnicas de agricultura de precisão, podem refletir con-
sideravelmente na melhoria do processo produtivo e da sustentabilidade ambiental, com po-
tencial retorno econômico. Um exemplo é a aplicação localizada de insumos em tempo real, de 
acordo com as necessidades específicas dentro de cada lavoura.

Ao mesmo tempo que os tratores e máquinas complementam os braços do trabalhador, pode-
mos dizer que os sensores dessas máquinas substituem os olhos. Afinal, eles são capazes de 
executar tarefas, mesmo em más condições de trabalho, de forma muito eficaz. Para isso, neces-
sitam ser bem selecionados e calibrados constantemente. 

Ao fim dessa aula, você deve ser capaz de: 

• reconhecer a importância do uso das técnicas de sensoriamento;

• identificar as formas para obter dados confiáveis.

Fonte: Shutterstock
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Tópico 1

Sensoriamento para muitas aplicações

O sensoriamento pode ser definido como a aquisição de informações a respeito de algum ob-
jeto sem estar em contato físico com ele. Um exemplo simplista pode ser quando nossos olhos 
percebem a luz refletida de um objeto e nosso cérebro interpreta a informação. Neste exemplo, 
nossos olhos são os sensores/detectores e nosso cérebro, o computador que faz a imagem do 
que foi detectado. Mas, na tecnologia, os sensores tradicionalmente podem ser ópticos, térmi-
cos e elétricos, por exemplo, além de monitores de funções específicas como fluxo de grãos e 
teor de umidade, entre outros. 

Na agricultura, a tecnologia de sensoriamento tem sido usada para variadas aplicações, que vão 
desde a avaliação do estado nutricional e hídrico em plantas até a detecção de plantas daninhas 
e insetos. O sensoriamento oferece uma rápida e eficiente maneira para acessar a variabilidade 
espacial e temporal dentro de uma área em uma propriedade agrícola. Além disso, tecnologias 
de sensoriamento têm sido desenvolvidas com o objetivo de fornecer informações sobre pro-
priedades dos solos, diferenças entre tipos de estresses abióticos das plantas (água ou nutricio-
nal) e estimar a produção relativa das culturas, permitindo ao produtor rural, tomadas de decisão 
rápidas e seguras. 

Veja a seguir outras utilidades da coleta de dados por sensoriamento.

Índices 
de vegetação

Características 
de solo

Dados de sensoriamento também são amplamente utilizados 
para desenvolver índices de vegetação, como indicadores de cres-
cimento da cultura, do estado nutricional e da produtividade. Tec-
nologias mais avançadas, como a reflectância espectral de cultu-
ras, podem ser usadas para detectar estresses bióticos e abióticos 
do ambiente, avaliar o estado nutricional, estimar o crescimento e 
monitorar as condições da planta, bem como para prever a produ-
tividade das culturas.

Em relação à terra da lavoura, os recentes avanços tecnológicos 
em sensores para as medições das características de solo em es-
cala de campo e em tempo real têm trazido agilidade e eficiência 
dentro da agricultura de precisão, com obtenção de dados in situ 
(nas condições reais de campo) altamente confiáveis.
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Condutividade 
elétrica

Outros 
levantamentos

O mapeamento da condutividade elétrica do solo com auxílio de 
GPS é uma ferramenta relativamente simples, porém que tem sido 
utilizada para determinar a textura e outras propriedades do solo 
com sucesso. A medição com sensores obtida in situ tem signifi ca-
tiva correlação com o resultado de análises destas características 
em laboratório, sendo que ambas integram os efeitos da argila 
(tipo e quantidade) e teores de sais (cátions e ânions solúveis). 
Além disso, a medição in situ leva em consideração toda a massa 
de solo, representando bem a condição real.

O levantamento de outras características do solo, como o teor de 
matéria orgânica, por exemplo, através dos métodos convencio-
nais, pode ser uma operação trabalhosa e demorada. Com o uso 
de técnicas de mapeamento por sensoriamento remoto, estas 
informações podem ser adquiridas de forma muito mais rápida, 
otimizando as decisões técnicas do produtor. Neste mesmo sen-
tido, o mapeamento das características da lavoura que se alteram 
muito rapidamente no decorrer tempo se tornam praticamente 
dependentes de um sistema de sensoriamento remoto, para que 
possibilite a coleta destas informações como base para a aplica-
ção dos insumos adequados em tempo real.

É importante ressaltar que a aplicação de pro-
dutos a taxas variáveis com detecção das man-
chas de solo em tempo real ainda não está to-
talmente operacionalizada no nosso mercado. 
Entretanto, em condições 
ideais podemos afi rmar que 
se trata de uma forma mui-
to efi ciente de utilização da 
agricultura de precisão, ten-
do em vista a sua rapidez e 
redução de custos envolvi-
dos, com coleta de amostras, 
análises, elaboração de ma-
pas etc. Confi ra um esquema 
que ilustra um maquinário 
equipado de sensoriamento 
para aplicação de taxa variá-
vel em tempo real.

Fonte: adaptado/
elaborado pelo autor 
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Recapitulando

Nesta aula, você estudou que o sensoriamento é parte integrante da agricultura de precisão, 
proporcionando diversos ganhos de qualidade nas operações agrícolas. 

Uma das vantagens dos sensores é que eles podem obter informações sobre objetos sem esta-
rem em contato com eles. Assim, podem agilizar e potencializar a coleta de dados, abrir e fechar 
válvulas automaticamente e executar outras ações em tempo real.



79Agricultura de Precisão  »

Aula 2

Tipos de sensores mais utilizados na agricultura

Na aula anterior você aprendeu que o sensoriamento remoto tem uma importante participação 
nas etapas da agricultura de precisão. Tendo em vista as diversas formas de uso dos sensores 
nas máquinas e implementos agrícolas, as indústrias especializadas têm disponibilizado no mer-
cado grande variedade de sensores a cada ano. No entanto, isso pode se tornar um problema se 
não houver adequado conhecimento sobre qual tipo de sensor se aplica melhor para cada uso.

Ao fim dessa aula, você deve ser capaz de:

• identificar os principais sensores utilizados nas coletas de informações no campo;

• reconhecer as possíveis adaptações que os sensores podem ter nos equipamentos agrícolas.

Fonte: Senar-GO
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Tópico 1 

Sensoriamento direto e remoto

Os sistemas eletrônicos e informatizados na agricultura de precisão permitem a detecção de 
uma grandeza física, não elétrica, que é transmitida sob a forma de um sinal elétrico (tensão, in-
tensidade, impedância etc.) e tratada por uma unidade central, com um ou vários processadores. 
Além disso, podem enviar as instruções para dispositivos eletrônicos passivos, que as memori-
zam, ou ativos, que acionam eletroválvulas para acionar motores hidráulicos.

Existem sensores que são dedicados para realizar o mapa de variabilidade ou a transmissão em 
tempo real das condições de determinados fatores de produção, do solo ou da cultura, a fim de 
realizar o manejo levando em consideração estes dados, através da aplicação a taxas variadas 
de acordo com a necessidade.

O registro automático de dados proporciona diversas vantagens, como, por exemplo, a elimina-
ção de erros advindos do processo manual de digitação e leitura, redução das perdas de dados 
e da falta de sincronismo nas leituras entre vários instrumentos. Garantem também diferentes 
frequências de leitura, com intervalos precisos. Essa técnica é uma importante ferramenta no 
auxílio do planejamento das tarefas diárias dos engenheiros e técnicos de campo.

Também existem sensores que são utilizados para determinar o mapa de variabilidade da pro-
dutividade, como resultado final de todo o manejo anterior.

Podemos dividir os tipos de 
sensoriamento em direto e remoto. O 
sensoriamento direto é quando o sensor 
faz contato físico com o alvo (solo, 
planta, fruto etc.), como no caso dos 
penetrômetros, sensores de umidade, 
pH etc. O sensoriamento remoto refere-
se à observação terrestre e aquática à 
distância, isto é, sem contato físico com 
o alvo, tais como nas imagens aéreas, 
imagens de satélites etc.

Em relação à forma como são medidas as variáveis, os sensores podem ser ópticos, térmicos e 
elétricos. Conheça a seguir detalhes de cada um deles.

Penetrômetros

Instrumento de controle usado 
para qualificar e quantificar a 
compactação de um material, 
como por exemplo, do solo.
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Sensores ópticos

Sensores térmicos

São basicamente espectrômetros que utilizam uma ranhura exis-
tente num disco de entrada que define, juntamente com as len-
tes, uma linha estreita da imagem do objeto (campo), que faz com 
que a luz, ao se dispersar, forme uma imagem bidimensional que é 
projetada no sensor da câmara. 
Os sensores ópticos mais utilizados são os que permitem medir as 
características do solo, embora, na maioria das situações, sirvam 
apenas para “orientação” na delimitação de zonas onde se devem 
recolher os dados. As cartas de rendimento são, ainda, a principal 
fonte de informação sobre a variabilidade entre as parcelas, em-
bora não suficiente, pois não fornecem, por exemplo, indicações 
sobre a variação da profundidade do solo. É fundamental a com-
plementação da informação dada pelas cartas de rendimento com 
as das características do solo, para se estabelecerem relações de 
causa e efeito com as culturas. 
A matéria orgânica (MO) foi um dos primeiros parâmetros do solo 
a ser estudado e para a qual foram construídos sensores de medi-
ção, em tempo real, semelhantes aos utilizados para medição da 
sua umidade. O princípio de funcionamento destes sensores ba-
seia-se na emissão e absorção de certos comprimentos de onda, 
pois os solos que têm mais MO são mais escuros e têm uma me-
nor reflexão que os que têm baixo teor de MO. Estes sensores 
têm emissores de ondas luminosas de determinado comprimento 
e células receptoras sensíveis. 
Os sensores mais utilizados na caracterização do solo permitem 
determinar outros fatores, nomeadamente: a densidade aparente, 
a compactação, o coeficiente de uniformidade dos agregados e 
o índice de plasticidade, características que poderão ser utiliza-
das para estabelecer regressões em que a variável dependente é, 
por exemplo, a produtividade. A aplicação de análise estatística, 
levando-se em consideração todos os fatores ao mesmo tempo, 
permitirá seriá-los para se conhecer o grau de influência de cada 
um deles naquela variável (produtividade, por exemplo).

Os sensores térmicos são utilizados para identificar várias radia-
ções no âmbito dos raios infravermelhos - espectro visível. Para 
cada tipo de radiação que se quer quantificar, é utilizado um tipo 
de banda espectral, sendo que os sensores podem apresentar até 
15 bandas, incorporando meios de calibração para todas elas. O 
princípio de funcionamento destes sensores baseia-se na reflexão 
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Sensores elétricos

das superfícies, resultante da incidência da luz do sol, que tem 
uma elevada correlação com o sinal térmico emitido. Como as di-
ferentes temperaturas correspondem diferentes bandas térmicas, 
a utilização de sensores para medir aqueles valores, permite iden-
tificar as várias superfícies da camada terrestre. 
Para se manterem vivas as plantas necessitam irradiar, por eva-
potranspiração, parte da energia solar que recebem, para diminuí-
rem a sua temperatura e, assim, manterem os processos químicos 
necessários ao seu desenvolvimento. A variação da quantidade 
de calor libertada depende do estado de desenvolvimento da cul-
tura, pelo que é possível utilizar esta tecnologia para estimar as 
produções.
Relativamente ao solo a utilização de sensores térmicos remotos 
permite estimar várias características, nomeadamente: o teor de 
matéria orgânica, argila, ferro e outros minerais.

A caracterização das propriedades físicas e químicas do solo é 
feita, cada vez mais, baseando-se na sua condutividade elétrica, 
determinada por sensores de indução. A utilização de amostras 
de solo e sua análise em laboratório, especialmente quando o seu 
número é elevado, torna muito cara a realização dos mapas.
O funcionamento do equipamento consiste, basicamente, na 
emissão de uma corrente elétrica por dois discos, detectando os 
outros a diferença de potencial que ocorre no campo eletromag-
nético gerado no solo resultante da corrente elétrica aplicada. 
Esta tecnologia usa, assim, a energia eletromagnética para medir 
a condutividade elétrica do solo, que depende da concentração de 
íons, da umidade, da quantidade e tipo de íons na água do solo, 
sendo que, a quantidade e tipo de argila, influenciam, igualmente, 
a condutividade elétrica do solo. 
A condutividade elétrica permite determinar, entre outros, a sali-
nidade, a umidade, a temperatura, o teor de argila, a CTC (capa-
cidade de troca catiônica), os minerais de argila e a porosidade 
(dimensão e distribuição) do solo. A utilização da condutividade 
elétrica para identificação de zonas com características semelhan-
tes, nomeadamente: do seu potencial hídrico, teor de nutrientes 
etc., permite estimar a variação da produção em cada uma das 
zonas definidas.
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Todos estes tipos de sensores visam a determinação de fatores de produção que podem ser ma-
nejados, visando menor variabilidade espacial e maior produtividade. Estes dados dão suporte a 
operações agrícolas, como semeadura, aplicação de fertilizantes e aplicação de defensivos agrí-
colas a taxas variadas, além de serem determinantes também em outras operações, tais como a 
quantidade e o momento correto para irrigação, por exemplo.

Para elaborar o mapa de variabilidade da produtividade em determinada área, as colhedoras são 
equipadas com um sistema de GPS para coleta de informações sobre o posicionamento na área 
e uma série de sensores que auxiliam na coleta de informações sobre os dados de produtivida-
des. Acompanhe os principais tipos se sensores a seguir.

Monitor de 
funções das 
operações

O monitor de funções das operações é montado na cabine da co-
lhedora e está conectado a todos os sensores. Todas as informa-
ções levantadas pelos sensores podem ser acessadas pelo moni-
tor, e isto permite o monitoramento de todas as operações, para 
posteriormente calcular-se o mapa de produtividade dos grãos. 
Na tela principal de trabalho o operador poderá visualizar a produ-
tividade em kg/ha, a umidade do grão, a quantidade total colhida, 
a velocidade de avanço etc. Além disso, esse monitor permitirá ao 
operador da máquina fornecer informações ao sistema, como a 
largura de corte da plataforma, por exemplo. 

Fonte: John Deere/Veneza Máquinas: www.venezamaquinas.com.br
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Sensores para 
medição do 

fl uxo de grãos

1) O sensor de placa 
de impacto, onde 
a força centrífuga 
dos grãos ao sair do 
elevador gera um 
impacto tanto maior 
quanto maior for 
a massa dos grãos 
deslocada, sendo 
esta informação 
gerada pela placa de 
impacto.

2) O sensor óptico, 
que mede o volume de 
grãos nas canecas do 
elevador da colhedora 
sem ter contato com o 
produto, através de um 
emissor e um receptor 
de luz infravermelha, 
que é interceptada 
com a passagem dos 
grãos em proporção 
maior quanto maior for 
a quantidade de grãos.

Fonte: adaptado de Carlos 
Varella, UFRRJ - http://

slideplayer.com.br/
slide/355749

gerada pela placa de 

montados no topo do elevador de canecas de grãos limpos, antes 
de serem armazenados no depósito da máquina. Há dois tipos de 
sensores de fl uxos de massa mais utilizados. 
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Sensor de 
umidade dos 

grãos

Sensor de 
velocidade de 
deslocamento 
da colhedora

Indicador da 
posição da 

plataforma da 
colhedora

O sensor utilizado para determinar o teor de umidade dos grãos é 
geralmente colocado próximo ao sensor que mede o fluxo de massa 
e normalmente utiliza o método da capacitância para medir o teor 
de umidade dos grãos de forma contínua, à medida que a massa de 
grãos vai se deslocando.

Existem atualmente quatro tipos de sensores disponíveis no mer-
cado para medir a velocidade de deslocamento da colhedora: os 
sensores magnéticos instalados no eixo das rodas motrizes da co-
lhedora, o radar, o ultrassom e o GPS. Com os sensores magnéticos 
instalados no eixo da roda motriz da colhedora, mede-se a velocida-
de registrando o número de giros do eixo da roda motriz na trans-
missão da colhedora, porém está sujeito a erros proporcionado pela 
patinagem.

O indicador de posição da plataforma da colhedora é um sensor que 
emite um sinal para o monitor quando a plataforma de colheita está 
levantada, mostrando a interrupção de colheita como, por exemplo, 
nas manobras de cabeceira ao final das linhas. Esse sensor ajuda a 
controlar o cálculo da área colhida, evitando que o sistema de mo-
nitoramento de grãos colhidos seja desligado, emitindo apenas um 
sinal de interrupção de coleta, no mapa de colheita.

Recapitulando

Nesta aula, você pôde ter noção da quantidade dos sensores disponíveis, de diversas formas, 
para incrementar a automatização da agricultura. Em geral, eles podem ser divididos em dois 
grupos: direto e remoto. 

O direto é quando o sensor faz contato físico com o alvo como, por exemplo, os penetrômetros, 
sensores de umidade, pH etc. 

O sensoriamento remoto refere-se à observação terrestre e aquática à distância, isto é, sem con-
tato físico com o alvo, tais como nas imagens aéreas, imagens de satélites etc. Todos eles têm 
a finalidade de obter dados eletronicamente para automatização de processos ou para tomada 
de decisões.
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Aula 3
Calibração dos sensores

Nas aulas anteriores você pôde enumerar uma variedade de tipos de sensores, bem como a im-
portância deles para a agricultura de precisão. Nesta aula, você vai estudar que os sensores são 
equipamentos que trabalham em condições muito severas de operação e, por isso, necessitam 
passar constantemente por calibrações a fim de continuar coletando informações confiáveis.

Ao fim dessa aula, você deve ser capaz de:

• reconhecer a importância da calibração dos sensores para obtenção de dados confiáveis;

• enunciar procedimentos de calibração de sensores.

Tópico 1

Sensores de colheita

A calibração dos sensores é uma operação muito importante na coleta de dados para elaboração 
dos mapas de variabilidade. Tenha em mente que é a ação de calibração que garante a coleta con-
fiável, uma vez que a leitura dos sensores pode ir acumulando erros no decorrer do tempo.

Fonte: shutterstock
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A periodicidade em que os sensores devem ser calibrados depende do tipo de sensor, da ope-
ração, do tipo da cultura, entre outros fatores, e deve ser realizada de acordo com as recomen-
dações no manual do fabricante.

É a calibração periódica que elimina erros nos sensores e permite que a 
coleta de informações seja altamente confiável.

No caso do monitoramento da colheita, os sensores devem, periodicamente, passar por limpeza e 
calibração, a fim de registrarem dados confiáveis.

A informação da altura da plataforma é necessária para que o sistema de monitoramento de co-
lheita pare o registro da área colhida no momento em que a colhedora realiza manobras ou finaliza 
o trabalho.

A altura da plataforma varia de acordo com o tipo da cultura a ser colhida. Esta informação é dada 
no campo apropriado do sistema de monitoramento, que depende do modelo de monitor. 

   Saiba Mais

Para mais detalhes, deve-se consultar os procedimentos específicos no manual de instruções 
do equipamento.

Da mesma forma, os sensores de fluxo de massa devem ser calibrados de maneira a alcançar 
o peso preciso dos grãos colhidos. A calibração deverá ser realizada sempre que iniciar um 
novo trabalho, observando as condições de maturação e tipo de cultura. O procedimento de 
calibração do sensor pode apresentar particularidades conforme o modelo ou fabricante.

A informação da umidade dos grãos é importante para a correção dos índices de produtividade 
que é feito em tempo real. As informações obtidas pelo sensor de umidade podem gerar um 
mapa e, então, serem correlacionadas com outros atributos, como manchas de pragas de solo, 
doenças e plantas daninhas.

O procedimento de calibração do sensor de umidade apresenta particularidades conforme o 
modelo ou fabricante. Normalmente, é feito da seguinte forma: zere a informação no monitor 
de rendimento, colha uma quantidade e verifique a umidade no monitor, recolha uma amostra 
de grãos colhidos e determine a umidade real da amostra, informe o valor real da umidade no 
monitor e habilite o alarme de umidade.
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Além das informações da umidade real e da umidade informada pelo sensor da colhedora, é 
necessário que o operador estabeleça o nível de umidade máxima e de grão seco (mínima). 
Quando o valor da umidade medida pelo sensor estiver acima do valor da umidade máxima 
estabelecida, o monitor emitirá um aviso sonoro.

Recapitulando

Você está chegando ao fim do Módulo 4, onde estudou sobre o uso de sensores na agricultura 
de precisão. Nesta aula, você pôde aprender que o trabalho dos sensores é bastante árduo, 
porque precisa coletar informações em locais onde normalmente ocorre intensa vibração, al-
tas temperaturas, muita poeira e inclinações diversas e frequentes. 

Para que estes dados coletados sejam confiáveis, você deve estar atento às recomendações do 
fabricante e executar de tempos em tempo as calibrações iniciais e de operação.

Nas próximas páginas, você vai encontrar a atividade de aprendizagem para verificar os co-
nhecimentos construídos ao longo deste módulo. Não esqueça que você deve entrar no  Am-
biente de Estudos para registrar as respostas no sistema, que também vai liberar o  próximo 
módulo de conteúdo! Siga em frente e aproveite bem a atividade!
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Atividades de aprendizagem

Você chegou ao final do Módulo 4 do Curso Introdução à Agricultura de Precisão. A seguir, rea-
lizará algumas atividades relacionadas ao conteúdo estudado neste módulo. Lembre-se que as 
respostas devem ser registradas no Ambiente de Estudos, onde você também terá um feedback, 
ou seja, uma explicação para cada questão.

1. Considerando a importância do sensoriamento remoto para o funcionamento da Agricultura 
de Precisão apresentada na aula 1, assinale a alternativa correta.

a) O sensoriamento remoto é a obtenção de informações quando não há necessidade do 
contato com o objeto de estudo.

b) Os sensores são empregados apenas para elaboração de mapas para estudo da fertilida-
de do solo.

c) A técnica de sensoriamento remoto ainda não está totalmente operacional para as má-
quinas agrícolas.

d) O uso de sensores pode elevar o tempo para obtenção de informações importantes.

2. Considerando os tipos de sensores e suas diversas aplicações apresentadas na aula 2, assi-
nale a alternativa correta.

a) A medição da condutividade elétrica dos solos pode ser medida com sensores elétricos.

b) Sensores remotos equipam a maioria dos penetrômetros de solo.

c) O sensor de umidade está tradicionalmente presente nas semeadoras para detectar a 
umidade dos grãos durante o plantio.

d) Os sensores térmicos são pouco empregados por apresentarem muitas limitações em di-
ferentes faixas de temperaturas.
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3. Na aula 3 você estudou que os sensores precisam passar por calibrações constantes. De 
acordo com as informações apresentadas, assinale a alternativa correta.

a) Os sensores da altura da plataforma devem ser calibrados de acordo com o tipo de solo.

b) Os sensores das colhedoras de grãos são calibrados automaticamente.

c) Os sensores de fluxo de massa devem ser calibrados para determinar o peso dos grãos 
colhidos.

d) Todos sensores das colhedoras de grãos devem ser calibrados a cada dez horas de tra-
balho.
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Programa Agricultura de Precisão 

Introdução à Agricultura 
de Precisão

» Módulo 5: Técnicas de amostragem
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As técnicas de amostragem do solo são uma base fundamental para agricultura de precisão, pois 
é deste trabalho que depende a qualidade das informações que formarão os mapas de variabili-
dade, ou seja, que delimitarão boa parte da sua tomada de decisão como “gerente” da lavoura. 
Trata-se de uma tecnologia emergente, com inovações aparecendo no mercado a cada ano. 

Uma etapa básica da amostragem é o seu planejamento, que envolve a definição das ferramen-
tas mais apropriadas para cada tipo de solo e também a definição do tamanho da amostra a ser 
coletada. Esta não é uma tarefa fácil, e pode ser baseada em critérios operacionais, econômicos 
e estatísticos.

Neste módulo, portanto, você vai estudar a importância de todas as etapas de amostragem, do 
planejamento, cálculos e execução correta, com o objetivo final de ter confiabilidade nos dados 
que vão compor os mapas de variabilidade. 

Atenção! Para os momentos em que você não pode estar conectado à internet, disponibilizamos 
um arquivo com o conteúdo deste módulo. Mas lembre-se: você deve retornar ao Ambiente de 
Estudos para realizar as atividades.

Atenção! Sempre que 
finalizar a leitura 
do conteúdo de um 
módulo, você deve 
retornar ao Ambiente 
de Estudos para 
realizar a atividade de 
aprendizagem.

Faça bom estudo!

Módulo 5
» Técnicas de amostragem
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Aula 1

A evolução das técnicas de amostragem

Por que um produtor rural deve saber realizar amostragens? Podemos dizer que a técnica de amos-
tragem é muito importante para a agricultura de precisão porque regula a coleta de informações 
sobre vários fatores que afetam a produção, e são essas informações que vão constituir os mapas 
de variabilidade. 

Seria ótimo se pudéssemos coletar toda a população para estudo, no entanto isso é inviável em 
termos práticos. Portanto, deve-se empregar técnicas para coletar partes da população, ou amos-
tras, que possibilitem fazer estimativas sobre o comportamento de toda a população. Nos últimos 
anos, essas técnicas têm apresentado consideráveis avanços que precisam ser bem compreendi-
dos para se fazer uso adequado delas e aprimorar as práticas agrícolas.

Ao fim dessa aula, portanto, você deve ser capaz de entender a importância das técnicas de amos-
tragens informatizadas para o avanço dos processos agrícolas.

Fonte: Falker
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Tópico 1

Conceitos de amostragem

Chamamos de amostragem a realização de uma série de procedimentos adotados para coletar 
amostras que sejam representativas de toda uma população. Para agricultura de precisão, uma das 
amostragens mais utilizadas e estudadas é a amostragem de solo para levantamento dos níveis 
de fertilidade. Entretanto, qualquer fator que afeta a produção e que seja passível de interesse de 
estudo pode ser amostrado, como, por exemplo, ataques de pragas, doenças e plantas daninhas, 
níveis de nutrientes em folhas, entre outros. Este é mais um campo da tecnologia que tem se apri-
morado muito nos últimos anos, sobretudo pelo fato de estar diretamente relacionada à qualidade 
da decisão tomada.

Nos últimos anos, uma técnica que tem sido muito utilizada nas tomadas de decisões é a análise 
de mapas individuais para cada indicador de qualidade. Para isso, torna-se necessário maior levan-
tamento de informações e, consequentemente, exige-se que se adotem técnicas de amostragens 
mais aprimoradas.Como não é possível estudar toda a população desejada, seja solo, plantas, 
animais, dentre outros, torna-se muito importante o emprego de certas técnicas de amostragens. 
Elas têm a finalidade de obter amostras que possam representar a população. Uma das premissas 
da amostragem é que a amostra coletada será uma representação da população apenas quando 
contiver todos os componentes existentes na população. Atualmente, diversos trabalhos científi-
cos dão suporte para que se consiga estabelecer critérios técnicos de amostragem que permitam 
atingir essa premissa.

Dentre os principais cuidados que devemos ter nessa etapa, destacam-se: evitar 
contaminação com outros materiais, rigor na localização da posição de coleta, 
número de amostras adequado, operação segura dos equipamentos de coleta, 
acondicionamento e transporte das amostras etc.

Em geral, as amostragens podem ser do tipo convencional ou sistematizada e podem ser repetidas 
de ano em ano a cada quatro anos, a depender do objetivo. Geralmente são feitas alguns meses 
antes do plantio.

Na amostragem convencional, a área de 
cultivo é dividida em glebas com carac-
terísticas diferentes entre si, como por 
exemplo, relevo, tipo de solo, uso anterior, 
tipo de exploração, erosão e drenagem 
dentre outros.

Gleba

Terreno próprio para cultivar; porção de 
terra; solo cultivável.
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   Saiba Mais

As extensas áreas cultivadas em determinadas regiões do estado de Goiás, na maioria das 
vezes, proporcionam glebas maiores que 10 ha. No caso de agricultores familiares, em culti-
vos de pequenas áreas, podem ser encontradas glebas com áreas inferiores a 10 ha.

Tópico 2

Coleta de amostras

As amostras das glebas podem ser coletadas em ziguezague, no caso de amostragem para coleta 
de amostras de solo, ou seguindo caminhamento determinado pela metodologia específi ca segun-
do o objetivo. Para culturas anuais, as coletas podem ser feitas nas ruas ou entre linhas e, para as 
perenes, a coleta geralmente é feita nos locais onde se realiza a adubação de cobertura. Confi ra os 
exemplos de coleta convencional, em ziguezague, e de amostragem sistematizada feita em malha 
ou grade (grid).

Amostragem tradicional Amostragem em grid

Fonte: 
adaptado de 

Revista Plantio 
Direto - www.
plantiodireto.

com.br/
imprime.

php?cod=907
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Na coleta de amostras, as áreas de manchas devem ser evitadas por causarem 
interferência nas análises, ou então podem ser coletadas separadamente das 
demais amostras.

Você percebe, comparando os dois métodos, que a amostragem sistematizada representa uma 
evolução nos processos de amostragens em relação à amostragem convencional? Ela de fato per-
mite a determinação da variabilidade de forma mais confiável, sendo mais empregada nas ope-
rações relacionadas à agricultura de precisão, possibilitando, inclusive, a elaboração e análise de 
mapas de variabilidade em várias direções.

Nesse caso, as glebas demarcadas para coleta de amostras são subdivididas em malhas também 
chamadas de grades ou grids. Quanto menor for a malha, maior será o nível de detalhamento al-
cançado: entretanto, também gasta-se mais tempo e recursos.

Para realizar amostragem, normalmente utilizam-se malhas de um hectare para 
áreas de alto investimento, sobretudo as irrigadas, e de dois a cinco hectares 
para áreas de sequeiro, dependendo da extensão do talhão. As coletas podem ser 
feitas em pontos ou em células georreferenciadas. 

Tópico 3

Amostragem indireta

Quando se trabalha com áreas muito extensas ou de difícil acesso, é possível adotar métodos de 
amostragens indiretos, seja por processamento de imagens ou pela estimativa de uma informação 
de fácil obtenção e que tenha relação com outras variáveis. 

As técnicas de obtenção e processamento de imagens aéreas são recentes e podem ser obti-
das por satélite ou por aeronaves, tripuladas ou não. 

Acompanhe, a seguir, características de cada uma delas.
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Satélites

Aeronaves 
tripuladas

Aeronaves 
não-tripuladas

As imagens obtidas por satélites, em geral, possuem baixa resolu-
ção espacial, impossibilitando seu uso para alguns estudos, como, 
por exemplo, distribuição de sementes ou distância entre passadas 
da semeadora ou pulverizador. Além disso, as imagens são de custo 
elevado, devido à grande altitude que orbitam a Terra. Nesse caso, 
as imagens são obtidas apenas semanalmente. 

As imagens obtidas por aeronaves tripuladas empregam as técnicas 
de fotogrametria e normalmente são de boa resolução, permitindo 
obter informações confiáveis sobre o objeto de estudo. As imagens 
são obtidas na posição vertical, a alturas aproximadas de 1000 m 
por câmeras sofisticadas que equipam aeronaves orientadas por 
GPS. As aeronaves podem capturar imagens com intervalos de pou-
cos dias, com uma sobreposição programada entre elas, permitindo 
a análise das imagens em três dimensões. 

As imagens obtidas com os Veículos Aéreos Não Tripulados (VANT) 
ou balões equipados com câmeras de alta resolução, controlados 
em solo, apresentam algumas vantagens frente às técnicas de ob-
tenção anteriores. Esses equipamentos captam imagens de boa 
qualidade, possibilitando realizar, desde o monitoramento de safras 
até a definição de áreas com reboleiras de ataque de pragas, doen-
ças e plantas daninhas. Além disso, a captura de imagens pode ser 
feita diariamente e tem menos interferência das condições climáti-
cas em relação às demais técnicas.

Fonte: Shutterstock
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Por fim, as amostragens também podem ser 
feitas por meio do sensoriamento remoto, que 
analisam as características espectrais dos ob-
jetos, emitindo determinados comprimentos 
de ondas e analisando as faixas que são absor-
vidas ou refletidas pelo mesmo. 

A variação da constituição físico-química do 
material a ser amostrado gera diferentes assi-
naturas espectrais, o que possibilita a utiliza-
ção do sensoriamento remoto para aumentar 
a precisão nos processos de recomendação de 
fertilizantes.

A utilização destes sensores de refletância para a determinação do manejo diferenciado quanto à 
adubação de cobertura apresenta vantagens como a possibilidade de realizar um rápido proces-
samento de dados e reduzir os custos com as análises de solo ou foliar. O rápido processamento 
implica na possibilidade de realizar uma operação on-line, onde os sensores são instalados nos 
equipamentos de distribuição, permitindo a coleta de informações, processamento dos dados 
e a aplicação instantânea do insumo, de acordo com a necessidade de adubação, reduzindo os 
custos com as operações de coleta de dados. 

Recapitulando

Nesta Aula 1, você teve a oportunidade de identificar a importância das técnicas de amostragem 
para agricultura de precisão. Delas depende muito a qualidade das informações que serão obti-
das visando a tomada de decisão. 

Como se trata de uma tecnologia ainda emergente, diversos trabalhos ainda apontam para ino-
vações nessa área. Essas inovações estão se voltando tanto para as técnicas de coleta quanto 
para o desenvolvimento de equipamentos mais sofisticados.

O sensoriamento remoto 
possibilita diagnosticar 
também os níveis de 
nitrogênio no tecido vegetal, 
uma vez que valores de 
refletâncias são relacionados 
à concentração deste elemento 
no tecido vegetal
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Aula 2

Definição do tamanho da amostra

Uma das primeiras dúvidas que normalmente surgem quando se inicia o processo de coleta de 
amostras é qual a quantidade correta delas. Para responder essa pergunta, o produtor pode 
recorrer a diversos critérios (operacionais, econômicos e estatísticos) e escolher aquele que se 
melhor adequa às suas condições e necessidades.

Ao fim dessa aula, você deve ser capaz de:

• identificar os critérios para selecionar número de amostras

• aplicar critérios estatísticos para definir o número de repetições nas coletas de dados no campo

• otimizar a utilização de recursos para coleta de informações no campo.

Fonte: Shutterstock
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Tópico 1

Planejamento da amostragem

Antes de se iniciar uma coleta, é muito importante estabelecer o planejamento com base nos ob-
jetivos defi nidos, como, por exemplo, tipo de análise laboratorial a ser realizada, profundidade 
de coleta, direção de caminhamento, conservação e tamanho mínimo da amostra etc.

O tamanho mínimo da amostra a ser coletada pode ser determinado de acordo com critérios 
operacionais, econômicos ou estatísticos.

Os critérios operacionais são aqueles onde o tamanho da amostra é determinado apenas de 
acordo com a disponibilidade de equipamentos adequados, difi culdade de acesso ao local 
da amostragem, falta de mão de obra qualifi cada ou de ferramentas mais sofi sticadas para 
coleta ou processamento dos dados e informações. 

Os critérios econômicos são aplicados quando a disponibilidade de recursos fi nanceiros é 
inferior àquela necessária para realizar a coleta de um elevado número de amostras, muitas 
vezes, determinado pelo critério estatístico.

Os critérios operacionais e econômicos nem sempre resultam na apresentação de dados 
confi áveis, entretanto, em algumas situações, eles podem ser determinantes para a defi -
nição do número de amostras. Baseado nesses dois critérios, na prática, em geral, não se 
recomenda realizar menos de 20 amostras por malha.

Operacional

Econômico

Estatístico

Os critérios estatísticos para defi nição do tamanho mínimo da 
amostra (n) se baseiam no grau de confi ança desejado (z), no 
desvio padrão dos valores individuais da amostra (ox) e no erro 
tolerável (e). (Equação 1)

Fonte: elaborado pelo autor
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O grau de confi ança desejado ou intervalo de confi ança representa a probabilidade que o nú-
mero de amostra determinado esteja correto, ou seja, indica a confi abilidade do número en-
contrado. Podem-se estimar valores de confi abilidade entre 90 e 100%. Entretanto, o valor “z” 
empregado na Equação 1 é um número tabelado retirado da Tabela de Distribuição Normal. Para 
saber qual é esse valor, deve dividir o valor de grau de confi ança desejado por dois. Em seguida, 
o valor encontrado deve ser localizado na tabela. A sua posição na tabela é indicada pelo valor 
do “z” tabelado.

   Saiba Mais

Nos anexos você encontra a Tabela de distribuição Normal para consultar.

O desvio padrão pode ser determinado a partir de um le-
vantamento de uma amostra piloto, cujo tamanho é variável 
de acordo com critérios operacionais e econômicos. Quan-
to maior for a amostra, mais confi áveis serão os dados. Ele 
pode ser calculado pela raiz quadrada do somatório das 
diferenças entre os valores amostrados (Xi) e a média arit-
mética (X), ao quadrado, dividido pelo tamanho da amostra 
piloto (n) menos um, conforme descrito na Equação 2.

O erro tolerável indica a diferença aceitável que existe entre a média amostral e a média popula-
cional verdadeira. Na prática, aplica-se valores entre 1 e 5 %. Quanto menor for o erro amostral 
tolerável escolhido, maior será o tamanho da amostra.

Tópico 2

Exemplo de defi nição de tamanho da amostragem

Vamos agora colocar estes cálculos em um exemplo prático.
Suponhamos que se deseja saber qual deverá ser o tamanho mínimo da amostra a ser realizada 
em cada malha de 100 por 100 metros para elaboração de mapas de variabilidade de fertilidade 
de um dado solo, considerando um grau de confi abilidade de 95% e erro aceitável de 2,5%.

Inicialmente, deve-se realizar uma amostragem piloto a fi m de se estabelecer a média inicial e 
o desvio padrão dos dados em torno da média. No exemplo, suponha que foram realizadas dez 

Fonte: elaborado pelo autor
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amostras e foram observados os seguintes valores: 45, 45, 43, 56, 39, 35, 57, 41, 38, 50. O desvio 
padrão será:

Fonte: elaborado pelo autor

Agora já é possível calcular o tamanho mínimo da amostra: para um grau de confi ança de 95%, o 
valor a ser localizado na tabela de distribuição normal é a metade, ou seja: 47,5%, ou 0,475. Ao 
se consultar a tabela, tem o valor de Z tabelado que é de 1,96.

Portanto:

Quando o cálculo resulta 
em valor decimal ou 
“quebrado”, deve-se 
arredondar para o 
valor inteiro superior. 
Nesse caso, devem ser 
realizados pelo menos 
34 amostras em cada 
malha.
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Um fato importante de ser observado é que o tamanho da amostra é dependente do desvio 
padrão da amostra piloto, ou seja, quanto maior o desvio padrão, maior será o tamanho mínimo 
da amostra fi nal. 

Na prática, isso signifi ca que a seleção de glebas com características semelhantes entre si apre-
sentará pouca variação dos dados em torno da média, contribuindo para um menor valor de 
desvio padrão e, consequentemente, menor número de amostras fi nal. Acompanhe na imagem 
uma defi nição do número de amostras de acordo com a variabilidade do talhão.

Fonte: adaptado 
de Carlos Varella 

e Darly de Sena Jr 
(UFRRJ) - http://goo.

gl/m3WwSZ 

Por fi m, deve-se analisar as características e particularidades de cada propriedade e a tomada de 
decisão deve ser aquela que melhor atender a realidade do agricultor.

Recapitulando

Nesta aula, você deve ter percebido que a defi nição do tamanho da amostra a ser coletada não 
é uma tarefa fácil, sendo possível adotar critérios operacionais, econômicos e estatísticos nessa 
tomada de decisão.

Os critérios operacionais se baseiam principalmente na disponibilidade de equipamentos, mão 
de obra e acesso ao local. Os critérios econômicos são aqueles baseados na disponibilidade 
de recursos, que normalmente são fi nitos em qualquer empresa ou propriedade. Já os critérios 
estatísticos são ideais, e se baseiam no levantamento de dados matemáticos para a tomada 
de decisão. Avance para a próxima aula para conhecer os principais tipos de amostradores que 
existem no mercado!
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Aula 3

Principais tipos de amostradores

Nas aulas anteriores, você pôde entender a importância do processo de amostragem para a agri-
cultura de precisão, e estudou o processo de definição da amostragem. Resta conhecer, portan-
to, os aparelhos de amostragem disponíveis no mercado hoje. É relevante conhecer os principais 
modelos a fim de identificar o mais apropriado para as suas necessidades específicas. Lembre-se 
sempre que um processo de coleta otimizado permitirá que as amostras sejam preservadas, o 
que vai permitir a obtenção de dados mais confiáveis.

Ao fim dessa aula, você deve ser capaz de:

• identificar os principais equipamentos informatizados utilizados na coleta de 
informações no campo.

• enumerar técnicas de amostragens empregando ferramentas da informática.

A confiabilidade dos dados gerados na agricultura de precisão depende diretamente da quali-
dade da coleta das amostras no campo. Para isso, é fundamental que se utilize equipamentos 
adequados para preservar as amostras entre a coleta e a análise de laboratório. 
Em geral, não existe uma ferramenta predefinida para coleta de amostras, mas sabe-se que essa 
ferramenta pode interferir nos resultados finais do processamento da amostra. Assim, o técnico 
deve utilizar sempre o equipamento mais adequado de acordo com as condições locais, tipo de 
solo, grau de compactação, teor de água e objetivo da análise.

Fonte: Trevisan Equipamentos
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Tópico 1

Amostradores manuais

Dentre as principais características dos amostradores, podemos destacar: coletar amostras com 
qualidade e em quantidade adequada, proporcionar bom custo-benefício, ser ergonômico e con-
fortável para o operador. Para isso, o mercado oferece diversos tipos de amostradores, podendo 
ser manuais (trados e pás de corte) ou automatizados.

Conheça a seguir as principais características dos amostradores manuais, relacionadas ao tipo 
de solo e ao tipo de amostra desejada (fatia, cilindro ou amostra simples).

Fonte: adaptado de Agrolink http://www.agrolink.com.br/culturas/arroz/AdubacaoCalagem.aspx

Trado de rosca
É utilizado para coleta de amostras em solos fi rmes, podendo ser macios ou 
duros. Tem a desvantagem de não reter materiais secos ou muito arenosos. 
Normalmente perde uma pequena camada superfi cial de solo. 

Trado calador 
É constituído por um calador, um tipo de gaveta aberta com paredes retan-
gulares. Muito utilizado para amostragens mais superfi ciais, cerca de 10 a 
15 cm de profundidade, em solos mais leves e úmidos. Requer a retirada do 
cilindro do solo amostrado com uma faca ou espátula.
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Trado caneca
É dotado de um cilindro de 20 cm de comprimento com diâmetro variando 
de 4 a 8 cm, dotado de garras na extremidade. Existem cilindros e ponteiras 
desenvolvidos para a retirada de solos muito coesos e úmidos e também 
para solos secos, soltos e granulares. 

Trado holandês
É um dos trados mais utilizados para a coleta de amostras em solos argilosos 
ou com restos de matéria orgânica, exigindo maior esforço do operador. Pos-
sui duas lâminas cortantes nas bases que se cruzam para facilitar a penetração 
no solo, quando em movimento de giro. Geralmente, perde-se entre 1 e 3 cm 
de solo na superfície. Pode-se utilizar uma faca para a retirada do volume de 
solo excedente, a fi m de se coletar apenas a quantidade de solo delimitada 
pelas duas lâminas. Pode coletar solo a profundidades superior a 20 cm.

Pá de corte
É uma ferramenta barata que exige mais tempo e esforço do operador para 
coleta da amostra. Portanto, é muito utilizada nas coletas de amostras con-
vencionais. Deve ser utilizada junto com o enxadão para coleta de amostras 
em terrenos compactados e secos. Tem a vantagem de permitir a coleta de 
elevado volume de solo, livre de contaminação de eventual material vegetal 
da superfície.

Trado fatiador ou Sonda
A sonda consiste em um amostrador tubular contendo uma haste com uma 
extremidade pontiaguda de centro oco para penetração e coleta de solo a 
profundidades de até 1 metro. Na outra extremidade existe uma base para 
percussão com martelo de borracha. Existem dois tipos de ponteiras, uma de 
maior diâmetro para solos arenosos e outra de menor diâmetro para solos 
argilosos. Não se adequa bem a solos muito duros ou com presença de raí-
zes grossas ou cascalho. Ao se retirar a sonda do solo, deve-se girá-la para o 
lado contrário ao lado de rosqueamento da ponteira, a fi m de evitar que ela 
se solte e se perca no solo. 

Tópico 2

Amostradores automatizados

Os amostradores automatizados para coleta de solo são constituídos por dispositivos responsá-
veis por acionar, de forma hidráulica, elétrica ou pneumática uma haste que recolhe uma amostra 
de solo. Pode ser acionado e transportado por quadriciclo ou por micro tratores, com retirada 
sistematizada de amostras.
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Essas novas ferramentas tornam a coleta mais rápida 
e exigem menos esforço do operador, possibilitando 
realizar a coleta, inclusive em solos mais duros. Além 
disso, oferecem uma série de recursos que tornam as 
coletas mais padronizadas, como limitadores de pro-
fundidade e volume de solo coletado, diminuindo os 
erros amostrais. Esses equipamentos são mais utili-
zados em agricultura de precisão, sobretudo devido 
à necessidade de maior número de amostras neces-
sárias de serem coletadas.

A seguir, conheça os três tipos de amostradores automatizados.

 Quadriciclo: Com grande tendência de crescimento entre as empresas de trabalham com agricultura de 
precisão, os quadriciclos podem ser utilizados para a coleta de diversos tipos de informações. Em geral, 
esses veículos têm baixa manutenção, são ágeis, robustos e ocupam pouco espaço, facilitando o transporte 
e permitindo acesso a diferentes áreas. Uma das desvantagens dessa forma de coleta é que nem sempre 
o operador consegue acessar e limpar adequadamente o ponto de coleta. Nesse caso, é possível que o 
amostrador recolha parte de vegetação presente na superfície e contamine a amostra.

Fonte: Saci Soluções:www.sacisolucoes.com.br

Os amostradores manuais 
podem ser automatizados 
por meio destes veículos. 
Por motivos operacionais, o 
mais utilizado nesse caso é 
o trado tipo rosca. 
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 Coletores acoplados a veículos: Outro produto que vem ganhando popularidade nas empresas são os 
amostradores de solo acoplados a pequenos tratores ou em camionetes. Neles são adaptados coletores 
automatizados que coletam grande número de amostras em diversas profundidades, com bastante facilidade 
e rapidez. Possuem também dispositivos computadorizados para monitoramento da operação e também 
receptores GPS, que permitem a localização das células dentro das malhas e a georreferência dos pontos 
coletados. Esse método de coleta possibilita acondicionar as amostras em recipientes adequados para 
transporte a longas distâncias. A haste que penetra no solo permite ainda analisar a compactação da área.

Fonte: Saci Soluções:www.sacisolucoes.com.br

Fonte: Saci Soluções:www.sacisolucoes.com.br

 Coletores elétricos ou a motor: Existem ainda amostradores manuais equipados 
com diferentes ferramentas coletoras que são acionadas por motores de 
combustão interna ou baterias. Eles são operados manualmente, portanto têm 
capacidade operacional reduzida (em comparação com os veiculares), mas como 
vantagem apresentam custo de aquisição mais baixo e melhor qualidade na coleta 
pelo fato do operador acessar facilmente o ponto de extração de solo. Nesse caso, 
o operador dever se atentar para alguns equipamentos de proteção individuais 
específicos como protetores auriculares, óculos, botas e luvas.
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   Saiba Mais

Se você quiser conhecer produtos de uma grande fornecedora de amostradores para agri-
cultura de precisão, acesse o site da Saci Soluções (www.sacisolucoes.com.br).

Uma técnica também possível de ser utilizada para coletar informações gerais sobre proprieda-
des químicas dos solos é a condutividade elétrica. A concentração de sais presente no solo pode 
representar a presença de nutrientes que se dissolveram, sendo um indício de qualidade desse 
solo. Alguns trabalhos relacionam o tipo de intensidade da condutividade elétrica com certos 
elementos e até mesmo textura do solo.

Recapitulando

Nessa aula, você estudou que para o perfeito funcionamento das etapas da agricultura de preci-
são é muito importante se utilizar equipamentos adequados para a coleta de informações, a fim 
de preservar as amostras que serão capazes de dar confiabilidade nos dados para os mapas de 
variabilidade. 

Existem diversas ferramentas para a coleta das amostras, e deve-se escolher sempre a mais 
adequada de acordo com as condições locais, tipo de solo, grau de compactação, teor de água 
e objetivo da análise.

Você está se encaminhando para o fim de mais um módulo do Curso Introdução à Agricultura de 
Precisão. Nas próximas páginas, você vai encontrar a atividade de aprendizagem para verificar 
os conhecimentos construídos ao longo deste módulo. Não esqueça que você deve entrar no 
Ambiente de Estudos para registrar as respostas no sistema, que também vai liberar  o próximo 
módulo de conteúdo! Siga em frente e aproveite bem a atividade! 
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Atividades de aprendizagem

Você chegou ao final do Módulo 5 do Curso Introdução à Agricultura de Precisão. A seguir, rea-
lizará algumas atividades relacionadas ao conteúdo estudado neste módulo. Lembre-se que as 
respostas devem ser registradas no Ambiente de Estudos, onde você também terá um feedback, 
ou seja, uma explicação para cada questão.

1. Na primeira aula desse módulo, você aprendeu que as técnicas de amostragem evoluíram de 
acordo com a demanda gerada pela agricultura de precisão. Dessa forma, assinale a alterna-
tiva correta.

a) As amostras permitem estimar apenas uma parte da área, pois normalmente são peque-
nas.

b) As amostras retiradas para agricultura de precisão são escolhidas ao acaso.

c) As amostras devem ser coletadas de acordo com a necessidade e quantidade demandada 
para cada situação.

d) A coleta de amostras de solo em ziguezague não é utilizada na agricultura de precisão.

2. Considerando os critérios para definição do tamanho da amostra apresentados na aula 2, 
assinale a alternativa correta.

a) A amostra de solo deve ser feita com a coleta de 30 subamostras.

b) A realização de uma amostra piloto serve para tomada de decisão utilizando apenas cri-
térios operacionais.

c) A tomada de decisão deve se basear nos critérios operacionais, econômicos e estatísticos.

d) Por apresentar elevada variabilidade, é comum se trabalhar com erros de até 30% para 
computar os erros na determinação do tamanho da amostra pelo método estatístico.
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3. Considerando os diferentes tipos de amostradores apresentados na aula 3, assinale a alter-
nativa correta.

a) Os trados são os equipamentos mais utilizados para a coleta de diversas amostras visan-
do à elaboração de mapas.

b) Os trados penetram no solo mediante a percussão semelhante à forma utilizada para co-
leta com as sondas.

c) Os quadriciclos são veículos utilizados para coleta de amostra de forma rápida em gran-
des aéreas.

d) O trado holandês coleta amostra de solo a pequenas profundidades.
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Anexo

Tabela de Distribuição Normal
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Programa Agricultura de Precisão 

Introdução à Agricultura 
de Precisão

» Módulo 6: Mapas de variabilidade
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Chegamos à reta final do Curso Introdução à Agricultura de Precisão com um assunto muito 
importante que permeou todos os módulos anteriores. Os mapas de variabilidade são uma fer-
ramenta básica da agricultura de precisão, pois é através deles que se pode planificar o manejo 
do terreno a partir das necessidades específicas de cada subárea. 

Ou seja, são eles que permitem “a precisão da agricultura”. É munido desses mapas que o produ-
tor adquire maior conhecimento sobre as limitações e potencialidades da sua área e pode tomar 
as decisões mais acertadas para realizar o manejo de forma localizada. 

Neste módulo, você vai revisar os conceitos sobre os vários tipos de mapas, cada um voltado para 
necessidades específicas do agricultor. Revisará também que podem ser feitos de forma automáti-
ca ou semiautomática, dependendo do nível de equipamentos que a empresa disponibiliza. 

Já a etapa de interpretação dos mapas não pode ser automatizada, e depende do preparo e 
da capacidade de interpretação do produtor. É também a etapa da agricultura de precisão que 
finalmente estabelece relações concretas de causa e efeito entre as condições do terreno e as 
decisões que serão tomadas no manejo para promover a melhor produtividade de cada subárea.

Atenção! Sempre que 
finalizar a leitura 
do conteúdo de um 
módulo, você deve 
retornar ao Ambiente 
de Estudos para 
realizar a atividade de 
aprendizagem.

Está pronto para o último módulo do curso? Avance para a Aula 1!

Módulo 6
» Mapas de variabilidade
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Aula 1
A importância dos mapas de variabilidade para a agricultura

Neste módulo, você vai aprofundar conhecimentos sobre uma ferramenta que esteve presente em 
todo o decorrer deste curso. Você já estudou que os mapas de variabilidade sintetizam toda a infor-
mação colhida por meio dos instrumentos de precisão e, assim, apresentam valiosas informações 
para a tomada de decisão sobre a definição de zonas de manejo. 

Sua principal função é dar ao produtor subsídios para analisar a variabilidade espacial e temporal do 
terreno. Chegou a hora de revisar e arrematar o conhecimento sobre essa importante ferramenta!

Ao fim desta aula, você deve ser capaz de:

• enunciar as vantagens dos mapas de variabilidade para a empresa agrícola;

• reconhecer a importância dos mapas para a gestão da informação.

Fonte: Gilles Paire / Shutterstock.com
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Tópico 1

 Ferramenta de eficiência rural

No início deste curso, você estudou que toda propriedade rural deve ser vista como uma empre-
sa, com o objetivo de desenvolver uma agricultura cada vez mais moderna e eficiente. Para que 
isso aconteça, torna-se necessário adotar critérios técnicos que permitam realizar uma gestão 
adequada sobre os processos de produção adotados e, nesse aspecto, os mapas em geral são 
grandes aliados, pois são uma representação da realidade em escala reduzida, reunindo infor-
mações sobre as características dos componentes agrícolas, como localização, intensidades etc. 

Na agricultura, essa informação se torna muito valiosa tendo em vista a variabilidade das áreas 
cultivadas. Essa variabilidade pode ocorrer devido a diversos fatores, como, por exemplo, dis-
ponibilidade de água e nutrientes, compactação ou adensamento, ataque de pragas, doenças e 
plantas daninhas, problemas advindos com o mau uso das operações agrícolas etc. Todos esses 
fatores podem interferir na produtividade das lavouras se não forem trabalhados adequadamen-
te. Para tanto, é fundamental que se conheça a intensidade e a localização exata de cada uma 
dessas manchas dentro do talhão. E é nesse contexto que os mapas de variabilidade possuem 
diversas aplicações. 

 Os mapas de variabilidade constituem uma importante etapa da agricultura de precisão, pois permitem a 
visualização das variações espacial e/ou temporal através de manchas dentro dos talhões. Assim, o produtor 
adquire um conhecimento melhor sobre as limitações e potencialidades da sua área e, por conseguinte, toma as 
decisões mais acertadas sobre a realização das operações adequadas para realizar o manejo de forma localizada. 

Fonte: Farm Works Mapping Software (www.ascommunications.co.uk)
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 Os mapas de variabilidade permitem a definição das zonas de manejo, que são áreas que possuem 
características semelhantes e por isso definem uma estratégia de manejo específica. Isso é muito importante 
para otimização das aplicações de fertilizantes, corretivos e defensivos. Geralmente, elas são identificadas pelo 
estudo de mapa de variabilidade temporal, pois não se modificam ou modificam muito pouco ao longo dos anos

Fonte: Farm Works Mapping Software (www.ascommunications.co.uk)

 Os mapas também representam a digitalização das áreas com suas características geograficamente 
determinadas. Com isso, utilizando-se softwares adequados, é possível transferir essas informações 
digitalizadas para uma máquina que, reconhecendo a sua localização e estando equipada com sensores em 
válvulas específicas, faz a distribuição de fertilizantes, corretivos ou defensivos, de acordo com a necessidade e 
localização das manchas. Trata-se da aplicação à taxa variável. Dessa forma, é possível otimizar os recursos de 
produção, aumentando a produtividade e agredindo menos o meio ambiente.

Fonte: Farm Works Mapping Software (www.ascommunications.co.uk)
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Recapitulando

Os mapas de variabilidade são muito importantes para agricultura de precisão, pois é através 
deles que se pode planificar o manejo do terreno a partir das necessidades específicas. 

Dessa forma, o produtor adquire maior conhecimento sobre as limitações e potencialidades da 
sua área e pode tomar as decisões mais acertadas sobre a realização das operações mais ade-
quadas para realizar o manejo de forma localizada.
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Aula 2
Tipos de mapas variabilidades

Na aula anterior você pôde visualizar alguns tipos de mapa de variabilidade. Na prática, é possível 
obter tipos de mapas, o que permite o estudo mais aprofundado sobre as características de deter-
minada área. Nesse caso, o produtor pode escolher pela elaboração dos mapas mais representa-
tivos para cada observação. 

Ao fim dessa aula, você deve ser capaz de:

• visualizar as formas de utilização dos mapas de variabilidade;

• descrever os principais mapas de variabilidade.

Fonte: Shutterstock
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Tópico 1

Organizador de informações

A princípio, toda informação é passível de ser medida e ter seu ponto de coleta georreferencia-
do no campo, gerando um mapa de variabilidade. Assim, pode-se afi rmar que existem diversos 
tipos de mapas de variabilidades. Eles podem ser classifi cados em mapas de variabilidade espa-
cial e temporal. 

Variabilidade espacial e temporal

Para relembrar conceitos sobre as variabilidades temporal e espacial, retome o Módulo 
2 - Variabilidade espacial e temporal no campo.

Os mapas de variabilidade espacial mais comuns possuem classifi cações de faixas coloridas na 
qual os pontos amostrais dentro de uma mesma faixa possuem semelhança entre si em termos 
espaciais e diferem dos pontos amostrais que estão localizados nas outras faixas.

Fonte: Adaptado de Ministério da Agricultura – Boletim Técnico (MAPA, 2009)
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Os mapas de variabilidade temporal também possuem 
classificação por faixas coloridas, porém, nesse caso, a 
semelhança entre os pontos ocorre em avaliações feitas 
de tempos em tempos. Ambos podem ser de isolinhas 
ou de contorno e de símbolos ou de pontos. Indepen-
dentemente do tipo de mapa utilizado ele deve apresen-
tar a mesma tendência da variável analisada.

Eles representam uma tendência da média geral das observações feitas no campo através da 
análise de áreas com maiores e menores concentrações. Entretanto, eles não explicam a causa 
de tal variação. Para isso, é necessária a realização de estudos mais específicos sobre a área. De 
modo geral, os mapas podem ter seis finalidades. Diferencie cada uma delas nas abas a seguir.

Mapas de 
condição

Mapas de 
recomendação

Mapas de 
desempenho

Mapas de 
símbolos

Indicam a forma da distribuição espacial das observações de inte-
resse antes de qualquer intervenção.

Geralmente são oriundos das informações geradas pelos mapas de 
condição e possuem recomendações sobre as quantidades de insu-
mos ou ações necessárias de acordo com a variabilidade observada. 
Atualmente é comum se analisar mais de um mapa de recomenda-
ção em uma mesma área. Na figura, um exemplo de mapa de reco-
mendação com isolinhas para aplicação de calcário.

Representam a área depois do emprego das ações recomendadas 
pelos mapas de recomendação. Trata-se de uma avaliação dessas 
ações, tendo também características de mapa de condição, caso 
seja necessária nova intervenção.

Os mapas de símbolos são utilizados para analisar elevado número 
de dados distribuídos pela área. Dessa forma, o usuário pode cons-
tatar eventuais erros de localização ou se atentar para outros tipos 
de erros óbvios. Para a coleta de amostras feita de forma irregular, 
o mapa de símbolo pode fornecer informação sobre como os dados 
foram coletados. Áreas em branco podem indicar locais de difícil 
acesso e áreas com concentração de pontos amostrados podem in-
dicar região de interesse, como por exemplo, mancha de solo, rebo-
leiras etc. 

Os mapas de isolinhas 
são a representação de 
uma superfície contendo 
pontos agrupados de 
mesmo valor. 
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Mapa de 
produtividade

Mapa de solo

É um dos mapas mais importantes e de interesse para o produtor 
representar a variabilidade. Muitas vezes constitui-se ponto de par-
tida para início das atividades da agricultura de precisão nas fazen-
das, pois se trata da representação da quantidade de grãos secos 
colhidos em determinado ponto e das eventuais variações que po-
dem existir dentro da área. Apresentam dados em kg/ha ou sc/ha 
e permitem melhor compreensão dos processos da variabilidade 
temporal e espacial e, consequentemente, possibilitam a tomada 
de decisão sobre as ações mais adequadas

Todas as propriedades físico-químicas dos solos podem dar origem 
a mapas de variabilidade, como por exemplo fertilidade, textura, 
relevo, umidade etc. Para tanto, é necessário que sejam coletadas 
informações adequadas para a análise de cada propriedade, que, 
de modo geral, apresenta elevada heterogeneidade intrínseca. A 
realização de diversas operações pode contribuir para elevar essa 
desuniformidade natural.

kg/ha ou sc/ha

Quilos por hectare ou Sacas por hectare

Recapitulando

Nesta aula, você pôde entender que existem vários tipos de mapas e cada um deles tem impor-
tância determinada para cada necessidade específica do agricultor. É importante que para cada 
etapa da agricultura de precisão se tenha um mapa para ser analisado. 

Além da classificação típica: espacial e temporal, eles podem ser classificados como sendo de 
isolinhas ou contorno e de símbolo ou ponto. Utiliza-se também a classificação de mapas de con-
dição, recomendação e de desempenho, além da classificação quanto aos fatores de produção 
analisados.



123Agricultura de Precisão  »

Aula 3
Formas de elaboração de mapas de variabilidade

Até aqui, você pôde perceber a relevância do uso de diferentes tipos de mapas de variabilidade 
para a tomada de decisão na Agricultura de Precisão. Para a elaboração desses mapas podem ser 
empregadas várias técnicas, que vão influenciar diretamente na qualidade das informações apre-
sentadas. O produtor precisa identificar qual maneira de elaboração se adequa melhor às suas 
condições e atende suas necessidades.

Ao fim desta aula você deve ser capaz de:

• reconhecer as técnicas de elaboração de mapas de variabilidade.

• entender a importância da geoestatística para a elaboração de mapas de variabilidade.

Fonte: Farm Works Mapping Softmare
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A elaboração de mapas de variabilidade requer a coleta de elevada quantidade de pontos amos-
trais. Eles podem ser elaborados de forma automática ou semiautomática. 

Tópico 1

Elaboração automática de mapas

A elaboração automática é feita por máquinas devidamente equipadas e torna o processo mais 
rápido e barato. Porém, é necessário que se realize um processamento mais complexo para ajustes 
de todo o equipamento e que os dados coletados sejam devidamente processados a fim de se 
eliminar certos erros sistemáticos que normalmente estão associados a essa coleta. 

Esses erros podem ser devido à regulagem e calibração do equipamento, a condições da lavoura 
ou local de coleta, ao treinamento do operador etc.

Um tipo de mapa muito comum que emprega esse tipo de elaboração é o mapa de produtividade. 
Nesse caso, as colhedoras realizam a pesagem do produto colhido e medem a área colhida, que é 
representada pela largura da plataforma de corte e uma distância percorrida pela máquina, duran-
te cerca de três segundos. 

De modo geral, são gerados até 1000 pontos ou medições por hectares, ou seja, cada ponto cor-
responde uma área entre 8 e 25 metros quadrados. Além disso, as máquinas possuem sensores de 
umidade que fazem a leitura do teor de água presente nos grãos no momento da colheita, além de 
radares para realizarem a leitura da velocidade de deslocamento. 

As colhedoras adaptadas para a tecnologia de precisão possuem dispositivos capazes de realizar 
essas leituras e, ao mesmo tempo, identificar, com acurácia, a localização dessa área, georreferen-
ciado o ponto colhido. Estes dados são gravados automaticamente e podem ser utilizados para 
confecção de mapas.

Veja a seguir um exemplo de uma colhedora de cereais moderna e equipada com dispositivos 
para elaboração de mapas de variabilidade da produtividade!
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Fonte: Adaptado de SLC/John Deere Precision Farming

As colhedoras devem ser adequadamente reguladas de acordo com as suas 
funções básicas como, por exemplo, altura de corte da plataforma, rotação 
do molinete, identifi cação da largura de corte, velocidade de deslocamento, 
rotação do cilindro de trilha e do ventilador, abertura das peneiras etc.

As máquinas colhedoras equipadas com tecnologia para a agricultura de precisão podem realizar 
a pesagem dos grãos colhidos de algumas formas diferentes, como você estudou no Módulo 4 – 
Sensores mais utilizados na agricultura. Uma delas é a medição do fl uxo da massa de grãos/placa 
de impacto. Quanto maior o impacto ou deslocamento da placa, maior é a produtividade no local 
colhido.  Todas as informações são monitoradas pelo operador através de um monitor existente 
na cabina de comando. O monitor é ligado a um computador de bordo que, além dos mapas de 
produtividade, elabora também mapas de umidade dos grãos e altitude do relevo. As informações 
podem ser armazenadas em cartões de memórias e transferidas para o escritório. 

Atualmente, muitas fazendas já possuem redes de comunicação sem fi o que 
possibilitam a transmissão dos dados em tempo real.
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Acompanhe agora os principais tipos de erros que podem estar associados ao procedimento de 
determinação da produtividade:

• Variações no deslocamento e fluxo de alimentação;

• Verificação incorreta da largura de corte;

• Falha no funcionamento do interruptor da plataforma de corte;

• Falha na determinação do posicionamento pelo GPS;

• Grandes variações na umidade dos grãos ao longo da jornada de trabalho.

Em geral, alguns softwares podem ser utilizados a para filtrar esses erros. Isso é indispensável para 
a confiabilidade dos resultados

Tópico 2

Elaboração semiautomática de mapas
A elaboração de mapas da forma semiautomática envolve a realização de diversas etapas previa-
mente programadas que vão desde a coleta das informações no campo até a apresentação dos 
mapas. Trata-se de uma forma mais demorada e, às vezes, de custo elevado, mas que pode tam-
bém apresentar valores mais confiáveis, pelo fato de possibilitar melhor gerenciamento e ajustes 
entre as diferentes as etapas. 

Os principais mapas elaborados de forma semiautomática são os mapas 
para estudo da variabilidade da fertilidade e textura do solo. 

As amostras podem ser coletadas manualmente ou de forma automática, conforme descrito ante-
riormente. É muito importante que os pontos nos quais as amostras forem coletadas sejam georre-
ferenciados, determinando principalmente a longitude e a latitude. As amostras são levadas para 
laboratório para a realização de análises específicas de acordo com o elemento a ser estudado, 
como, por exemplo, teor de fósforo, potássio, nitrogênio, argila, silte, areia etc. Em seguida, cada 
ponto georreferenciado no campo é associado a seu respectivo valor de concentração do elemen-
to apresentado pela análise do laboratório.

Por fim, os mapas podem ser elaborados através de um gráfico no qual os valores obtidos são 
plotados em sistema cartesiano, onde, o eixo X é a longitude e o Y é a latitude. Essa é a forma mais 
simples de elaboração de mapas de pontos ou símbolos. Pode-se, também, empregar softwares 
que utilizam técnicas de geoestatística para o seu processamento.
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   Saiba Mais

Geoestatística é a ciência permite identifi car a existência 
de semelhança entre pontos amostrais. Ela segue a 
premissa que pontos amostrais mais próximos tendem 
ser mais semelhantes entre eles, e essa semelhança diminui 
à medida que a distância entre os pontos aumenta. Assim, 
pontos de valores semelhantes são agrupados, constituindo 
as zonas de classifi cações de cores apresentadas nos mapas 
de variabilidade, tanto espacial quanto temporalmente. 
Outra grande importância da geoestatística para a agricultura 
de precisão é que ela permite estimar valores para áreas 
não amostradas com relativa exatidão. Isso reduz custos 
e tempo para obtenção dos mapas. 

Fonte: Adaptado de Portal Mundogeo - http://mundogeo.com/blog/2000/01/01/mapas-de-produtividade-na-agricultura-de-precisao/

ser mais semelhantes entre eles, e essa semelhança diminui 
à medida que a distância entre os pontos aumenta. Assim, 
pontos de valores semelhantes são agrupados, constituindo 
as zonas de classifi cações de cores apresentadas nos mapas 

Outra grande importância da geoestatística para a agricultura 

Para que a informação seja analisada de forma mais adequada, é importante que sejam elabora-
dos diferentes tipos de mapas de uma mesma área.

Recapitulando

Nesta aula, você pôde perceber que existem diversas formas de elaboração de mapas de variabi-
lidade, divididas nas formas automática ou semiautomática. A elaboração automática é feita por 
máquinas devidamente equipadas e torna o processo mais rápido e barato; requerendo processa-
mento mais elaborado a fi m de se eliminar certos erros sistemáticos. 

Já a elaboração de mapas da forma semiautomática envolve organização, porque prevê realização 
de etapas previamente programadas, nas quais algumas não são totalmente automatizadas. Estas 
etapas vão da coleta das informações no campo até a elaboração e apresentação dos mapas. 
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Aula 4
Interpretação dos mapas de variabilidade

Na aula anterior você examinou algumas formas de elaborar mapas de variabilidade. Depois que 
estes estão prontos, inicia-se uma importante etapa, que é a interpretação. Ela deve ser realizada 
por profissionais especializados em diferentes áreas e que tenham conhecimento sobre a área em 
estudo. A tomada de decisão será mais robusta e embasada à medida que mais informações esti-
verem disponíveis para serem interpretadas.

Ao fim desta aula você deve ser capaz de:

• visualizar a variabilidade espacial e temporal da propriedade;

• otimizar o uso de recursos na produção agrícola.

Senar-GO
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Tópico 1

Interpretar dados para tomar decisões

A interpretação de mapas é uma das fases mais 
complexas da agricultura de precisão, pois, di-
ferentemente de muitas outras, não permite 
automatização: ela demanda uma análise perso-
nalizada e uma consequente tomada de decisão 
sobre a leitura feita. Para isso, é recomendado 
que o trabalho seja realizado por uma equipe 
multidisciplinar, formada por especialistas em 
ciências agrárias e, algumas vezes, de outras 
áreas.

Uma interpretação mais simplista e rápida pode ser feita a partir da análise de um único mapa 
de recomendação de fertilidade. Nesse caso, pode-se tomar a decisão por realizar a aplicação de 
maiores doses naquelas áreas com menores quantidades de nutrientes, visando “compensar” os 
baixos níveis encontrados. Nas áreas que apresentam maiores concentrações, aplica-se menores 
doses. Entretanto, é uma interpretação que pode levar à tomada de decisões equivocadas. Por 
quê? Veja a seguir um exemplo típico.

Exemplo

Por que um mapa com altos níveis de fertilidade pode possuir baixa fertilidade? Porque 
ele pode ter:

• alto índice de ataque de pragas, doenças e plantas daninhas.

• déficit hídrico.

• outros fatores que apenas uma análise presencial ou a combinação de outros 
mapas pode esclarecer.

A apresentação dos 
mapas de variabilidade 
é a conclusão de um 
intenso trabalho para 
a sua elaboração e, ao 
mesmo tempo, o início 
de outra importante 
etapa que trata da 
necessidade da correta 
interpretação das 
informações contidas 
neles. Nessa etapa, o 
objetivo é estabelecer 
relações concretas de 
causa e efeito. 
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Dessa forma, uma maneira mais adequada de se interpretar a variabilidade das lavouras consiste 
na análise conjunta de outros mapas, como o de produtividade da lavoura anterior, a ocorrência de 
manchas devido ao ataque de pragas, doenças e plantas daninhas, umidade etc.

Fonte:adaptado de Revista Plantio Direto - www.plantiodireto.com.br/imprime.php?cod=907
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A sobreposição de mapas se torna, portanto, uma estratégia válida e robusta porque permite a 
obtenção de diferentes informações de um mesmo ponto da área. Quando a sobreposição for 
feita com o auxílio de softwares, pode gerar mapas em três dimensões, tornando o estudo mais 
detalhado e específico (para estudos de relevo e acumulação de água no terreno, por exemplo). 
Atualmente, existem diversos softwares no mercado capazes de realizarem esses procedimentos 
de forma simples e rápida.

Acompanhe, a seguir, algumas dicas que podem facilitar o seu processo de obtenção e interpreta-
ção de mapas de variabilidade.

Viés 
econômico

Formatação 
do mapa

A interpretação deve considerar também as características econômi-
cas da lavoura. Tratando-se de lavouras com maior valor agregado, a 
tomada de decisão normalmente é pelo aumento da produtividade 
das áreas correspondentes às manchas de menor produção. Para la-
vouras de menor valor agregado, geralmente busca-se adotar medi-
das para economizar recursos e baratear o custo de produção. 

Às vezes, é necessário que o usuário realize algumas intervenções na 
forma de apresentação do mapa a fim de interpretar melhor algum 
detalhe. Uma intervenção muito comum é a definição do tamanho e 
da quantidade de intervalos das zonas de classificações apresenta-
das. Entretanto, é necessário que isso seja feito com bastante critério 
para não comprometer a confiabilidade dos dados. Intervalos entre 3 
e 5 são os mais indicados para a maioria das situações.

Outra informação que pode ser extraída dos mapas é ocorrências de 
erros na coleta das informações. Manchas de baixas produtividades 
nas bordaduras podem ser indícios de que o sistema iniciou a coleta 
de informações enquanto a máquina estava fora do seu regime nor-
mal de trabalho. Ao iniciar o deslocamento da colhedora, o fluxo da 
entrada de grãos no elevador não estará devidamente estabilizado 
devido aos impactos em menor intensidade, isso resultará em me-
dições erradas de baixa produtividade. Normalmente, o sistema de 
estabiliza após cerca de 40 metros. 

Erros também podem ser observados quando o mapa apresenta bai-
xa produtividade nas áreas de manobras de cabeceiras. Nesse caso, é 
provável que o operador tenha realizado a manobra com a plataforma 
de corte abaixada e não desligou o interruptor de gravação de dados. 

Correção de 
erros
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Recapitulando

Nesta aula, você estudou que a interpretação de mapas requer bom conhecimento de cartografia 
para identificar as características da área estudada. 

É também a etapa da agricultura de precisão que finalmente estabelece relações concretas de 
causa e efeito entre as condições do terreno e as decisões que serão tomadas no manejo para 
promover a melhor produtividade de cada subárea.

É uma etapa do trabalho que não permite automação, ou seja, deve ser realizada sempre por uma 
ou mais pessoas. 

Uma interpretação mais simplista e rápida pode ser feita a partir da análise de um único mapa, 
entretanto a análise será mais completa e confiável quando o usuário tiver a seu dispor outras 
informações (provindas de outros tipos de mapas da área) para serem comparadas e analisadas.

Nas próximas páginas, você vai encontrar a última atividade de aprendizagem para verificar os 
conhecimentos construídos ao longo deste módulo. Não esqueça que você deve entrar no Am-
biente de Estudos para registrar as respostas no sistema! Depois desta etapa, será iniciado o 
processo para emissão do seu certificado.  Siga em frente e aproveite bem a atividade!
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Atividades de aprendizagem

Você chegou ao final do Módulo 6 do Curso Introdução à Agricultura de Precisão. A seguir,  rea-
lizará algumas atividades relacionadas ao conteúdo estudado neste módulo. Lembre-se que as 
respostas devem ser registradas no Ambiente de Estudos, onde você também terá um feedback, 
ou seja, uma explicação para cada questão.

1. Considerando o que você aprendeu sobre a importância dos mapas de variabilidade, analise 
a alternativa correta:

a) Os mapas de variabilidade são de importância secundária para o estudo da agricultura de 
precisão.

b) O manejo localizado pode ser realizado independentemente da análise dos mapas de 
variabilidades.

c) Os mapas de variabilidade representam a digitalização das características espaciais e 
temporais da área.

d) Um mesmo mapa pode apresentar variabilidade de solo, plantas daninhas, e produtividade.

2. Considerando os tipos de mapas de variabilidade apresentados na aula 2, assinale a alterna-
tiva correta.

a) Os mapas de isolinhas permitem a visualização de dados numéricos.

b) Os mapas de símbolos são apresentados por classificação de cores.

c) Os mapas de produtividades são importantes por permitirem uma visualização da variabi-
lidade da produtividade.

d) O mapa de condição indica como o manejo deve ser realizado.
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3. Na aula 3, você conheceu as formas de elaboração de mapas de variabilidade. Baseado nisso, 
assinale a alternativa correta.

a) A elaboração de mapas de forma semiautomática contém erros sistemáticos que necessi-
tam de correção.

b) Mapas para visualização de isolinhas podem ser elaborados a partir da plotagem em sis-
tema cartesiano. 

c) A elaboração de mapas de forma semiautomática é mais demorada e requer o emprego 
de ferramentas da geoestatística.

d) A geoestatística permite analisar se o mapa deve ser feito de  isolinhas ou de símbolos. 

4. Considerando as técnicas de interpretação de mapas de variabilidade apresentadas na aula 
4, assinale a alternativa correta.

a)  Manchas de elevada fertilidade representam áreas com altas  produtividades.

b) Manchas indicando baixa produtividade no início do talhão e nas áreas de cabeceiras po-
dem representar erros na coleta de informações.

c) Um único mapa é suficiente para tomada de decisão segura sobre a definição de manejo 
localizado.

d) A tomada de dados de forma automática não pode conter erros, pois eles não podem ser 
corrigidos.



135Agricultura de Precisão  »

Parabéns por ter chegado ao fim do Curso Introdução à Agricul-
tura de Precisão! Chegou o momento de fazer uma retrospectiva 
dos assuntos estudados no decorrer deste material.

Em suma, neste curso você pôde compreender que a agricul-
tura de precisão é uma realidade nas lavouras brasileiras, pro-
movendo a eficiência e a produtividade no campo, porém ainda 
há espaço para crescer. Os produtores precisam se inteirar des-
sa nova forma de praticar a agricultura, buscando informações 
sobre os sistemas informatizados que estão embarcados nas 
novas máquinas agrícolas e também disponíveis para gerencia-
mento de sua propriedade. 

Essa bagagem informatizada deve ser utilizada para trabalhar 
a variabilidade das lavouras, onde o manejo localizado do solo 
é feito graças ao avanço dos sistemas de navegação por satéli-
te. A variabilidade visualizada nos mapas pode ser trabalhada e 
operacionalizada com algumas ferramentas, entre elas os sen-
sores responsáveis pelo controle automático de válvulas que 
realizam as aplicações a taxas variáveis. 

Por fim, você pôde compreender que a interpretação dos mapas 
é, ao mesmo tempo, o fim e o começo de importantes etapas 
da agricultura de precisão. É uma das poucas etapas que ainda 
não pode ser totalmente automatizada, pois depende de toda a 
dinâmica do conhecimento humano para a tomada de decisão. 
Para tanto, deve ser feita por pessoas qualificadas e de posse da 
maior quantidade possível de informações, ou seja, a existên-
cia de mais de um mapa geralmente torna a tomada de decisão 
mais confiável.

Desejamos que os conhecimentos construídos neste período 
gerem resultados práticos e positivos na sua atividade profissio-
nal. Informe-se no ambiente de estudos sobre os demais cursos 
do Programa Agricultura de Precisão. Até a próxima!

Síntese do curso

No decorrer dos 
módulos, você 
estudou ainda 
que o uso correto 
das técnicas de 
amostragem 
permite a 
obtenção de 
dados confiáveis, 
além de otimizar 
o tempo e o 
uso de recursos 
disponíveis. 
Isso é muito 
importante, pois, 
caso contrário, 
pode inviabilizar 
alguma etapa da 
agricultura de 
precisão.
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Chegou o momento de você entrar no Ambiente de Estudos para realizar a atividade de aprendi-
zagem que lhe permitirá verificar os conhecimentos construídos ao longo deste módulo.

E lembre-se que, após finalizar a atividade de aprendizagem, o sistema vai verificar se você res-
pondeu todas as perguntas da pesquisa de satisfação para obter o certificado.

Sucesso!

Fonte: Shutterstock
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Gabarito

Módulo 1

1 - C

2 - A

3 - C

Módulo 2

1 - C

2 - C

3 - A

Módulo 3

1 - C

2 - C

3 - B

Módulo 4

1 - A

2 - A

3 - C

Módulo 5

1 - C

2 - C

3 - C

Módulo 6

1 - C

2 - C

3 - C
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