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COLUNA DAASAV
Ferramentas de SIG para agricultura de precisao no planejamento do ambiente

produtivo em uma pequena propriedade produtora de ma.;as: Nota tecnica.
uso de ferramentas de SIG e a agricultura de precisao sempre estiveram

vinculados a ideia de grandes empreendimentos agropecwirios. Inicialmente 0 custo
das ferramentas e insumos necessarios tornava proibitivo seu uso em pequenas
propriedades. Com 0 avanyo do conhecimento das tecnicas de coleta e organizayao de
dados, e 0 barateamento das ferramentas de organizayao (computadores, planilhas
eletronicas, imagens de satelite), alem da existencia de softwares de geoprocessamento
e SIG livres e com interface amigavel, a barreira para 0 uso desta tecnica tambem para a
pequena propriedade passou a ser possive!.

o SIG nos proporciona esta organizayao dos dados, e a comparayao dos dados
ana a ano, resultando em urn hist6rico de dados que a medida que forem acumulados e
analisados ao longo do tempo servira como uma base de tomada de decisoes ao
administrador do sistema de produyao, gerando 0 aumento da lucratividade e precisao
nas tomadas de decisoes.

Logo, 0 planejamento ambiental da propriedade passa a ter de grande
importiincia, principalmente em pomares que apresentam vida util longeva, para os
quais nao deve ser considerado apenas 0 ana agricola tradicional (de julho a junho do
ana seguinte), e os dados, portanto, devem sofrer urnprocesso continuo de analise.

o objetivo deste trabalho foi verificar se era possivel ao pequeno produtor
aplicar os principios da agricultura de precisao atraves da aplicayao de ferramentas de
SIG, atraves da obtenyao, organizayao e manuseio de inforrnayoes livres ou de baixo
custo.

o trabalho aqui apresentado e produto de uma atividade de pesquisa em
andamento na Embrapa Uva e Vinho e de urn trabalho de conclusao de curso do curso de
agronomia da UCS/CAMVA, em Vacaria.

Ele foi realizado em uma area experimental na propriedade situada na regiao
dos Campos de Cima da Serra, no municipio de Muitos Capoes, em coordenadas
geograficas georeferenciadas, de onde foram obtidos diretamente os pariimetros de
produtividade, e uma etapa em escrit6rio, atraves do manuseio de softwares de
geoprocessamento.

Na etapa de campo, foram obtidos os dados de produtividade separados por
talhao, atraves da retirada aleat6ria de amostras de frutos de 10 arvores escolhidas em
linhas alternadas a partir da segunda linha de urn dos cantos do talMo e contadas 40
arvores dentro de cada fila, colhidas manual mente e pesadas em balanya digital com
variayao de 0,05 gramas. 0 peso total de cada amostra foi dividido pelo numero de
amostras, obtendo-se a produtividade media. Estas inforrnayoes foram compiladas e
organizadas no software gvSIG J .10, escolhido para 0 trabalho por ser disponibilizado
gratuitamente na internet, e apresentar uma interface amigavel ao usuario.

Na etapa de escrit6rio, utilizou-se urn mapa planimetrico georreferenciado em
formato digital, gerado para a propriedade para fins de regularizayao fundiariajunto ao
[NCRA, que serviu de base geral ao planejamento. Tambem foi obtido uma imagem de
satelite atraves do software Google Earth, disponibilizada em forrnato ".tif' pelo
laborat6rio de sensoreamento remoto da Embrapa Uva e Vinho. Para manuseio das
imagense do mapa, tambem foi utilizado 0 software gvSIG 1.10.
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Ele foi realizado em uma area experimental na propriedade situada na regiao
dos Campos de Cima da Serra, no municipio de Muitos Capoes, em coordenadas
geograficas georeferenciadas, de onde foram obtidos diretamente os parametros de
produtividade, e uma etapa em escrit6rio, atraves do manuseio de softwares de
geoprocessamento.

Na etapa de campo, foram obtidos os dados de produtividade separados por
talhao, atraves da retirada aleat6ria de amostras de frutos de 10 arvores escolbidas em
linhas alternadas a partir da segunda linha de urn dos cantos do talhao e contadas 40
arvores dentro de cada fila, colhidas manualmente e pesadas em balanya digital com
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amostras, obtendo-se a produtividade media. Estas informayoes foram compiladas e
organizadas no software gvSIG 1.10, escolhido para 0 trabalho por ser disponibilizado
gratuitamente na internet, e apresentaruma interface amigavel ao usuario.

Na etapa de escrit6rio, utilizou-se urn mapa planimetrico georreferenciado em
formato digital, gerado para a propriedade para fins de regularizayao fundiariajunto ao
INCRA, que serviu de base geral ao planejamento. Tambem foi obtido uma imagem de
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CONCLUSOES:
Os resultados conclusivos demonstraram que 0 custo financeiro e a

falta de ferramental deixaram de ser 0 fator limitante para a implantayao de urn sistema
de planejamento ambiental em pequenas propriedades rurais atraves de SIG e
Agricultura de Precisao.

Alem disso, a necessidade de urn hist6rico de produtividade da area
e a grande dificuldade para a realizayao da "fruticultura de precisao" para os pequenos
produtores, bastando 0 treinamento dos interessados em tecnicas de coleta de dados e
organizacionais, e os produtores nao possuem 0 costume de armazenar dados,
principalmente quando se tern uma area heterogenea e ha a necessidade de separar os
talboes presentes na propriedade conforme suas caracteristicas.
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