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O ESTADO DA ARTE DA AGRICULTURA DE  
PRECISÃO NO BRASIL

IIndiscutivelmente, 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 agri-
cultura 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 popula-
rização 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 ela-
boração 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 toma-
das 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 acom-
panhou a crescente demanda do mercado por tecnologias que 
permitissem distribuir os fertilizantes de forma georreferenciada 
e, atualmente, é exportadora dessa tecnologia para o mundo. Para-
lelamente, 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 tecno-
lógica 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 tripu-
lados, 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 (ERI-
CKSON; 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 produ-
ção 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 tecno-
logia entre os anos de 2010 e 2015.

No entanto, como ocorre com toda tecnologia em consoli-
dação, “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 con-
solidados, com novos players e muito mais forte, baseada num 
vasto repertório de casos de sucesso espalhados pelo Brasil, alguns 
deles apresentados a seguir. 
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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 diferen-
tes níveis de fertilidade (chamada de manchas de 
lavouras), as quais, após corretamente interpreta-
das, 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 
aumentar a adubação de modo a deslocar para 
outra região que tenha mais potencial, racionali-
zando ou até economizando o insumo. 

Na Figura 1, da região de Sorriso, MT, observa-se um clás-
sico mapa de saturação por bases, com manchas alinhadas próximas 
a uma nova estrada, a qual foi feita pelo novo proprietário. Na figura 
sobreposta à imagem do “Google” observa-se claramente que essa 
mancha é resultado do histórico de manejo dos talhões ali locali-
zados no passado. No canto inferior, observa-se um enleiramento 
de floresta, o que denota ser a última área aberta, coincidindo com 
o talhão com menor teor de fósforo. Essas são informações privile-
giadas que ajudaram muito o novo proprietário a ser mais eficiente 
e preciso no manejo de adubação, poupando tempo e recursos com 
o uso da taxa variável.

Outro grande benefício da AP é o registro de dados ao longo 
do tempo, o que permite fazer avaliações e ajustes das medidas toma-
das 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.

Figura 2.  Evolução dos teores de potássio após quatro ciclos com agricultura de precisão em 
projeto de 10 anos de duração, em Palmeira das Missões, RS. 

Fonte: Drakkar Solos Consultoria.

Contudo, a AP não se resume só a mapas a taxa variável, 
mas é também uma ferramenta para se buscar o maior número de 
informações dos dados levantados e, assim, obter respostas mais 
eficientes. Um exemplo é o cruzamento de dados de fósforo, potás-
sio e saturação por bases de 7 pivôs localizados no Oeste da Bahia 
(Figura 3). Nota-se que à medida que aumenta o número do pivô, 
diminui o tempo de instalação, ou seja, o pivô 1 é o mais velho e o 
pivô 7 é o mais novo. Observa-se na Figura 3a e 3b que à medida 
que a sequên cia de pivôs aumenta, o teor de fósforo reduz, enquanto 
o teor de potássio aumenta. Este efeito é denominado de “efeito 
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 colo-
cando 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.

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 ferra-
menta 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 pro-
dutividade 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.

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.
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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.

Figura 4. Mapa de produtividade de milho da safra de 2011/2012 em Ibirubá, RS. 
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 produ-
tividade, 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 expli-
cados 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 
semente, observa-se claramente que o produtor 
colocou mais semente do que precisava, havendo 

uma redução de 3 sacas de soja a cada semente a mais utilizada. 
Além do custo da semente, a quantidade em excesso proporcionou 
redução na produtividade. Certamente, informações como esta 
devem ser pesquisadas e poderão num futuro próximo ajudar a mon-
tar estratégias que permitam alcançar produtividades superiores.
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A mais nova ferramenta da AP, com alto potencial agregado, 
traz a possibilidade de se realizar “taxa variável de semente”. Esta 
é mais uma tecnologia que está chegando ao mercado, no mínimo, 
para melhorar a qualidade de plantio com máquinas mais precisas 
e inteligentes. O manejo da população de sementes é uma nova 
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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 acade-
mia, 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 repre-
sentada 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 Preci-

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 repre-
senta 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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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.


