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Conceito Oficial de Agricultura de Precisão (AP) 

International Society of Precision Agriculture (ISPA)  

AP é uma estratégia de gerenciamento que reúne, processa e 

analisa dados temporais, espaciais e individuais e os combina 

com outras informações para apoiar as decisões de 

gerenciamento de acordo com a variabilidade estimada para 

melhorar a eficiência no uso de recursos, produtividade, 

qualidade, rentabilidade e sustentabilidade da produção 

agrícola. 

          busca uma gestão integral do sistema de produção 



Termos ligados à  Agricultura de Precisão (AP)  

 Geoestatística 

 Análise multivariada 

 Mapas 

 Sensores 

 ativos, passivo 

 Dados 

 Informação 

 Georreferenciamento 

 Coordenadas 

 GPS, GNSS, RTK 

 Satélite 

 Drone ou VANT 

 Sensoriamento remoto 

Orbital, Suborbital, Proximal 

 Variabilidade 

espacial, temporal 

 Taxa / Aplicação 

variada 

 Tecnologia embarcada 

(on-the-go) 

 API (application 

programing interface) 

 Internet das coisas (IoT) 

 Nuvem (cloud) 

 Big Data 

 Automação 

 Agricultura digital 

 Agricultura 4.0 

 etc... 



Termos ligados à  Agricultura de Precisão (AP)  

 Manejo sítio-específico: é o manejo de culturas agrícolas 

em uma escala espacial que é menor que a escala total da 

área, levando em consideração a variabilidade local (solo, 

planta), com a finalidade de reduzir custos de produção, 

maximizar uso de recursos e a produção, e  minimizar os 

impactos ambientais. 

 Escala menor: subárea ou unidade ou zona homogênea. 



Termos ligados à  Agricultura de Precisão (AP)  

 Zonas homogênea: subárea dentro da área total onde a 

variação do valor de um ou mais atributos do solo ou da 

planta não diferem significativamente, mas difere de outra 

subárea. Uma amostra dessa subárea representar o 

comportamento ou os valores desse(s) atributo(s). 

 E quando for possível realizar uma prática agrícola de 

modo diferenciado ou em taxa variada, levando-se em 

conta as zonas homogêneas:   

zonas homogêneas                         zonas de manejo 



Termos ligados à  Agricultura de Precisão (AP)  

Zonas de monitoramento de umidade do solo baseadas na textura 

do solo nas profundidades de 0-0,20 m (A) e 0,20-0,40 m (B). 

Martins (2018) 



Universidade de Illinois 

Faculdade de Agronomia e 

Campos Experimentais Agrícolas 

Circular 346 

1929 !!! 

Variabilidade natural 



Fonte: USDA Apud Confer. Schepers, J.  

Variabilidade antrópica 



Fruticultura de Precisão (FP) 

 Aplicação de ferramentas e procedimentos de AP em cultivos de 

espécies frutíferas  simples demais !!!  

 FP não tem um foco predominante na aplicação sítio-específica de 

insumos, como as culturas para produção de grãos e fibras; 

 FP apresenta foco predominante na delimitação de zonas  

homogêneas, com base em atributos do solo (textura, fertilidade, 

etc..) e da planta (índice de vegetação, conteúdo de água na 

planta, produtividade, características da fruta, etc..).  

 Zonas homogêneas podem orientar o manejo diferenciado da 

irrigação, da adubação, de práticas específicas à espécie, da 

colheita, etc.. 



Importância da fruticultura brasileira 



Importância da fruticultura brasileira 



 Plano Nacional de 

Desenvolvimento da Fruticultura 

(PNDF) – lançado em 2018 

 feito pelo setor privado em 

sinergia com o Governo Federal 

 ampliar a participação dessa 

cadeia produtiva na pauta de 

exportações 

 melhorar as condições e 

procedimentos para fins de 

consumo no mercado interno. 

Importância da fruticultura brasileira 



Importância da fruticultura brasileira 

 PNDF  

 Item 5 - Temas Prioritários 

 5.2 - Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação:  
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“Neste contexto, se considerado o Objetivo Estratégico do 

MAPA, qual seja, de “aumentar a competitividade dos 

produtos da agropecuária brasileira no mercado interno e 

externo”, aplicado à produção brasileira de frutas e derivados, 

propõem-se linhas de ação... ampliação do uso da fruticultura 

de precisão como apoio à racionalização do uso de recursos 

naturais...” 



Importância da fruticultura brasileira 

 PNDF  

 Item 5 - Temas Prioritários 

 5.3 - Sistemas de Produção: 
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“O PNDF tem o desenvolvimento de novas tecnologias de 

produção e novos insumos como base da competitividade 

agrícola do setor. Como grande parte da fruticultura brasileira 

é dependente de irrigação, novas tecnologias que privilegiem 

o uso racional da água têm que ser desenvolvidas e estar 

disponíveis aos produtores rurais...” 



Importância da fruticultura brasileira 

 PNDF  

 Item 5 - Temas Prioritários 

 5.3 - Sistemas de Produção: 
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“.... As áreas a serem consideradas :  

 Tecnologias e insumos; 

 Boas práticas de produção / Pré-requisitos de 

produtividade e competitividade; 

 Irrigação; 

 Fruticultura de Precisão; 

 Gestão da propriedade produtora de frutas; 

 Mecanização e automatização no campo e na indústria 

processadora...” 



Aplicações de ferramentas e 

procedimentos em 

 fruticultura de precisão 



Sensoriamento Remoto 

 Obtenção de informações de um objeto sem existir um 

contato físico com o mesmo, e muitas vezes à longas 

distâncias. 

 Imagens de sensores remotos podem ser obtidas de 

satélites, aeronaves, VANT, máquinas agrícolas, etc. para : 

 estimativa da biomassa e produtividade da cultura; 

 monitoramento de estresse hídrico, de vigor 

vegetativo, de estádio fenológico, de incidência de 

doenças, etc...  



Sensoriamento Remoto Orbital 

Satélite  

Amazônia-1 

Satélite  CBERS-4A 
Fotos: www.inpe.br 

China-Brazil Earth 

Resources Satellite ou  

Satélite Sino-Brasileiro 

de Recursos Terrestres 



Vinhedos cv. Cabernet Sauvignon 

Região da Campanha - RS 

elevação média – 5 classes declividade média – 5 classes 

exposição média ao sol– 5 classes 

Sensoriamento Remoto 
Orbital 

variabilidade espacial 

inter-vinhedos 

Hoff & Ducati (2017) 



NDVI julho 2011  

NDVI dezembro 2012  

Hoff & Ducati (2017) 

Variabilidade espacial e temporal entre vinhedos 



Hoff & Ducati (2017) 

elevação declividade 

exposição NDVI dez 2012 

variabilidade em um vinhedo 



Hoff & Ducati (2017) 

Zonas homogêneas recomendadas para monitoramento em um 

vinhedo com base na menor declividade, exposição Sul e menor 

NDVI. 



Sensoriamento Remoto Suborbital ou Aéreo 

Fotos: L. H. Bassoi 



Sensoriamento Remoto Terrestre / Proximal 

sensor ativo 

Fotos: 

L. H. Bassoi 



Sensoriamento Remoto Terrestre / Proximal 

sensores ativos , GPS e 

painel 

Fotos: L. H. Bassoi 



Sensoriamento Remoto Terrestre / Proximal 

sensores ativos 

GPS 

Fotos: L. H. Bassoi 



Sensoriamento Remoto Terrestre / Proximal 

Fotos: L. H. Bassoi 



Sensoriamento Remoto Terrestre / Proximal 

Mapas de NDVI medido aos 99 dias após a poda (DAP) em vinhedo 

cv. Chardonnay, com zonas de colheita delimitadas em traço 

vermelho (Oldoni et al., 2018). 



Vinho Chardonnay 2018 

análise metabolômica - ressonância magnética nuclear 

Análise discriminante por mínimos quadrados parciais 

Fonte: L. H. Bassoi 



Vinho Chardonnay 2018 

análise metabolômica - ressonância magnética nuclear 

Análise discriminante por mínimos quadrados parciais 

Fonte: L. H. Bassoi 



Vinho Chardonnay 2018 

análise metabolômica - ressonância magnética nuclear 

Análise discriminante por mínimos quadrados parciais 

Fonte: L. H. Bassoi 



Sensoriamento Proximal do Solo 

Condutividade elétrica aparente do solo (CEa) 

 salinidade 

 textura 

 mineralogia da argila 

 umidade 

CEa de um solo é função de várias propriedades: 

 presença de íons 

 temperatura 

 densidade 

A CEa tornou-se uma das medidas mais confiáveis e 

frequentemente usadas para caracterizar a variabilidade espacial do 

solo para a aplicação da AP, devido à sua facilidade de medição e 

confiabilidade. 

Corwin & Lesch, 2005 



Sensoriamento Proximal do Solo 

Condutividade elétrica aparente do solo (CEa) 

 Relação direta entre de CEa e produtividade de culturas 

apresenta resultados inconsistentes devido à interação complexa 

das propriedades do solo que influenciam a medição da ECa e à 

interação complexa de fatores biológicos, antropogênicos e 

meteorológicos. 

 É necessário estabelecer as propriedades do solo que mais 

influenciam significativamente as medições de ECa dentro de um 

campo, a fim de estabelecer as propriedades do solo que 

influenciam o rendimento.  

Corwin & Lesch, 2005 



Sensoriamento Proximal do Solo 

Equipamentos para medida da CEa 

Fotos: 

L. H. Bassoi 



Sensoriamento Proximal do Solo 

Equipamentos para medida da CEa 

Fotos: L. H. Bassoi 



Sensoriamento Proximal do Solo 

CEa x Produtividade 

CEa 0-0,4 m 

Círculos pretos e triângulos brancos indicam as plantas onde os 

dados de produção e vigor vegetativo foram medidos, 

respectivamente (Oldoni et al., 2019). 

2 zonas homogêneas 3 zonas homogêneas 



Sensoriamento Proximal do Solo 

Zona 

ECa 

Área 1 

Número de 

cachos 

Peso médio 

cacho 

(g cacho-1) 

Peso total 

de cacho 

(kg planta-1) 

Peso fresco 

da poda 

(kg planta-1) 

Baixo 11 a 66.3 b 0.74 b 0.269 b 

Alto 13 a 83.8 a 1.08 a 0.432 a 

Baixo 10 a 67.3 b 0.70 b 0.264 b 

Moderado 12 a 70.8 b 0.84 ab 0.276 b 

Alto 14 a 90.8 a 1.26 a 0.497 a 

(Oldoni et al., 2019) 



Sensoriamento Proximal do Solo 

Zona 

 
ECa 

Área 2 

Número de 

cachos 

Peso médio 

cacho 

(g cacho-1) 

Peso total 

de cacho 

(kg planta-1) 

Peso fresco 

da poda 

(kg planta-1) 

Baixo 11 a 78.1 b 0.88 b 0.36 b 

Alto 15 a 92.1 a 1.39 a 0.45 a 

Baixo 11 b 79.7 a 0.86 b 0.36 b 

Moderado 12 b 87.5 a 1.09 b 0.36 b 

Alto 20 a 92.2 a 1.85 a 0.49 a 

(Oldoni et al., 2019) 



Sensoriamento do Solo 

Nascimento, 2013 



Volume de água (m3) por planta em cada setor 

ciclo  

abril a agosto 2011 

ciclo  

março a julho 2012 

válvula 1 válvula 2 válvula 1 válvula 2 

1   4,94  6   4,74 1   6,20 6   6,80 

3   4,78 4   4,58 3   5,90 3   6,50 

2   4,78 5   4,58 2   6,00 2   6,60 

Nascimento, 2013 

Diferença de 360 L entre o 

maior e o menor 

Diferença de 900 L entre o 

maior e o menor 



Inteligência artificial aplicada na fruticultura de 

precisão  

 Objetivo: identificação de planta ou partes da planta (folha, 

fruto, etc...) de interesse e sua caracterização 

 Motivo: automação, fruticultura de precisão e 

melhoramento. 

 Meios: técnicas de inteligência artificial 

 Visão computacional 

 Aprendizado de máquina 



Inteligência artificial aplicada na agri(fruti)cultura  

 Meios: técnicas de inteligência artificial 

 Visão computacional 

Processo de modelagem usando software e hardware.  

Reconstrução e compreensão de uma cena 3-D a partir de suas imagens 2-

D em termos das propriedades da estrutura presente na cena. 

Santos et al. (2017)  



Inteligência artificial aplicada na agri(fruti)cultura  

 Meios: técnicas de inteligência artificial 

 Aprendizado de máquina 

Detecção de frutos utilizando rede nerural convolutiva 
Fruticultura do Futuro 

Projeto Embrapa SEG 01.14.09.001.05 

Execução de tarefas por máquinas sem programação específica, mas pelo 

aprendizado de representações e regras de forma autônoma a partir de 

dados. O sistema melhora seu desempenho na tarefa conforme mais dados 

se tornam disponíveis. 



Inteligência artificial aplicada na agri(fruti)cultura  

Aplicação: determinação da produção por planta  

Santos et al. 

(2017) 



Estimativa da quantidade de frutos em pés de laranja por 

meio de inteligência computacional 

Parceria: Fundo de Defesa da Citricultura – Fundecitrus 

Embrapa Mandioca e Fruticultura  

Embrapa Informática Agropecuária (Líder) 

 Desenvolver e validar um método não destrutivo de 

contagem de laranjas verdes e maduras, e complementar / 

diminuir o método de estimativa de safra pela derriça; 

 A identificação automática dos frutos se dará a partir da 

análise de imagens digitais das plantas nas áreas de 

cultivo, que serão avaliadas por métodos de visão 

computacional.  



Desafios 

 Identificar frutos verdes que se confundem com a folhagem; 

 Identificar frutos parcialmente oclusos; 

 Identificar frutos em diferentes floradas. 

Fonte: Fundecitrus 



Fonte: Fundecitrus  

 O modelo de contagem de frutos, baseado em redes 

neurais, deve considerar diferentes idade de plantas e  

variedades. 



Sistema eletrônico de monitoramento das moscas-das-frutas 

 Conjunto de hardware acoplado a armadilha, onde um sensor 

optoeletrônico é capaz de registrar a entrada dos insetos na 

armadilha.  

 Sensor é composto por leds emissores e receptores de luz 

infravermelha.  

 As imagens e informações do ambiente externo são obtidas no 

momento em que ocorre a interrupção no feixe de luz. 

 É possível o reconhecimento de padrões nas imagens obtidas, 

para identificar de maneira automatizada qual espécie de 

mosca entrou ou saiu da armadilha. Silva & Bazzi (2019) 



Sistema eletrônico de monitoramento das moscas-das-frutas 

Silva & Bazzi (2019) 



Sistema eletrônico de monitoramento das moscas-das-frutas 

 Armadilhas automáticas podem realizar um monitoramento 

contínuo e preciso das moscas, uma vez que as mesmas são 

capazes de contabilizar e identificar os insetos; 

 informações do ambiente obtidas por meio de outros sensores ( 

temperatura e umidade relativa do ar, radiação ultravioleta) e da  

posição (GPS). 

 Próximos passos:  

 reconhecimento da espécie (inteligência artificial para 

reconhecimento de  padrões); 

 comunicação das armadilhas para um controle central; 

 construção de mapas com a variação espacial e temporal 

da infestação. Silva & Bazzi (2019) 



Uso de etiquetas (identificador de 

radio frequência) em plantas de 

citros, na sacola 

e no caminhão 

Fonte: A. Torre Netto 



Origem da produção por caminhão 

Fonte: A. Torre Neto 



Zonas de alta e baixa produtividade 

Fonte: A. Torre Neto 



Mapa de produtividade (caixas/planta) 

Fonte: A. Torre Neto 



Uma variedade de ferramentas tecnológicas de ponta estão 

disponíveis, mas os agricultores enfrentam dificuldades para 

adotá-las e efetivamente integrá-las :  

 inexistência de serviços e interfaces para apoiar os 

processos agrícolas (propriedade agrícola);  

 sobreposição de aplicativos (parcial); 

 incapacidade de os aplicativos compartilharem um 

repositório de dados; 

 habilidades exigidas dos agricultores para manusear dados e 

indisponibilidade de serviços comerciais para configurar 

ferramentas de diferentes fornecedores. 

Perspectiva do agricultor sobre as tecnologias e práticas 

existentes para integração dos processos na empresa agrícola 

Kruize et al.(2013) 



Perspectiva para a intensificação ecológica da agricultura australiana 

Nove atributos desejáveis : 

 aumento da produção agrícola 

 uso eficiente de recursos limitados 

 impacto mínimo no aquecimento global 

mínimos impactos negativos no local de produção 

mínimos impactos negativos externos ao local  

 risco mínimo e máxima resiliência 

 preservação da biodiversidade na agricultura 

 preservação da biodiversidade na natureza 

 resultados sociais positivos.  

Hochmana et al.(2013) - CSIRO 



Quatro tecnologias e sistemas de produção emergentes foram 

selecionadas: 

 gerenciamento de riscos climáticos; 

 agricultura de precisão; 

 integração lavoura-pecuária; 

 irrigação com deficit. 

 É improvável que uma única tecnologia possa satisfazer os 

atributos desejáveis. 

 Expectativa é que tecnologias emergentes e futuras 

avancem conjuntamente em direção a maior produtividade 

e eficiência ecológica na agricultura. 

Perspectiva para a intensificação ecológica da agricultura australiana  

Hochmana et al.(2013) - CSIRO 



Desafios 

 Mudança de atitude do produtor e técnico envolvidos com a 

fruticultura; 

Ex.: georreferenciamento dos dados (posição no campo) 

 Redução da mão de obra e necessidade de capacitação; 

Ex.: manusear um GPS ou um sensor ou computador 

 Aspectos da uso da AP em culturas anuais (grãos, fibras) 

diferem do uso da AP em fruticultura;  

Ex.: variabilidade temporal e qualidade do produto podem ter 

maior importância;  

 Desenvolvimento de procedimentos e equipamentos específicos 

para a fruticultura. 

     foco nas condições brasileiras 



Desafios 

 Necessidade de integração entre Ciências Agrárias e Ciências 

Exatas (ainda incipiente) 

 Necessidade de fortalecimento e ampliação da capacitação de 

multiplicadores, professores, pesquisadores, técnicos, 

produtores e estudantes - ambiente de promotores da FP; 

 Foco no pequeno e médio produtor 

 Necessidade de intercambialidade e de ferramentas mais 

“amigáveis” ao usuário (pequeno, médio e grande). 



Oportunidades 

 Agricultura de precisão tem uma abordagem muito 

promissora para se alcançar a agricultura sustentável; 

 Facilidade para utilizar a fruticultura de precisão pode ser 

maior para pequenos e médios produtores, pois estes 

estão em contato mais frequente com o campo; 

 Fruticultura de precisão “valoriza” o conhecimento do 

produtor ou técnico. 

 É possível praticar a FP sem sofisticação e sem custo 

elevado. 



Considerações Finais 



Nível de maturidade da AP e da FP no Brasil 

Década de 

1990 

Década de 

2000 

Década de 

2010 

início com 

deslumbramento 

tecnológico + 
ceticismo 

desapontamento e 

“confirmação” dos 
céticos 

início do avanço 
maduro da AP 

Ciclo de Fascínio Tecnológico 

Gartner (2009) 

e
x
p
e
c
ta

ti
v
a
 

AP grãos, fibras 

FP 

Considerações Finais 



Conhecimento Agronômico 

Agricultura de Precisão 

Automação, 

Agricultura Digital 

Conectividade 

IoT 

Big Data 

Tomada de Decisão 

.... ? ? 



www.embrapa.br/agriculturadeprecisao 

LANAPRE 

Laboratório de Referência Nacional em 

Agricultura de Precisão  

Embrapa Instrumentação - São Carlos, SP  



Obrigado pela atenção.  

 

luis.bassoi@embrapa.br 


