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Atecnologia de agricultura de
precisão (AP) já está sendo uti-
lizada há pelo menos dez anos

no Brasil, principalmente na produção
de grãos e cana-de-açúcar. Na citricul-
tura a sua implantação é recente, pre-
sente há cerca de dois anos nos poma-
res. Hoje existem empresas prestadoras
de serviços relacionados à AP especiali-
zadas para os mercados de citrus e café.

O custo de produção, especialmen-
te na citricultura é elevado, e os gastos
com a compra e aplicação de fertilizan-
tes e corretivos representam em torno
de 20% desses custos. O conjunto de
tecnologias oferecido pela AP favorece o
uso racional dos insumos, podendo pro-
piciar grandes economias ao produtor.

Os primeiros estudos mostraram
15% de economia na quantidade de
calcário e de 20 a 25% nas quantida-
des de cloreto de potássio a serem apli-
ea:'Emares quaflee"emparaee
om~dade usadaconvencional-

.-.:
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Manejo de implantação

As práticas de AP são baseadas em
informações com coordenadas geográ-
ficas (latitude/longitude) e nesse caso a
principal ferramenta é o receptor de
GPS. É um equipamento presente em
todas as atividades que exigem georre-
ferenciamento da informação.

Outra ferramenta de fundamental
importância é o Sistema de Informação
Geográfica (SIG), que permitem a ar-
mazenagem, processamento, análise e
sintetização de todos os dados relativos
à variabilidade espacial. A amostragem
de solo para recomendação de aduba-
ção via solo é a técnica mais utilizada e
além do GPS, prescinde do uso de ferra-
mentas adequadas para coleta eficiente
e confiável (trado, sonda, broca).

Depois de estabelecida uma ação
desejada, fruto da análise dos dados,
é a vez das intervenções de campo,
com a aplicação focalizada dos insu-
mos. Considerando a localização do
equipamento no campo e o mapa de
aplicação preestabelecido, os distri-
buidores de adubo devem ser equi-
pados <somsistemas de controle que
comandam os atuadores para ajustar
os dosadores às quantidades deseja-
das de um dado insumo .

Para a aplicação de insumos só-
lidos o controle das dosagens é rea-
li' por meio de um sistema ele-

âulico que é responsável por
velocidade angular dos ei-
ionam os mecanismos do-
máquina, ou seja, um mo-
o controla as esteiras que
rodutos.
a dosagem em um deter-
to do talhão é mais ele-

ema faz com que a estei-
desloque mais rapidamente, e
a-dosagem seja menor a estei-
áse deslocar mais devagar, ga-

assim a dosagem correta no
rto.



Investimento

Os custos envolvidos na tecnologia
estão relacionados ao serviço de retira-
da das amostras de solo, custo da análi-
se laboratorial, interpretação dos resul-
tados, geração dos mapas de fertilidade
e de aplicação. Esse custo depende da
densidade amostral (amostras/ha), do
tipo de amostra (0-20 cm e 20 - 40 cm)
e "do tipo de análise laboratorial (bási-
ca, completa, solo + folha) e pode va-
riar entre R$25,00 e 40,00 por hectare.

Já para a aplicação, o custo para irn-
plementar um distribuidor de adubo para
realizar aplicação em taxa variável gira
em torno de R$20 mil, porém, pode va-
riar bastante, dependendo das configu-
rações do equipamento.

Agricultura de
precisão como solução

Deve-se ressaltar que a citricultura é
uma cultura perene e que todas as ações
adotadas nas lavouras podem repercutir
por vários anos. AssimaAP é a ferramen-
ta ideal para garantir um manejo adequa-
do da lavoura, principalmente em relação
à adubação e correção do solo, favore-
cendo muito a sustentabilidadeda lavoura.

Outro tendência importante rela-
ciona-se ao entendimento da dinâmi-
ca das pragas nas lavouras do citrus,
tal como o Greening, que tem causa-
do grandes perdas .•

A amostragem de solo para recomendação de adubação
via solo é a técnica mais utilizada na agricultura de precisão


