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Agricultura de Precisão



AGRICULTURA DE PRECISÃO (AP)
PRECISION AGRICULTURE or PRECISION FARM (PRECISION AG)

“É um conceito de gestão agrícola que busca , nas diferentes 
práticas de manejo, considerar a variabilidade espacial dos 

fatores de produção, assim como a própria produtividade. Dessa 
forma, procura otimizar a utilização de insumos, contribuindo 

para a preservação dos recursos naturais”

Prof. Dr. David L. Rosalen

“Manejo específico de glebas”

“Site-Specific Management”
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CONCEITOS

Faz uso intensivo de 

geotecnologias, tais como GNSS, 

Fotogrametria, SIG’s, etc.

Prof. Dr. David Luciano Rosalen Prof. Dr. Cristiano Zerbato



Introdução e Conceitos Gerais

• Objetivo

• Expor o contexto que envolve a agricultura de precisão, a sua

conceituação e os temas básicos e ferramentas envolvidas.



O que é agricultura de precisão

A lavoura é uniforme?



O que é agricultura de precisão

• Diferentemente da agricultura pela média ...

• AP é gerenciar o sistema considerando que a lavoura

não é uniforme.

• ... e ela nunca é uniforme!



AGRICULTURA

• Convencional

Fertilidade do solo da 
propriedade

• Áreas com falta de 
fertilizante

• Áreas com excesso de 
fertilizantes

• Com Precisão

Fertilidade de cada tipo de 
solo da propriedade

• Cada área recebe a 
quantidade certa

• VARIABILIDADE



O que é agricultura de precisão



O que é agricultura de precisão



O que é agricultura de precisão



TAREFA DE CASA DE TODOS QUE QUEREM “FAZER”AP



Onde posso aplicá-los

• Fertilidade do solo

• Semeadura e plantio

• Controle de plantas daninhas

• Controle de pragas e doenças



Com que finalidade adotar Agricultura de 
Precisão

• Melhor uso dos insumos agrícolas (fertilizantes, defensivos, 
sementes, ...)

• Aumento da qualidade do produto

• Aumento da renda (do lucro) – PRODUTIVIDADE

• Redução de custos

• Aumento da qualidade de vida no nosso planeta (menor 
poluição)

• Conforto











Uma definição simples:

• AP é uma filosofia de gerenciamento que leva em

consideração a variabilidade espacial das lavouras...

• ...e busca tirar proveito dessas desuniformidades...

• ...sempre que elas forem relevantes.



Como se pratica AP, hoje, no 
Brasil:

• Gerenciamento (com ajuste fino) da correção e adubação

do solo via aplicação em taxa variável, basicamente de

calcário, potássio, fósforo e gesso.

• Com base em amostragem georreferenciada (“em grade”).

Considerando e olhando apenas para o SOLO!







O que mais pode ser feito de 
imediato:

• Gerenciar, espacialmente a adubação, com base nas

colheitas anteriores, considerando a extração.

• Isso só é possível com os mapas de produtividade.

Ou seja, considerar também a PLANTA!









Atualmente e começando...

• VANT’s e Drones

• Sensores Ativos

• Sensores Passivos









E mais...

• Somente depois de quantificar a variabilidade espacial é 

possível se investigar as relações entre causas e efeito.

• O efeito é a produtividade e as causas...

• Quem sabe?

Pra que serve tudo isso?



O CICLO DA AGRICULTURA DE 
PRECISÃO

Monitoramento da lavoura

Geração dos mapas de colheita

Amostragem sistêmica de solo

Análise do conjunto de dados

Interpretação das informações 
contidas nos mapas

Medidas de correção  da 
variabilidade



Áreas de atuação

• Localização



Áreas de atuação

• Georreferenciamento



Áreas de atuação

• Sistemas de correção



Áreas de atuação



Áreas de atuação

• Automação



Áreas de atuação

• Corte de seção



Áreas de atuação

• Corte de seção



Áreas de atuação

• Aplicação à taxa variável



Áreas de atuação



Áreas de atuação

• Coleta de dados



Áreas de atuação

• Sensores

Sensoriamento Direto

Sensoriamento Remoto



Áreas de atuação

• Condutividade Elétrica



Áreas de atuação

• Softwares



Aspectos a considerar

• Agricultura de Precisão é uma estratégia de

gerenciamento

• Custo para a obtenção das informações

• Custo cresce com o grau de detalhamento

• Grande velocidade de obsolescência em equipamentos

• Necessidade de pessoal especializado - treinamento



“Existe uma forte demanda pela 
parte da tecnologia, mas faltam 
profissionais capacitados para 

interpretar e implementar essas 
técnicas na fazenda.”

Eng. Agr Fábio Mattioni (MT)



FUTURO?

• Robotização

• Tratores Autônomos



Prof. Dr. Cristiano Zerbato
zerbato@fcav.unesp.br

Ramal: 7627
Departamento de Engenharia Rural
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