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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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MEMBROS DO IPNI
• Agrium Inc.
• Arab Potash Company
• BHP Billiton
• CF Industries Holding, Inc.
• International Raw Materials Ltd.
• Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd.
• K+S
• OCP S.A.
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MEMBROS AFILIADOS Ao IPNI
• PhosAgro
• PotashCorp
• Shell Sulphur Solutions
• Simplot
• Sinofert Holdings Ltd.
• The Mosaic Company
• Yara International ASA

• Arab Fertilizer Association (AFA)
• Associação Nacional para Difusão de Adubos (ANDA)
• Fertiliser Association of India (FAI)
• Fertilizer Canada
• Fertilizers Europe
• International Fertilizer Industry Association (IFA)
• International Potash Institute (IPI)
• The Fertilizer Institute (TFI)
• The Sulphur Institute (TSI)
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