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Aplicação localizada 

• É a essência da AP 

 

• Se todo sistema for dividido em 2 partes: 

 

– Investigação (Amostragens, mapeamentos, 
estatística) 

 

– Ação de gestão (Aplicação, correção) 



Aplicação localizada 

• Aplicação em taxa variada 

 

• Site specific aplication 

 

• Variable rate technology (VRT) 

 

– Trata-se da ação diferenciada, variada ou localizada 
coerente com a demanda de cada pequena porção 
da lavoura 



Aplicação localizada 

• Dois métodos: 

 

 

– Mapeamento do atributo de interesse 

 

 

 

 

– Aplicação em tempo real com uso de sensores 



Requisitos 

• Sistemas mecanizados especializados e, de 
preferência, automatizados. 

 

– Principais componentes: 

 

–Receptor GNSS 

–Controlador 

–Atuador 





Requisitos 

– Receptor GNSS 

 

 

• Posicionamento 

 

 

• Velocidade 

 

 

• Sistemas de direcionamento automático 



Requisitos 

– Controlador 

 

• Computador de bordo e software - que armazena os mapas 
e algoritmos de recomendação (para sensores) 

 

• Processa e envia sinais para o atuador 

 



Requisitos 

– Atuador 

 

• Ajusta a máquina 

 

• Funcionamento eletro-hidráulico 

 

• Recebe o sinal elétrico do controlador e, por meio de uma 
válvula solenoide, comanda a direção e intensidade do fluxo 
de óleo em um sistema hidráulico. 

 



Requisitos 



• Nitrogênio: Tempo Real 

 

 

 

 

 

 

• Calcário, Fósforo e Potássio: com base em Mapas 



• Formas e estratégias de recomendação 



• Baseada em 2 variáveis     (Não necessário em sistemas mais simples) 

(Molin, Amaral e Colaço, 2015) 



• Porque reduz consumo de fertilizantes ? 

 (Ou redistribui de maneira mais correta) 

 

 
AGRICULTURA CONVENCIONAL 

 
 

•Amostragem convencional 
 

•Formulações de adubos NPK 
 

•Aplicação em área total com a 
mesma regulagem 

 
 

AGRICULTURA DE PRECISÃO 
 
 

•Amostragens georreferenciadas – 
mapeamento 

 
•Cada adubo em separado 

 
•Aplicações localizadas – máquinas  de 

aplicação á taxa variada 



• Equipamentos 
• Com base em mapas 

Geralmente á lanço (Faixa 5 a 10m). 
 
Precisão GNSS – navegação – até 3m. 



• Equipamentos 
• Com base em mapas 

N 
K 

P 



• Equipamentos 
• Tempo Real 

Sensor ótico ativo 
(N sensor – Yara) 

Faixa 3m 



• Equipamentos 
• Tempo Real 



Relatórios de Aplicação 

•Quantidade recomendada e a 
efetivamente aplicada; 
 
•Capacidade operacional (ha h-1); 
 
•Tempo de máquina parada, em 
deslocamento e em operação. 
 
 

Qualidade da operação  
e 

Desempenho do equipamento 



• Variáveis 

 
⁻ Inspeção georreferenciada de PRAGAS e DOENÇAS 

(MAPAS) 

⁻ Mapeamento de REBOLEIRAS (ex. nematoide) 

 

 

 

 

 

 

⁻ Tempo Real (sensores) – PLANTAS DANINHAS 

 



Variação no volume de calda (L ha -1) 

 

 

ou 

 

 

Variação da dose do princípio ativo (g i. a. ha-1) 



• Variação no volume 
de calda 



 Variação no VOLUME DE CALDA pela pressão 
de trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Variação no VOLUME DE CALDA pela mudança 
de bicos 



 Variação no VOLUME DE CALDA 



• Variação na DOSE 
DO PRINCÍPIO ATIVO 



• REBOLEIRA 

Sistema on /off 



• TEMPO REAL 

 

Geralmente Herbicidas 



• Variáveis 

 
– Propriedades do solo 

» Textura 

» Profundidade 

» Drenagem 

» Relevo 

 

Potencial produtivo 
de cada unidade 

Alto potencial produtivo = maior densidade populacional de plantas 





• Tecnologias 
 



• Tecnologias 
 



• Tecnologias 
 

Dois híbridos 



Futuro: orientação da semente 

• Posição da folha 

 

• Aumento da incidência 
solar e potencial 

produtivo 

 

• Emergencia uniforme 



• SUBSOLAGEM Variada 
 



• Irrigação de Precisão (Irrigação a taxa variada) – de H20 
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