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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 con-
sideravelmente, notadamente o segmento de tecnologia embar-
cada. 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 apro-
veitada 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, inclu-
sive, 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 per-
mitem 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 plane-
jamento das safras.

1. Plantio
O sucesso de uma lavoura começa pelo plantio, e a boa dis-

tribuição 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 
semea dura. 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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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 velo-
cidade 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 fertili-
dade 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 automatica-
mente 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 
perdas contabilizadas estavam acima de 15% nas 
áreas que recebiam subdoses de fertilizantes e nas 
faixas sem fertilização.

Figura 2.  Mapa de velocidade de plantio e respectivos mapas de população de sementes 
e variação de espaçamento.

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 – distri-
buição 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 semea-
dora. 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 
transferem as informações para um servidor remoto (“nuvem”), 
garantindo o acesso dinâmico às informações e tornando o trabalho 
mais eficiente no campo. Já nos locais onde não há conexão, os dados 
podem ser acessados manualmente para avaliação.

2. Adubação
A primeira e mais crítica etapa para a correta recomendação 

de calagem e adubação é a amostragem do solo, a qual permite 
caracterizar a variabilidade espacial dos atributos relacionados à 
produtividade das culturas em uma determinada área. Para tanto, 
normalmente têm sido coletadas amostras georreferenciadas dis-
postas em uma grade amostral (grid), de modo a permitir que os 
resultados das análises sejam processados por meio de geoestatística 
e, posteriormente, sejam elaborados mapas interpolados que repre-
sentam a variação espacial nos valores de cada atributo analisado. 

Figura 3.  Mapas de recomendação de cloreto de potássio em taxa variável 
e volume de fertilizante aplicado de acordo com a recomendação.

3. Pulverização
A tecnologia para a aplicação de herbicidas, ou de qualquer 

defensivo agrícola, é resultado do emprego do conhecimento 
científico visando proporcionar a correta colocação do produto no 
alvo, na quantidade certa, de forma econômica e com o mínimo 
de contaminação de outras áreas (MATUO apud RONCHI et al., 
2001).

Os principais fatores que afetam o volume de defensivo 
aplicado estão diretamente relacionados com a velocidade de des-
locamento; espaçamento, tipo e tamanho de bicos e com a pressão 
de trabalho, que geralmente é pré-determinada pelo fabricante do 
pulverizador e/ou seus acessórios (MACHADO et al., 2005).
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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 finan-
ceiros, houve uma perda total de R$ 23.323,00, considerando-se o 
custo de R$ 176,00 por hectare para a aplicação do produto.

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

4. Colheita
O mapa da colheita é o primeiro passo no projeto de Agri-

cultura de Precisão e uma excelente ferramenta para determinar a 
variabilidade nos campos de produção. 

A efetiva funcionalidade dos sensores de produtividade aco-
plados 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 pro-
cesso 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. 

A Petrovina Sementes obtém os mapas de colheita de soja, 
milho e algodão e busca correlacioná-los com os mapas de fertili-
dade, 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 interna-
mente. 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 hec-
tare para o algodão e em sacos por hectare para o milho).

Esses mapas auxiliam na avaliação das diferentes varie-
dades 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 situa-

ções reais para mostrar que o controle do processo produtivo e das 

A

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.

A

B
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diferentes situações no campo são cruciais para o sucesso de uma 
lavoura. Plantar com qualidade, adubar de maneira correta, pul-
verizar 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 
Geográfi cas (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 servi-
ços na área de agricultura de precisão e criará novas profi ssões no 
mercado de trabalho, principalmente na área de tecnologia agrícola, 
com profi ssionais exclusivos para gerenciar esse tipo de informação. 

Todo esse montante de dados gerados nas fazendas do Bra-
sil 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 defi nição 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 refl exos 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 signifi ca 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!!


