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RESUMO 

 

As aplicações utilizando o sistema de Taxa Variável e os recursos da Agricultura de Precisão vem se 
tornando cada vez mais populares na região de Itapeva, São Paulo. No qual produtores, engenheiros 
agrônomos e cooperativas agrícolas vêm se conscientizando cada vez mais ao longo das safras da 
importância de se diminuir os custos, aprimorando a qualidade e a precisão na aplicação de seus 
insumos. Esse sistema vem se tornando cada vez mais presentes na lavoura devido a necessidade 
constante, em uma realidade onde os gastos vêm subindo a cada ano, de se realizar aplicações 
visando a redução de custos e de maneira cada vez mais precisa, evitando a falta e o excesso com 
uma melhor qualidade de distribuição. Pensando neste crescimento, houve a necessidade de se 
acompanhar os processos envolvendo essa pratica aonde se acompanhou os serviços prestados 
pela Cooperativa Castrolanda na fazenda Rancho da Amizade em Itapeva, SP, explicando como se 
realizam as etapas presentes na aplicação de calcário utilizando esse sistema.  
 

Palavra chave: Agricultura de precisão, Taxa variável, Calcário. 

Linha de Pesquisa: Agronômica 

 

ABSTRACT 

 

Applications using the Variable Rate system and Precision Farming features are becoming 
increasingly popular in the Itapeva region of São Paulo. No qualified producer, agronomist, and 
agricultural cooperative has become increasingly aware of the cost-cutting commodity import harvests, 
improving the quality and accuracy of their input. This system is becoming increasingly present in the 
washer due to a constant need, in a reality where costs are rising every year after running application 
applications using cost reduction and the increasingly accurate way using lack and excess with better 
distribution quality. Thinking about this growth, there was the need to follow the processes that involve 
this practice, as well as accompany the services provided by Cooperative Castrolanda in Rancho da 
Amizade farm in Itapeva, SP, explaining how it is performed according to the steps present in the 
application of limestone that uses this system. 
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1. INTRODUÇÃO 

 A Agricultura de Precisão (AP) utiliza técnicas que visam gerenciar 
detalhadamente a forma da utilização de insumos em geral. Aonde esse conjunto de 
tecnologias, ao serem utilizadas em campo, tem como objetivo a distribuição precisa 
dos insumos de acordo com sua real necessidade, visando a redução de custos e 
uma aplicação precisa. (BERAS, 2014). 

Segundo Beras (2014) no Brasil, a AP tem sido explorada a partir da década 
de 1990 e desde então esta passando por constante desenvolvimento se tornando 
cada vez mais relevante nas áreas produtivas, reduzindo os custos e melhorando a 
utilização de insumos. 

Em áreas com o sistema de amostragem de solo convencional são 
determinados pontos de coleta ao acaso, aonde elas se misturam e se tornam 
apenas uma homogênea. Ao utilizar esse método pode se ter como resultado 
analises com taxas de aplicações abaixo ou acima do necessário. Esse sistema de 
AP tem como objetivo mapear todas as variações de maneira precisa, visando a 
melhor distribuição dos recursos e redução de custos, alcançando uma melhor 
produtividade. (ARRUDA et al, 2014) 

No mercado, atualmente existem diversas maneiras de se realizar um 
mapeamento que mostre as variações presentes em uma única gleba, desde o 
sistema por fotos de satélite, mapas de colheita, drones e etc. Para a amostragem 
de solo em AP normalmente se utiliza o mapeamento em “grid” ou “gade”, que 
delimita pontos georreferenciados distribuídos em um talhão de maneira uniforme, 
aonde cada ponto é uma amostra e consequentemente uma análise aonde o mapa é 
gerado em cima desses resultados, mas na implantação do sistema de AP na 
propriedade, utilizou-se outro método, em que inicialmente foi necessário mapear as 
diferentes zonas de manejo presentes de maneira mais precisa, e para isso utilizou-
se um implemento chamado Veris, no qual sua função é de fazer uma leitura da 
condutividade elétrica (CE) através de descargas elétricas no solo e sendo assim, 
criando um mapa em taxa variável mostrando as diferentes variações presentes na 
área trabalhada, no qual todas as outras etapas envolvendo a amostragem de solo e 
a AP irão utilizar como base. (GENOVEZ, 2010) 

O Veris realiza a leitura e indica as diferentes texturas do solo através da 
variação da CE, em quem uma zona mais arenoso irá apresentar um valor de 
condutividade e uma mais argilosa, outra. O implemento por si só não tem a 
capacidade de gerar os mapas em taxa com as diferentes condutividades e para que 
isso se torne possível é necessário um modulo para regular as descargas elétricas e 
fazer a leitura e um monitor para processar as informações e gerar os mapas, que 
posteriormente serão analisados pelo agrônomo e irão servir de base para as 
amostragens e mapas em AP. (CANDIOTTI, 2017) 
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Com base no mapa gerado pelo Veris se tem uma leitura das diferentes 
texturas do solo presente em um talhão pré-determinado, servindo de base para 
uma análise geral e também para o segundo passo, que é a amostragem de solo de 
maneira segregada, determinando pontos de coleta separadas pelas diferentes 
zonas de manejo geradas na operação. 

Após esses procedimentos em que são definidas as diferentes zonas de 
manejo e feitas as amostragens de solo na área em questão, são realizadas as 
análises de solo em um laboratório terceirizado, no caso da propriedade se utilizou a 
Fundação Abc, para se obter os resultados e posteriormente os mapas de aplicação 
em AP, que serão utilizados para a aplicação em taxa na operação desejada pelo 
produtor. (CANDIOTTI, 2017) 

Atualmente na região do estado de Itapeva, SP, houve uma grande expansão 
nas aplicações em taxa variável, em que os produtores a utilizam em diversas 
operações presentes antes e durante o ciclo da cultura instalada. Temos como 
exemplos a aplicação de calcário, cobertura de ureia, aplicação de cloreto de 
potássio (KCl), plantio com taxa variável tanto na população como na adubação de 
base e etc. Conforme os produtores e agrônomos se conscientizam dos benefícios 
dessa pratica, as áreas tendem a um crescimento constante, sendo essa uma das 
grandes inovações presentes atualmente na agricultura. 
 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi realizada na Fazenda Itanguá, gleba denominada I-2C, 
localizada na cidade de Itapeva – SP, latitude 24o 2’ 48.3769” Sul e na longitude 
48o58’55.6367’’ oeste, à uma altitude de 730 metros. De acordo com a classificação 
internacional de Köppen, o clima da região é do tipo Cfa – Clima temperado úmido 
com verões quentes. A precipitação média anual é de 1,254mm, sendo o verão a 
estação mais chuvosa, a temperatura média anual é de 18,9oC. (CLIMATE-DATA, 
2019). 

Todos os mapas e resultados contidos neste presente trabalho foram frutos 
dos serviços prestado pela Cooperativa Castrolanda e Fundação abc, sendo 
disponibilizados para a fazenda aonde foram analisados. 

Para o trabalho foram utilizados os implementos com suporte e analise em 
AP e taxa variável, primeiramente o Veris para a leitura da CE do solo e o 
quadriciclo para a amostragem de solo. Posteriormente na aplicação em taxa foi 
utilizado a calcariadeira Hercules 5000 puxado por um trator 7515 da John Deere. 

Primeiramente foi utilizado o Veris, conduzido por um trator St max 105 da 
Stara. O trabalho foi iniciado no dia 6 de março de 2017, de 12:07 á 16:41, 
totalizando 4 horas, 43 minutos e 53 segundos ligado e 3 horas, 45 minutos e 9 
segundos de serviço (rendimento de 79,32%). A gleba, denominada I2-C possui 
96,14 hectares, o implemento se locomoveu a uma velocidade média de 11,6 km/h 
totalizando 21,25 hectares por hora. A operação do Veris é realizada apenas uma 
vez na área, visando mapear a sua condutividade elétrica e consequentemente a 
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sua textura física, e como a mesma não muda ao passar dos anos não há a 
necessidade de se realizar novamente. 

Figura 1. Trabalho realizado pelo Veris. 

 
Logo após, os resultados da CE foram enviados para a Fundação abc, que é 

o instituto de pesquisa responsável pela emissão dos arquivos, para se obter o 
mapa das diferentes zonas de manejo presentes na área trabalhada. Chamado de 
“Mapa de Zonas e Amostragem”, posteriormente será utilizado como base para as 
amostragens de solo. 

 
Figura 2. Resultado da CE de 0 a 20cm. 
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Figura 3. Diferentes zonas de amostragem geradas. 
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Com as zonas de amostragem definidas, são delimitados pontos 
georreferenciados em cada zona de manejo, que são utilizados para a amostragem 
e analise de solo. Os arquivos do mapa e os pontos são fornecidos pela Fundação 
abc e a execução da amostragem por um quadriciclo adaptado com um perfurador 
hidráulico fornecido pela Cooperativa Castrolanda. 

 
Figura 4. Quadriciclo utilizado para retirar as amostras de solo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Ponto de amostragem georreferenciado. 
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Toda amostra referente a determinado ponto que será enviado para análise 

de laboratório é informada com o nome, propriedade, município, identificação da 
amostra que seria a gleba, número da amostra (referente ao ponto georreferenciado) 
e a sua profundidade (geralmente de 0-20cm). 

Ao serem enviadas para o laboratório, as amostras referente aos pontos 
serão analisadas conciliando os resultados com o mapa de zonas e amostragem, 
em que cada resultado de cada amostra retirada dos pontos determinados 
anteriormente resultara em uma taxa de aplicação separada por zonas ao serem 
unidos, gerando um mapa de aplicação, que no caso da propriedade teve como 
finalidade a aplicação de Calcário em taxa variável. 

Com base nas informações colhidas, a Fundação abc disponibiliza para o 
produtor o mapa de aplicação e a análise de solo da gleba desejada, aonde os 
arquivos do mapa são importados para o monitor do implemento. Na fazenda se 
utilizou o monitor Topper 4500, o trator st max 105 e a calcariadeira hercules 10000 
com suporte para taxa variável e agricultura de precisão, todos da marca Stara. 
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Figura 6. Mapa enumerando as zonas de manejo. 

 
Figura 7. Mapa da %Alumínio na CTC efetiva 
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Figura 8. Mapa do V%. 
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Figura 9. Mapa de aplicação e volume de calcário. 
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A aplicação foi realiza em março de 2017, utilizando uma calcariadeira do 

modelo Hercules 10000 adaptado com suporte para AP, da marca Stara e um trator 
do modelo 7515, da marca John Deere com 14 metros de distribuição. 

A gleba, denominada I-2C possui 97,28 ha, e foi aplicado uma taxa média de 
5.988,75 kg/ha   

Em 2019 foi realizado novamente a amostragem de solo seguindo os 
mesmos métodos, mantendo o mapa da CE realizada em 2017, não havendo a 
necessidade de utilizar o Veris uma segunda vez, pelo fato do mapeamento ter sido 
feito com o objetivo de mapear a textura física do solo, sendo ela de difícil alteração 
ao longo dos anos. A segunda amostragem teve como objetivo atualizar os 
parâmetros de analise presente na gleba, sendo utilizada também como comparativo 
com a primeira amostragem, aonde foi realizada em Março de 2019.   

 
 

3. RESULTADO E DISCUSSÃO 

Observa-se que nos resultados das análises do ano de 2017 em 
comparação com as de 2019, os valores de V%, C.T.C, Al na C.T.C efetiva e o 
volume prescrito na aplicação do calcário foram alterados, mostrando resultados 
positivos, em que o volume de calcário aplicado difere entre os dois anos, passando 
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de um maior volume para um menor. Os valores de alumínio na C.T.C diminuíram, o 
V% e a C.T.C aumentaram, como mostra os mapas com as tabelas 
correspondentes. 

Assim como nos diz Juntolli (2019), que com a técnica de AP o produtor 
consegue gerenciamento maior da propriedade agrícola, planejamento da produção, 
tomada correta de decisões em campo, além de evitar perdas, adquirindo ótimos 
resultados na produção e por maior tempo. 

Para fins de comparativo, as zonas de manejo foram enumeradas de 1 a 12, 
conforme mostra a figura 10.  

 
Figura 10. Números correspondentes a cada zona de manejo. 

 
Neste comparativo de mapas e resultados mostrados na tabela, pode-se 

notar a relevante diferença entre os níveis de Alumínio na C.T.C Efetiva, em que nos 
resultados do ano de 2019 os valores diminuíram consideravelmente em 
comparação a 2017. 

 
Figura 11. Resultado das análises da % Al na C.T.C Efetiva nos dois anos. 
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Tabela 1. Comparativo dos resultados da %Al na C.T. C Efetiva entre os dois anos. 
 
 
 

 
Conforme mostra a figura 11 e a tabela 1, os valores de %Al presentes na 

C.T.
C 

Efetiv
a do 

solo 
dimin
uiram 

de 
forma 
signifi
cativ

a na 
anali

se de 
2019, 
send

o o 
result

ado da correção utilizando calcário em taxa variavel no ano de 2017. 
Observa-se na figura 12, conforme mostram os resultados, que os níveis de 

V% aumentaram consideravelmente em 2 anos, após a correção utilizando calcário. 
Segundo Oliveira (2016) a adoção de tecnologias desenvolvidas para o 

monitoramento intensivo do campo traz entre outras aplicações, determinar a 
quantidade de informação suficiente para correlacionar dados mais facilmente 
observados com outras propriedades de difícil obtenção. Isto envolve a adoção de 
plataformas multissensoriais que permitam quantificar com precisão espacial os 
fatores preponderantes da produção 

 

2017 - % Al C.T.C Efetiva 2019 - % Al C.T.C Efetiva 

zona valor zona valor 

1 17,8 1 0 

2 10,6 2 12,3 

3 21,3 3 1 

4 9,8 4 0 

5 19,8 5 2,9 

6 3 6 2 

7 6 7 2,7 

8 33,6 8 2,4 

9 32,5 9 2,1 

10 21,3 10 7,5 

11 7,9 11 3,5 

12 18,7 12 13,7 



 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT.  maio, 2019. 

14 
 

       Figura 12. Comparativo do V% entre a análise dos dois anos.

 
Tabela 2. Comparativo entre os valores de V% entre as duas analises. 

 
Observa-se na figura 13, que os valores prescritos de calcário em taxa 

variável diminuíram consideravelmente devido a ação da correção no solo, havendo 
uma melhoria em sua fertilidade, e consequentemente, uma diminuição não 
dosagem recomendada na segunda amostragem,  

 

2017 - V% 2019 - V% 

zona valor zona valor 

1 24 1 51 

2 31 2 27 

3 18 3 57 

4 26 4 53 

5 24 5 42 

6 38 6 45 

7 39 7 40 

8 16 8 48 

9 15 9 54 

10 24 10 41 

11 26 11 37 

12 25 12 28 



 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT.  maio, 2019. 

15 
 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 13. Comparativo entre a dosagem de calcário prescrita entre os 2 anos. 

 
Tabela 3. Comparativo entre a dosagem de Calcário prescrita por zona, entre os dois anos. 

2017 - Calcário (kg/ha) 2019 - Calcário (kg/ha) 
zona valor zona valor 

1 5516 1 2758 
2 4405 2 5072 
3 7514 3 2893 
4 6124 4 2708 
5 6278 5 3960 
6 4952 6 3496 
7 4137 7 3552 
8 5747 8 3197 
9 8080 9 3429 

10 5656 10 3982 
11 6113 11 3874 
12 5858 12 4644 
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Observa-se que na tabela 4 e 5 há diferenças significativas entre as 

recomendações de 2017 e 2019, em que foram prescritos na análise de 2017, em 
uma gleba de 97,23 hectares (I-2C), um total de 582.586,17kgs de calcário, 
totalizando o valor de R$18.642,78 (valores cotados com o preço do calcário em 
março de 2017) que foram investidos para se obter esse volume. Na prescrição 
atualizada de 2019 foram prescritos no total dessa mesma gleba, 314.811,10kgs de 
calcário, totalizando o valor de R$10.073,90 (valores cotados com o preço do 
calcário em março de 2019). Ao se realizar uma comparação entre as duas 
recomendações, se tem como resultado uma diferença de 267.775,07kgs de calcário 
e R$8.568,88 em uma mesma gleba de 97,28 hectares. Ao se utilizar o sistema de 
Agricultura de Precisão e taxa variável os valores ao passar dos anos tendem a 
diminuir, como mostra a tabela 5 e 6, sendo essa diferença de volume de calcário 
inexistente em um sistema de amostragem e aplicação convencional, utilizando a 
taxa fixa. 

 
Tabela 4. Recomendação e valores da primeira análise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5. Recomendação e valores da segunda análise. 
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A quantidade e diversidade de dados viabiliza a prática adequada da AP 
diante do desafio de manejar a variação de espaço da produtividade, a qual 
virtualmente reflete uma agregação da variabilidade entre espaço e tempo de vários 
fatores. (OLIVEIRA, 2016) 

 
4. CONCLUSÃO 

Os resultados apontam uma diferença significativa na prescrição de calcário 
entre as duas amostragens, realizadas no ano de 2017 e 2019, sendo um reflexo 
dos benefícios provenientes da aplicação em taxa variável, utilizando a AP, 
aumentando os valores nutricionais do solo, diminuindo a concentração de alumínio 
e fazendo com que esse solo em processo de correção venha a ter uma menor 
demanda de calcário na sua segunda aplicação. 

Ao compararmos os valores e diferenças entre as duas amostragens, 
levando em consideração o preço por tonelada cotado na época em que se foi 
aplicado, temos uma diferença de 267.775,07kgs de Calcário, e R$8.568,88 de 
diferença entre as duas taxas. 

 
 
 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ARRUDA, Murilo Rodrigues de; MOREIRA, Adônis; PEREIRA, José Clério Rezende. 

Amostragem e cuidados na coleta de solo para fins de fertilidade. 2014. 

EMBRAPA , Manaus/ AM. 

BERAS, Guilherme Jost. Analise ds variabilidade economica da semeadura da 

cultura de soja utilizando taxa variavel de fertilizante na linha. 2014. Disponível 

em: <http://w3.ufsm.br/ppgap/images/dissertacoes/2014/Guilherme-Jost-Beras.pdf> 

Acesso em 20 de agosto de 2019. 

CARIOTTI, Ariel. Conheça a energia do seu solo. 2017. Revista Ipas. Ano 13, 

edição 16. 

COLAÇO, Andre F. e MOLIN, Jose P. Agricultura de precisão, boletim tecnico 

02: amostragem georreferenciada. 2015. Disponivel em: 



 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT.  maio, 2019. 

18 
 

<http://www.agriculturadeprecisao.org.br/upimg/publicacoes/pub_boletim-tecnico-02-

--amostragem-georreferenciada-03-02-2015.pdf> Acesso em 21 de agosto de 2019. 

 

GENOVEZ, Patricia Carneiro. Segmentação e classificação de imagens SAR 

aplicadas à detecção de alvos escuros em áreas oceânicas de exploração e 

produção de petróleo. 2010. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de 

Janeiro. 

 

JUNTOLLI, Flávio. Agricultura de precisão é mais rentável e reduz a 

necessidade do uso de insumos. 2019. Disponível em:                    

<http://www.agricultura.gov.br/noticias/agricultura-de-precisao-e-mais-rentavel-e-

diminui-necessidade-do-uso-insumos>. Acesso em 24 de setembro de 2019. 

 

OLIVEIRA, R. P. Apoio à Decisão na Adoção da Agricultura de Precisão: A 

Tecnologia da Informação em Apoio ao Conhecimento Agronômico. 2016. 

RECoDAF – Revista Eletrônica Competências Digitais para Agricultura Familiar, 

Tupã/ SP. 


