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Agricultura de Precisão é ....

• Fazer uso da Informação para 
melhorar o manejo e a 
eficiência da aplicação de 
insumos agrícolas (semente, 
fertilizantes, herbicidas, 
água, etc.) para reduzir os 
custos de produção e 
diminuir o impacto 
ambiental. 



O “porque” da agricultura de Precisão?

• Diferentes Capacidades Produtivas.



No Brasil a AP ainda está sendo 
adotada de forma tímida

Grades amostrais e 
mapas de fertilidade 
do solo



No Brasil a AP ainda está sendo 
adotada de forma tímida

Correção de solo em taxa variada



Razões pessoais para o Uso de AP



Nível de adoção - Equipamentos

%



Razões pessoais para o Uso de AP



Perspectiva de uso de AP



AP é ampla
• Sistema de localização;

• Mapas de solo (atributos físicos e químicos do solo);

• Mapas de condutividade elétrica;

• Mapas de produtividade das culturas;

• Correção à taxa variável;

• Controle de população de sementes

• Controle na quantidades de insumos aplicado;

• Controle de pulverização.



Sensoriamento remoto

• Pesquisas relacionadas a:

– Uso de imagens obtidas por 
diferentes comprimentos de 
ondas para determinação de 
índices de vegetação;

– Análises locais e regionais com 
custo baixo.



IoT na agricultura

– Monitoramento de aspectos climáticos;

– Monitoramento de condições de stress hídrico 
das culturas;

– Acionamento automático de mecanismos 
utilizados no campo.

• Pode-se reduzir até 20% o 
consumo de água nas lavouras 
com uso de sensores.

Smart farming e agricultura de precisão 

coleta automatizada das muitas variáveis de 
interesse para integração e decisão 
automáticas.



Principais dificuldades encontradas

• Custos elevados das máquinas/equipamentos

• Falta de profissionais capacitados

• Falta de conhecimento sobre o assunto

• Falta de recursos para interpretação dos dados



desenvolvimento tecnológico



Armazenagem



Análise de dados para experimentos 
utilizando agricultura de precisão

• Objetivo: técnicas orientadas a
• Potencializar a produtividade e qualidade 

• Minimizar inputs e impactos ambientais

• Análise de dados:

– variedade de dados: diferentes tecnologias

– plataforma para comparar e avaliar tecnologias

• Técnicas adequadas para a prática em larga 
escala



Database of Agricultural Experiments

Raw data from events with 
acquisition of static data

Data for analysis 
workflow



Data Analysis Workflow
convergence to common 

data matrix

convergence to common 
estimate of “noise”



Modelagem 
Período: 

2017-2019



MAPEAR a REMOÇÃO SUSTENTÁVEL 
de PALHA para BIOENERGIA

• Objetivo: 
– Modelar a erosão do solo causada pelo escoamento superficial 

para estabelecer a disponibilidade de palha para remoção para 
ser utilizada na produção de bioenergia.

• Fluxo de análise de dados: 
– Reunir informações digitais espacializada disponíveis de diferentes fontes, 

com informações de alta fidelidade de propriedades do solo, hidrologia e 
dados topográficos.

• Estabelecer critérios para a remoção de palha em usinas 
para o planejamento de gerenciamento de conservação 
que combinado com a erosão do solo diminui e melhora 
o rendimento da cana-de-açúcar e dão suporte a tomada 
de decisão das usinas.
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▪ variância da perda de solo em toda a  
área é de 0.3 to 105 Mg ha-1 year-1.



Análise de Informação 

Período: 2018-2019



Aplicativo para análise de dados de AP. 

• Objetivo: desenvolver um software em suporte aos 
sistemas de gerenciamento de AP, integrando e 
compartilhando dados em um formato simples e 
flexível, coletados de diferentes maneiras, com 
diferentes tipos de dados. 

• Data analysis workflow: 
• Aplicar técnicas de redes neurais aos dados armazenados no 

BDAgro para obter informações sobre culturas e fazer 
previsões

• Estabelecer a correlação entre os vários dados e sua 
influência no rendimento da cana-de-açúcar. 

• O projeto é aplicável a toda a cadeia agrícola, buscando 
fornecer ferramentas que sirvam de incentivo para a adoção 
de novas tecnologias no campo.



Bazzi et al., 2017, 
UTFPR





Mobile

Bazzi et al. , 2017, UTFPR







Demarcando talhões



Ajustando detalhes da área



Ambiente de 
geração de 
mapas



Indicação de 
localização para 
retirada de amostras 
de solo utilizando 
Fuzzy C-means



Análise por RNA 

Análise da imagem 

NDVI - Campo

Produção de biomassa

características do solo RNA

Produtividade 
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