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1. Introdução

O

s atributos de fertilidade química, física e biológica
do solo expressam grande variabilidade espacial
e temporal, influenciando o potencial produtivo
nos ambientes agrícolas. Considerando que o manejo da adubação
constitui-se num dos principais condicionantes da produtividade das
culturas, uma boa caracterização edáfica, com utilização frequente
da análise de solo, é procedimento básico para nortear a tomada de
decisão no gerenciamento agronômico das lavouras na agricultura
moderna. Nesse contexto, a agricultura de precisão (AP) busca
maior grau de detalhamento nas informações sobre as condições do
solo, para subsidiar decisões de manejo mais acertadas. Dentre as
aplicações da AP, as amostragens georreferenciadas de solos permitem mapear as variações de fertilidade dentro das áreas cultivadas
e definir intervenções de manejo localizado (ou sítio-específico),
visando otimizar o uso de corretivos e fertilizantes, por meio de
aplicações a taxa variável conforme a demanda em cada local da
lavoura. Tais amostragens oferecem subsídios também para a adoção da semeadura a taxa variável de culturas anuais, bem como para
a melhor alocação de culturas e cultivares com níveis de exigência
nutricional ou características adaptativas distintas.

Na amostragem tradicional, normalmente, uma ou poucas
amostras são tomadas para representar a condição média do solo
nos talhões de cultivo de uma propriedade. No caso da amostragem
georreferenciada, ao dispor de informações baseadas num número
maior de amostras de solo, expressas na forma de mapas de fertilidade, já de início o agricultor usufruirá de melhor entendimento
sobre as condições de sua lavoura. Contudo, uma amostragem
georreferenciada mal feita poderá afetar negativamente não apenas
o manejo do solo, mas também as demais etapas e aplicações da AP,
pois distorções nos mapas de atributos do solo poderão fazer com
que todas as práticas culturais realizadas no talhão estejam desconectadas da variabilidade real existente naquele ambiente. Nesse
artigo são abordados critérios, aspectos práticos e procedimentos
relativos ao processo de amostragem de solo para fins de agricultura
de precisão, com enfoque na caracterização da variabilidade espacial
e temporal da fertilidade de solos para o cultivo de espécies anuais.

2. Integração entre princípios geoestatísticos
e viabilidade operacional
No manejo da fertilidade do solo via AP, geralmente o
terreno é subdividido conforme uma grade amostral regular (grid)

Abreviações: Al = alumínio; AP = Agricultura de Precisão; B = boro; Ca = cálcio; Cu = cobre; Fe = ferro; GPS = Global Positioning System; K = potássio;
Mg = magnésio; Mn = manganês; N = nitrogênio; Na = sódio; P = fósforo; SIG = sistema de informação geográfica; Zn = zinco.
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com determinado tamanho de malha ou quadrícula, de modo a se
efetuar uma amostragem sistemática com pontos georreferenciados.
A associação com as coordenadas geográficas possibilita interpolar
espacialmente os resultados das análises de solo do conjunto de
amostras coletadas e gerar mapas que representem a variabilidade
dos atributos de interesse. Uma vez obtidos os produtos das interpolações, como, por exemplo, mapas de disponibilidade de potássio e
de saturação por bases no solo, é possível elaborar outros mapas que
contenham a prescrição das quantidades de fertilizantes e corretivos
necessários em diferentes partes do talhão. Equipamentos aplicadores disponíveis no mercado apresentam dispositivos eletrônicos
que reconhecem os mapas de prescrição e mecanismos automáticos
que ajustam as doses dos produtos à medida que se deslocam na
área a ser manejada a taxas variáveis.
Os dados obtidos com amostragens georreferenciadas
visando o mapeamento da fertilidade do solo devem ser processados
e validados segundo princípios geoestatísticos, sendo os mapas
finalizados e manipulados via sistema de informação geográfica
(SIG). Há requerimento de coleta de certo número de amostras para
que os dados possam ser analisados geoestatisticamente e sejam
obtidos mapas confiáveis.
É importante salientar a escolha do nível de detalhamento
com o qual se deseja trabalhar, que está diretamente relacionado
à densidade amostral a ser empregada no campo. Respeitando os
princípios da geoestatística, pode-se obter bons mapas com cerca de
50 pontos amostrais georreferenciados na área a ser mapeada. Essa
referência pode se aplicar a talhões de diferentes tamanhos. Assim,
talhões com dimensões superiores a 250 hectares (comuns na região
do cerrado no Brasil) poderão contar com um número razoável de
amostras mesmo empregando-se grades amostrais pouco densas,
com tamanho de quadrícula de área superior a 4 hectares. Obviamente, mantendo-se os 50 pontos amostrais em talhões de menor

dimensão, haverá adensamento da grade amostral, com reflexos
positivos na qualidade dos mapas gerados, o que resultará em maior
confiabilidade para os fins agronômicos pretendidos.
A condição principal que viabiliza o uso de um determinado
tamanho de quadrícula é que os dados oriundos da amostragem
apresentem dependência espacial, ou seja, que exista correlação
do valor de um atributo amostrado num local com os valores desse
atributo em pontos vizinhos na grade amostral, de modo a permitir
estimar dados para os locais não amostrados por meio de interpolação e, assim, gerar um mapa representativo da variação espacial
daquele atributo no campo. Logicamente, quanto maior o tamanho
de quadrícula, maior será a distância entre os pontos amostrais e
menor o grau de similaridade entre os valores medidos. A partir de
certa distância, deixa de existir qualquer correlação entre eles, não
sendo mais possível detectar dependência espacial.
As pesquisas no Brasil relacionadas à definição do tamanho
da quadrícula da grade amostral têm indicado a necessidade de
um grande número de pontos amostrais com o intuito de melhor
identificar a variabilidade do solo nas lavouras (Machado et
al., 2004; Resende et al., 2006; Gimenez; Zancanaro,
2012). Num Latossolo do cerrado de Goiás, Resende et al. (2006)
estudaram grades amostrais numa lavoura de 97,5 hectares, considerando tamanhos de quadrícula variando de 0,25 a 9,0 hectares.
Para grades amostrais com quadrículas de até 4 hectares, a geração
de mapas respeitando os princípios da geoestatística (obtendo-se
dependência espacial) foi possível para os atributos matéria orgânica, potássio (K), cálcio (Ca) e magnésio (Mg). A Figura 1 ilustra
a situação verificada para o K. No caso do fósforo (P), obteve-se
dependência espacial apenas quando se utilizou a amostragem mais
densa, com tamanho de quadrícula de 0,25 hectare. A literatura
brasileira tem comprovado que, via de regra, os atributos textura,
matéria orgânica, pH, K, Ca e Mg apresentam maior continuidade

Figura 1. Mapas de teores de potássio (mg dm-3) no solo obtidos a partir de amostragens em grades com quadrículas de 0,25 ha (A), 1,0 ha (B),
2,25 ha (C) e 4,0 ha (D). Note-se que, mesmo existindo dependência espacial nas quatro situações, a conformação das regiões de maior
e menor disponibilidade do nutriente modifica-se conforme a densidade amostral, o que levaria à delimitação de zonas para manejo sítioespecífico diferentes em cada caso.
Fonte: Adaptada de Resende et al. (2006).
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espacial do que P e micronutrientes. Ou seja, para esses últimos há
maior probabilidade de não se encontrar dependência espacial em
amostragens pouco densas.
A recomendação do tamanho de malha para amostragem
de solos varia em função da resolução desejada (“precisão” do
mapeamento) associada aos custos. Malhas mais densas propor
cionam maior fidedignidade dos mapas, mas aumentam a necessidade de mão de obra e o número de amostras a serem coletadas,
refletindo-se no gasto com análises de solo e no custo final do
manejo com AP.
Devido aos elevados custos de amostragem e de análises
de fertilidade, há dificuldade em se aliar o rigor geoestatístico
com a viabilidade econômica e operacional para a caracterização
da fertilidade do solo em escala comercial. A necessidade de
compatibilização técnica e econômica vem sendo considerada e,
atualmente, a maioria das empresas prestadoras de serviços de
AP no Brasil adota grades amostrais com tamanho de quadrícula
de 1 a 4 hectares. Num passado recente, ainda se trabalhava com
quadrículas com área acima de 5 hectares e, algumas vezes, acima
de 10 hectares nas lavouras de grande extensão.
Contudo, essa escolha deve ser criteriosa e, sem dúvida,
a utilização de grades amostrais mais densas, com quadrícula de
1 hectare, por exemplo, é recomendável ao se iniciar na agricultura
de precisão e também de forma intercalada com amostragens menos
densas, aprimorando-se o diagnóstico da evolução da lavoura frente
às intervenções ao longo do tempo. Ao se ponderar os custos, é preciso considerar que, geralmente, as informações obtidas dos mapas
de fertilidade podem ser utilizadas por um período de até três anos.
Outro aspecto importante é que a amostragem georreferenciada de
solo deve resultar em maior eficiência no uso de corretivos e fertilizantes, podendo levar à redução no gasto global com esses insumos.

3.Pré-requisitos para uma amostragem
representativa
A ocorrência de variações de produtividade dentro de uma
área de cultivo é o pressuposto básico que justifica trabalhar com AP.
O ponto chave é demarcar os locais dessas variações e identificar as
suas causas, para então definir a melhor estratégia de manejo para
cada local. A variabilidade do solo detectada num talhão precisa
ser agronomicamente relevante, a fim de que justifique o manejo
localizado, evitando que se realizem intervenções diferenciadas
porém inócuas ou desnecessárias. Nesse quesito, são demandadas
técnicas que permitam otimizar o esforço amostral, mantendo a
confiabilidade na recomendação do manejo sítio-específico.
Tendo em vista a eficiência do processo de amostragem de
solo para AP, esta operação não deve se limitar à determinação dos
contornos georreferenciados do talhão e sobreposição de uma grade
amostral pré-definida por meio de um programa de computador,
expediente comumente utilizado pelos prestadores de serviço. Se o
objetivo da utilização da AP é detalhar o diagnóstico da fertilidade
do solo, procedimentos adicionais de caracterização dos talhões
devem ser associados para melhor direcionar a etapa de amostragem. Sobretudo quando se trata de uma área extensa, outros
tipos de informação georreferenciada podem ser importantes para
orientar sua subdivisão em partes mais homogêneas, que deverão
ser amostradas e mapeadas isoladamente, caso seja conveniente.
Assim, aspectos normalmente observados para a amostragem tradicional são válidos também para a amostragem georreferenciada. As diferenças de cor do solo, de cobertura vegetal, de
histórico de uso anterior (incluindo o histórico de erosão/degra4

dação eventual), de textura, de relevo e de drenagem costumam
ter implicações sobre a fertilidade do solo e o potencial produtivo
ao longo das áreas de cultivo, sugerindo a necessidade de uma
estratificação prévia em subambientes. Mapas de classificação de
solos, cartas topográficas, imagens de satélite, fotografias aéreas,
índices de vegetação determinados por meio de sensores específicos e outras formas de sensoriamento remoto permitem identificar
padrões contrastantes que podem ser utilizados na identificação de
subambientes que devem ter o solo amostrado e mapeado de forma
individualizada. Sensores de condutividade elétrica, de pH e de
matéria orgânica também vêm sendo empregados para a detecção
de zonas contrastantes de solo na agricultura comercial em alguns
países, mas ainda requerem mais estudos visando sua validação e
calibração para as condições de solos tropicais.
Um subsídio de grande relevância à delimitação de zonas
homogêneas para amostragem direcionada do solo é a identificação
de subáreas de produtividade diferenciada dentro dos talhões. O
registro de dados de produtividade realizado com sensores embarcados nas colhedoras exige processamento posterior, mas, dada
a quantidade de mensurações realizadas, cerca de um registro a
cada dois segundos, o mapa de produtividade devidamente gerado
constitui informação extremamente detalhada e confiável.
Dados de produtividade de um talhão obtidos numa sequên
cia de três ou mais safras, mesmo com diferentes culturas, podem ser
relativizados e integrados num único mapa, revelando subambientes
estáveis, que consistentemente apresentam potencial produtivo
distinto ao longo do tempo (por exemplo: partes do talhão que
sempre produzem mais e outras que sempre produzem menos).
Além de ser útil para orientar a amostragem de solo e a adubação
a taxa variável, esse tipo de informação abre a possibilidade de
se aplicar outras abordagens de AP, tais como adubação baseada
na exportação de nutrientes na colheita, alocação preferencial de
espécies/cultivares com maior/menor exigência ou responsividade à
fertilidade do solo, e semeadura a taxa variável. A cultura do milho
costuma expressar de forma mais nítida as diferenças de potencial
produtivo entre locais da lavoura. Nas mesmas condições, a soja,
mais rústica e com capacidade de compensar limitações ambientais,
tende a exibir menor amplitude nas medidas de produtividade.
O conhecimento do histórico de uso e de eventuais variações
no manejo do solo e de insumos em diferentes partes do talhão é
um aspecto imprescindível na estratificação de subambientes para
amostragem individualizada. Áreas que atualmente formam um
único talhão podem ter sido abertas ao cultivo em épocas distintas. A
utilização de calcário e fertilizantes por períodos de tempo diferentes
cria “impressões digitais” no solo que não podem ser “apagadas”
pelo manejo mais recente, induzindo a formação de zonas com
fertilidade diferencial. Para se identificar esse tipo de situação, é
fundamental a interação com o produtor ou com pessoas que estão
diretamente ligadas ao dia a dia da condução das lavouras. Mesmo
a partir de observações empíricas, eles podem auxiliar muito na
interpretação de mapas de produtividade e na tomada de decisão
para o manejo localizado em diferentes partes do talhão.
Enfim, critérios baseados em características topográficas do
talhão, cor do solo, atributos físicos, profundidade do solo, espessura
do horizonte A, drenagem, dados de sensoriamento remoto, mapas
de produtividade, mapas de condutividade elétrica, histórico de uso,
além de critérios conjugados, podem ser utilizados para orientar a
delimitação de subambientes para amostragens de interesse. Essa
estratégia deve ser sempre buscada a fim de se aprimorar o manejo
da fertilidade do solo via AP.
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4. Procedimentos na amostragem
georreferenciada
Um conjunto de ações deve ser executado de forma planejada, visando obter uma boa amostragem de solo para fins de AP.
Vários métodos podem ser empregados para identificar, caracterizar
e entender a variabilidade dos atributos dos solos, mas o processo
que tem sido mais utilizado para a amostragem sistematizada e
mapeamento intensivo do solo consiste no estabelecimento de uma
grade amostral regularmente distribuída no campo (Figura 2), a qual
permite o processamento geoestatístico e posterior interpolação
dos dados de análise de solo para geração dos mapas diagnósticos
da fertilidade.

Os procedimentos que vão desde a amostragem georreferenciada de solo até as aplicações de nutrientes a taxa variável
representam os serviços de AP mais amplamente disseminados aos
agricultores. Empresas especializadas empregam amostradores
hidráulicos de solo adaptados em quadriciclos (Figura 4) ou caminhonetes com GPS (Global Positioning System) para as coletas a
campo, processam os resultados de análise por meio de programas
computacionais de geoestatística e utilizam algum programa de SIG
para produzir os mapas diagnósticos e de prescrição de insumos,
os quais são reconhecidos pelos equipamentos distribuidores de
corretivos e fertilizantes a taxa variável.

Figura 2. Esquema ilustrativo de uma grade amostral regular. No detalhe,
locais de coleta de amostras simples próximos (3 a 6 metros) ao
ponto central da quadrícula.
Fonte: elaborada por Álvaro Resende.

O procedimento ilustrado na Figura 2 atende aos critérios
geoestatísticos, mas pode ser questionado quanto à representatividade das amostras no que diz respeito ao enfoque agronômico.
Muitas vezes, cada quadrícula da grade amostral tem uma grande
área superficial, comumente acima de 1 hectare, e a coleta de solo
somente nas proximidades (3 a 6 metros) do ponto central suscita
dúvidas sobre a efetividade da amostragem assim executada, ou
seja, o status de um determinado atributo do solo na quadrícula
pode não estar bem representado na amostra pontual que irá gerar
o valor a ser interpolado em relação a outros pontos relativamente
distantes, localizados nas quadrículas vizinhas. Uma tentativa de
contornar essa possível distorção consiste em se coletar as amostras
simples ao longo de uma trajetória de deslocamento do amostrador,
de modo a distribuir os locais de coleta numa área maior dentro
da quadrícula, em diagonal ou zigue-zague, conforme as opções
mostradas na Figura 3. Geralmente, essa forma de amostragem tem
sido economicamente viável para o manejo da fertilidade do solo
com aplicação de corretivos e fertilizantes a taxa variável.

Figura 3. Esquema ilustrativo de algumas opções de deslocamento utilizadas por prestadores de serviço de agricultura de precisão para
coleta de amostras simples ao longo de uma grade amostral. A
identificação da amostra composta é associada às coordenadas
geográficas do ponto central da quadrícula.
Fonte: elaborada por Álvaro Resende.
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Figura 4. Amostrador hidráulico tipo broca (foto menor) montado em
quadriciclo – equipamento comumente utilizado na amostragem
georreferenciada de solo. O GPS é o dispositivo de cor branca
acoplado à frente do veículo, ao lado da caixa de armazenamento
de amostras.
Crédito das fotos: Álvaro Resende.

A amostragem de solo para aplicação da AP normalmente
inicia-se pela obtenção, com GPS, dos contornos georreferenciados
do talhão ou, se for o caso, dos subambientes a serem mapeados de
forma independente, conforme comentado no tópico anterior. Uma
vez definida a densidade da malha amostral (a qual recomenda-se
que seja de quadrículas com área de 1 hectare ou menos para um
primeiro mapeamento da fertilidade), a grade contendo os pontos
de coleta de solo é ajustada aos contornos do talhão e plotada com
utilização de um programa de navegação e posicionamento por
satélite. Na sequência, as informações da grade e dos pontos de
coleta georreferenciados são transferidos para o GPS e, a partir
de então, o amostrador pode ir ao campo e realizar a amostragem
seguindo as coordenadas geográficas dos respectivos pontos de
coleta das amostras simples.
Cada amostra composta, referente a uma quadrícula, precisa
ser adequadamente identificada por um código para envio ao laboratório de análises. A esse código devem estar associadas informações
como a identificação do talhão, a profundidade de coleta do solo
e, logicamente, as coordenadas geográficas do ponto central da
quadrícula, as quais permitirão o processamento dos resultados da
análise de solo em programas geoestatísticos e SIG.
Para um tratamento geoestatístico satisfatório e obtenção de
mapas mais representativos, o ideal é que o talhão seja caracterizado
com um mínimo de 40 a 50 amostras compostas, que representarão
40 a 50 dados georreferenciados para a determinação de modelos
5

de variabilidade espacial de atributos do solo na área. Bons modelos matemáticos é que possibilitarão as interpolações e estimativas
mais realistas de valores dos atributos nos locais não amostrados,
gerando mapas mais confiáveis. Essa premissa do número mínimo de
amostras compostas pode ser considerada no momento de definição
da densidade da malha amostral. Como o processamento de dados
georreferenciados da forma desejável exige certo grau de conhecimento técnico, existem programas computacionais que realizam
essa tarefa de maneira automática, mediante modelos padronizados.
Essa á uma opção mais acessível aos usuários em geral, mas que
pode penalizar a qualidade da informação obtida.
Os solos explorados com culturas anuais apresentam atributos
químicos (por exemplo: pH, matéria orgânica e disponibilidade de
nutrientes) e físicos (por exemplo: textura e compactação) que variam
horizontal e verticalmente (Figura 5). Além das variações pedogenéticas devidas à influência dos materiais de origem e dos fatores
de formação do solo, a ação antrópica representa uma constante
fonte de variabilidade decorrente das operações de uso e manejo.
É bem conhecida a variabilidade horizontal oriunda das diferenças
de fertilidade química nas linhas e entrelinhas de lavouras condu-

zidas sob plantio direto com adubação no sulco de semeadura. De
forma análoga, o acúmulo de nutrientes menos móveis na camada
mais superficial do perfil cria uma estratificação que corresponde à
variabilidade vertical. Assim, é importante atentar para uma melhor
definição dos locais exatos e da profundidade de coleta de amostras
no campo, de acordo com as características e histórico do talhão.
Quando é visível a posição das linhas de adubação do cultivo
anterior, deve-se padronizar a coleta de solo apenas nas entrelinhas
ou manter uma proporção fixa de amostras simples coletadas nas
linhas e nas entrelinhas (por exemplo: obter 1/3 ou 1/4 das amostras
simples na linha). Esse cuidado visa prevenir o risco de ocorrência
de valores muito discrepantes nos resultados das análises (outliers),
o que pode prejudicar a qualidade do mapeamento a ser feito.
A profundidade de coleta deve ser definida conforme as
mesmas premissas consideradas na amostragem tradicional. O mais
comum é se caracterizar a camada de 0 a 20 cm de profundidade.
Amostragens estratificadas (por exemplo: 0 a 10 cm; 10 a 20 cm e 20 a
40 cm de profundidade) podem ser convenientes para determinadas situações em que se faz necessário um melhor diagnóstico das
condições de fertilidade no perfil.

Figura 5. Fatores frequentemente associados a variações pontuais de fertilidade do solo e que podem constituir fontes de erros ou distorções nos mapas
gerados a partir da amostragem georreferenciada. Diferenças de histórico de uso e manejo a curta distância (A); mudanças abruptas de relevo ou
mineralogia (B); falhas de plantas ou reboleiras improdutivas onde não há absorção de nutrientes aplicados na linha de semeadura (C, D); locais
de depósito de calcário na lavoura (E); linhas de adubação que mantêm residual de fertilizantes (F); rebaixamento de terraços com exposição
de subsolo (G); aplicação desuniforme de fertilizantes e corretivos (H) e lavouras que promovem exportação heterogênea de nutrientes (I).
Crédito das fotos: A – Marina Vilela; B e I – Luciano Shiratsuchi; C, D, E, F, G e H – Álvaro Resende.
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Na amostragem tradicional para análises de fertilidade, o
número de amostras simples recomendado para a formação de
uma amostra composta varia de 20 a 30, com o objetivo de garantir
boa representatividade. Na prática da amostragem para AP, dada a
demanda de mão de obra para maior intensidade de coleta na área
a ser mapeada, o número de amostras simples tem ficado entre
5 e 10 por quadrícula. Todavia, uma recomendação mais criteriosa
indica que esse número não deve ser inferior a 10.
Embora existam opções de equipamentos com maior grau
de automação no processo de amostragem, em princípio, qualquer
tipo de amostrador de solo pode ser usado para AP, bastando que
seja empregado juntamente com um GPS. O importante é que cada
amostra enviada ao laboratório possa ser associada às coordenadas
geográficas do local de coleta.
As principais determinações analíticas, que possibilitarão
identificar o nível de fertilidade do solo no talhão e serão a base para
as recomendações de manejo localizado de corretivos e fertilizantes,
são: pH, cátions trocáveis (Al, Ca, Mg, K e, eventualmente, Na), P
disponível, matéria orgânica e granulometria (areia, silte e argila).
Normalmente, para redução de custos, a análise granulométrica não
é feita para todos os pontos da malha, mas em um número menor de
amostras distribuídas de forma esparsa no talhão. A determinação da
disponibilidade de micronutrientes (B, Cu, Fe , Mn e Zn) é bastante
útil no diagnóstico da fertilidade, embora ainda seja incomum o
manejo de micronutrientes com aplicações a taxa variável.
A frequência de amostragem deve ser tanto maior quanto
mais intensiva for a utilização do solo. Quando se trabalha com
duas ou mais safras ao ano, com adubações a cada cultivo, é maior
a necessidade de monitoramento das alterações nas condições de
fertilidade do solo na lavoura. Assim, as amostragens devem ser realizadas em intervalos de 1 a 3 anos, condicionadas a uma ponderação
de custo/benefício. Nesse aspecto, deve-se ter em mente que o ponto
forte da AP é o aperfeiçoamento do processo decisório no manejo da
propriedade agrícola como um todo, não devendo se restringir à aplicação das tecnologias disponíveis para o fornecimento de nutrientes.
Sob essa ótica, parte do retorno do investimento em amostragem do
solo não será imediato, mas proveniente das melhorias nas decisões
gerenciais ao longo do tempo.Os demais procedimentos e cuidados
requeridos na amostragem georreferenciada são os mesmos tradicionalmente preconizados para a coleta, manuseio e preparação de
amostras de solo para análises de fertilidade.
Cabe enfatizar que a descrição do comportamento espacial
por meio da geoestatística constitui uma abordagem eficiente para
atributos cuja variabilidade depende essencialmente de processos
naturais (por exemplo: aqueles associados às características de
formação do solo, como a textura e a mineralogia) e que tendem
a permanecer estáveis ao longo do tempo. Existem complicadores
que tornam mais complexa a caracterização da variabilidade do
solo em áreas agrícolas, especialmente no caso da fertilidade química (por exemplo: teores de nutrientes). A distribuição espacial
de locais que tiveram os teores de nutrientes alterados por falhas
ou desuniformidade no manejo nutricional (calagem, adubação)
das culturas é aleatória (Figura 5), implicando em descontinuidade
no padrão de variabilidade dos nutrientes. Amostras coletadas em
locais com condições muitos discrepantes na lavoura, e sem expressão em termos de área (outliers), influenciam no procedimento de
interpolação e podem distorcer os mapas de fertilidade. Quando
devidamente identificados, os dados que constituem outliers devem
ser desconsiderados.
Em áreas extensas de cultivos anuais no cerrado brasileiro,
parte das amostragens para AP ainda vem sendo feita em malhas
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pouco densas, sendo frequentes tamanhos de quadrícula acima de
4 hectares. Nessa situação, as estimativas de valores de atributos
do solo para os locais situados entre os pontos amostrais podem
ser muito diferentes da realidade, com prejuízo para a qualidade
do manejo com AP. Para minimizar esse problema, Gimenez e
Zancanaro (2012) sugeriram que se utilize a amostragem em células, na qual cada célula corresponde a uma quadrícula da grade
amostral onde são coletadas 20 amostras simples percorrendo-se
toda a sua área. O valor assim obtido para um dado atributo passa
a constituir o valor médio para a área total daquela célula e não
se faz o procedimento de interpolação. Desse modo, elimina-se a
possibilidade de uma amostra problemática afetar a conformação do
mapa diagnóstico, uma vez que o valor referente a uma célula não é
relacionado aos das células vizinhas para a composição desse mapa.

5. Considerações finais
Devido a fatores como qualidade das operações de adubação
e correção do solo, eventual ocorrência de locais com problema
de sanidade na lavoura, além da própria colheita (exportação de
nutrientes) e disposição da palhada (créditos de nutrientes) a cada
cultivo, acumulam-se interferências que levam à modificação dos
padrões de variabilidade numa mesma área ao longo do tempo.
Assim, dificilmente os padrões espaciais encontrados para os atributos de fertilidade química do solo numa área são extrapoláveis
para outras ou se mantém inalterados com o passar do tempo,
independentemente de se utilizar ou não o manejo sítio-específico
(Figuras 6 e 7). Decorre, então, que a AP no manejo de solo deve
se voltar para o monitoramento dos talhões numa perspectiva de
ajustes contínuos ao longo do tempo, utilizando-se não apenas de
amostragens periódicas de solo, mas de toda ferramenta que agregue e permita detalhar informações sobre a variabilidade espacial
e temporal da fertilidade nas áreas de cultivo.
Como relatado, o mapeamento com o emprego de grades
amostrais apresenta imperfeições, e a economicidade desse procedimento poderá inviabilizar a continuidade da AP em fertilidade
do solo nos moldes atuais, à medida que os ganhos financeiros
se tornem menos compensadores ao produtor após as primeiras
intervenções. É sabido que, no tocante ao componente edáfico,
a produtividade em diferentes partes de uma lavoura depende de
características do terreno, como a posição no relevo, o tipo de solo,
a textura e a capacidade de retenção de umidade, que interagem
com a fertilidade química. Portanto, um diagnóstico preliminar das
causas de variação da produtividade, considerando esses componentes, possibilita direcionar as amostragens, reduzir o número de
pontos de coleta e otimizar custos, além de melhorar a qualidade
das informações expressas nos mapas de fertilidade e aumentar a
confiabilidade na tomada de decisão quanto ao manejo localizado.
Por fim, cabe lembrar que raramente se verifica alta correlação entre um fator de produção isolado, seja ele edáfico ou não,
e a produtividade em áreas consolidadas de produção tecnificada.
Assim, os fatores de produção relacionados à fertilidade do solo
e manejáveis com o uso de corretivos e fertilizantes compõem
apenas uma parcela dos condicionantes da produtividade final de
uma lavoura. Atributos físicos do solo como textura, densidade,
porosidade e capacidade de armazenamento de água podem ter
grande importância relativa na determinação da produtividade,
assim como outros fatores abióticos e bióticos que nem sempre são
considerados na AP. Essas constatações reforçam a necessidade de
se trabalhar com uma abordagem transdisciplinar na aplicação da
AP, visando melhor aproveitar o seu potencial na busca de maior
eficiência no gerenciamento da propriedade agrícola.
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Figura 6. Diferentes padrões de variação da disponibilidade de potássio (K) no solo a partir de amostragens em malha de 2 ha, realizadas em 2005,
2008 e 2011, em lavoura de 119 ha, manejada com adubação a taxa uniforme.
Fonte: Wilda (2013).

Figura 7. Variação da saturação por bases (V%) no solo a partir de amostragens em malha de 2 ha, realizadas em 2005, 2008 e 2011, em lavoura de
119 ha, manejada com calagem a taxa variável. Nota-se que depois de seis anos, após dois ciclos de amostragem do solo e aplicação diferencial
de calcário, ainda não se evidencia plena uniformização da área, havendo certa alternância da localização de zonas com maior acidez no talhão.
Fonte: Wilda (2013).
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O Big Data Agrícola no processo
produtivo de uma fazenda
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INTRODUÇÃO

O

sistema de agricultura de precisão trata da análise
da variabilidade espacial dos atributos do solo que
controlam a produtividade das culturas e os riscos
de contaminação do ambiente, sendo caracterizado pelas etapas
de coleta de dados, gerenciamento da informação, aplicação de
insumos a taxa variada e, por fim, avaliação econômica e ambiental
dos resultados. Coletar dados significa quantificar a variabilidade
existente e identificar a sua localização no campo, tanto em relação
à produtividade dos cultivos quanto aos fatores que influenciam a
produção. Os dados obtidos são processados e plotados em mapas
(MOLIN, 2002) com o auxílio de sensores, monitores, antenas e
softwares.
Nos últimos anos, a indústria de máquinas evoluiu consideravelmente, notadamente o segmento de tecnologia embarcada. Diversos modelos de monitores, antenas e sensores estão
disponíveis em tratores, pulverizadores, colhedoras, entre outras
máquinas agrícolas, e muita informação vem sendo gerada dentro
das cabines. Entretanto, nem sempre esta informação é bem aproveitada pelo produtor rural devido a vários fatores, como: falta de
treinamento dos funcionários da concessionária responsável pela
venda do equipamento, dificuldade na extração de dados a partir
dos softwares agrícolas, falta de mão de obra qualificada e, inclusive, falta de interesse do agricultor pela informação. Contudo,
esses dados são muito valiosos e compõem o Big Data Agrícola,
que nada mais é do que o montante de diversos dados gerados por
sensores, satélites e radares nas propriedades do Brasil, e que permitem ao agricultor produzir com mais eficiência. Com o avanço
da agricultura de precisão e com a geração do Big Data Agrícola o
produtor rural tem melhores ferramentas para as diversas decisões
que necessita realizar diariamente, como, por exemplo, escolha
de uma variedade, onde plantar e até mesmo a data correta para a
aplicação de insumos na lavoura. Esse tema vem ganhando bastante
relevância por ser uma novidade no setor e por ainda não ter uma
regulamentação específica.

ESTUDO DE CASO
Criada em 1984 por Carlos Ernesto Augustin, a Sementes
Petrovina é uma das maiores empresas produtoras de semente de
soja no Brasil (Figura 1). Desde o início de sua história, a empresa
tem se destacado pela introdução de tecnologias pioneiras não só
na produção de sementes, mas também na utilização de máquinas
agrícolas, telemetria e softwares de gestão.

Figura 1. Sede da Sementes Petrovina em Pedra Preta, Mato Grosso.

Este artigo apresenta alguns exemplos práticos do manejo
utilizado na Fazenda Farroupilha – uma das quatro áreas de cultivo
da Sementes Petrovina, localizada no município de Pedra Preta,
MT –, e mostra como a utilização de algumas informações do Big
Data pode ajudar na correção das operações agrícolas e no planejamento das safras.

1. Plantio
O sucesso de uma lavoura começa pelo plantio, e a boa distribuição espacial das plantas, proporcionada pelo ajuste correto da
população às distintas zonas de manejo, é crucial para a obtenção
de altos rendimentos.
Novas ferramentas tecnológicas da agricultura de precisão
permitem elevado controle na qualidade dessa operação. Na semea
dora, o computador de bordo fica ligado a inúmeros sensores, que
passam informações em tempo real ao operador. Os monitores
de sementes e os sensores instalados nos tubos condutores de
sementes informam a quantidade de sementes depositada em cada
linha. Esse recurso permite um diagnóstico rápido da ocorrência
de problemas na distribuição de sementes, como, por exemplo,
entupimento do tubo condutor, problemas com o vácuo e falta de
sementes no reservatório.
Tão importante quanto o ajuste da população de plantas
é a distribuição regular (equidistância) das sementes na linha de
semeadura. Altas velocidades de semeadura podem ocasionar baixa
qualidade de distribuição de plantas, e muitos monitores do mercado
já mostram isso em tempo real. A heterogeneidade da distribuição
de sementes ao longo da linha resulta em disputa intraespecífica por
nutrientes, luz e água e, consequentemente, perda de produtividade.

Abreviações: AP = Agricultura de Precisão; K = potássio; P = fósforo; V% = saturação por bases.
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E
Engenheiro Agrícola e Ambiental, Coordenador de Agricultura de Precisão e Tecnologias, Petrovina Sementes, Rondonópolis, MT.
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No caso de grandes fazendas, com diversos operadores e turnos de
operação, é necessário o emprego de equipamentos e profissionais
treinados para controlar essa operação.
Os mapas apresentados na Figura 2 mostram como a velocidade de plantio afeta diretamente a população de plantas e o seu
espaçamento no campo. Nota-se que o aumento da velocidade
ocasionou maior número de falhas, mesmo com a utilização de
dosadores que trabalham com mais vácuo.

De posse dos mapas de fósforo (P), potássio (K) e saturação por
bases (V%), por exemplo, é possível gerar mapas de prescrição de
corretivos e fertilizantes em quantidades distintas para diferentes
partes do talhão, de acordo com a mudança na condição de fertilidade do solo dentro da área em questão. O mesmo procedimento
pode ser feito em relação à gessagem, desde que a amostragem
georreferenciada seja feita também na camada de 20 a 40 cm de
profundidade. Atualmente, já se dispõe de maquinário, inclusive de
fabricação nacional, capaz de variar automaticamente a aplicação desses insumos de acordo com
os mapas de prescrição.
A Sementes Petrovina já realiza a prática
de amostragem georreferenciada em área total há
alguns anos, e os insumos, como calcário, fósforo
e potássio, são aplicados em taxa variável. Isso
proporcionou economia e racionalização no uso
de insumos e maior uniformidade nos campos.
Entretanto, esse é um projeto de longo prazo e de
contínuas melhorias, no qual se busca o balanço
nutricional para obter melhores rendimentos.
Atualmente, toda a operação de distribuição
de corretivos e adubos é controlada, e os mapas são
avaliados pela Unidade de Tecnologia da Empresa
(Figura 3). O controle da quantidade de adubos e de
corretivos aplicados é de fundamental importância
no processo produtivo. Antes desse controle, as
Figura 2. Mapa de velocidade de plantio e respectivos mapas de população de sementes
perdas contabilizadas estavam acima de 15% nas
e variação de espaçamento.
áreas que recebiam subdoses de fertilizantes e nas
faixas sem fertilização.
Com a adoção da tecnologia de precisão, o processo de
plantio apresentou expressiva melhora na fazenda. A rastreabilidade
da operação permitiu o registro de múltiplas informações – distribuição espacial da velocidade de operação, quantidade de sementes
efetivamente depositadas, número de falhas, sementes por linha de
semeadura –, proporcionando um novo padrão de gerenciamento da
operação de semeadura. Resultados de ensaios realizados pelo Grupo
mostraram que a velocidade máxima de plantio deve ser de 7,5 km/h.
Com essa velocidade há melhor distribuição das sementes de soja,
milho e algodão. Outro ponto de destaque é o ajuste da população
de sementes: quando esta varia acima ou abaixo de 7% do indicado,
interrompe-se o plantio para efetuar a correta regulagem da semeadora. Todos esses fatores trouxeram economia no uso de sementes e
melhor arranjo espacial das plantas no campo, contribuindo também
para a otimização de uso dos recursos abióticos.
Atualmente, o Grupo Sementes Petrovina conta com nove
equipamentos para monitoramento, os quais registram os dados e Figura 3. M
 apas de recomendação de cloreto de potássio em taxa variável
transferem as informações para um servidor remoto (“nuvem”),
e volume de fertilizante aplicado de acordo com a recomendação.
garantindo o acesso dinâmico às informações e tornando o trabalho
mais eficiente no campo. Já nos locais onde não há conexão, os dados
3. Pulverização
podem ser acessados manualmente para avaliação.
A tecnologia para a aplicação de herbicidas, ou de qualquer
2. Adubação
defensivo agrícola, é resultado do emprego do conhecimento
A primeira e mais crítica etapa para a correta recomendação científico visando proporcionar a correta colocação do produto no
de calagem e adubação é a amostragem do solo, a qual permite alvo, na quantidade certa, de forma econômica e com o mínimo
caracterizar a variabilidade espacial dos atributos relacionados à de contaminação de outras áreas (MATUO apud RONCHI et al.,
produtividade das culturas em uma determinada área. Para tanto, 2001).
normalmente têm sido coletadas amostras georreferenciadas disOs principais fatores que afetam o volume de defensivo
postas em uma grade amostral (grid), de modo a permitir que os aplicado estão diretamente relacionados com a velocidade de desresultados das análises sejam processados por meio de geoestatística locamento; espaçamento, tipo e tamanho de bicos e com a pressão
e, posteriormente, sejam elaborados mapas interpolados que repre- de trabalho, que geralmente é pré-determinada pelo fabricante do
sentam a variação espacial nos valores de cada atributo analisado. pulverizador e/ou seus acessórios (MACHADO et al., 2005).
10

INFORMAÇÕES AGRONÔMICAS Nº 159 – SETEMBRO/2017

O controle da velocidade de pulverização de precisão é
outro fator de sucesso observado pelo grupo em suas operações.
Durante a operação no campo, o sistema eletrônico controla a taxa
de aplicação do produto em áreas que apresentam diferentes níveis
de infestações. Com oito pulverizadores autopropelidos e três
aviões distribuídos em quatro fazendas, é necessário manter um
bom controle de manejo. A velocidade empregada na operação de
pulverização sempre está de acordo com as instruções fornecidas
pelo fabricante da ponta de aplicação.
Os mapas na Figura 4 são o resultado do manejo inadequado
da área antes da adoção do controle operacional de pulverização.
Pode-se observar diversos problemas na distribuição do inseticida,
como superdosagem ou subdosagem do produto, ocasionados pela
alta velocidade na operação. Em 53,5% da operação, a dosagem do
produto esteve fora da recomendação (63,5 L/ha) devido à alteração
da velocidade ideal de aplicação (18 a 22 km/h). Em termos financeiros, houve uma perda total de R$ 23.323,00, considerando-se o
custo de R$ 176,00 por hectare para a aplicação do produto.

A Petrovina Sementes obtém os mapas de colheita de soja,
milho e algodão e busca correlacioná-los com os mapas de fertilidade, pluviometria, compactação, topografia, etc. Essa ferramenta é
extremamente útil para avaliar as dezenas de ensaios com híbridos de
milho e variedades de soja e algodão que o grupo realizada internamente. A Figura 5 representa os mapas de colheita de três variedades
de algodão e de dois híbridos de milho. As manchas de variabilidade
explicam os resultados finais de produtividade (em arrobas por hectare para o algodão e em sacos por hectare para o milho).

A

A

B

Figura 3. Mapas de velocidade e de volume de calda obtidos antes da realização do controle operacional da aplicação terrestre de herbicidas.

4. Colheita
O mapa da colheita é o primeiro passo no projeto de Agricultura de Precisão e uma excelente ferramenta para determinar a
variabilidade nos campos de produção.
A efetiva funcionalidade dos sensores de produtividade acoplados às colhedoras possibilita a elaboração de mapas de colheita e
a visualização do desempenho produtivo das culturas em diferentes
locais dentro de cada talhão, representando informação de extrema
relevância para o registro do histórico das áreas (Santi et al., 2010)
e o estabelecimento de zonas de manejo.
Os sistemas de mapeamento da colheita são capazes de
armazenar informações relativas à produtividade durante o processo da colheita, georreferenciando os dados e adicionando as
características da safra colhida. Os mapas resultantes mostram
explicitamente as áreas de variação de produtividade, e como a
produtividade é o fator determinante nas decisões de gerenciamento,
eles são empregados para ratificar as decisões de gerenciamento e
manejo do campo (Brase, 2006).
A calibragem do sensor de rendimento das colhedoras é
a primeira etapa para gerar informação de qualidade. Em muitos
casos, o agricultor investe em colhedoras cujos preços variam de
R$ 550.000,00 a mais de R$ 1.000.000,00 e não obtém os dados
de colheita de suas culturas.
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Figura 5. Mapas de produtividade de três variedades de algodão (A) e de
dois híbridos de milho (B). As manchas de coloração vermelha
e laranja representam baixa produtividade e as manchas de
coloração verde e azul sinalizam alta produtividade.

Esses mapas auxiliam na avaliação das diferentes variedades em zonas de baixa, média e alta fertilidade, e os resultados
são utilizados no planejamento dos materiais que serão plantados
na próxima safra. Além disso, o manejo localizado proporciona
aumento na eficiência de uso dos fertilizantes e corretivos, tornando
a propriedade mais eficiente e sustentável.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste artigo foram fornecidos alguns exemplos de situações reais para mostrar que o controle do processo produtivo e das
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diferentes situações no campo são cruciais para o sucesso de uma
lavoura. Plantar com qualidade, adubar de maneira correta, pulverizar o volume correto de calda e obter bons mapas de colheita
aumentam expressivamente o rendimento das culturas.
Com o emprego de softwares de Sistemas de Informações
Geográficas (SIG) ou de dispositivos móveis que atuam na rede
CAN é possível gerenciar e ampliar o conhecimento dos campos de
produção, com avaliação e tratamento da variabilidade espacial da
fertilidade do solo e da produtividade, e auxiliar no planejamento
das safras.
Essa revolução irá fomentar o setor de prestação de serviços na área de agricultura de precisão e criará novas profissões no
mercado de trabalho, principalmente na área de tecnologia agrícola,
com profissionais exclusivos para gerenciar esse tipo de informação.
Todo esse montante de dados gerados nas fazendas do Brasil vem despertando interesse de diversas empresas, de diferentes
setores da economia. Para os próximos anos, espera-se que haja
regulamentação governamental do uso de dados coletados, para

a definição de seu emprego. Nessa evolução da agricultura todos
tem a ganhar, tanto a indústria, com seus novos produtos, como o
produtor rural, com melhores ferramentas para a tomada de decisão.
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AGRICULTURA DE PRECISÃO
O futuro da agricultura está associado ao emprego da Agricultura de Precisão, com reﬂexos diretos
na produtividade, no desempenho e na sustentabilidade da exploração agrícola;
A Agricultura de Precisão sugere a aplicação de insumos no local correto, no momento adequado e
nas quantidades necessárias para a obtenção da máxima produção agrícola econômica;
A Agricultura de Precisão é a nova estratégia no agronegócio.
Mas, o que ela significa e por que é tão importante?
ESSAS QUESTÕES FORAM DISCUTIDAS NO
SIMPÓSIO IPNI BRASIL SOBRE AGRICULTURA DE PRECISÃO!!
EM BREVE, OS RESUMOS DAS APRESENTAÇÕES ESTARÃO DISPONÍVEIS NO SITE DO IPNI BRASIL!
ACOMPANHE!!
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AGRICULTURA DE PRECISÃO A SERVIÇO DA
OTIMIZAÇÃO DA ADUBAÇÃO
Alan Acosta1
Pedro Magalhães2

O ESTADO DA ARTE DA AGRICULTURA DE
PRECISÃO NO BRASIL

I

Indiscutivelmente, o uso de técnicas de Agricultura de
Precisão (AP) no Brasil é crescente, mesmo com a série
de altos e baixos resultante da introdução da tecnologia
nas lavouras, fruto da falta de conhecimento sobre o assunto, o que
gerou muitos fracassos. Mesmo assim, a AP vem ganhando espaço
como uma das tecnologias, se não como um dos “conceitos de agricultura moderna”, que dominarão as principais tomadas de decisão
dentro da propriedade rural até 2030 (isso é uma “profecia”!).
No Brasil, a AP teve início em meados dos anos 90, com a
chegada de colhedoras com sensores de produtividade e a popularização do uso do GPS (Global Positioning System) na agricultura,
os quais permitiram georreferenciar informações (criar mapas de
colheita, por exemplo) e executar vários processos dentro das
lavouras (pulverizar com o auxílio de barra de luz, por exemplo).
A partir dos anos 2000, essa tecnologia avançou rapidamente para
a possibilidade de amostragens de solo georreferenciadas e a elaboração de mapas de fertilidade e, consequentemente, a criação de
mapas de prescrição a taxa variável de corretivos e fertilizantes, os
quais permitiram melhor visão dos problemas de fertilidade e tomadas de ação mais precisas e otimizadas da adubação, com ganhos
significativos de produtividade e racionalização no uso de insumos.
A indústria de máquinas agrícolas brasileira também acompanhou a crescente demanda do mercado por tecnologias que
permitissem distribuir os fertilizantes de forma georreferenciada
e, atualmente, é exportadora dessa tecnologia para o mundo. Paralelamente, muitos jovens agrônomos, mais familiarizados com os
avanços da computação, se lançaram no mercado e criaram um
novo segmento na agricultura para prestar serviços em tecnologias
de Agricultura de Precisão, e assim foi se criando uma promissora
cadeia de negócios, gerando valor e renda, hoje também conhecida
por Agricultura Digital.
Uma grande quantidade de novas tecnologias dentro desse
conceito começou a ser introduzida, às vezes de forma equivocada,
o que gerou os tais fracassos. Mas algumas com grande eficiência
operacional, como é o caso do piloto automático e do RTK (Real
Time Kinematic ou posicionamento cinemático em tempo real),
de uso praticamente indispensável. Hoje, há uma corrida tecnológica de grandes players do agronegócio e de startups agrícolas
ou AgTech em busca de sucesso na agricultura, com a ajuda de

softwares, sensores ópticos, imagens de satélite, aviões não tripulados, drones, algoritmos e plataformas de informação na internet.
Um mercado que promete movimentar bilhões de reais no Brasil,
em consequência do aumento da produtividade agrícola de forma
mais eficiência e rentável.

AGRICULTURA DE PRECISÃO APLICADA À GESTÃO
DA FERTILIDADE DO SOLO
O destaque da Agricultura de Precisão no Brasil e também
no Estados Unidos, segundo relatório da Purdue University (ERICKSON; WIDMAR, 2015), é o mapeamento da fertilidade do
solo por meio de grids amostrais, considerado por muitos como a
principal aplicação da AP, e que vem encantando muitos produtores
e agrônomos de todo o Brasil já há algum tempo.
A adubação é responsável por quase 40% do custo de produção de uma lavoura. Assim, aumentar a eficiência com o uso deste
recurso foi um dos principais fatores que levou os agricultores a
mapear suas lavouras. Entretanto, por mais que a redução dos custos
os seduza a utilizar a AP no início dos projetos, o que realmente
trouxe rentabilidade foi adubar melhor e com mais precisão. Com
essa dúvida inicial – reduzir custos ou adubar melhor? – combinada
ao descrédito inicial da academia, a qual relutava em pesquisar
o assunto, somada à falta de informação técnica, principalmente
dos consultores mais antigos, que não dominavam o tema, a AP
sofreu várias críticas, associadas à falta de resultados concretos e
até mesmo retrocessos, com redução de produtividade em muitas
lavouras. Mais de 50% das empresas prestadoras de serviço, muitas
amadoras e aventureiras, sem princípios técnicos básicos, acabaram
sucumbindo no mercado, criando um grande descrédito na tecnologia entre os anos de 2010 e 2015.
No entanto, como ocorre com toda tecnologia em consolidação, “depois da tempestade vem a bonança”, ou seja, os projetos
que permaneceram atuantes criaram novos conceitos, novas formas
de trabalhar, muitos com a ajuda da experiência de agricultores e
consultores mais abertos à tecnologia. Hoje, a AP está em nova
ascensão, focada em adubar mais e melhor com o conhecimento
adquirido, com conceitos mais bem adaptados, com projetos consolidados, com novos players e muito mais forte, baseada num
vasto repertório de casos de sucesso espalhados pelo Brasil, alguns
deles apresentados a seguir.

Abreviações: AP = Agricultura de Precisão; GPS = Global Positioning System; RTK = Real Time Kinematic.
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CASOS DE SUCESSO COM a utilização
da AGRICULTURA DE PRECISÃO
O primeiro benefício que se destaca na
AP é a possibilidade de se avaliar a variabilidade
horizontal do solo, localizando regiões de diferentes níveis de fertilidade (chamada de manchas de
lavouras), as quais, após corretamente interpretadas, podem receber diferentes doses de corretivos
e fertilizantes, de modo a corrigí-las ou otimizá-las.
Corrigir significa aplicar uma dose do fertilizante
para elevar o teor do elemento acima do nível
crítico, enquanto otimizar significa reduzir ou Figura 2. Evolução dos teores de potássio após quatro ciclos com agricultura de precisão em
aumentar a adubação de modo a deslocar para
projeto de 10 anos de duração, em Palmeira das Missões, RS.
outra região que tenha mais potencial, racionali- Fonte: Drakkar Solos Consultoria.
zando ou até economizando o insumo.
Na Figura 1, da região de Sorriso, MT, observa-se um clásContudo, a AP não se resume só a mapas a taxa variável,
sico mapa de saturação por bases, com manchas alinhadas próximas mas é também uma ferramenta para se buscar o maior número de
a uma nova estrada, a qual foi feita pelo novo proprietário. Na figura informações dos dados levantados e, assim, obter respostas mais
sobreposta à imagem do “Google” observa-se claramente que essa eficientes. Um exemplo é o cruzamento de dados de fósforo, potásmancha é resultado do histórico de manejo dos talhões ali locali- sio e saturação por bases de 7 pivôs localizados no Oeste da Bahia
zados no passado. No canto inferior, observa-se um enleiramento (Figura 3). Nota-se que à medida que aumenta o número do pivô,
de floresta, o que denota ser a última área aberta, coincidindo com diminui o tempo de instalação, ou seja, o pivô 1 é o mais velho e o
o talhão com menor teor de fósforo. Essas são informações privile- pivô 7 é o mais novo. Observa-se na Figura 3a e 3b que à medida
giadas que ajudaram muito o novo proprietário a ser mais eficiente que a sequência de pivôs aumenta, o teor de fósforo reduz, enquanto
e preciso no manejo de adubação, poupando tempo e recursos com o teor de potássio aumenta. Este efeito é denominado de “efeito
o uso da taxa variável.
gangorra”, no qual pivôs mais velhos (1, 2, 3) poderiam produzir
mais, mas o potássio os limita. Já nos pivôs mais jovens (4, 5, 6 e
7) a produção poderia ser maior, pois os teores de potássio estão
melhores, mas o fósforo encontra-se abaixo do nível crítico para este
solo. Isso ocorre na média dos mapas, mas com precisão gráfica. Na
Figura 3c observa-se como a produtividade está relacionada com os
teores de fósforo, apesar do potássio limitante. Entretanto, o produtor,
na tentativa de resolver o problema, sem informação, acabou colocando 3 toneladas de calcário antes de chegar os resultados, quando os
valores de saturação por bases não indicam essa necessidade (Figura
3d). Qual o valor dessas informações para a tomada de decisão mais
assertiva? Neste caso, haveria a economia de 3 toneladas de calcário,
aumento do potencial produtivo e otimização da adubação com P e K.

Figura 1. Mapa de saturação por bases e mapa de teor de fósforo de lavouras
amostradas em fevereiro de 2015, em Sorriso, MT.
Fonte: Drakkar Solos Consultoria.

Outro grande benefício da AP é o registro de dados ao longo
do tempo, o que permite fazer avaliações e ajustes das medidas tomadas a cada novo ciclo de coleta de informações. O exemplo agora
vem do Rio Grande do Sul, onde há projetos com mais de 10 anos
de duração. A Figura 2 mostra a evolução de um projeto com uma
faixa otimizada de potássio entre 180 e 300 mg dm-3, que passou de
50% para 73% em 4 ciclos de AP, enquanto houve uma racionalização
da faixa superior a 300 mg dm-3, reduzindo de 46% para apenas 21% ao
longo dos anos. Também observa-se que a faixa abaixo dos 180 mg dm-3
cresceu nos primeiros 3 ciclos, sendo reduzida no último ciclo em
função da mudança da estratégia de adubação, aumentando-se a dose
das taxas mínimas, resultado do acompanhamento mais preciso por
meio de mapas e gráficos da AP. Ao longo deste período do projeto,
a produtividade média passou de 55 para 75 sc ha-1 de soja.
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Outra ferramenta famosa e tradicionalmente associada à
AP é o mapa de colheitas, que permite avaliar a variabilidade da
produtividade das lavouras. Muitos ainda acreditam que a AP só é
possível com ajuda dessa tecnologia. Na verdade, ele é uma ferramenta auxiliar na interpretação dos dados para novas tomadas de
decisão, principalmente do manejo como um todo, pois é o resultado
das várias interações dos fatores de produção. Infelizmente, poucas
vezes ele tem relação direta com a fertilidade do solo, não evitando
as coletas detalhadas para caracterização da variabilidade química
do solo. Um bom exemplo é a Figura 4, na qual está apresentado
um mapa de colheita de milho do município de Ibirubá, RS, onde
observa-se a formação de um “anel” de produção, totalmente
associado ao manejo de irrigação. Neste caso, o produtor fez uma
manutenção diferenciada nos bicos da extremidade do sistema de
irrigação, colocando, indevidamente, bicos de menor diâmetro.
Em consequência da mistura de água e ureia, a diferença de produtividade ficou realmente pronunciada. A perda estimada neste
mapa foi de 40 sc ha-1 de milho, e o problema já se estendia por
três anos. Estimamos que o prejuízo não só comprava o sensor de
produtividade da máquina, mas sim a colheitadeira inteira, pois
ocorreu em mais dois pivôs. Com isso, podemos ter uma noção do
valor desta tecnologia.
INFORMAÇÕES AGRONÔMICAS Nº 159 – SETEMBRO/2017

(a)

Produtividade de soja (sc ha-1)

(c)

Saturação por bases (%)

Fósforo (mg dm-3)

Potássio (mg dm-3)

(b)

(d)

Fósforo (mg dm-3)
Figura 3. Comparação dos níveis de fósforo (a), potássio (b), correlação entre produtividade e teores de fósforo (c) e saturação por bases (d), em um
conjunto de pivôs, em experimento no oeste da Bahia em 2014.
Fonte: Drakkar Solos Consultoria.

fronteira de possibilidades dentro da AP que
promete muito, pois agora estamos trabalhando
com “algo vivo”, extremamente sensível e com
reflexos diretos na produtividade. Os primeiros
testes, ainda muito empíricos e teóricos, mostram
o potencial dessa ferramenta, com ganhos que
podem facilmente alcançar até 20% na produtividade, além de um “mar” de possibilidades e
aprendizagem sobre a interação entre ambiente
e população de plantas. Acreditamos que muitos
mapas de colheitas, antes inexplicáveis pelos
mapas de fertilidade, podem ser facilmente explicados pelo estande final de plantas. Além disso,
o potencial de ajuste da população ideal com o
cruzamento entre plantas e mapas de colheitas
permitirá obter maior precisão nas populações
de sementes, bem como os ajustes a diferentes
“ambientes” dentro da mesma lavoura. Apenas
como exemplo, na Figura 5 apresentamos a
variabilidade de sementes de soja em projeto de
AP, onde, no cruzamento entre produtividade e
Figura 4. Mapa de produtividade de milho da safra de 2011/2012 em Ibirubá, RS.
semente,
observa-se claramente que o produtor
Fonte: Drakkar Solos Consultoria.
colocou mais semente do que precisava, havendo
A mais nova ferramenta da AP, com alto potencial agregado, uma redução de 3 sacas de soja a cada semente a mais utilizada.
traz a possibilidade de se realizar “taxa variável de semente”. Esta Além do custo da semente, a quantidade em excesso proporcionou
é mais uma tecnologia que está chegando ao mercado, no mínimo, redução na produtividade. Certamente, informações como esta
para melhorar a qualidade de plantio com máquinas mais precisas devem ser pesquisadas e poderão num futuro próximo ajudar a mone inteligentes. O manejo da população de sementes é uma nova tar estratégias que permitam alcançar produtividades superiores.
INFORMAÇÕES AGRONÔMICAS Nº 159 – SETEMBRO/2017
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Figura 5. Mapa de semeadura em taxa variável de diferentes talhões e correlações entre população de sementes e produtividade de soja, em área irrigada
e em sequeiro. Ensaio realizado em Cruz Alta, RS.
Fonte: Drakkar Solos Consultoria.

DIFERENTES VISÕES DA AGRICULTURA DE PRECISÃO
Acreditamos que, até o momento, um dos grandes méritos
dos avanços proporcionados pela AP está associado aos “agricultores
inovadores”, que muitas vezes acreditaram na AP mais que muitos
pesquisadores. Talvez pela necessidade obrigatória de melhorar os
processos e os resultados, muitos são levados a buscar inovações e
soluções diferentes, simples e práticas, sem pré-conceitos. Já a academia, formada pelo conjunto de Universidades e Órgãos de Pesquisa,
demorou mais tempo para aceitar a ideia da mudança, e que precisava
pesquisar e desenvolver essa área, pois as oportunidades são muitas.
Isso certamente causará um delay na adoção da tecnologia, pela falta
de recursos humanos suficientemente preparados, pois esse setor é
responsável pela capacitação dos novos e atuais profissionais.
Já os profissionais mais experientes, com formação anterior à
ascensão da AP, têm grande dificuldade em aceitar os novos paradigmas
implantados pela AP, muitas vezes retardando a adoção da tecnologia
em larga escala no Brasil. Com conceitos antigos, não modernizados
pela Academia, relutam em entender que a AP é apenas uma ferramenta
de coleta de informação e intervenção controlada. No final, a tomada
de decisão ainda é humana, baseada em correlações de informação; e
contra números não há argumentos.
E ainda há os “esperançosos”, que são a sociedade representada pela mídia (“Agro é TECH, Agro é POP, Agro é Tudo”,
jargão veiculado pela Rede Globo), que a cada notícia de avanço
tecnológico no campo vibra como se esta fosse a salvação da
humanidade. Ainda não é, mas certamente representa mais uma
garantia para a segurança alimentar da espécie humana, trazendo
maior produtividade e menor custos de produção.

VISÃO DO FUTURO
Certamente, estamos diante de uma das maiores revoluções
tecnológicas da história da agricultura, que dentro de 50 anos será
comparada à Revolução Verde (1960), ao Sistema Plantio Direto
(década de 1990) e ao advento dos Transgênicos (2000). A revolução
digital na agricultura, que teve início com a Agricultura de Preci16

são, considerada um sistema de gerenciamento agrícola baseado
na variação espacial e temporal da unidade produtiva, que visa o
aumento do retorno econômico, a sustentabilidade e a minimização
de efeito no ambiente (BRASIL, 2013), passa, agora, a representar
um conceito muito mais amplo, denominado Agricultura Digital,
englobando todas as tecnologias que permitem georreferenciar e/ou
armazenar informações agrícolas, bem como rapidamente proces
sá-las em novas informações, de alto valor agregado, para tomada
de decisões mais precisas e eficientes.
Para alguns mais empolgados, a Agricultura Digital representa para a agricultura o mesmo que o “Waze” representa para o
trânsito na atualidade. Ou seja, operar hoje uma propriedade rural
sem o emprego destas ferramentas é o mesmo que dirigir na cidade
de São Paulo sem a ajuda do Waze. Será muito mais demorado e
ineficiente alcançar altas produtividades. Estamos apenas no início
desta grande revolução na agricultura, um processo sem volta e que
precisa, a cada dia, ser incorporado e adaptado a cada realidade,
sem pré-conceitos, baseado em números, controlados por pessoas
capacitadas a operar a variabilidade dos processos, com ferramentas
modernas, simples e objetivas.
Muitos ainda acreditam que a AP é algo avançado demais,
uma moda do setor agrícola para alcançar altas produtividades, e
não a compreendem como um ferramenta básica de produção. No
entanto, em breve, a informação será um dos insumos mais valiosos
da agricultura, pois tão importante quanto a semente é saber onde e
quanto semear, tão importante quanto o adubo é saber onde e quanto
adubar, e tão importante quanto a máquina é saber utilizar toda a
tecnologia nela embarcada de modo a aumentar a sua eficiência de
plantio, de pulverização e de colheita.
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DIVULGANDO A PESQUISA
TRABALHO CONTEMPLADO COM O PRÊMIO IPNI BRASIL EM
NUTRIÇÃO DE PLANTAS, CATEGORIA JOVEM PESQUISADOR – 2017

GENÓTIPOS, DOSES E FONTES DE NITROGÊNIO NA
SEVERIDADE DO ENFEZAMENTO DO MILHO
Guilherme Moura Ferreira Júlio1; Dagma Dionísia da Silva2; Manoel Ricardo de Albuquerque Filho2; Luciano Viana Cota2,
Rodrigo Véras da Costa2; Flávia Cristina dos Santos3

O

enfezamento no milho é causado por patógenos da
classe dos molicutes e transmitido pela cigarrinha
do milho, podendo ocasionar prejuízos severos,
com perdas significativas de produtividade. A utilização de genótipos resistentes tem sido apontada como a ferramenta mais eficiente
no controle do enfezamento do milho; entretanto, sabe-se que o
manejo do nitrogênio (N) também pode interferir na severidade da
doença. O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito de genótipos,
doses e fontes de N na severidade do enfezamento no milho.
Materiais e Métodos
No ano de 2017, foram conduzidos dois ensaios na Área
Experimental da Embrapa Milho e Sorgo, em Sete Lagoas, MG,
sob irrigação, com diferentes genótipos de milho, doses e fontes
de N. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos
casualizados, com quatro repetições. Os tratamentos utilizados
(fatorial 4 x 2) consistiram de quatro doses de N-ureia (0, 80, 160 e
240 kg ha-1) ou quatro diferentes fontes de N (ureia, ureia recoberta
com polímero, nitrato de amônio e uran) na dose de 160 kg ha-1
de N, e dois genótipos de milho (AG 8677, menos suscetível ao
enfezamento, e P30F53, mais suscetível). Para avaliar a severidade
da doença foram atribuídas notas de 1 (ausência de sintomas) a
6 (plantas com morte precoce) e os dados foram submetidos à
análise de variância (p < 0,05) e ao teste de médias por Scott-Knott
(p < 0,05), utilizando-se o programa de análise estatística Sisvar.
Resultados e Discussão
No ensaio de doses, houve diferença significativa entre os
genótipos quanto à severidade do enfezamento: a média do genótipo
AG8677 foi de 2,8 e a do genótipo P30F53 foi de 6,0 (Figura 1).
Não houve diferença na severidade da doença entre as doses de
N para o genótipo P30F53. Para o AG8677, a dose de 240 kg ha-1
apresentou menor severidade de enfezamento (2,3) em relação às
demais doses, que apresentaram severidade média (3,0). Em contraste a estes dados, alguns trabalhos mostraram maior severidade de
enfezamento no milho com a maior dose de N. No experimento com
fontes de N, considerando os genótipos, houve maior severidade
no híbrido P30F53 (5,8) em relação ao AG8677 (2,6) (Figura 2).
A ureia apresentou maior severidade na cultivar AG8677 (3,7), em
relação às demais fontes, que não diferiram entre si (média de 2,4).

Para o genótipo P30F53, não houve diferença nos sintomas entre
as fontes de N. Pode-se supor que, como a ureia é um fertilizante
mais propenso à volatilização em relação às outras fontes avaliadas,
tenha havido maiores perdas de N e um desequilíbrio nutricional
envolvendo esta fonte.
Conclusão
A utilização de genótipos de milho mais resistentes ao enfezamento é uma importante estratégia de manejo cultural. A menor
severidade do enfezamento na dose mais elevada de N e com fontes
menos propensas à volatização indica a importância de se manter
a planta bem nutrida para obter maior resistência ao enfezamento.

Figura 1. Severidade do enfezamento em genótipos de milho no ensaio
de doses de N.

Figura 2. Severidade do enfezamento em genótipos de milho no ensaio
de fontes de N.

Estudante de Graduação; Universidade Federal de São João del Rei – UFSJ; Sete Lagoas, MG; email: guilhermemoura15@hotmail.com
Pesquisador(a), Embrapa Milho e Sorgo, Sete Lagoas, MG.
3
Pesquisadora; Embrapa Milho e Sorgo, Sete Lagoas, MG, autora correspondente.
1
2
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EM DESTAQUE
PRÊMIO IPNI BRASIL DE NUTRIÇÃO DE PLANTAS – 2017
Em cerimônia realizada durante o XXXVI Congresso Brasileiro de Ciência do Solo, dia 3 de Agosto, em
Belém, PA, o IPNI anunciou os vencedores do Prêmio IPNI Brasil de Nutrição de Plantas – 2017.
Neste ano, os contemplados foram o Dr. Djalma Martinhão Gomes de Sousa, Pesquisador da Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa Cerrados, na categoria Pesquisador Sênior, e o graduando
Guilherme Moura Ferreira Júlio, da Universidade Federal de São João Del Rei – UFSJ, na categoria Jovem
Pesquisador.
A premiação é realizada pelo IPNI Brasil anualmente, em parceria com a Sociedade Brasileira de Ciência do
Solo – SBCS, em reconhecimento ao mérito científico e ao desempenho de profissionais de destaque na agricultura nacional e a estudantes inscritos na FertBio ou no CBCS, cujos trabalhos estão relacionados às áreas de
Fertilidade do Solo, Nutrição de Plantas e/ou Adubos e Adubação e estão em consonância com a missão do IPNI.
A escolha dos ganhadores do prêmio é feita por uma comissão julgadora composta por membros da
comissão organizadora do evento e da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo (SBCS).
Ao Dr. Djalma Martinhão Gomes de Sousa, nossos parabéns pela sua dedicação aos assuntos relacionados à
Fertilidade do Solo e Adubação, e ao Guilherme Moura Ferreira Júlio, pelo destaque na pesquisa Genótipos, doses
e fontes de nitrogênio na severidade do enfezamento do milho, cujo resumo encontra-se na seção Divulgando
a Pesquisa deste jornal.
Mais detalhes sobre o Prêmio podem ser encontrados no site do IPNI: http://brasil.ipni.net/topic/awards

Dr. Djalma Martinhão Gomes de Sousa, ganhador do Prêmio
Pesquisador Senior, entre Dr. Luís Prochnow e Dr. Heitor Cantarella.
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Dr. Luís Prochnow entre os ganhadores do Prêmio IPNI Brasil:
Dr. Djalma Martinhão Gomes de Sousa (Pesquisador Senior) e
Guilherme Moura Ferreira Júlio (Jovem Pesquisador).
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IPNI SCHOLAR AWARD – 2017
O IPNI Scholar Award é um prêmio anual outorgado pelo IPNI a cientistas da área agronômica que se destacam
em pesquisa, extensão ou educação com trabalhos relacionados ao manejo eficiente de nutrientes das plantas aliado
ao aumento do rendimento potencial das culturas agrícolas.
Em 2017 foram selecionados 37 estudantes de Pós-Graduação, representantes de 20 países. Cada homenageado
recebeu o valor equivalente a US$ 2,000 (dois mil dólares). Dentre os ganhadores figuram quatro pesquisadores brasileiros,
listados abaixo. Mais informações estão disponíveis no site do IPNI: http://www.ipni.net/awards.

Gerson Laerson Drescher, Engenheiro Agrônomo e Mestre
em Ciência do Solo pela Universidade Federal de Santa Maria
– UFSM. Atualmente é aluno regular do Programa de Doutorado no Curso de Pós-Graduação em Ciência do Solo – UFSM,
com ênfase na área de concentração de Processos Químicos
e Ciclagem de Elementos. O título da sua tese é "Distribuição
de nitrogênio no perfil do solo e camada de amostragem para
calibração do método DVD para a cultura do arroz irrigado".

Nicolás Ignacio Stahringer, Engenheiro Agrônomo pela
Universidad Nacional del Nordeste, Argentina, e Mestre em
Solos e Nutrição de Plantas pela Universidade Federal de
Viçosa – UFV. Atualmente é aluno regular do Programa de
Doutorado no Curso de Pós-Graduação em Solos e Nutrição
de Plantas da UFV. O título da sua tese é "Parametrização de
modelos de produtividade e de balanço nutricional para Pinus
e Eucalyptus em Corrientes - Argentina".

Danilo Silva Almeida, Engenheiro Agrônomo pela Escola
Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” da Universidade de
São Paulo (ESALQ/USP) e Mestre em Agronomia (Agricultura) pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita
Filho (FCA/UNESP). Atualmente é aluno regular do Programa
de Doutorado no Curso de Pós-Graduação em Agronomia
(Agricultura) na FCA/UNESP. O título da sua tese é "Disponibilidade de fósforo no solo em rotação de soja com braquiária
ruziziensis".

Hugo González-Villalba, Engenheiro Agrônomo pela Universidad Nacional de Asunción (UNA), Paraguai, e Mestre em Ciências (Solos e Nutrição de Plantas) pela Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” da Universidade de São Paulo (ESALQ/
USP). Atualmente é aluno regular do Programa de Doutorado
no Curso de Pós-Graduação em Ciências (Solos e Nutrição
de Plantas) na ESALQ/USP. O título da sua tese é "Eficiência
agronômica da adubação nitrogenada exclusiva na semeadura
de milho com ureia revestida com enxofre e polímeros".
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DIA DE CAMPO SOBRE ADUBAÇÃO DE PASTAGENS
Dr. Eros Francisco, Diretor Adjunto do IPNI Brasil, participou como palestrante no Dia de Campo sobre adubação de
pastagens realizado na Fazenda Nossa Senhora Aparecida, em
Jaciara, MS. O evento foi organizado pela fazenda em parceria com
as empresas Agroceres, Agro Amazônia, Minerva Foods, Novanis,
Rural Business, Yara, Zoetis e IPNI. Cerca de 50 produtores locais
estiveram presentes no evento. “O IPNI desenvolve um estudo de
avaliação da produção de forragem em pastos de semiconfinamento
que recebem adubação equilibrada na fazenda e, junto com os demais
parceiros, idealizou o evento para difundir os manejos da adubação e
da pastagem, que têm sido bem sucedidos. A fazenda tem apresentado
ótimos resultados de ganho de peso dos animais e reduzido consideravelmente o tempo de recria e engorda dos animais a pasto. A região
sul do Mato Grosso tem grande potencial para o desenvolvimento da
pecuária mais intensiva a pasto”, comentou Dr. Francisco.

WEBINAR DO IPNI ABORDA TÉCNICAS DE CORREÇÃO DO
SOLO PARA A CULTURA DO CAFÉ
Dr. Valter Casarin, Diretor-Adjunto do IPNI Brasil, organizou e moderou o webinar “Calagem em café: a lenta evolução
de uma prática dogmática”, apresentado pelo Dr. André Guarçoni
Martins, Pesquisador do INCAPER/ES. Foram apresentadas as
bases teóricas da calagem para a cultura do café e discutidos os
pontos relevantes relacionados à definição de doses, tipos de calcário e formas de aplicação, visando demonstrar o desenvolvimento
teórico e os mais novos resultados sobre o tema, bem como o seu
rebatimento da prática. Foram comparados métodos de recomendação da necessidade de calagem, sugerindo-se um algoritmo para
cálculo e novos valores de saturação por bases para o cafeeiro,
baseados na CTC pH 7,0 do solo. Também foram apresentados
os diferentes tipos de calcário em relação ao tempo de reação,
à capacidade de neutralização e ao efeito residual, sendo ainda
confrontadas as formas de aplicação em superfície, incorporada,
em cova ou em sulco. O conteúdo integral da palestra pode ser
visto no seguinte endereço: https://youtu.be/PpS60l0vQpY

SIMPÓSIO SOBRE ADUBAÇÃO E MANEJO DE
PASTAGENS E PRODUÇÃO ANIMAL A PASTO

Momento da palestra do Dr. Eros durante o Dia de Campo sobre adubação de pastagens.

IPNI DISCUTE A LOCALIZAÇÃO DO FÓSFORO NO SOLO
Atualmente, a localização do fósforo no solo é um tema
polêmico no Brasil. Grande parte dos agricultores aplica o fósforo a
lanço, sem considerar os aspectos agronômicos e ambientais relacionados a essa estratégia de adubação. Nas visitas técnicas realizadas
pelos diretores do IPNI Brasil nas diferentes regiões do país, a
primeira pergunta levantada pelos agricultores é: “Podemos aplicar
o P a lanço?”. Considerando esse fato, Dr. Luis Prochnow estuda,
escreve e apresenta palestras sobre esse tema em vários cenários.
Recentemente, ele abordou o tópico no 5º Workshop Brasileiro de
Fertilizante, ocorrido em Uberaba, MG. Dr. Prochnow discorreu
sobre o uso de fósforo em todo o mundo e explicou detalhes sobre
os aspectos agronômicos e ambientais da sua localização no solo,
comparando a aplicação a lanço à aplicação localizada.

Dr. Prochnow no 5º Workshop Brasileiro de Fertilizante.
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Dr. Eros Francisco, Diretor Adjunto do IPNI Brasil,
participou do IV Sampa – Simpósio de Adubação e Manejo de
Pastagens, e do IV Simpapasto – Simpósio de Produção Animal
a Pasto, organizados pelos professores Dr. Reges Heinrichs e Dr.
Cecílio Viega Soares Filho, da Unesp, realizado em Dracena, SP.
Além dos Simpósios, os participantes também atenderam ao dia
de campo organizado pelo evento, no qual diversas tecnologias de
adubação e manejo de pastagens foram apresentadas, incluindo um
estudo, financiado pelo IPNI, sobre resposta do capim Braquiária
à adubação e calagem. “O oeste do estado de São Paulo é uma
região com grande área agrícola utilizada com pastagens para produção de bovinos de corte, cultivadas em solos arenosos de baixa
fertilidade, que deve receber atenção especial quanto ao manejo
da acidez e uso adequado de nutrientes para permitir o aumento
sustentável da produção pecuária. Esta atividade faz parte da iniciativa do IPNI em ajudar na difusão de informações agronômicas
básicas para o uso eficiente de nutrientes em pastagens, que ocorre
em âmbito nacional”, comentou Dr. Francisco. Os eventos Sampa
e Simpapasto acontecem bianualmente na cidade de Dracena, SP.

IPNI PARTICIPA DE Banca Examinadora de DEFESA
DE TESE DE DOUTORADO
Dr. Valter Casarin, Diretor Adjunto do IPNI Brasil, participou como Membro Titular da Banca Examinadora da Defesa
de Tese de Doutorado em Ciências – Área de Solos e Nutrição
de Plantas – do Engº Agrº Aijânio Gomes de Brito Silva. O título
da tese foi “Absorção e distribuição de manganês de fertilizantes
foliares aplicados sem e com glifosato em soja Intacta RR2 PRO®
e efeito na produtividade de grãos”, a qual foi desenvolvida sob
orientação do Dr. Takashi Muraoka. Também fizeram parte da banca
examinadora os pesquisadores Dr. Godofredo Cesar Vitti, Dr. Antonio Enedi Boaretto e Dr. Edson Luiz Mendes Coutinho. A defesa
ocorreu na Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”. “O
tema desta tese é de grande importância para a agricultura brasileira,
pois trata da principal cultura explorada no Brasil e da utilização do
micronutriente manganês, o qual desempenha importante função
na nutrição da soja”, comentou Dr. Casarin.
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PAINEL AGRONÔMICO
SISTEMA PLANTIO DIRETO DE HORTALIÇAS É
INCLUÍDO NA PLATAFORMA DA FAO/ONU

bactérias ajudam plantas a resistir à seca
Por meio de um trabalho inédito, pesquisadores da Embrapa
Meio Ambiente (SP) descobriram que um grupo de bactérias pode
auxiliar as plantas de soja, milho e trigo a sofrer menos os efeitos
da escassez de água, além de propiciar maior crescimento dessas
espécies vegetais.
O pesquisador da
Embrapa Itamar Melo,
responsável pela pesquisa, diz que a inspiração para o trabalho veio
da natureza. As xerófitas,
plantas adaptadas a climas
semiáridos e desérticos,
associam-se a microrganismos que as auxiliam a À esquerda, planta testemunha; à direita,
planta com sistema radicular colonizado
desenvolver mecanismos pelas bactérias.
de proteção celular contra
o estresse hídrico. Melo conta que as bactérias tolerantes à seca,
ao colonizar o sistema radicular das plantas sob estresse abiótico,
produzem substâncias que hidratam as suas raízes, chamadas exopolissacarídeos, ou interferem na sua fisiologia de modo a aumentar
a sua resistência ao estresse hídrico.
A expectativa dos cientistas é viabilizar, no futuro próximo, o
uso dessas bactérias para tratamento de sementes de diversas espécies agrícolas, principalmente em regiões com baixa precipitação
pluviométrica, como o Semiárido, e para culturas muito sensíveis
à seca. A ideia é fornecer células da bactéria para tratamento de
sementes. (Notícias Embrapa)

O Sistema de Plantio Direto de Hortaliças (SPDH), desenvolvido e difundido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão
Rural de Santa Catarina (Epagri) para promover uma agricultura
mais limpa e sustentável, já pode ser reproduzido com facilidade
no Brasil e no mundo. Isso porque a experiência passou a integrar
a Plataforma de Boas Práticas da Organização das Nações Unidas
para Agricultura e Alimentação (FAO), um espaço de disseminação
e compartilhamento de boas iniciativas replicáveis desenvolvidas na
Região Sul do Brasil.
O SPDH é a oitava tecnologia da Epagri incluída na
plataforma da FAO/ONU. O
sistema se baseia na redução
nos custos sociais, econômicos
e ambientais das lavouras e
no estímulo ao protagonismo
dos agricultores. Tem como
objetivo central a transição da agricultura convencional para a
agricultura agroecológica respeitando três elementos básicos: o
revolvimento localizado do solo, a diversificação de espécies pela
rotação de culturas e a cobertura permanente do solo.
As primeiras experiências em SPDH foram realizadas em
1998, na Estação Experimental da Epagri em Caçador. Atualmente, o
sistema é utilizado em mais de 3 mil hectares espalhados por todas as
regiões do território catarinense. São mais de 1,2 mil agricultores que
utilizam o plantio direto para produzir principalmente tomate, cebola,
chuchu, brássicas (couve, repolho e brócolis), melancia e moranga.

CONCURSO FOTOGRÁFICO DO IPNI – 2017
O International Plant Nutrition Institute (IPNI) continua, em 2017, a promover o concurso
fotográfico sobre deficiências nutricionais com o objetivo de incentivar a observação a
campo e aumentar a compreensão sobre as deficiências nutricionais nas plantas.
“Esperamos que esse concurso estimule aqueles que trabalham na produção agrícola e
em pesquisas”, disse Dr. Terry Roberts, Presidente do IPNI. “Pesquisadores envolvidos
em trabalho sob condições controladas também são convidados a enviar suas fotos. Nós
encorajamos consultores, agricultores e outros interessados a fotografar e documentar
as deficiências nutricionais nas culturas”.
Os vencedores serão anunciados e notificados no primeiro trimestre de 2018 e os resultados serão publicados no site do IPNI: www.ipni.net.
Fotos e informações complementares podem ser enviadas até 5 de Dezembro de 2017.
Os prêmios são os seguintes:
1° Prêmio: US$ 250 para a melhor fotografia entre todas as categorias.
1° Prêmio: US$ 150 e 2° Prêmio: US$ 100 para a melhor fotografia dentro de cada uma
das quatro categorias (Nitrogênio, Fósforo, Potássio e Outros Nutrientes).
Além disso, todos os premiados receberão um USB com uma cópia da mais recente
coleção de imagens do IPNI.
Mais detalhes sobre o concurso são encontrados no endereço: https://www.ipni.net/
photocontest/learn
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Deficiência de potássio em açafrão.
Foto classificada em primeiro lugar
na categoria Potássio em 2016.
Crédito: Udaya Kumar, Índia.
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CURSOS, SIMPÓSIOS E OUTROS EVENTOS
1. ESALQSHOW 2017
Local: C
 âmpus da ESALQ/USP, Piracicaba, SP
Data: 10 e 11/OUTUBRO/2017
Informações: FEALQ
Email: esalqshow@fealq.org.br
Website: http://fealq.org.br/esalqshow
2. 2º Congresso Nacional das Mulheres do
Agronegócio
Local: T
 ransamerica Expo Center, São Paulo, SP
Data: 16 e 17/OUTUBRO/2017
Informações: Transamerica Expo Center
Email: mulheresdoagro@transamerica.com.br
Website: http://mulheresdoagro.com.br
3. XII Encontro Brasileiro de Substâncias
Húmicas e Matéria Orgânica Natural
Local: Sede da Embrapa Agrossilvipastoril, Sinop, MT
Data: 16 a 20/OUTUBRO/2017
Informações: Embrapa Agrossilvipastoril
Email: xii.ebshmon@gmail.com
Website: http://xii-ebsh-mon.gpdae.net

4. I Simpósio Latino-americano sobre
Bioestimulantes na Agricultura
Local: C
 ELESC (Auditório), Florianópolis, SC
Data: 16 e 17/NOVEMBRO/2017
Informações: Universidade Federal de Santa Catarina
Email: bioestimulantes2017@contato.ufsc.br
Website: http://www.bioestimulantes.ufsc.br

5. IX Workshop de Nanotecnologia Aplicada
ao Agronegócio
Local: Auditório da Embrapa Instrumentação, São Carlos, SP
Data: 21 e 22/NOVEMBRO/2017
Informações: Embrapa Instrumentação
Email: cnpdia.workshopnano@embrapa.br
Website: http://www.cnpdia.embrapa.br/
workshopnano

6. XIV Seminário Nacional de Milho Safrinha
Local: Cuiabá, MT
Data: 21 a 23/NOVEMBRO/2017
Informações: Secretaria do XIV SNMS
Telefone: (66) 3439-4100
Website: http://www.snms2017.fundacaomt.
com.br
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7. 12o Produção de Mudas de Eucalipto
14o NUTRIÇÃO E ADUBAÇÃO DE FLORESTAS
Local: Occitano Apart Hotel, Piracicaba, SP
Data: 21 a 24/NOVEMBRO/2017
Informações: RR Agroflorestal
Telefone: (19) 3422-1913
Website: http://www.rragroflorestal.com.br
8. Semana Internacional do Café – SIC 2017
Local: Expominas, Belo Horizonte, MG
Data: 25 a 27/OUTUBRO/2017
Informações: Comissão Organizadora
Telefone: (11) 3586-2233
Email: contato@semanainternacionaldocafe.
com.br
9. IV Reunião Nordestina de Ciência do Solo
I SIMPÓSIO PIAUIENSE DE CIÊNCIA DO SOLO
Local: Teresina, PI
Data: 27 a 30/NOVEMBRO/2017
Informações: Embrapa Meio-Norte
Email: contato4rncs@gmail.com
Website: https://www.embrapa.br/meio-norte/rncs

10. III Simpósio de Integração LavouraPecuária-Floresta do Estado de São Paulo
Local: Auditório da Embrapa Instrumentação, São Carlos, SP
Data: 1 e 2/DEZEMBRO/2017
Informações: FEALQ
Email: ilpfgelq@gmail.com
Website: http://www.fealq.org.br
11. II ENCONTRO NACIONAL DA CULTURA DO MILHO
Local: Universidade Federal de Uberlândia, Câmpus Umuarama,
Uberlândia, MG
Data: 14 e 15/DEZEMBRO/2017
Informações: FEALQ
Fone: (19) 3417-6600
Website: http://www.fealq.org.br
12. 21st World Congress of Soil Science
Local: Windsor Convention & Expo Center, Rua Martinho
de Mesquita, 129, Bloco 2, Barra da Tijuca, Rio de
Janeiro, RJ
Data: 12 a 17/DEZEMBRO/2018
Informações: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo
Email: sbcs@sbcs.org.br
Website: http://www.21wcss.org
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PUBLICAÇÕES RECENTES

1. Cultivo de soja e milho em terras baixas
do Rio Grande do Sul
Editores: Emygdio, B. M.; Rosa, A. P. S. A; Oliveira, A. C. B.; 2017.
Conteúdo: Descrição climática da região; solos de várzeas e
terras baixas; irrigação e drenagem para cultivo de
soja e milho; plantio direto; manejo da fertilidade do
solo para cultivo de soja e milho; cultivares de soja;
cultivares de milho; manejo de insetos-praga em
milho e soja; manejo de doenças em soja; manejo de
doenças em milho; manejo de plantas daninhas em
soja e milho; rotação e sucessão de culturas; Mecanismos morfofisiológicos de tolerância ao estresse
por encharcamento do solo; avanços biotecnológicos
para o desenvolvimento da tolerância de soja e milho
ao estresse por encharcamento do solo.
Preço: R
 $ 40,00
Número de páginas: 341
Editora: Embrapa Clima Temperado
Website: https://www.embrapa.br/livraria
2. DISPOSIÇÃO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS NO SOLO E
EM SISTEMAS ALAGADOS CONSTRUÍDOS
Autores: Matos, A. T.; Matos, M. P.; 2017.
Conteúdo: Neste livro, abordam-se as principais técnicas de
tratamento e disposição final de águas residuárias
no solo. No que se refere ao tratamento, são contemplados aspectos relativos a sistemas geradores
de efluentes, como o de escoamento superficial e
os sistemas alagados construídos; na disposição
final no solo, aspectos importantes a serem considerados nos métodos de infiltração/percolação e
fertirrigação, estabelecendo-se critérios para definição da dose capaz de proporcionar o adequado e
benéfico aproveitamento agrícola das águas residuárias, sem colocar em risco a qualidade ambiental.
Preço: R
 $ 70,00
Número de páginas: 371
Editora: FUNEP
Website: https://livraria.funep.org.br
3. Feijão-Caupi: do Plantio à Colheita
Autores: Vale, J. C.; Bertini, C.; Borém, A.; 2017.
Conteúdo: A cultura: aspectos socioeconômicos; botânica e
fenologia; exigências edafoclimáticas e ecofisiologia; preparo do solo e plantio; correção da acidez,
adubação e fixação biológica; cultivares; manejo
de doenças; manejo de pragas; manejo de plantas
daninhas; manejo da irrigação; colheita.
Preço: R
 $ 70,00
Número de páginas: 267
Editora: Editora UFV
Telefone: (31) 3899-3551
Website: http://www.editoraufv.com.br
INFORMAÇÕES AGRONÔMICAS Nº 159 – SETEMBRO/2017

4. FERTILIZANTES DE EFICIÊNCIA APRIMORADA
Autores: Valderrama, M.; Buzetti, S.; 2017.
Conteúdo: O livro apresenta informações atuais sobre os fertilizantes de eficiência aprimorada e os conceitos
práticos sobre as tecnologias envolvidas para o
aumento da eficiência de tais fertilizantes.
Preço: R
 $ 60,00
Número de páginas: 48
Editora: FUNEP
Website: http://livraria.funep.org.br
5. Manejo e gestão da propriedade cafeeira:
boas práticas para uma cafeicultura
sustentável
(Epamig. Boletim Técnico, 107)
Autores: Guimarães, P. T. G.; Dias, K. G. L.; Guimarães, P. L.;
Pozza, A. A. A.; Oliveira, C. H. C.; 2017.
Conteúdo: Produção de café no Brasil; planejamento, cronograma e ocupação do solo para novos plantios; ações
ou metas para a fase de pré-plantio ou de preparo
para o plantio; plantio; procedimentos de manejo e
condução da lavoura; colheita do café; pós-colheita
e preparo do café; rastreabilidade do produto; responsabilidade ambiental na propriedade cafeeira;
conservação das águas na propriedade cafeeira; responsabilidade social da propriedade cafeeira; capacitação dos funcionários na propriedade cafeeira;
gestão da propriedade cafeeira; forma de avaliação
de ganhos anuais; sugestão de um programa regional
de melhoria da gestão em propriedades cafeeiras.
Preço: R
 $ 8,00
Número de páginas: 64
Editora: FUNEP
Website: https://livraria.funep.org.br
6. Pedologia - Solos dos Biomas Brasileiros
Editores: Nilton Curi, N.; Ker, J. C.; Novais, R. F.; Vidal-Torrado,
P. Schaefer, C. E. G. R.; 2017.
Conteúdo: Levantamentos pedológicos e a evolução do conhecimento dos solos no Brasil; uso das informações
pedológicas agrícola e não agrícola; solos da Região
Amazônica; solos do bioma Cerrado; solos da Caatinga; solos da Mata Atlântica; solos do Pantanal
Matogrossense; solos do Planalto das Araucárias;
solos da Pradarias mistas do Sul do Brasil (Pampa
Gaúcho); solos dos Tabuleiros Costeiros; solos de
Restingas e áreas úmidas Costeiras; solos das Ilhas
Oceânicas.
Preço: R
 $ 151,00
Número de páginas:
Editora: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo
Website: https://www.sbcs.org.br
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Ponto de Vista

AGRICULTURA DE PRECISÃO E
PRECISÃO NA AGRICULTURA
Luís Ignácio Prochnow

C

omo é do conhecimento de todos os profissionais
que se dedicam às atividades agrosilvopastoris, a
produtividade e o sucesso neste setor dependem de
inúmeros fatores, os quais podem ser resumidos em cuidados no
planejamento da atividade, clima, solo, planta e tratos culturais.
Cada um destes fatores gerais pode ser subdividido em vários
outros, o que faz desta atividade algo de grande complexidade e
que exige muita dedicação. As práticas adotadas na propriedade
devem ser selecionadas com atenção. Desde a escolha da área a ser
cultivada, passando pela seleção das cultivares a serem plantadas
e dos vários insumos a serem aplicados, até a comercialização da
safra, os empresários agrícolas precisam otimizar suas operações.
Considerando a variabilidade de cada um dos fatores nas
áreas de semeadura ou plantio, deve-se conduzir o manejo de forma
específica, a fim de otimizar a produtividade e o lucro da atividade.
Neste sentido, a agricultura de precisão surge como uma ferramenta
moderna de manejo do solo, dos insumos e das culturas, que considera as variações espaciais e temporais dos fatores que afetam a
produtividade. Em termos econômicos, por exemplo, a utilização
desta tecnologia possibilita a priorização de investimentos em áreas
onde o potencial de produção seja mais efetivo, garantindo maior
lucratividade.
Como toda técnica, a agricultura de precisão deve ser
empregada com cuidado e executada por profissionais habilitados
e empresas qualificadas. A utilização adequada da ferramenta traz

benefícios significativos, com potencial de redução de custos
de produção e melhoria nos aspectos ambientais do processo de
produção. Já o uso inadequado traz prejuízos. Uma amostragem
inadequada do solo, por exemplo, resulta em análise inexata e
interpretação da recomendação errada, podendo causar grandes
prejuízos econômicos e também danos ao ambiente.
O IPNI tem se dedicado à divulgação, em âmbito mundial, dos benefícios da agricultura de precisão, e este é o tema
principal deste número do nosso Jornal no Brasil. Além disso, o
IPNI promoveu recentemente o “Simpósio sobre Agricultura de
Precisão como Ferramenta para Boas Práticas para Uso Eficiente
de Fertilizantes”, visando a utilização adequada desta importante
ferramenta.
Atualmente, são inúmeras as ferramentas para uso na agricultura de precisão, variando de técnicas simples a sofisticados aparatos
tecnológicos, como sensores, drones, GPS, monitores de colheita,
computadores, entre outros. A agricultura de precisão incorpora
tecnologia à agricultura, porém, deve-se lembrar que é importante a
associação das tecnologias, nas suas mais amplas possibilidades, ao
acompanhamento técnico especializado, baseado no conhecimento
científico gerado pela pesquisa.
Vale lembrar também que, independentemente do tipo
de agricultura que você pratica, o fundamental é trabalhar com
precisão. E a gricultura de precisão é mais uma forma de agregar
precisão ao que se faz. Pense nisto, e tenha sucesso sempre!
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