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Apresentação

A experimentação agrícola nas estações experimentais, tanto de instituições públicas quanto priva-
das, tem sido utilizada no Brasil há muito tempo. Paralelamente, somam-se experiências de expe-
rimentação/validação/demonstração que foram e/ou estão sendo realizadas em fazendas de pro-
dução comercial (on-farm). Os objetivos de trabalhos na modalidade on-farm são os mais variados. 
Desde a avaliação de épocas de semeadura e cultivares, passando por práticas de manejo como 
calagem, adubação, diversificação (rotação) de culturas, até a capacitação da assistência técnica 
em meio real. Entretanto, com o crescimento do uso da Agricultura de Precisão (AP) em lavouras 
comerciais, por meio de ferramentas e estratégias de caracterização/análise/intervenção que levam 
em consideração a variabilidade de cada local de produção, surgiu a possibilidade da realização de 
ensaios on-farm, cuja prioridade é gerar informações que sejam diretamente aplicáveis nas áreas/
talhões onde são geradas.

Além do uso local, os resultados dos ensaios on-farm possibilitam o registro e a análise de grandes 
quantidades de dados que podem aprimorar e/ou acelerar, por exemplo, a validação e adoção de 
tecnologias em desenvolvimento pela pesquisa. A automatização dos processos de pesquisa, pelo 
uso das ferramentas de AP, pode reduzir, adicionalmente, a carga de trabalho para a realização des-
se tipo de atividade, além de melhorar a resolução espacial e temporal da análise dos tratamentos/
tecnologias em estudo, especialmente quando realizada em áreas caracterizadas com Zonas de 
Manejo, previamente delimitadas. No entanto, para a realização e aproveitamento desses estudos, 
pelos diferentes atores envolvidos no processo de AP, é fundamental que sejam observados alguns 
princípios metodológicos para esse tipo de trabalho, bem como entendidas as limitações de aplica-
ção dos resultados fora do ambiente em que foram obtidos.

A Rede Embrapa de AP tem realizado ações de experimentação on-farm em diversas regiões do 
Brasil, com culturas e sistemas de produção variados. Nessas iniciativas, além de produtores ru-
rais (principais beneficiários), têm sido envolvidas unidades da Embrapa, instituições de ensino/
pesquisa públicas e privadas do Brasil e do exterior, cooperativas, fazendas de produção comercial, 
consultores, técnicos e acadêmicos de ciências agrárias.

Essa obra (na forma de estudos de caso) representa a entrega, para a sociedade e para os usuários 
da AP no Brasil, da experiência acumulada pela equipe executora dos trabalhos, com o aprendizado 
realizado na prática, que se destaca pela possibilidade de indicações metodológicas, limitações e 
oportunidades sobre experimentação on-farm no âmbito da AP. O uso pode ser feito por produtores 



rurais, assistentes técnicos, consultores, estudantes, professores e pesquisadores, que tenham 
interesse no tema abordado e, principalmente, no desenvolvimento da AP no País. Essa contribui-
ção soma-se ao conhecimento gerado sobre o tema no Brasil por diferentes instituições, empresas, 
consultores e produtores rurais, ampliando esse acervo pela diversidade de situações vivenciadas.

Destaca-se, ainda, o alinhamento dos resultados e indicações técnicas com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS/ONU), mais especificamente com o ODS 
2, que trata da fome zero e agricultura sustentável, e com o ODS 12, que aborda o consumo e 
produção responsáveis de alimentos. A possibilidade de avaliação e seleção das tecnologias mais 
apropriadas (do ponto de vista econômico, social e ambiental) para uso nas áreas comerciais, pri-
mando pelo aumento na produção de alimentos de melhor qualidade e seguros para consumo e as 
indicações derivadas, está alinhada com os citados ODS.

Jorge Lemainski
Chefe-Geral da Embrapa Trigo
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Introdução

A filosofia de manejo de grandes culturas baseada nos preceitos da Agricultura de Precisão (AP) 
adota uma série de etapas dentro de um processo voltado à eficiência no uso de insumos, ao maior 
rendimento de grãos (e/ou biomassa/fibra), à redução de custos, ao aumento de rentabilidade e, 
consequentemente, da sustentabilidade dos diferentes sistemas de produção utilizados no Brasil. 
Uma etapa importante é a realização de pesquisa/validação de tecnologias (quer sejam produtos 
ou processos) no ambiente de produção, denominados de ensaios na fazenda (conhecidos pelo 
termo em inglês como ensaios “on-farm”) onde o produtor, usuário da AP, pode se tornar pesquisa-
dor de suas próprias áreas agrícolas. Segundo Kyveryga et al. (2015) ensaios on-farm são aqueles 
usualmente conduzidos por agricultores com auxílio de agrônomos locais, consultores ou outros 
especialistas em pesquisa on-farm da rede regional que atende a fazenda.

A realização de ensaios em áreas de produção comercial é uma prática antiga, do ponto de vista 
do uso de metodologia convencional de pesquisa. Por exemplo, áreas de produção são utilizadas 
para realização de ensaios de Valor de Cultivo e Uso (VCUs) para registro de cultivares das princi-
pais culturas. Em delineamento convencional (blocos ao acaso, por exemplo), com aleatorização 
e repetições, são conduzidos para representar a interação genótipo x ambiente de cada região de 
interesse, comprovando os méritos dos genótipos para definição de lançamento comercial como 
novas cultivares. Da mesma forma, são realizados estudos de novas tecnologias/práticas de ma-
nejo como inoculantes, fertilizantes, eficiência de máquinas e implementos, produtos utilizados na 
proteção de plantas, entre outros. O que norteia esse tipo de estudo, no entanto, é que o foco é na 
efetividade/validação da tecnologia em si e não na aplicação da mesma na área onde o estudo foi 
conduzido. Geralmente utilizam-se parcelas de pequenas dimensões, sem considerar a variabili-
dade da área, ou utilizam-se metodologias similares às empregadas nas Estações Experimentais, 
para minimizar efeitos não controlados.

Uma das principais justificativas para realização de ensaios on-farm é testar novas tecnologias 
nas condições da fazenda, ou seja, em “ambiente real”. Algumas razões são citadas para realizar 
ensaios on-farm e não nas estações experimentais: fertilidade do solo e incidência de doenças na 
estação experimental, por exemplo, podem ser diferentes das verificadas nas fazendas do entorno; 
solos ou outras condições físicas da estação experimental não representam a gama de variação 
das fazendas da região; para testar tecnologias sob as limitações de recursos experimentadas pe-
los agricultores; para avaliar tecnologias sob os níveis de manejo utilizados pelos agricultores; para 
avaliar as tecnologias na escala em que vão ser implementadas pelos agricultores; para identificar 
problemas de manejo que não aparecem em parcelas pequenas; para verificar como as tecnologias 
se encaixam nos sistemas de produção; para criar uma rede de discussão sobre práticas de mane-
jo, restrições, oportunidades e atitudes em relação às novas tecnologias; para aprender os meios 
com que os agricultores modificam tecnologias para se adequarem a suas realidades; e para dar a 
oportunidade aos agricultores de testarem e selecionarem tecnologias.

Ensaios on-farm, no entanto, não são substitutos dos ensaios nas estações experimentais, mas 
sim, complementares (Mettrick, 1993). Para Kyveryga et al. (2015), os agricultores podem manejar 
melhor suas lavouras com dados coletados nas próprias fazendas. Resultados de ensaios on-farm 
compilados de vários talhões e anos podem melhorar o entendimento de como as práticas de 
manejo, produtos, clima e variabilidade do solo afetam o rendimento de grãos e a lucratividade. 
Portanto, com uso específico para o produtor, propriedade ou talhão em estudo. Nielsen (2008) des-
taca que a realização de ensaios on-farm não somente procura identificar respostas para questões 
importantes mas pode, também, validar respostas previamente obtidas ou convencer agricultores 



14 DOCUMENTOS 201

que uma prática de manejo alternativa é rentável nas condições de cultivo específicas da proprieda-
de. Entretanto, o autor considera que pesquisa on-farm não é sinônimo de demonstração on-farm. 
O propósito das demonstrações on-farm não é de identificar ou validar respostas para questões de 
pesquisa, mas sim para simplesmente ganhar experiência com novas tecnologias ou práticas cultu-
rais. Às vezes, as demonstrações são projetadas apenas para expor aos produtores e a outros as 
novas tecnologias ou práticas culturais, porque as demonstrações on-farm não são o mesmo que 
pesquisa: as respostas de rendimento ou outros dados, quase sempre, não são e não precisam ser 
medidos ou analisados.

Para Piepho et al. (2011), ensaios on-farm são considerados como um tipo de experimento que é 
similar, de muitas maneiras, a experimentos em casas de vegetação (conduzidos em vasos) ou 
em parcelas de campo, nas estações experimentais. Comparados com ensaios nas estações ex-
perimentais, os ensaios on-farm têm maior relevância prática e validade, mas, também, podem ter 
menor precisão devido à maior heterogeneidade dentro da área usada na fazenda.

Existem três tipos básicos de ensaios on-farm: exploratórios (com foco em tecnologias que se co-
nhece pouco sobre o desempenho na área alvo), ensaios adaptativos (para adaptar opções técni-
cas a fim de superar restrições para se adequar aos sistemas de produção locais) e ensaios de va-
lidação (para comparar a nova tecnologia com a tecnologia em uso pelos agricultores em diversas 
condições de cultivo) (Mettrick, 1993).

Apesar de muito utilizados em formato convencional, é relativamente recente o uso de ensaios 
on-farm em áreas de AP, que apresentam finalidades e metodologias específicas. A utilização des-
sa abordagem em AP foi facilitada pelo aumento na utilização de ferramentas/metodologias como 
Sistemas de Posicionamento Global (SPG/GPS), mapeamento do solo em malha (grid), piloto auto-
mático, monitores de colheita, controladores para aplicação de insumos em taxa variável, estabele-
cimento de zonas de manejo, entre outros. A disponibilidade dessas tecnologias possibilita, na atua-
lidade, facilidade na realização dos ensaios, que se tornam menos dependentes de mão-de-obra 
e de menor custo em relação a ensaios que dependem de grande número de avaliações a campo.

Para Bramley et al. (2006), a utilização de tecnologias que permitem aplicação de insumos a taxa va-
riável (Variable Rate Technology - VRT) dão suporte à realização de ensaios on-farm, possibilitando 
a implantação do desenho experimental mais facilmente e de forma automática, sem a necessidade 
de parar o trabalho para a troca de doses (por exemplo); viabilizando a flexibilidade de variar doses 
de acordo com a escolha do agricultor; mantendo um registro detalhado do que foi feito e onde e, ain-
da, implementando automaticamente desenhos experimentais mais complexos. Além disso, muitos 
equipamentos de VRT têm capacidade de evitar sobreposições e perdas de tratamentos, registran-
do a dose efetivamente aplicada.

Uma questão importante a ser considerada quando da realização de ensaios on-farm é o nível de 
caracterização prévia da área. Quanto maior o nível de detalhamento e histórico de dados da área, 
mais assertivos serão os ensaios e resultados. Nesse sentido, é importante considerar a filosofia de 
“Zonas/Ambientes de Manejo” (ZM). A ZM é uma sub-região da lavoura que apresenta certa seme-
lhança em relação à variabilidade espacial de outra região, identificada pela combinação de fatores 
limitantes de produtividade que podem ser manejados numa mesma taxa de aplicação de insumos 
(Grego et al., 2014). Essa diferença entre regiões, mesmo após amostragem de solo e fertilização 
à taxa variada, se explica, em parte, pela existência de regiões que apresentam características de 
difícil alteração ao longo do tempo (como relevo, exposição solar, profundidade de horizontes, tex-
tura, capacidade de armazenamento de água, entre outras) e que, portanto, apresentam potenciais 
produtivos diferentes (Schwalbert et al., 2016). Por exemplo, para Santi et al. (2016), a estabilidade 



15Experimentação on-farm na agricultura de precisão

dos macroagregados (>4,76 mm) e a taxa de infiltração de água são parâmetros eficientes para dis-
tinguir zonas de rendimento de grãos em Oxisolos, manejados por muito tempo em Sistema Plantio 
Direto, no sul do Brasil.

A caracterização adequada da área e o estabelecimento de ZMs abre oportunidade de indicar ma-
nejo específico para cada ZM, com benefícios em potencial produtivo, rentabilidade, redução de 
custos e de impacto ambiental. Um exemplo disso é o trabalho de Schwalbert et al. (2019), de-
monstrando resposta diferente de doses de nitrogênio no rendimento de grãos de trigo de acordo 
com a zona de manejo, com impactos agronômicos e econômicos interessantes. Da mesma forma, 
trabalhando com cultivares de soja, Corassa et al. (2019) demonstraram respostas diferentes de 
cultivares dependendo da classe de rendimento de grãos (baixo, médio e alto) da área, com impac-
tos em variação do rendimento de grãos e da rentabilidade da área pela escolha do melhor genótipo 
a ser cultivado em cada classe de rendimento de grãos.

Ao mesmo tempo em que o apoio de dados obtidos por meio de ensaios on-farm é uma etapa do 
ciclo de AP, que representa uma oportunidade de qualificação do processo, especialmente como 
auxílio na tomada de decisão de manejo, há uma série de cuidados metodológicos e desafios que 
devem ser levadas em consideração para que se possa utilizar os resultados dessa abordagem 
com a maior efetividade possível.

Atualmente, existem vários “Guias práticos” ou “Indicações metodológicas” para realização de 
ensaios on-farm disponíveis, como, por exemplo, o da Iowa Soybean Association (Kyveryga et 
al., 2015), o da Universidade de Purdue (Nielsen, 2008), o da Universidade de Nebraska-Lincoln 
(Coltrain et al., 2017); do Grains Research & Development Corporation – GRDC (Bramley et al., 
2006); da ADAS Agronomics (Kindred et al., 2018), entre outros. Cada um contribui com aspectos 
importantes para o planejamento, realização, interpretação e uso das informações geradas nos en-
saios on-farm. Entretanto, é necessário ampliar as informações e gerar indicações específicas para 
as diferentes condições de produção encontradas no Brasil, uma vez que a área produtiva no País 
é extensa e existe muita variabilidade nas condições edafoclimáticas, nos sistemas de produção, no 
uso de tecnologias e na adoção de práticas de manejo.

A presente publicação tem por objetivo colaborar com discussão sobre ensaios on-farm em AP no 
Brasil, abordando suas potencialidades e dificuldades, e sugerindo algumas indicações metodo-
lógicas. Não há, no entanto, intenção de cobrir todos os aspectos sobre experimentação on-farm. 
Para tanto, serão utilizados, como base para demonstração e discussão, alguns estudos de casos 
realizados no âmbito do Projeto Embrapa “11.14.09.001.01.00 – Tecnologias Habilitadoras 1 para 
automação e AP: sistemas de produção agrícola em grande escala”, com a utilização de culturas e 
sistemas de produção em diferentes regiões do Brasil. O projeto é uma parceria da Embrapa com 
universidades, produtores rurais, cooperativas, usinas produtoras/processadoras de cana-de-açú-
car, prestadores de serviço em AP, entre outros. 
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Estudos de casos
No período de 2018 a 2022 foram realizados ensaios on-farm utilizando a agricultura de precisão 
(AP) em diferentes regiões do Brasil (Figura 1), envolvendo diversos sistemas de produção agríco-
las/culturas focados em grandes culturas (soja, milho, trigo, cana de açúcar e algodão). 

Os trabalhos foram realizados em parceria (direta ou indireta) entre diversas unidades da Embrapa, 
Instituições de ensino/pesquisa públicas e privadas e atores do setor agrícola privado, a saber:

Unidades da Embrapa: Embrapa Agricultura Digital, Embrapa Agrossilvipastoril, Embrapa Algodão, 
Embrapa Instrumentação, Embrapa Milho e Sorgo, Embrapa Soja, Embrapa Solos, Embrapa 
Territorial e Embrapa Trigo.

Instituições de ensino/pesquisa: Universidade de Passo Fundo, Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro, Universidade Federal de Viçosa, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade 
Federal de Uberlândia, Louisiana State University, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz 
(Esalq/USP), University of Illinois at Urbana-Champaign e Instituto Mato-grossense do Algodão,

Setor privado/agrícola: SLC Agrícola, Coamo, Campo - Tecnologia Agrícola e Ambiental, Sementes 
e Cabanha Butiá, Fazenda Decisão, Sr. Fernando Greggio, BRPec Agropecuária, Usina Santa 
Cruz-Grupo São Martinho, Grupo Scheffer, Grupo Amaggi, Fazenda Vila Morena e Grupo Analys 
Agricultura de Precisão.

Na sequência, são apresentados trabalhos, na forma de estudos de caso, com relato das diferentes 
equipes, envolvendo técnicos de diferentes unidades da Embrapa e parceiros regionais, que os 
conduziram. Representam o esforço realizado para experimentar, na prática, as potencialidades e 
as dificuldades desse tipo de ensaio quando adaptado para os fundamentos da AP. 

Figura 1. Localização dos ensaios 
on-farm conduzidos em diferentes 
regiões do Brasil, representativos 
de sistemas de produção locais. 
Em vermelho estão os nomes das 
fazendas parceiras na realização 
dos ensaios on-farm.
Fonte: Embrapa Trigo.
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Estudo de Caso 1 - Técnicas de Agricultura de Precisão para 
Criação de Zonas de Manejo Usando Sensores Proximais 
e Software R na Fazenda Pamplona, Cristalina, GO
Ronaldo Pereira de Oliveira
Ziany Neiva Brandão 
Hugo Machado Rodrigues

Introdução

As características do solo devem ser conhecidas antes da semeadura. São informações essen-
ciais para a tomada de decisão na aplicação de corretivos, fertilizantes e fornecimento de água, 
visando ao alcance da produtividade desejada. As características físicas do solo, quando combi-
nadas aos elementos químicos, ou seja, macronutrientes, micronutrientes, pH, matéria orgânica e 
teores de alumínio, são responsáveis pelo comportamento das interações dentro do solo, que, em 
última instância, são determinantes à produtividade das culturas (Raij, 2011; Brandão et al., 2015; 
Meneghetti, 2018).

Na Agricultura de Precisão (AP), a tomada de decisão vem sendo facilitada por meio do mapea-
mento de subáreas que possuem características similares dentro de um talhão agrícola, conheci-
das como Zonas de Manejo (ZMs). Essas ZMs possuem menor variabilidade espacial de alguns 
atributos do solo e podem receber um tratamento uniforme. Um talhão assim subdividido facilita a 
gerência de insumos que podem ser aplicados por meio de mapas de prescrição produzidos após 
avaliação dos principais fatores que afetam a produtividade naquela área. Após criados, esses ma-
pas são então instalados em tratores e pulverizadores adequados para aplicação em taxa variada 
(ATV) de insumos. As tarefas de identificação e separação dessas áreas heterogêneas na fazenda 
podem ser feitas por meio do uso de sensores orbitais e proximais. Esses permitem a identificação 
da variabilidade espacial tanto do solo como da cultura e seus usos vêm se tornando cada vez mais 
comuns entre os produtores, pela facilidade de geração de mapas de aplicação de insumos que 
estejam bem correlacionados às variáveis que foram obtidas pelos sensores.

Na AP, dentre as diferentes técnicas de amostragem, destacam-se os dispositivos que podem men-
surar a condutividade elétrica aparente do solo (CEa), pela rapidez e capacidade de obtenção 
de elevado número de amostras em campo, além de fornecer medições com correlações altas 
com teores de argila (Williams; Hoey, 1987; Matias et al., 2015), disponibilidade de água no solo 
(Kachanoski et al., 1990), capacidade de troca catiônica e teores de cálcio e magnésio trocáveis 
(McBride et al., 1990), teor de matéria orgânica (Jaynes, 1996; Kravchenko; Bullock, 1999), teor de 
sais da solução do solo, pH, cálcio e CTC (Brandão et al., 2011; Söderström et al., 2016) dentre 
outros atributos (Minasny; Hartemink, 2011; Piikki et al., 2016; Söderström et al., 2016; Babaeian et 
al., 2019).

A condutividade elétrica aparente do solo (CEa) é expressa em milisiemens/m (mS m-1) e informa 
a capacidade do solo em conduzir corrente elétrica, sendo esse um parâmetro facilmente obtido 
em laboratório para amostras de solo. A CEa está intrinsecamente relacionada à salinidade e a 
umidade do solo, tendo sido relacionada ao pH, matéria orgânica e capacidade de troca catiônica 
em muitos estudos (Piikki et al., 2016; Söderström et al., 2016).

Outro atributo eletromagnético mensurado por sensores geofísicos que também tem recebido 
destaque na AP é a suscetibilidade magnética aparente (SMa), que também é medida pelo mes-
mo equipamento usado na medição da condutividade elétrica aparente do solo (CEa), o EM38®. 



19Experimentação on-farm na agricultura de precisão

Esse atributo mensura a presença de materiais metálicos e reflete, em geral, valores medidos por 
unidade de volume de solo (Heil; Schmidhalter, 2019). Entretanto, os valores da SMa medidos com 
o EM38® são dados definidos como a razão entre os campos magnéticos dos circuitos primário e 
secundário, sendo, assim, uma medida adimensional. De acordo com Heil e Schmidhalter (2019), a 
susceptibilidade magnética é influenciada por alguns óxidos e hidróxidos, por matéria orgânica no 
solo, que elevam a temperatura do mesmo, bem como pelo intemperismo que gera decomposição 
de rochas e aumento de metais no solo. A SMa é mais sensível à camada superficial do solo devi-
do ao manejo do mesmo, e, por isso, áreas cultivadas tendem a apresentar valores mais elevados 
dessa variável quando comparados às áreas sem a presença da ação humana (Matias et al., 2015; 
Heil; Schmidhalter, 2019).

Na agricultura, a SMa tem apresentado boas correlações e potencial para identificação de diferentes 
tipos de solos (Söderström et al., 2016), na delimitação de compartimentos da paisagem (Santos et 
al., 2011; Matias et al., 2015), na identificação da correlação com atributos químicos para fertilização 
(Becegato; Ferreira, 2005; Zawadzki et al., 2012) e também para predição de atributos como textura, 
umidade gravimétrica e CTC (Heil; Schmidhalter, 2019; Vasques et al., 2020). Assim, os atributos 
CEa e SMa podem ser facilmente determinados com equipamento não-invasivo como o EM38® 
(Geonics), que permite obter medidas de até 80 hectares em um dia, dependendo das condições 
de medição (Söderström et al., 2016; Heil; Schmidhalter, 2017).

Para auxiliar o mapeamento de ZMs é possível lançar mão de dados que reflitam a topografia da 
área em avaliação. Esses dados estão disponíveis, gratuitamente, na resolução de 12,5 metros, 
para todo o globo terrestre, por meio da iniciativa da empresa americana Alaska Satellite Facility 
(2022). Esses dados são uma representação do relevo e são descritos como modelos digitais de 
elevação (MDE). Um MDE também pode ser criado a partir do uso de aeronaves não tripuladas 
(drones) ou por levantamento de cotas altimétricas por meio de uma equipe especializada. No en-
tanto, essas duas últimas abordagens necessitarão de terceirização de serviços, que por vezes é 
demorada ou cara. Em contrapartida, o resultado, quando utilizados os dados oriundos de campa-
nhas de campo para levantamento topográfico, refletem em um MDE com melhor resolução espa-
cial. No presente trabalho, foram usados dados do MDE obtidos no site da ALOS PALSAR (Alaska 
Satellite Facility, 2022), que dimensiona as alterações de relevo na área de estudo, em conjunto 
com os dados mensurados por sensores proximais para identificação das propriedades do solo em 
duas profundidades distintas.

Assim, o objetivo geral deste trabalho foi avaliar três técnicas de delineamento de ZMs, tendo como 
foco a melhoria da produtividade do algodoeiro em um sistema de produção comercial. As três téc-
nicas de obtenção das ZMs aqui utilizadas foram:  1) a partir da combinação de dados de EM38® e 
MDE; 2) a partir do primeiro componente da análise de componentes principais (PCA), utilizando os 
dados de EM38® e MDE; e 3) usando mapas espacializados de alguns atributos do solo, coletados 
em campo após a medição com o sensor EM38. Foram mapeados, para este trabalho, os teores de 
areia e argila, bem como nutrientes como: N, P, K, Ca, e Mg, obtidos de amostras compostas e me-
didas em laboratório. O mapa de produtividade do algodoeiro, obtido durante a colheita, foi utilizado 
como referência para avaliação das três metodologias.

Apresenta-se, a seguir, um aprimoramento na estratégia de criação de ZM realizada em condições 
de campo dentro de um talhão na Fazenda Pamplona, localizada em Cristalina, GO, para a safra 
do algodão 2019.
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Material e Métodos

Localização e cultura

O trabalho foi conduzido na Fazenda Pamplona, localizada no município de Cristalina, GO, em 
área experimental de 27,2 ha, cujas coordenadas centrais são 16o15’ 23’’S, 47o38’13’’W. Os solos 
da região são, predominantemente, Latossolos vermelho-amarelos, argilosos, com altitude média 
na área experimental de 970 m. O período chuvoso vai de outubro a março e, durante o ciclo da 
cultura, que foi de dezembro de 2018 até junho de 2019, foram registrados 670,5 mm de chuva, 
que foi cerca de metade da pluviometria média anual para a área, embora em novembro de 2018, 
quando da medição com os sensores em campo, a pluviometria registrada foi de 254,4 mm no mês. 
Antes do preparo do solo para instalação do experimento, foram escolhidos 16 pontos para coleta 
de solo e análise laboratorial. Esses pontos consideraram a variação da produtividade observada 
nos mapas de anos anteriores, para a soja e algodão na área escolhida, conforme apresentados 
na Figura 1. Os pontos centrais foram previamente marcados e georreferenciados utilizando o GPS 
76CSx da Garmin.

Figura 1. Imagem aérea do cultivo com soja em 2018 (A) e mapa de produtividade do algodão na safra 2017 (B), no 
Talhão G, Fazenda Pamplona, Cristalina, GO.
Fonte: Arquivo SLC Agrícola (B).
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Coleta de dados de solo para mapeamento e análises de laboratório

Foram coletadas oito subamostras de solo na profundidade de 0-20 cm, em torno de cada ponto 
central georreferenciado, e o material foi levado ao Instituto Brasileiro de Análise (IBRA) para reali-
zação das análises dos atributos químicos e físicos do solo. As metodologias de quantificação dos 
teores desses atributos do solo foram as mesmas utilizadas por Tedesco et al., (1995) e Claessen 
(1997).

Os 16 pontos georreferenciados de N, P, K, Ca, Mg, CTC, pH, areia e argila foram avaliados quanto 
à distribuição de frequência dos valores para caracterização espacial. Em seguida, foram ajustados 
semivariogramas para cada um desses, com exceção do Ca e P que não apresentaram depen-
dência espacial adequada e foram mapeados por meio do espacializador IDW (do inglês Inverse 
Distance Weighted) (Isaaks; Srivastava, 1989). Todos os outros atributos foram mapeados com 
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resolução final de 5 m por meio de krigagem (método utilizado em geoestatística para interpolar 
dados) ordinária utilizando a função krige presente no pacote gstat (Gräler et al., 2016) disponível 
para o software R (R Foundation..., 2021). Esses mapas foram avaliados quanto à acurácia utilizan-
do-se o método de validação cruzada leave-one-out, que é útil quando não existem muitos pontos 
disponíveis para confecção do mapa.

Coleta de dados com sensores proximais

A Condutividade Elétrica (CEa) e a Suscetibilidade Magnética do Solo (SMa) foram quantificadas 
por meio do sensor de indução eletromagnética EM38-MK2® (Figura 2), da Geonics®, que registra 
a CEa (mS m-1) em duas profundidades simultaneamente, utilizando um conjunto de três bobinas, 
bem como os valores proporcionais para a susceptibilidade magnética aparente (SMa).

Figura 2. Sensor de indução eletromagnética EM38®. Fazenda Pamplona, Cristalina, GO.
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A configuração das bobinas, para esse experimento, usou distanciamento de 1 m e 0,5 m. A con-
figuração de 1 m de distância entre as bobinas representa um valor de volume do solo de, aproxi-
madamente, 0,75 m a 1 m, enquanto a distância 0,5 m representa leituras de um volume de solo 
mais raso (0,05 m a 0,75 m). Por isso, os atributos de condutividade elétrica e de suscetibilidade 
magnética medidos pelo sensor são descritos como sendo aparentes, denominados aqui como CEa 
e SMa, respectivamente, pois representam valor referente a um volume de solo (Heil; Schmidhalter, 
2017; Geonics, 2021).

O equipamento foi adaptado a uma caminhonete e as medidas foram coletadas e armazenadas, 
tendo sido georreferenciadas por um GPS Trimble®. Os dados obtidos foram de latitude, longitude 
e elevação (m), além dos valores da SMa e CEa do solo (milisiemens por metro, mS m-1) nas duas 
profundidades, ou seja, 0,5 m e 1 m, coletados a intervalos de um segundo, sendo registrado tam-
bém o número de observações de cada medida. As medidas de CEa e SMa foram realizadas em 
toda a área de estudo, sobrepondo inclusive os pontos de coleta das amostras do solo descritas na 
seção anterior.
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Mapeamento dos dados de sensores proximais

Para o mapeamento dos dados medidos pelo sensor EM38®, os dados de CEa e SMa foram avalia-
dos quanto à distribuição dos valores para teste de normalidade utilizando visualização dos histo-
gramas. Em seguida, foram ajustados semivariogramas (representação gráfica da variação de um 
conjunto de dados em relação à distância indicando ou não a existência de variabilidade espacial, 
segundo Grego et al., 2014) experimentais e empíricos para caracterização da dependência es-
pacial das variáveis quantificadas pelo sensor, utilizando-se as funções presentes no pacote gstat 
do software R®. Depois dos semivariogramas ajustados, utilizou-se o método de interpolação de 
krigagem ordinária utilizando a função krige presente no pacote supracitado, com a resolução do 
mapa de saída em 5 m. (Guastaferro et al., 2010). Para avaliação dos mapas produzidos, foram 
selecionados, aleatoriamente, 500 pontos de CEa e SMa e reservados para validação externa dos 
mapas de sensores proximais produzidos.

Colheita e mapa de produtividade

A produtividade do algodão foi avaliada com colheita mecanizada, utilizando a colhedora de algo-
dão modelo John Deere® CP690 (John Deere, 2021), que possui sistema GreenStar® HarvestDoc® 
integrado. Esse sistema é composto de sensor de rendimento do tipo fluxo ultrassônico, monitor 
de dados (Monitor GreenStar™ 2), cartão de armazenamento de dados (Keycard) e antena re-
ceptora de Sistema de Posicionamento Global (GPS) com sinal diferencial e receptor StarFire™. 
Os dados de produtividade, latitude, longitude e altitude (m) foram gravados em intervalos de 3 
segundos. A avaliação inicial dos dados foi feita usando o software APEX® (John Deere, 2021) e 
exportados em formato shapefile para tratamento, limpeza e filtragem.

A partir dos dados da colhedora, foi possível confeccionar o mapa de produtividade do algodão. 
Para isso foram utilizados 100 pontos de amostragem na safra de 2019, distribuídos em toda a área 
de estudo. Da seleção de pontos de medição da produtividade foram escolhidos, aleatoriamente, 70 
para definição e ajuste da estrutura espacial usando geoestatística. A partir desses 70 pontos, foram 
criados semivariogramas e realizada a espacialização dos dados por meio de krigagem ordinária 
(função krige) com resolução final de 5 m. Por fim, os 30 pontos de produtividade restantes foram 
usados para avaliação da acurácia do mapa gerado por krigagem ordinária.

Modelo Digital de Elevação (MDE)

Para representação da geomorfologia da área de estudo, foi selecionado o modelo digital de ele-
vação (MDE) gratuitamente disponível no site da agência americana Alaska Satellite Facility com 
resolução final de 12,5 m (Alaska Satellite Facility, 2022).

Criação das Zonas de Manejo

Considerando as medidas obtidas nas duas profundidades do sensor proximal, para o trabalho 
foram usadas mais nove variáveis, além dos quatro mapas derivados do sensor EM38®, que foram 
confeccionados a partir do método de krigagem ordinária. Foram utilizados os mapas do MDE, N, 
P, K, Ca, Mg, CTC, argila e areia, bem como o mapa da produtividade do algodoeiro, totalizando 13 
covariáveis para definição de ZMs a partir das diferentes abordagens descritas no objetivo deste 
trabalho. Apesar do pH ter sido mapeado, esse não foi utilizado para definição de ZM.
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A partir dessas 13 covariáveis, foi utilizado o algoritmo de agrupamento por meio da função k-means 
presente nativamente no software R. O número ótimo de zonas de manejo pode ser avaliado segundo 
metodologias estatísticas diversas, tal como o método da “silhueta” (silhouette). Compararam-se os 
números de clusters sugeridos pelo método silhouette a partir da avaliação do índice de Calinski-
Harabasz (Calinski, Harabasz, 1974). Esse último método mensura a variação de todos os centrói-
des de cada agrupamento, a partir do centróide do conjunto de dados completo. O índice Calinski-
Harabasz considera que o número de agrupamentos ideal é aquele que apresenta o maior valor de 
proporção. De acordo com este método, o número ótimo de zonas de manejo foi determinado entre 
quatro e cinco. Assim, para efeitos práticos de implantação na área pelos agricultores, definiu-se 
como sendo quatro um número plausível para operação; portanto, esse número de ZM pode ser 
interpretado como relativo ou subjetivo, uma vez que varia considerando a extensão da área de 
estudo e a viabilidade na sua implantação.

O mapa de produtividade via krigagem ordinária foi utilizado como referência para avaliação dos 
métodos de definição de ZM, que foram: a) ZM somente usando os quatro mapas do EM38®, mapa 
de elevação digital (MDE) e o mapa de produtividade via kmeans; b) ZM utilizando o primeiro com-
ponente da análise de componentes principais (PCA, Principal Componente Analysis) usando os 
quatro mapas do EM38®, o MDE e o mapa de produtividade; e c) ZM a partir dos oito mapas de 
dados de atributos do solo analisados em laboratório.

Para verificação da razoabilidade e da eficiência das zonas de manejo definidas a partir das infor-
mações obtidas pelos mapas de covariáveis, foram utilizados os 100 pontos de produtividade de 
algodão distribuídos pela área de estudo, obtidos da safra de 2019. Cada ponto de produtividade 
recebeu uma classe de ZM referente às zonas distintas pelos métodos descritos acima. A variância 
da média da produtividade de cada classe foi comparada pelo método de análise de variância via 
função AOV nativamente presente no software R.

Resultados e Discussão

Estatísticas e espacialização

Os dados das amostras de solo apresentaram distribuição próxima à normalidade e seus histogra-
mas são apresentados na Figura 3.

Os dados de sensores apresentaram distribuição próxima à normalidade, embora a distribuição 
da frequência tenha indicado maior ocorrência dos valores à esquerda do gráfico (Figura 4A) para 
os dados obtidos pelo EM38-MK2. Segundo Yamamoto e Landim (2013), não há necessidade de 
conversão dos dados caso esse comportamento ocorra. Os semivariogramas ajustados para cada 
uma das propriedades medidas pelo sensor proximal podem ser observados na Figura 4B. Os semi-
variogramas experimentais ajustados para cada um dos atributos avaliados podem ser observados 
na Figura 5.

Os parâmetros de ajustes dos atributos de solo e dados dos sensores são observados na Tabela 1. 
Foi possível observar que os dados das amostras de solo apresentaram valores de alcance, ou 
seja, a distância máxima de dependência espacial, em torno de 120 m. Por sua vez, nos dados do 
EM38®, os valores de alcance, que representam a distância na qual os atributos não apresentaram 
dependência, estiveram entre 400 m e 500 m, com exceção do atributo CEa 1 m, que apresentou 
dependência de 150 m, aproximando-se aos valores dos obtidos para os dados das amostras de 
solo, indicando possível concordância entre dados do sensor e aqueles das amostras laboratoriais.
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Figura 3. Histograma de distribuição de frequência para os atributos químicos e físicos do solo obtidos no campo, talhão 
G, Fazenda Pamplona, Cristalina, GO. N: nitrogênio; P: fósforo; K: potássio; Ca: cálcio; Mg: magnésio; CTC: capacidade 
de troca de cátions.

Figura 4. Condutividade elétrica aparente (CEa), e Susceptibilidade magnética aparente (SMa), com distância entre 
as bobinas de 1,0 m e 0,5 m obtidas pelo sensor EM38®-MK2 no Talhão G da Fazenda Pamplona, Cristalina, GO. A) 
Distribuição dos dados do sensor; B) Semivariogramas em função das distâncias entre bobinas.

A B
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Figura 5. Semivariogramas dos atributos pH, N, K, Ca, Mg, 
CTC, teores de areia e argila coletados no talhão G, Fazenda 
Pamplona, Cristalina, GO, e medidos em laboratório. N: 
nitrogênio; K: potássio; Ca: cálcio; Mg: magnésio; CTC: 
capacidade de troca de cátions.

Tabela 1. Parâmetros de ajustes dos semivariogramas dos atributos de solo avaliados no talhão G, Fazenda Pamplona, 
Cristalina, GO.

Sensor EM38®

CEa  1 m CEa 0.5 m SMa 1 m SMa 0.5 m
Efeito pepita 0,35 110 0,0008 0,0003
Patamar 1 460 0,0035 0,0006
Alcance (m) 150 500 450 397,93
Modelo Matern Esférico Esférico Matern

Atributo do solo
pH N K Ca Mg CTC areia argila

Efeito pepita 0,01 0,00 100 0,00 0,00 0,05 20 1200
Patamar 0,07 0,015 600 0,23 0,05 0,45 700 4700
Alcance (m) 210 120 150 90 130 120 110 110
Modelo Gaussiano Gaussiano Matern Gaussiano Gaussiano Gaussiano Gaussiano Matern

CEa: condutividade elétrica aparente; SMa: suscetibilidade magnética aparente; N: nitrogênio; K: potássio; Ca: cálcio; Mg: magnésio; CTC: capacidade de 
troca de cátions; Efeito pepita ou “nugget effect”: descontinuidade na origem do variograma, correspondendo à diferença entre as amostras de maior proximi-
dade e gerada por microrregionalizações, erros de amostragens ou erros de medidas (Grego; Oliveira, 2015); Patamar ou “sill”: representa o nível de variabili-
dade onde o variograma se estabiliza, correspondendo à diferença entre o ponto de maior correlação ou a origem do variograma e o ponto que teoricamente 
representa a variância populacional e a variabilidade se estabiliza (Grego; Oliveira, 2015); Alcance ou “range”: distância na qual a máxima variabilidade é 
atingida e que corresponde ao aumento da distância entre as amostras (Grego; Oliveira et al., 2015); Modelo: modelos teóricos para ajuste do variograma.
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Durante a etapa de variografia, para a propriedade de CEa 1m foram obtidas duas posições de 
patamares, indicando anisotropia geométrica (Yamamoto; Landim, 2013), que pode ocorrer com 
acúmulo de material argiloso e, consequentemente, maior ocorrência de umidade e óxidos que 
influenciam nos valores de leitura de CEa (Heil; Schmidhalter, 2019). Assim, para preparação do 
modelo de ajuste, foram consideradas as menores distâncias, a fim de representar essas feições no 
mapa de espacialização da CEa 1 m.

O mapa de sensor proximal para o atributo CEa 0,5 m apresentou os maiores valores de condutivi-
dade elétrica na área central, como pode ser visto na Figura 6, enquanto que os menores valores 
apresentaram-se nas bordaduras da área de estudo. Esse efeito pode ser devido à presença de me-
tais ou mesmo de areia nas regiões de bordaduras a norte e a sul, pois são delimitadas pelas estra-
das de acesso e de manobra de máquinas agrícolas. Nas bordaduras a leste e a oeste, localizadas 
em meio à cultura, foram observados, nas análises de solo, os maiores valores para Fe, Zn e Cu, 
tanto nas bordaduras a leste da área de estudo quanto no canto inferior, a oeste. Nessas mesmas 
áreas foram encontrados os maiores valores de areia, em comparação à região central da área.

Estudando a influência de atributos do solo na condutividade elétrica para estimativa de produti-
vidade de leguminosas, Akanji et al. (2018) observaram a influência de metais como Fe, Zn e Cu, 
na CEa obtida na profundidade de 0-15 cm, tendo encontrado correlações variando de 86% a 79% 
(P<0,05), embora não tenha encontrado para areia. É interessante notar a diferença dos valores 
de CEa encontrada utilizando a bobina de 1 m e 0,5 m, refletindo as respostas eletromagnéticas 
possivelmente influenciadas pelos nutrientes disponíveis àquela profundidade. Essas correlações 
necessitam de outros estudos em diferentes profundidades, o que não foi possível de ser realizado 
neste trabalho. 

Figura 6. Mapas interpo-
lados dos dados obtidos 
pelo sensor EM38®-MK2 
nas profundidades de 0,5 m 
e 1 m, coletados no Talhão 
G, Fazenda Pamplona, Cris-
talina, GO, safra 2019. A) 
CEa - condutividade elétrica 
aparente; B) SMa - susceti-
bilidade magnética aparente.

A

B
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Foi possível observar, pela amplitude dos valores obtidos pela CEa na Figura 6, que as diferenças 
podem estar relacionadas ao manejo na área de cultivo, onde, na profundidade de 0,5 m, os valores 
são elevados, possivelmente devido à aplicação de insumos. Já a bobina de 1 m refletiu, em maior 
parte, o comportamento em subsuperfície, inclusive apresentando valor máximo com menor inten-
sidade quando comparado ao mapa de CEa de 0,5 m.

Ainda na Figura 6, também foi possível observar que o mapa de SMa utilizando a bobina de 1 metro 
apresentou valores maiores na região sudoeste, enquanto as bordas dos mapas apresentaram pa-
drões distintos daqueles da propriedade de CEa 0,5 m, possivelmente devido à coleta dos dados de 
sensores proximais ter excedido à área de cultivo e o centro do mapa de CEa 0,5 m estar refletindo 
alguma característica do manejo, enquanto o mapa de SMa 1 m pode estar refletindo, em maior 
parte, as características minerais do solo. É possível observar que a SMa de 1 m representou bem 
os baixos valores centrais do conteúdo de areia no solo (Figura 7), tendo sido observada correlação 
de 49,6% (P < 0,05) entre essas variáveis, conforme apresentado na Tabela 2. Matias et al. (2015) 
avaliaram que a SMa apresentou melhor potencial na caracterização do solo quando utilizados os 
atributos físicos areia, argila e silte, com influência de fatores de formação mineralogia e erosão do 
solo. O mapa de SMa 0,5 m realiza leituras mais rasas e foi menos sensível à granulometria. O mapa 
de SMa 0,5 m apresentou os menores valores também no centro da área de estudo, sendo inversa-
mente similar ao mapa de CEa 0,5 m, o que pode ser confirmado pela correlação inversa superior 
a 43,5% (P < 0,05), conforme visto na Tabela 2. Todos os mapas de atributos químicos e físicos do 
solo, obtidos das amostras coletadas no campo, são apresentados na Figura 7.

A análise de componentes principais (PCA) foi realizada para auxiliar na interpretação das intera-
ções entre a variável produtividade de algodão, os atributos químicos e físicos do solo, além dos 
dados de sensores proximais, sendo apresentado na Figura 8 o gráfico da PCA onde foram plotadas 
as dimensões 1 versus a 2. É possível perceber, no gráfico, que a variável produtividade está acom-
panhando os valores de areia, CTC, SMa 1 m e CEa 0,5 m, enquanto é inversamente proporcional 
às variáveis MDE, argila, SMa 0,5 m, CEa 1 m e P.

O mapa de produtividade do algodoeiro da safra 2019, gerado exclusivamente com dados da co-
lhedora (Figura 9), foi criado para servir como referência na avaliação dos mapas gerados pelas 
metodologias de ZM sugeridas anteriormente. É possível observar que as regiões de tonalidade 
vermelha representam os maiores valores de produtividade de algodão (kg ha-1) enquanto que as 
regiões em azul estão atreladas aos menores valores. Os valores intermediários estão distribuídos 
entre as tonalidades laranja e amarela. A acurácia do mapa de produtividade, utilizando os 30 pon-
tos de validação externa, foi considerada boa e apresentou valor de erro médio de 6,88%.

Os valores das correlações de Pearson entre todas as variáveis podem ser observados na 
Tabela 2. Os dados da CEa de 1 m correlacionaram bem com Mg, apresentando correlações su-
periores a 38%, com elevado grau de significância (P < 0,05). Já a SMa de 0,5 m correlacionou 
bem com CTC e N. Embora o Ca não tenha apresentado correlações com os dados do sensor, este 
elemento apresentou elevada correlação inversa com o conteúdo de argila (r = -0,537) e direta com 
o pH do solo (r = 0,702), o que, nesse caso, auxilia na avaliação nutricional da área e na determina-
ção das condições adequadas à produção. As correlações da areia e argila com a SMa podem se 
dar devido ao manejo do solo, uma vez que tanto a colheita quanto os processos de aplicação de 
adubos geram o revolvimento do solo e promovem o deslocamento de partículas mais leves, como 
é o caso da argila, e a deposição de partículas de areia (Sanchez et al., 2012; Matias et al., 2015).
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Figura 7. Mapas interpolados dos atributos químicos e físicos do solo, obtidos das amostras coletadas no Talhão G, 
Fazenda Pamplona, Cristalina, GO, safra 2019. N: nitrogênio; P: fósforo; K: potássio; Ca: cálcio; Mg: magnésio; CTC: 
capacidade de troca de cátions.

Figura 8. Análise dos componentes principais para os atributos 
de produtividade do algodoeiro e covariáveis obtidos no Talhão 
G, Fazenda Pamplona, Cristalina, GO, safra 2019. CEa: con-
dutividade elétrica aparente; SMa: suscetibilidade magnética 
aparente; N: nitrogênio; P: fósforo; K: potássio; Ca: cálcio; Mg: 
magnésio; CTC: capacidade de troca de cátions.
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Figura 9. Mapa interpolado da produtividade do algodoei-
ro (kg ha-1), obtido com dados de campo para o Talhão G, 
Fazenda Pamplona, Cristalina, GO, safra 2019.

Tabela 2. Correlação de Pearson entre as covariáveis obtidas para a safra 2019 no Talhão G da Fazenda Pamplona, 
Cristalina, GO.

 Prod. CEa-
1m

CEa-
0,5 m

SM-
1.0m

SM-
0.5m pH P K Ca Mg CTC N 

total Areia Argila

Prod. 1

CEa-1m -0,477* 1

CEa-0,5m 0,279 0,092 1

SM-1m 0,441* -0,349* 0,279 1

SM-0,5m -0,434* 0,136 -0,435* 0,392 1

pH -0,181 0,304* -0,378 -0,318 0,335 1

P -0,193 0,479* 0,069 -0,292 -0,094 -0,169 1

K -0,072 0,469* -0,372* -0,283 0,479* 0,692 0,335 1

Ca 0,230 0,228 -0,119 -0,138 0,041 0,702 -0,077 0,516 1

Mg 0,009 0,560* -0,117 -0,389 -0,003 0,315 0,419 0,651 0,321 1

CTC 0,327* -0,128 0,376* 0,115 -0,551* -0,499 0,128 -0,340 0,109 0,225 1

N total 0,212 -0,360 0,315 0,271 -0,668* -0,319 -0,113 -0,254 -0,299 0,117 0,360 1

Areia 0,442* -0,467* 0,169 0,496* -0,243 0,297 -0,241 0,122 0,346 -0,112 -0,223 -0,032 1

Argila -0,369 0,135 -0,217 -0,368 0,198 -0,269 0,089 -0,152 -0,537 -0,187 -0,156 0,101 -0,780 1

MDE -0,012 0,202 -0,610* -0,622* 0,007 -0,080 -0,102 -0,189 0,111 0,081 0,300 -0,018 -0,296 0,162

*Significância (P < 0,05). Prod.: produtividade; CEa: condutividade elétrica aparente; SM: suscetibilidade magnética aparente; N: nitrogênio; P: fósforo; K: 
potássio; Ca: cálcio; Mg: magnésio; CTC: capacidade de troca de cátions; MDE: modelo digital de elevação.

Resultados por método de delineamento das Zonas de Manejo (ZM)

A) ZM a partir de dados do EM38®-MK2, MDE e produtividade

Nesse método, a zona de manejo foi criada a partir dos mapas dos atributos do sensor proximal, 
do MDE e do mapa de produtividade de algodão utilizando o algoritmo de clusterização k-means 
(Figura 10A). O cluster na cor verde representou a borda capturada pelos mapas de sensores, sen-
do associado aos mais baixos valores da produtividade, sendo importante observar que os dados 
dos limites superiores e inferiores foram mensurados para além dos limites da cultura do algodão, 
delimitadas a noroeste e a sudeste por estradas de acesso ao talhão. O cluster preto foi eficiente 
na representação do decaimento da produtividade a oeste do mapa de produtividade, mas ainda 
representando uma produtividade alta, relacionada aqui a 5.200 kg ha-1 - 5.000 kg ha-1, uma vez 
que, no mapa da Figura 9, a produtividade total variou de 3.900 kg ha-1 a 6.300 kg ha-1. Em síntese, 
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pode-se inferir que a cor azul (Figura 10A), que está associada aos mais altos valores, representou 
bem a produtividade, quando comparados aos dados no mapa de produtividade (Figura 9), enquan-
to o cluster laranja mesclou os valores de média e baixa produtividade (canto inferior a nordeste da 
Figura 10A), não sendo adequado, portanto, aos valores baixos na escala da produção.

Figura 10. Mapas para quatro Zonas de Manejo (ZM), produzidos por diferentes métodos de delineamento, para dados 
obtidos na safra 2019, Talhão G, Fazenda Pamplona, Cristalina, GO. A) ZM a partir de dados do EM38®, modelos digitais 
de elevação (MDE) e produtividade do algodoeiro por k-means; B) ZM a partir de mapas de sensor proximal, MDE e 
produtividade do algodoeiro via análise de componentes principais (PCA); C) ZM a partir de mapas de atributos químicos 
e físicos do solo via k-means.
Fonte: Google Earth (2021).

Legenda:           Muito alto          Alto           Médio           Baixo

B) ZM via PCA usando dados do EM38®-MK2, MDE e produtividade

A ZM proposta pela metodologia B foi gerada a partir dos mapas dos dados de sensores proximais, 
do MDE e do mapa de produtividade do algodoeiro. Diferentemente do método anterior (A), os da-
dos foram submetidos à análise de PCA. Apesar da correlação da SMa de 1 m com a produtividade 
e o MDE, seu mapa após o PCA foi desconsiderado do algoritmo por ter apresentado pouca contri-
buição na primeira dimensão, tendo sido usados os outros atributos de sensor.

Esta metodologia representou e distinguiu bem as regiões de maior e menor ocorrência dos valores 
de produtividade, quando comparados os mapas da ZM Baixo e da produtividade. Mais uma vez foi 
observado que a cor azul delineou bem as mais altas produtividades (Figura 10B). Ainda é impor-
tante observar nessa figura que o cluster preto, associado aos valores de alta produtividade, apre-
sentou comportamento circundante ao cluster azul, representando o decréscimo da produtividade, 
mas ainda indicando que a produtividade está alta na área. Esse comportamento também pode ser 
visto na pequena área (em preto) a nordeste, que está circundada por médias produtividades (cor 
laranja). A classe verde agrupou a borda leste com comportamento similar ao inverso da distribuição 
do K e Mg na Figura 7, contemplando os dados da mancha de menor valor a sudeste do mapa de 
referência para a produtividade, apresentado anteriormente na Figura 9.

C) ZM a partir dos mapas dos atributos químicos e físicos do solo.

Essa metodologia considerou todos os mapas de atributos químicos e físicos, que foram escalona-
dos e submetidos ao algoritmo de k-médias (Figura 10C). Apesar do mapa de produtividade do al-
godoeiro não ter sido incorporado ao algoritmo, a identificação das médias e baixas produtividades 
foi muito clara, onde o cluster verde apresentou os menores valores de produtividade, com o canto 
inferior ao sul mais influenciado pela CTC. Os clusters das cores azul e preto representaram bem a 
distribuição da areia, como visto na Figura 7.

A B C
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Análise da variância das Zonas de Manejo

Para avaliar a capacidade de distinção das classes propostas pelos três métodos estudados (A, B 
e C), foram utilizados os 100 pontos do mapa de colheita do algodão. Os valores das médias de 
produtividade por zonas foram comparados utilizando a análise de variância e os resultados, a 95% 
de confiança, são apresentados na Tabela 3.

Tabela 3. Análise de variância para os dados de produtividade do algodoeiro em função das quatro classes de zonas de 
manejo (ZM) para cada um dos métodos propostos. Fazenda Pamplona, Cristalina, GO.

Graus de liberdade Soma de 
quadrados

Quadrados 
médios Valor F Probabilidade 

(>F)
ZM método A

Zonas 3 6545290 2181763 7,996 8,12E-05***
Residuals 97 26466688 272852

ZM método B
Zonas 3 10058471 3352824 14,17 9,91E-08***
Residuals 97 22953508 236634

ZM método C
Zonas 3 6940636 2313545 8,608 4,02E-05***
Residuals 97 26071343 268777

Graus de significância:  0 ‘***’ 0,001 ‘**’ 0,01 ‘*’ 0,05 ‘.’ 0,1 ‘ ’ 1. ZM: zona de manejo.

As ZMs propostas pelos três métodos foram capazes de distinguir as regiões de produtividade. 
Constatou-se que a ZM, obtida via PCA, utilizando os dados de EM38®-MK2, MDE e produtividade, 
apresentou o melhor desempenho, tendo em vista o valor F.

Considerações Finais

A criação de ZMs por meio da incorporação de dados de sensores proximais e remotos permite 
realizar um zoneamento tanto via k-means quanto PCA com eficiência para distinção de classes 
de produtividade do algodoeiro. A melhor eficácia é obtida quando usados os dados, via PCA, do 
sensor, MDE e produtividade do algodoeiro (segundo método).

O uso das ZMs obtidas por dados de CEa e SMa pode estimar com precisão adequada a produti-
vidade do algodoeiro.
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Introdução

A agricultura de precisão tem desenvolvido um conjunto de ferramentas, tecnologias e metodologias 
que permitem ao produtor conhecer a variabilidade espacial e temporal dos fatores de produção e 
do rendimento de grãos em seus talhões, a custos cada vez menores. Muitos desses fatores são 
manejáveis, como por exemplo, aqueles relacionados à fertilidade e à acidez do solo. Nestes ca-
sos, o uso de aplicações de fertilizantes e corretivos a taxa variável pode contribuir para a redução 
da variabilidade destes fatores ao longo do tempo, fazendo-se os ajustes necessários para atingir 
os níveis considerados adequados, de forma homogênea, em toda a área. Uma vez atingido este 
estágio tecnológico, as intervenções passam a ser conforme demanda (em função do rendimento 
de grãos) e para a manutenção dos níveis de fertilidade dentro da faixa adequada. Por outro lado, 
existem fatores importantes para a definição do rendimento de grãos, que não são manejáveis, 
como o tipo de solo, a textura do solo e a topografia do terreno. Desta forma, mesmo após interven-
ções, os talhões continuam a apresentar padrões espaciais de rendimento de grãos relativamente 
permanentes, caracterizando áreas homogêneas do terreno em relação ao potencial produtivo, à 
eficiência de uso de insumos e ao risco de impacto ambiental, definidas, conceitualmente, como zo-
nas de manejo (Bullock et al., 1998; Shanahan et al., 2004; Franz et al., 2020). As zonas de manejo 
podem ser definidas por meio de várias camadas de informação, sendo as mais comuns o mapa 
de colheita de safras anteriores, os atributos do solo (matéria orgânica e textura), a topografia, os 
índices de vegetação das culturas e a condutividade elétrica aparente do solo (Bullock et al., 1998; 
Kravchenko; Bullock, 2000; Schepers et al., 2000; Fridgen et al., 2004; Shanahan et al., 2004; Brock 
et al., 2005; Jaynes et al., 2005; Li et al., 2013; Kuiawski et al., 2017; Gavioli et al., 2019; Breunig 
et al., 2020; Franz et al., 2020). Análises de agrupamento destas variáveis permitem estabelecer 
zonas com potenciais produtivos relativos que se repetem ao longo dos anos. A classificação das 
zonas de manejo em níveis de potencial produtivo permite a utilização de estratégias diferenciadas 
que visam a otimizar os recursos e a aumentar a rentabilidade do talhão de produção. 

De forma geral, o potencial produtivo está associado a condições ambientais (posição geográfica, 
solo e clima), práticas de manejo (época de semeadura, taxa de semeadura e espaçamento entre li-
nhas), atributos genéticos (cultivar e grupo de maturidade relativa) e suas interações (Evans; Fisher, 
1999; Rowntree et al., 2013; Van Roekel et al., 2015; Franz et al., 2020). Em escala de campo, as 
práticas de gestão são aplicadas como estratégia para reduzir a diferença entre os rendimentos 
reais e os potencialmente alcançáveis, ou seja, produzir sob gestão ideal (Van Ittersum et al., 2013; 
Bunselmeyer; Lauer, 2015; Sentelhas et al., 2015). Do ponto de vista das práticas de gestão, a cor-
reção da fertilidade é um dos principais fatores controlados pelos produtores. Consequentemente, 
muitos estudos foram conduzidos no Brasil sobre o efeito da fertilidade nos rendimentos de grãos 
da soja e do milho, identificando valores de referência para condições variáveis de solo e clima 
(Pavinato et al., 2017). Neste contexto, o uso da taxa variável de insumos e corretivos é bastante 
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atrativo como estratégia gerencial e econômica, devido aos resultados previamente obtidos. No en-
tanto, ainda existe pouca informação sobre a interação destas práticas em zonas de manejo defini-
das por análise de grupamento, considerando várias camadas de informações.

Desta forma, uma vez definidas as zonas de manejo em escala de talhão, é importante avaliar se 
os parâmetros previamente estabelecidos podem ter comportamento alterado em função das zonas 
de manejo. Atualmente, pouco se sabe sobre a influência da fertilidade do solo em zonas de manejo 
definidas por análise de grupamento sobre o potencial de rendimento para a soja e o milho em ta-
lhões de produção comercial no Brasil. Normalmente, os produtores têm dúvida sobre a quantidade 
a ser aplicada de calcário e gesso considerando que existem zonas de manejo com potenciais pro-
dutivos diferentes dentro dos talhões. Uma melhor compreensão sobre este tema poderia melhorar 
as taxas de aplicação por zonas de manejo dentro de um talhão, podendo causar impactos positivos 
na rentabilidade. Neste sentido, o presente trabalho propôs uma metodologia de análise do ambien-
te de produção em um talhão típico de produção de soja e suas possíveis interações com interven-
ções realizadas na fertilidade do solo por meio de aplicação de diferentes proporções de calcário e 
gesso, em relação a um tratamento de referência, utilizando uma metodologia de experimentação 
on-farm e de análise de agrupamento para definição de zonas de manejo.

Material e Métodos

Este trabalho foi desenvolvido em uma área piloto experimental na região de Campo Mourão, PR, 
em um talhão da Fazenda Indaiá (Figura 1), de propriedade do Sr. Fernando Greggio, cooperado da 
Coamo Agroindustrial Cooperativa. A Fazenda Indaiá tem uma área total de 900 ha e é considerada 
de nível tecnológico elevado, sendo representativa dos sistemas de produção utilizados na região 
de Campo Mourão. A Coamo teve participação direta na definição técnica e na condução operacio-
nal, participando com equipes treinadas para coleta de amostras de solo georreferenciadas e para 
calibração dos equipamentos na aplicação de insumos a taxa variável.

Figura 1. Imagem aérea da Fazenda Indaiá, 
Campo Mourão, PR, com a identificação dos 
talhões. Embrapa/Coamo. 
Fonte: Google Earth (2017).
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Para o desenvolvimento do trabalho, em fevereiro de 2017, após a colheita da soja, a área experimen-
tal piloto, definida como Talhão 3 (24°2’36,57”S e 52°26’39,54”W), que tem área de 65 ha, foi subme-
tida a uma série de procedimentos de caracterização e análise. Para caracterização do solo, foi reali-
zada uma amostragem utilizando um grid regular de 1 ha, conforme ilustrado na Figura 2. O número 
de subamostras utilizadas e de camadas amostradas seguiu a estratégia apresentada na Figura 3.

Figura 2. Mapa de pontos de coleta 
de amostras de solo em fevereiro de 
2017, na área experimental “Talhão 3” 
da Fazenda Indaiá, Campo Mourão, PR. 
Embrapa/Coamo, 2017. 
Fonte: Google Earth (2017).

A condutividade elétrica do solo (CEa) foi avaliada em 5 de setembro de 2017, após a colheita do 
milho de segunda safra, nas profundidades de 0,0-0,3 m e 0,0-0,9 m, por meio do sensor de contato 
direto Veris 3100® e respectivo sistema de aquisição de dados. O equipamento utiliza, como senso-
res, seis eletrodos conectados a discos de corte lisos, que penetram no solo (Figura 4). Dois discos 
emitem corrente elétrica alternada no solo, enquanto os outros quatro discos (um par para cada pro-
fundidade) medem a diferença de potencial resultante, que é proporcional a CEa do solo. O sistema 
de coleta de dados do equipamento grava os valores de CEa (expressos em mS m-1) em intervalos 

Figura 3. Estratégia esquemáti-
ca de amostragem de solo para 
caracterização química e granu-
lométrica do solo em talhão da 
Fazenda Indaiá, Campo Mourão, 
PR. Embrapa/Coamo, 2017.
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de 1 s, simultaneamente para as duas camadas. A avaliação da CEa foi realizada em faixas distan-
ciadas 10 m entre si, com largura de 2,35 m, correspondente à largura do equipamento.

Com base na análise química e granulométrica do solo realizada em fevereiro de 2017, em setem-
bro de 2017, após a colheita do milho de segunda safra, foi implantado um experimento no qual 
foram combinadas a aplicação de doses de calcário e de gesso. Foram combinados três níveis de 
calagem (0, 3.000 kg ha-1 e 6.000 kg ha-1) e três níveis de gesso (0, 50 e 100 vezes o teor de argi-
la). Adicionalmente, foi incluído um tratamento que representava a indicação baseada nos critérios 
estabelecidos pela Coamo em seu programa de agricultura de precisão, que representou uma dose 
de 4.000 kg de calcário ha-1, necessária para atingir uma saturação por bases de 75%, e a dose de 
gesso (em kg/ha) seguindo o critério de multiplicação por 50 vezes o teor de argila. A saturação por 
bases média na área experimental, antes da aplicação dos tratamentos, era de 38%. As doses de 
3.000 kg ha-1 e de 6.000 kg de calcário ha-1 representaram doses equivalentes às necessárias para 
atingir 65% e 90% da saturação por bases, respectivamente. A dose de gesso de 100 vezes o teor 
de argila representou o dobro da dose atualmente indicada. As parcelas tinham dimensões de 30 m de 
largura por 60 m de comprimento e foram estabelecidas no sentido longitudinal do talhão. As parcelas 
foram estabelecidas virtualmente em software de informações geográficas (QGIS, 2022) e implan-
tadas no campo por meio de GPS com sinal RTX de precisão submétrica. Os tratamentos foram 
aplicados utilizando um caminhão distribuidor disponibilizado pela Coamo, após ensaio de calibra-
ção usando nove bandejas uniformemente distribuídas na faixa de aplicação. A faixa de aplicação 
foi ajustada em 10 metros para o ajuste da dose, tanto para o calcário quanto para o gesso, o que 
representou três passadas do equipamento para aplicação das doses.

Os tratamentos foram aplicados em 19 blocos uniformemente distribuídos no talhão. Os níveis de 
calcário foram repetidos em seis blocos constituídos por 16 parcelas (Figura 5). Os níveis de gesso 
foram aplicados dentro de cada bloco de calcário (Figura 6).

A topografia do terreno foi caracterizada com base nos dados de altimetria coletados pelo sistema 
de posicionamento global (GPS) embarcado na colhedora automotriz que realizou a colheita da soja 
na safra 2016/2017. Os dados de altimetria foram reamostrados (grade 20 m x 20 m) e modelados 
por geoestatística para suavizar valores associados ao microrrelevo (curvas de nível, por exemplo), 

Figura 4. Diagrama esquemático 
do funcionamento do equipamento 
Veris 3100 utilizado para quantifi-
car a condutividade elétrica apa-
rente do solo (CEa) em talhão da 
Fazenda Indaiá, Campo Mourão, 
PR. Embrapa/Coamo, 2017.
Fonte: Inamasu et al. (2007).
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gerando o modelo digital do terreno (MDT) com resolução de dez metros. O mapa de declividade do 
talhão foi gerado em um software de informações geográficas (QGIS, 2022) a partir do MDT. 

Figura 5. Mapa de aplicação de calcário 
(kg ha-1) em experimento on-farm no 
“Talhão 3” da Fazenda Indaiá, Campo 
Mourão, PR. Embrapa/Coamo, 2018.

Figura 6. Mapa de aplicação de gesso (kg ha-1) em 
experimento on-farm no “Talhão 3” da Fazenda In-
daiá, Campo Mourão, PR. Embrapa/Coamo, 2018.
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Mapas do rendimento de grãos da soja foram obtidos nas safras 2016/2017 e 2017/2018 (cultivar de 
soja BS 2606 IPRO). A soja foi semeada em 05/10/2016 e 12/10/2017, por meio de uma semeadora 
adubadora tratorizada, utilizando espaçamento de 0,5 m entre linhas e uma população aproximada 
de 250.000 plantas ha-1. A adubação de base foi realizada de acordo com os resultados da análise 
de solo. A implantação e o manejo da lavoura, assim como os tratamentos fitossanitários, foram 
realizados de acordo com as indicações da pesquisa para a região (Seixas et al., 2020). Nos dias 
08/02/2017 e 07/03/2018 foram realizadas as colheitas do talhão com uma colhedora automotriz 
modelo S680 (John Deere®), equipada com plataforma de 10,5 m e sensores de fluxo e de umidade 
e GPS. Os dados obtidos foram filtrados manualmente para eliminar dados discrepantes e inconsis-
tentes, tais como aqueles obtidos pela passagem da automotriz sobre áreas já colhidas ou obtidos 
com plataforma parcialmente utilizada. Os dados foram convertidos para a unidade de sacas de 60 
kg ha-1 a 13% de umidade. 

Resultados e Discussão

Os métodos para delinear zonas de manejo (ZMs) podem variar em função das camadas de infor-
mações utilizadas e das técnicas para criar os seus limites (Gavioli et al., 2019). Alguns exemplos 
incluem a análise de agrupamento multivariada utilizando mapas de rendimento de grãos das cul-
turas, condutividade elétrica aparente do solo ou fertilidade do solo, classes de solo e propriedades 
da paisagem, índices vegetativos da cultura e sua estabilidade temporal obtidos por sensoriamento 
remoto e identificação da estabilidade do rendimento de grãos usando variância temporal (Li et al., 
2013; Franz et al., 2020). As ZMs são definidas como áreas homogêneas do terreno em relação ao 
potencial produtivo, à eficiência de uso de insumos e ao risco de impacto ambiental. 

A Figura 7 apresenta os mapas dos atributos medidos (rendimento de grãos nas duas safras, al-
timetria, declividade, condutividade elétrica aparente do solo e teor de argila), os quais foram uti-
lizados na análise de agrupamento de dados para a definição das zonas de manejo (regiões com 
características semelhantes em relação aos atributos medidos). Preliminarmente, os dados foram 
submetidos à análise de distribuição normal pelo teste de K2 e, posteriormente, modelados por 
meio de krigagem (método geoestatístico para interpolação de dados), utilizando o software Vesper 
(Variogram Estimation and Spatial Prediction plus ERror) (Oliveira et al., 2015). Para seleção dos 
melhores modelos ajustados aos semivariogramas experimentais, foi utilizado o coeficiente de cor-
relação entre os valores krigados e medidos, obtido por meio da validação cruzada (índice AIC). 
A seguir, os dados krigados foram utilizados para criar mapas com resolução espacial de 10 me-
tros. Foi utilizado o algoritmo de agrupamento hierárquico de dados Flexible Beta (Lance; Williams, 
1967), seguindo protocolos desenvolvidos no programa SAS (SAS Institute, 2001). Esse algoritmo 
realizou o agrupamento dos dados com base na similaridade entre eles, levando em consideração o 
cálculo pela métrica baseada na distância euclidiana. As distâncias foram obtidas a partir dos eixos 
principais que corresponderam a, pelo menos, 95% da variabilidade dos atributos utilizados na aná-
lise de componentes principais (PCA). A análise foi direcionada para a geração de dois grupos. Os 
grupos obtidos na análise de agrupamentos de dados foram classificados como zonas de manejo 
sítio-específico (Figura 7).

Os dados de rendimento de grãos da soja da safra 2017/2018 foram calculados por parcela ex-
perimental em função dos tratamentos de calcário e de gesso aplicados em setembro de 2017, e 
foram analisados considerando as duas zonas de manejo identificadas no talhão. A comparação 
entre as zonas e os tratamentos foi realizada por meio de análise de contrastes e de regressão, 
respectivamente.
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A altimetria e a declividade de talhões de produção têm forte influência sobre a dinâmica da água 
no perfil do solo. Isso é claramente observado pelo posicionamento das diferentes classes de solos 
em uma topossequência. Assim, para os solos derivados do basalto na região noroeste do Paraná, 
é comum a ocorrência do Latossolo Vermelho distroférrico, bem drenado, localizado nas cotas mais 
altas, com declividade de até 8%, e o Nitossolo Vermelho distroférrico, ou a transição entre estas 
classes, em cotas mais baixas e com declividade mais acentuada. Essa influência da topografia 
sobre as classes de solos e, consequentemente, sobre a dinâmica da água, determina padrões de 
comportamento para as espécies cultivadas. Por exemplo, é comum observar crescimento maior 
da soja nas partes mais baixas do talhão, o que pode levar ao acamamento e a maior dificuldade 
para os tratos culturais de pragas e doenças nessas regiões. Por outro lado, o milho de segunda 
safra, normalmente, tem apresentado maior rendimento de grãos nessas regiões, provavelmente 
associado a maior retenção de água no outono (abril, maio e junho). Em estudo recente, Franz et al. 
(2020), usando abordagens de Regressão Linear Múltipla (MLR), quantificaram que a localização 
associada à topografia dentro do talhão tinha entre 60% e 85% da importância relativa para modelar 
padrões de rendimento de grãos das culturas.

No presente estudo, a altimetria, a declividade, a textura do solo e a condutividade elétrica foram 
bem relacionadas e foram determinantes para o estabelecimento de duas zonas de manejo com 
características específicas dentro do talhão avaliado (Figura 7).

A Zona 1, localizada na parte mais alta do talhão, foi mais produtiva em ambas as safras de soja avalia-
das e apresentou menor teor de argila, menor declividade e menor condutividade elétrica do que a Zona 
2 (Figuras 7 e 8). Esse padrão de comportamento do rendimento de grãos foi associado a fatores não 
manejáveis do talhão, como elevação, declividade, textura e, possivelmente, o tipo de solo nas diferentes 

Figura 7. Mapas de variabilidade espacial do rendimento de grãos (sacas ha-1) de soja nas safras 2016/2017 e 2017/2018, 
da elevação, da declividade, do teor de argila e da condutividade elétrica (CEa) em duas camadas (0-30 cm e 0-90 cm) na 
área experimental “Talhão 3” da Fazenda Indaiá, Campo Mourão, PR. A linha branca nos mapas de rendimento de grãos e 
a linha preta nos mapas de atributos do solo indicam a separação entre as zonas de manejo identificadas no talhão (Zona 
1 do lado esquerdo e Zona 2 do lado direito do talhão).
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zonas, já que a aplicação dos tratamentos de calcário e gesso em setembro de 2017 provocou apenas 
discretas mudanças no padrão de rendimento de grãos do talhão na safra 2017/2018 (Figuras 7, 8 e 9). 
Isso indica que as características intrínsecas das zonas de manejo foram mais importantes para a deter-
minação do padrão de rendimento de grãos do que a aplicação dos corretivos de acidez.

Figura 8. Valores médios por zona de manejo (Zona 1 e Zona 2) do rendimento de grãos da soja nas safras 2016/2017 e 
2017/2018, da elevação, da declividade, do teor de argila e da condutividade elétrica em duas camadas (0-30 cm e 0-90 
cm) na área experimental “Talhão 3” da Fazenda Indaiá, Campo Mourão, PR.

A aplicação de calcário apresentou resultados semelhantes para as duas zonas de manejo, pois 
ambas atingiram o máximo rendimento de grãos com a aplicação de calcário para elevar a satura-
ção por bases para 65%. No entanto, a aplicação de doses maiores de calcário teve pouco efeito 
sobre o rendimento de grãos na Zona 1, enquanto que reduziu o rendimento de grãos na Zona 2 
(Figura 9). A aplicação de gesso, por sua vez, não apresentou efeito sobre o rendimento de grãos 
na Zona 1, enquanto que reduziu o rendimento de grãos na Zona 2 (Figura 10). Os resultados indi-
caram que a indicação de calcário deveria ser baseada na aplicação da dose equivalente à neces-
sária para a elevar a saturação por bases a 65%, sem a aplicação de gesso, pois não foi observada 
interação entre a aplicação combinada de calcário e gesso.

Figura 9. Rendimento de grãos da soja (à esquerda) e diferença de rendimento de grãos em relação à média do talhão 
(à direita) em função de doses de calcário para elevar a saturação por bases a 65%, 75% e 90% em zonas de manejo 
delineadas no talhão 3 da Fazenda Indaiá, Campo Mourão, PR. Dados da safra 2017/2018.



42 DOCUMENTOS 201

A definição de zonas de manejo, neste estudo, indicou que esta metodologia é adequada para de-
finir a variabilidade do potencial produtivo associada a fatores não manejáveis. As recomendações 
atuais para o manejo da acidez mostraram-se adequadas para a tomada de decisão em relação ao 
uso de corretivos. A identificação da variabilidade do potencial produtivo, associada a fatores não 
manejáveis, abre a possibilidade de manejo sítio-específico associado à aplicação a taxa variável 
de outros insumos além de fertilizantes e corretivos, como, por exemplo, sementes. Existem infor-
mações que indicam que a densidade de sementes de soja e milho pode ser melhor ajustada ao 
potencial produtivo de diferentes ambientes (Shanahan et al., 2004; Hörbe et al., 2013; Corassa 
et al., 2018; Assefa et al., 2016; Carciochi et al., 2019). A experimentação on-farm pode ser uma 
ferramenta útil para testar esta hipótese em zonas de manejo com diferentes potenciais produtivos, 
como as delineadas no talhão 3 da Fazenda Indaiá.
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Estudo de Caso 3 – Estratégias de Adubação no 
Sistema Soja/Milho Segunda Safra, Com ou Sem 
Braquiária Como Planta de Cobertura em Consórcio 
com o Milho, na Fazenda Decisão, Unaí, MG
Álvaro Vilela de Resende
Jeferson Giehl
Eduardo de Paula Simão
Ziany Neiva Brandão
Sandro Manuel Carmelino Hurtado
Célia Regina Grego

Introdução

No âmbito do projeto “Tecnologias Habilitadoras para Automação e AP: Sistemas de produção agrí-
cola em grande escala (Embrapa 11.14.09.001.01.04.003)”, a estrutura de pesquisa on-farm vem 
sendo utilizada para um estudo de monitoramento e aprimoramento da adubação com a utilização 
de índices de vegetação obtidos por sensor ativo de dossel e imagens de satélite. Os esforços para 
aplicação do sensoriamento de lavouras para tomada de decisão no dimensionamento do uso de 
corretivos e fertilizantes ainda esbarram em limitações que prejudicam sua efetividade. Isso se deve 
principalmente à gama de fatores ambientais, biológicos e de manejo agronômico que interferem na 
nutrição das plantas e, consequentemente, nos seus padrões espectrais. 

O efeito residual cumulativo das adubações, ao longo do tempo, tem condicionado áreas de produ-
ção no Cerrado que já apresentam disponibilidade de nutrientes em níveis adequados a altos, ca-
racterizando ambientes de fertilidade construída. É comum verificar, por meio de experimentos em 
lavouras, baixa resposta à adubação em áreas bem conduzidas, o que certamente está relacionado 
aos estoques de nutrientes e tamponamento desses ambientes (Resende et al., 2019). 

A filosofia da adubação de restituição, baseada na reposição apenas das quantidades de nutrientes 
exportadas nas colheitas, é sugerida como uma estratégia para uso racional de fertilizantes em so-
los de alta fertilidade. E, na chamada adubação de sistema, visa-se a compatibilizar o atendimento 
das demandas das culturas que integram o sistema de produção com a flexibilização ou maior fa-
cilidade operacional na condução das lavouras. Todavia, tanto a adubação de restituição quanto a 
de sistema representam tecnologias em evolução, ainda em fase de ajustes adaptativos conforme 
os condicionantes edafoclimáticos regionais, as características das culturas envolvidas e o perfil de 
funcionamento de cada fazenda.

Um grande desafio atual para técnicos e agricultores é a busca de meios para manter ou aumentar o 
potencial produtivo e a qualidade do solo no Sistema Plantio Direto (SPD) no Cerrado. Nesse sentido, 
tem-se introduzido espécies forrageiras como as do gênero Urochloa (sin. Brachiaria) em consór-
cios com culturas produtoras de grãos (milho e soja), com o propósito de diversificação ecológica, 
ciclagem de nutrientes e incremento na produção de palhada.

Apresenta-se, a seguir, uma estratégia de experimentação estabelecida buscando avanços na pes-
quisa em condições realistas, em um sistema de produção comercial soja/milho segunda safra, 
com ou sem a inclusão da braquiária ruziziensis (Urochloa ruziziensis) como planta de cobertura 
em consórcio com o milho.

https://sistemas.sede.embrapa.br/ideare/pages/submissao/acompanhamentoatividade/inicial.jsf
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Material e Métodos

Tratamentos e operacionalização da pesquisa on-farm 

Foram implantados os tratamentos descritos na Tabela 1, aplicados ao sistema soja/milho segunda safra, 
com ou sem a inclusão da braquiária ruziziensis como planta de cobertura em consórcio com o milho. 
Graças ao ferramental de Agricultura de Precisão (AP), os tratamentos puderam ser acomodados em 
um ambiente de lavoura comercial, ocupando metade da área de um talhão de 50 hectares da Fazenda 
Decisão, Unaí, MG (16º24’49,03” S; 47º17’55,68” W; altitude de 992m). As premissas e hipóteses cientí-
ficas do estudo não serão aqui apresentadas, uma vez que não são foco do conteúdo desta publicação, 
que é o desenvolvimento/validação/indicação de metodologias para realização de experimentos on-farm.

Tabela 1. Tratamentos estabelecidos em experimentos on-farm, no sistema soja/milho segunda safra, com e sem braqui-
ária como planta de cobertura. Fazenda Decisão, Unaí, MG.

Tratamento
1. Controle sem adubação 
2. Adubação N-P2O5-K2O de restituição
3. Adubação N-P2O5-K2O de restituição – 30% 
4. Adubação N-P2O5-K2O de restituição + 30%
5.  Adubação N-P2O5-K2O padrão da fazenda
6. Adubação N-P2O5-K2O padrão da fazenda + 30% 
7. Adubação P2O5-K2O do sistema aplicada toda na soja

Localizada no Noroeste de Minas Gerais, região representativa de produção de grãos em SPD no 
Cerrado, a Fazenda Decisão caracteriza-se pelo grau elevado de adoção de tecnologia, dispõe de 
maquinário moderno e oferece apoio operacional para a implantação e tratos culturais de experi-
mentos. Um diferencial importante é a receptividade dos proprietários, gerentes e operadores a 
inovações tecnológicas relacionadas à automação do processo produtivo e protocolos informatiza-
dos, porém sem desprezar o zelo das pessoas mesmo nas práticas de manejo cultural mais ele-
mentares. Uma fazenda parceira com essas qualidades é fundamental para o êxito em pesquisas 
on-farm, tendo em vista que a experimentação não deixa de ser um conjunto de ações estranhas ao 
cotidiano dos envolvidos na sua operacionalização a campo. Por serem alheias à rotina do proces-
so produção de grãos, muitas dessas ações exigem novos aprendizados, além de mais atenção e 
paciência por parte dos empregados da fazenda, sob pena de comprometer o alcance dos objetivos 
da pesquisa.

As atividades on-farm foram iniciadas na safra 2018/2019, em um talhão com Latossolo Vermelho 
Amarelo muito argiloso, que vem sendo utilizado com culturas anuais há mais de 20 anos, maneja-
do em SPD. A disposição das parcelas seguiu o delineamento de blocos casualizados, com quatro 
repetições. As dimensões foram definidas conforme as bitolas do maquinário disponível e visando a 
que as parcelas tivessem tamanho suficiente para a obtenção de imagens com resolução espacial 
adequada a modalidades de sensoriamento remoto para fins de AP, como as advindas dos sen-
sores gratuitos dos satélites Sentinel 2A e 2B. Assim, a largura de cada parcela foi de 30 metros, 
correspondendo a uma passada de equipamento autopropelido de distribuição a lanço de fertilizan-
tes, quatro passadas de semeadora (15 linhas espaçadas de 0,5m) e uma passada de pulverizador 
autopropelido (Figura 1), sendo o comprimento definido em 150 metros.
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Figura 1. Equipamentos utilizados em experimentação on-farm na Fazenda Decisão, Unaí, MG. A) autopropelido de 
distribuição a lanço de fertilizantes, regulado para aplicação em faixas de 30m, correspondendo à largura das parcelas; B) 
tela do monitor do sistema de distribuição de fertilizantes a taxa variável, na qual podem ser visualizadas as parcelas ex-
perimentais em retângulos de cores diferentes (doses de adubo) e a “Linha AB” demarcando o alinhamento a ser seguido 
no campo; C) semeadora de 15 linhas dotada de sistema de distribuição de fertilizante a taxa variável no sulco, com 7,5m 
de largura; e D) pulverizador autopropelido com dispositivos de distribuição de sementes de braquiária acoplados à barra 
de pulverização, regulado para aplicações em faixas de 30 metros de largura.

A demarcação das parcelas foi realizada a partir da captura das coordenadas geográficas nos 
quatro vértices de um retângulo delimitando os contornos da área do talhão, dentro da qual seriam 
instalados os experimentos. Com um dos equipamentos da fazenda dotado de sistema de guia por 
satélite, foi traçada, no campo, uma linha de base virtual (Linha AB), que balizou o sentido de deslo-
camento posterior de todo o maquinário necessário, ao longo do período de condução experimental. 
Ou seja, com essa Linha AB estabeleceu-se o alinhamento de passadas de todos os equipamentos 
empregados durante a experimentação. De posse dos arquivos geoespacializados de contorno da 
área e da Linha AB, foi possível alocar as parcelas e, posteriormente, gerar os mapas de prescrição 
dos tratamentos de adubação com as respectivas doses de nitrogênio (N), fósforo (P) e potássio 
(K) a serem aplicadas em cada cultivo de soja e/ou milho (Figura 2). Para a geração dos shapes de 
contorno da área, foi utilizado o software Trackmaker® e a confecção dos mapas de prescrição foi 
realizada no QGis 2.18, software SIG opensource. Foram criados arquivos no formato de shapefile, 
compatíveis para o reconhecimento pelos sistemas de aplicação de insumos em taxa variável ins-
talados nos equipamentos da fazenda.

As primeiras atividades realizadas, de acordo com a conformação das parcelas e tratamentos no 
campo, foram a aplicação da adubação com K a lanço em pré-semeadura e, cerca de um mês de-
pois, a operação de semeadura da soja, na qual efetuou-se também a adubação com P (fonte MAP) 
no sulco. Na sequência, foi feita a marcação, com GNSS – Global Navigation Satellite System – por-
tátil (GPS - Garmin GPSMAP 64s®), de pontos de checagem de limites das parcelas e das extremida-
des das linhas inicial e final dos experimentos, conferidos com as passadas da semeadora. Nessas 
extremidades, adicionalmente, foram fixadas estacas, enterradas até o nível do solo, e bandeiras.
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Figura 2. Experimento on-farm 
na Fazenda Decisão, Unaí, MG. 
A) Definição do contorno da área 
experimental e marcação da Linha 
AB; B) Alocação espacial das par-
celas com suas dimensões finais; 
C) Sorteio dos tratamentos com 
quatro repetições nos experimen-
tos incluindo ou não braquiária no 
sistema soja/milho segunda safra; 
e D) Mapa dos tratamentos, como 
aplicado, na adubação de base 
(MAP) da soja na safra de verão 
2018/2019.
Fonte: (A e B) Google Earth (2018).
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Esses procedimentos mostraram-se imprescindíveis para a orientação correta do maquinário nos 
cultivos subsequentes, tendo em vista a ocorrência de certa divergência (chegando a até 2 metros 
de diferença) dos pontos definidos no campo, no primeiro cultivo, em relação ao indicado nos dispo-
sitivos de guia por satélite dos diferentes equipamentos, ao longo do tempo. Limitações de precisão 
no posicionamento de máquinas por satélite são relativamente frequentes nas fazendas brasileiras, 
podendo ser atribuídas a erros dos sistemas GNSS com relação à órbita dos satélites, à refração e 
reflexão do sinal, assim como do sistema de correção diferencial de sinal utilizado pela fazenda, e, 
também, a diferenças do sinal captado entre os dispositivos de guia instalados nos equipamentos 
agrícolas. Obviamente, para atividades de experimentação, tais limitações são fatores críticos, o 
que reforça a necessidade de pontos de controle fixos no campo.

Tanto a soja quanto o milho foram cultivados em espaçamento de 50 cm entre linhas. Para preser-
var os limites das parcelas, a semeadura de cada novo cultivo foi sobreposta aos sulcos da cultura 
anterior, o que foi possível graças ao sistema de navegação por satélite, auxiliado com a checagem 
da estaca de demarcação fixa na linha inicial dos experimentos. A braquiária foi semeada a lanço, 
com mecanismos distribuidores acoplados ao pulverizador, antecedendo a semeadura do milho. 

Avaliações espacializadas e tratamento de dados 

Para as finalidades do estudo em Unaí, MG, foi feita marcação, com GNSS portátil, de um ponto 
central em cada parcela, a fim de possibilitar avaliações fitotécnicas e amostragens orientadas, de 
modo a serem obtidos dados experimentais em subáreas livres de interferências/contaminações 
que normalmente ocorrem nas zonas de transição entre as parcelas/tratamentos (ex: deriva de grâ-
nulos de adubo no sentido do vento durante as aplicações a lanço). Como medida de segurança e 
para aferição das mensurações automatizadas, sempre que possível, também se adotou o procedi-
mento de “avaliações manuais” em parcelas de pequenas dimensões, nos moldes da experimenta-
ção tradicional, utilizando o GNSS para alcançar as imediações dos pontos centrais georreferencia-
dos, sempre considerando um raio máximo de até 10 m em torno de cada ponto central (Tabela 2).

Tabela 2. Operações automatizadas e manuais na experimentação on-farm conduzida na Fazenda Decisão, Unaí, MG.

Operação mecanizada, automatizada ou remota Operação manual no centro das parcelas
Aplicação da adubação de base (P) a taxa variável no sul-
co, via semeadora.

Identificação de estádios fenológicos, avaliações de estan-
de e de altura de plantas.

Aplicação da adubação com K a taxa variável, a lanço, via 
distribuidor autopropelido.

Medidas de clorofilômetro e de índice de vegetação com 
equipamentos portáteis.

Aplicação da adubação com N a taxa variável, a lanço, via 
distribuidor autopropelido.

Amostragem foliar para monitoramento do estado nutricio-
nal das culturas.

Semeadura de braquiária a lanço, via dispositivos acopla-
dos em pulverizador autopropelido.

Colheita em pequenas parcelas para aferição do rendi-
mento de grãos.

Tratos culturais requeridos no manejo das culturas (con-
trole fitossanitário e outros).

Quantificação de palhada/cobertura do solo após as co-
lheitas.

Aquisição de imagens e de índices de vegetação, da área 
em estudo, por satélite ou drone. Amostragem de solo para monitoramento da fertilidade.

Mapeamento de colheita por monitor/sensores acoplados 
à colhedora.
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A descrição de atividades na Tabela 2 permite a percepção de como se conjugaram operações me-
canizadas, automatizadas ou remotas com procedimentos realizados manualmente, para a condu-
ção e avaliações dos experimentos, de acordo com as possibilidades e condicionantes da fazenda 
e os objetivos da pesquisa no caso em questão. A estratégia adotada permitiu o monitoramento de 
variáveis tanto de forma massal, na área total dos experimentos, quanto em avaliações pontuais, 
na parte central das parcelas. Assim, por exemplo, foram obtidos índices de vegetação (ex: Índice 
de Vegetação por Diferença Normalizada – NDVI), por meio de imagens de satélite do talhão com 
os experimentos, e por sensor portátil (GreenSeeker®) diretamente no campo. No caso da avaliação 
do rendimento de grãos, foram colhidas, manualmente, quatro linhas de 3 metros de comprimento 
na área central das parcelas. Em seguida, realizou-se a colheita em área total, monitorada com os 
dispositivos da colhedora da fazenda, permitindo, posteriormente, gerar o mapa de rendimento de 
grãos da cultura.

A implantação dos dois experimentos (com ou sem inclusão da braquiária no sistema soja/milho 
segunda safra), em delineamento de blocos inteiramente casualizados, possibilitou que tanto os da-
dos coletados manualmente nas parcelas quanto os derivados de imagens de satélite e de drones, 
ou de monitoramento da colheita, fossem submetidos à análise de variância e a testes estatísticos 
tradicionais. Para isso, os dados provenientes de imagens, após serem tratados, permitiram a con-
fecção de mapas de índices de vegetação (Figura 3) e valores pontuais foram “extraídos” com uso 
do geoprocessamento. Adicionalmente, para estudo da variabilidade espacial, os dados de imagens 
e de colheita passaram por análise geoestatística e preparação de mapas após interpolação por 
krigagem, utilizando-se softwares proprietários como Surfer e ArcGis.

Dados médios em um raio de até 20 metros em torno do ponto central das parcelas foram extraí-
dos dos mapas, possibilitando comparar as medidas estimadas nos mapeamentos com as obtidas 
manualmente. Entende-se que essa flexibilidade de tratamento estatístico na pesquisa on-farm foi 
vantajosa, ao permitir a complementaridade de interpretação por diferentes formas de abordagem 
na análise de dados de interesse agronômico. Além disso, esses procedimentos comparativos fo-
ram essenciais na validação de opções de monitoramento/avaliação automatizadas e/ou remotas 
em lavouras, para posterior indicação como prática passível de adoção na rotina das fazendas.

Para validação dos dados de rendimento de grãos registrados pela colhedora no caso de Unaí, 
inicialmente foi feita uma inspeção nos registros com remoção de erros e outliers. Em seguida, 
realizou-se a geoespacialização dos dados limpos, avaliando as opções de interpolação por kriga-
gem (método utilizado em geoestatística para interpolação de dados) ordinária e pelo inverso do 
quadrado da distância, sendo que os mapas gerados com o segundo método apresentaram mais 
coerência com a distribuição espacial de tratamentos contrastantes no campo. Após essa etapa, 
foram extraídos pontos da produtividade obtida com a colhedora, usando uma máscara de raio de 
aproximadamente 20 metros em torno dos pontos centrais das parcelas, para coincidir com o local 
da colheita manual e evitar os efeitos das bordaduras entre tratamentos. Esse procedimento per-
mitiu correlacionar os dados de rendimento de grãos fornecidos pela colhedora com os obtidos na 
colheita manual de uma pequena subárea (quatro linhas de 3 metros de comprimento) no centro de 
cada parcela.
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Figura 3. Exemplos de avaliações realizadas em experimentação on-farm na Fazenda Decisão, Unaí, MG. A) avalia-
ção manual de índice de vegetação por diferença normalizada (NDVI) na cultura da soja, com o equipamento portátil 
GreenSeeker®; B) imagem de NDVI do talhão no cultivo de milho, pelo aplicativo AtFarm®, contrastando a área com 
braquiária (verde mais escuro na metade superior) e parcelas menos adubadas (setas); C) mapa de rendimento de 
grãos na área experimental, a partir de dados brutos do monitor da colhedora; e D) imagem de drone contrastando o 
padrão de cobertura do solo nos experimentos com braquiária (lado esquerdo) e sem braquiária (lado direito), após a 
colheita.
Fonte: (B) Google Earth (2021).
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Resultados e Discussão

Resultados para validação da pesquisa on-farm 

Os resultados experimentais envolvendo os tratamentos do estudo de caso na Fazenda Decisão 
não serão apresentados em detalhes e discutidos nesta publicação, mas os exemplos de mapas da 
Figura 4 dão ideia da variação espacial do rendimento de grãos na área dos experimentos.

Figura 4. Exemplos de mapas de rendimento de grãos (kg ha-1) em experimentação on-farm na 
Fazenda Decisão, Unaí, MG. A) Soja na safra 2019/2020; e B) Milho segunda safra 2020. Setas 
indicam experimento/parcela com menor produtividade em função dos tratamentos.

A

B



52 DOCUMENTOS 201

A soja da safra 2019/2020 não apresentou resposta estatisticamente significativa aos tratamentos 
de adubação (dados não apresentados), mas, quando cultivada sobre a palhada do experimento 
que teve a inserção da braquiária como planta de cobertura, expressou um ganho médio significati-
vo de 5,6 sc ha-1. Tal diferença aparece visualmente no mapa de rendimento de grãos, embora sem 
uma correspondência exata com os limites dos dois experimentos (Figura 4).

Já no milho cultivado em sucessão na segunda safra 2020, houve parcelas com grande redução de 
produtividade no mapa interpolado da colhedora (Figura 4), coincidindo nitidamente com a localiza-
ção do tratamento “Controle sem adubação”.

Como reflexo do comportamento das duas culturas frente aos tratamentos, os coeficientes de corre-
lação de Pearson (r) entre o rendimento estimado a partir dos mapas de colheita e o determinado na 
avaliação manual foram de 0,54 e 0,82 para a soja e para o milho, respectivamente, em 2019/2020. 

De forma análoga, os dados do mapa de índice de vegetação (NDVI) derivados do sensoriamento 
remoto por imagem de satélite apresentaram boa correlação com as leituras feitas a campo com o 
equipamento portátil GreenSeeker no estádio fenológico V6 (r = 0,79) e com o rendimento de grãos 
(r = 0,77) do milho segunda safra 2021. No caso da soja, as correlações sempre foram menos con-
sistentes devido à baixa resposta dessa cultura aos tratamentos de adubação, nas condições da 
Fazenda Decisão. 

Desse modo, confirmou-se que os expedientes de avaliação automatizada/mecanizada do vigor 
de plantas e da produtividade empregados na experimentação on-farm em Unaí foram válidos 
para a amplitude de variação encontrada nos experimentos e para as dimensões das parcelas. 
Entretanto, constatou-se que o processamento dos dados e os resultados podem ficar melhores 
se essas dimensões forem redefinidas para trabalhos futuros, aumentando a largura e reduzindo o 
comprimento das parcelas.

Um resultado prático é que as informações obtidas na experimentação on-farm indicaram que o 
ferramental de agricultura de precisão disponível na Fazenda Decisão poderia ser empregado de 
forma rotineira, viabilizando meios para aperfeiçoar/facilitar o monitoramento das lavouras, elaborar 
diagnósticos espacializados e orientar o manejo nutricional nos talhões de cultivo.

Dificuldades e oportunidades na pesquisa on-farm 

A experiência vivenciada na Fazenda Decisão permitiu lidar e buscar soluções para algumas limita-
ções operacionais na execução de pesquisa on-farm, ao mesmo tempo em que revelou oportunida-
des para novas aplicações em agricultura de precisão. Dentre os entraves operacionais, destaca-
ram-se as dificuldades de intercomunicação para compartilhamento/reconhecimento de informações 
via arquivos computacionais entre softwares e com os diversos sistemas e equipamentos em uso 
no cotidiano da fazenda. Essas questões foram superadas pela atuação direta dos usuários, envol-
vendo algum grau de improviso. Entretanto, aos poucos, as soluções de compatibilidade evoluirão 
pelas ações corporativas dos fornecedores de softwares e de equipamentos.

Os mapas de colheita constituem informação das mais valiosas para a pesquisa on-farm e têm gran-
de utilidade como ferramenta de monitoramento de desempenho da própria fazenda. Entretanto, há 
necessidade de tratamento dos dados brutos coletados por sensores de colheita (Figura 3), para 
filtragem de outliers e mapeamento final de maior confiabilidade. As plataformas associadas aos 
dispositivos das colhedoras fornecem um mapa resumo, mas não tratam as particularidades, pelo 
menos por enquanto.
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Já outros fatores interferentes na experimentação on-farm são de mais difícil previsibilidade e controle. 
Vão desde o risco de deriva de adubo durante a distribuição na modalidade a lanço, conforme a 
presença e sentido do vento na aplicação de tratamentos de adubação, até a variação repentina 
nas condições meteorológicas durante operações críticas, tal como a ocorrência de chuva constante 
após iniciada a semeadura, atrasando o dia de sua conclusão quando o experimento ocupa grande 
extensão de área. Os problemas de deriva e de meteorologia também podem prejudicar a qualidade 
dos tratos fitossanitários (pulverizações de defensivos) e influenciar na produtividade em certas 
partes do experimento. Para amenizar tais interferências, no planejamento experimental, deve-se 
prever um tamanho de parcela razoável, com bordaduras ampliadas e, na medida do possível, um 
maior número de repetições. Pode-se, ainda, aumentar o número de pontos de mensuração de 
variáveis dentro de cada parcela no campo, visando a melhorar a representatividade nas avaliações 
dos tratamentos. Por fim, cabe frisar que a repetição dos tratamentos no tempo, por meio da 
experimentação ao longo de várias safras e em cultivos diversificados, contribui para diluir o efeito 
de fatores não controlados, além de conferir maior consistência e confiabilidade às conclusões do 
estudo. 

A sobreposição das linhas de semeadura a cada novo cultivo, para preservar os limites das parcelas, 
pode criar dificuldades operacionais ao maquinário, que funciona melhor quando não há coincidên-
cia exata com o sulco da safra anterior. Na Fazenda Decisão observou-se, durante a semeadura, 
maior frequência de acúmulo (“embuchamento”) e arraste de palhada nos carrinhos da semeadora 
(não quantificado) ao seguir sempre o mesmo traçado no campo. Além disso, as rotas fixas do equi-
pamento distribuidor de fertilizantes a lanço e do pulverizador, no mesmo sentido da semeadura 
para os tratos durante o ciclo da cultura, acabam por sacrificar linhas inteiras do experimento. 

No caso específico de tratamentos que envolvem adubação localizada no sulco de semeadura, a 
sobreposição das linhas de semeadura promove a concentração de nutrientes residuais no sulco, 
o que exige controle e procedimentos específicos na amostragem de solo para o monitoramento 
da fertilidade. Caso contrário, pode induzir a erros de interpretação dos resultados de análises do 
experimento.

No tocante às oportunidades, os ambientes de fazenda criam possibilidades de repensar a execu-
ção de praticamente todas as etapas do sistema produtivo tradicional, as quais, em última instância, 
podem vir a ser realizadas de novas formas, mais inteligentes, ágeis e eficientes. Diante da cons-
tante atualização tecnológica e mercadológica vinculada à agricultura de precisão, em interação 
com as pessoas no âmbito da fazenda, os pesquisadores podem ter ideias para um melhor ajuste 
de uma operação isolada ou até mesmo para soluções complexas envolvendo a integração de di-
versos processos, gerando inovação. Interessante, porém, é que as inovações desenvolvidas na 
pesquisa on-farm já nascem customizadas para a realidade das fazendas, necessariamente. 

Assim, há diversos caminhos a percorrer para a geração de soluções integradas de implementação, 
monitoramento, análise de desempenho e reorientação contínuos para melhoria de processos no 
campo. Nesse sentido, sobretudo num país continental como o Brasil, a pesquisa on-farm é um pré-
requisito, etapa indispensável para viabilização técnica e econômica de abordagens da agricultura 
de precisão, em avanço rumo à agricultura digital ou 4.0, “com os pés no chão”. 
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Estudo de Caso 4 - Resposta de Milho à Adubação 
Nitrogenada em Zonas de Matéria Orgânica Delineadas por 
Clusterização na Fazenda BrPec Agropecuária, Miranda, MS
Edison Ulisses Ramos Junior
Ziany Neiva Brandão
Álvaro Vilela de Resende

Introdução

A produção de grãos no País, estimada em 271,7 milhões de toneladas na safra 2020/2021, foi 
5,7% ou 14,7 milhões de toneladas superior à produzida em 2019/2020. Destaques para a soja, 
com aumento de 4,2%, e para o milho segunda safra, com ganho de 8,8%, correspondendo a um 
acréscimo de 1,2 milhão de hectares (Conab, 2022). O milho é o grão mais cultivado no mundo, com 
produção estimada em 1.163,21 milhões de toneladas em 2021 (Estados Unidos, 2021). A produ-
ção brasileira de milho é a terceira maior do mundo, com incrementos de rendimento de grãos, nas 
últimas 10 safras, de 5,7% ao ano. A área de milho cultivada na 2ª safra representa 75% da área e 
74% da produção nacional.

No Brasil, o cultivo do milho vem ganhando espaço e apresenta-se como um dos principais seg-
mentos econômicos do agronegócio brasileiro, ajudado pelo aumento da demanda mundial, e, prin-
cipalmente, pelo avanço nas tecnologias como a Agricultura de Precisão (AP), que tem permitido 
aumentos significativos de rendimento de grãos.

Esta tecnologia, que está em constante aperfeiçoamento, vem possibilitando a automatização de 
diversos processos, reduzindo o trabalho manual, além de aumentar a eficiência operacional dos 
equipamentos. O GPS (Global Positioning System) associado a piloto automático, por exemplo, já 
é utilizado por grande parte dos produtores por ter custo relativamente baixo, em função do maior 
rendimento operacional, melhor qualidade de semeadura, além de evitar sobreposições de produ-
tos aplicados na lavoura. Outra ferramenta bastante utilizada é a de monitoramento de manchas de 
fertilidade, visando a maior eficiência de adubação, diminuindo-se o desperdício. 

O sensoriamento remoto, utilizando sensores instalados em drones ou satélites, permite monitorar 
as áreas produtivas de forma intensa, sem a necessidade de entrada frequente de pessoas na 
lavoura. Nesse sentido, podem-se observar as limitações à produção de forma mais nítida, facilitan-
do a tomada de decisão. A AP é um avanço de gerenciamento do sistema solo-planta-atmosfera, 
baseada nos princípios da caracterização da variabilidade espacial e da gestão de informações, 
que englobam fatores de produção e produtividade das culturas (Montanari et al., 2012). Entre as 
ferramentas da AP, a amostragem georreferenciada de solo por meio de malhas regulares, para 
caracterizar a variabilidade dos atributos químicos do solo, é uma das mais importantes e tradicio-
nalmente utilizadas na agricultura brasileira. Entretanto, há necessidade de apresentação de um 
processo de avaliação da variação espacial de atributos do solo, correlacionando-o com a variação 
no rendimento das culturas, sendo os mapas de solo e de rendimento de grãos uma extraordinária 
estratégia de visualização e gerenciamento desses efeitos (Amirinejad et al., 2011). Os manejos do 
solo e da cultura fazem parte da AP, que envolve informações da variabilidade da planta e do solo 
visando ao aumento do rendimento de grãos, otimização no uso dos recursos, fertilizantes e redu-
ção no impacto ambiental (Dalchiavon et al., 2011). Pesquisas têm demonstrado a importância da 
modelagem da variação espacial de atributos do solo que afetam o rendimento de grãos da cultura, 
com o objetivo de aperfeiçoar o aproveitamento de recursos, diminuir custos e auxiliar na gestão 
ambiental (Dalchiavon et al., 2011; Souza et al., 2014).
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De acordo com Molin (2017), a agricultura mudou muito, especialmente nos últimos 10 a 15 anos. 
Apesar da ideia de rentabilidade estar presente desde os primórdios da produção agrícola, atual-
mente os agricultores possuem uma vasta gama de ferramentas modernas para monitorar os fa-
tores que possam afetar os níveis de fertilidade, como, por exemplo, a porcentagem de matéria 
orgânica do solo e a capacidade de troca catiônica, dentre outras variáveis importantes. Além disso, 
os equipamentos e sistemas utilizados para apoio à tomada de decisões permitem trabalhar com 
maior nível de complexidade de variáveis do que há alguns anos atrás.

Utilizando uma abordagem de pesquisa em fazendas (on-farm), empresas de consultorias estão uti-
lizando mapas de prescrição e montando experimentos grandes com delineamentos da estatística 
clássica ou estatística espacial em talhões inteiros para geração de parâmetros agronômicos mais 
eficientes para a tomada de decisão. Este tipo de abordagem de pesquisa em fazendas, e não em 
parcelas pequenas dentro de estações experimentais, tem sido utilizado por instituições em áreas 
de produtores no Brasil e no exterior (Bullock et al., 2019).

O objetivo deste trabalho foi o de utilizar técnicas de AP em experimentação on-farm no acompa-
nhamento do efeito de dose na resposta do milho à aplicação de N, em função de zonas de manejo 
(ZM) definidas por diferentes níveis de matéria orgânica (M.O.) no solo.

Material e Métodos

O trabalho foi desenvolvido no estado de Mato Grosso do Sul (MS), na Fazenda BrPec Agropecuária, 
de coordenadas geográficas 19º31’54” S e 56º53’37” W, e 140 m de altitude. O solo da área em 
estudo foi classificado como Latossolo Vermelho Amarelo, textura média. A classificação climática 
do Município de Miranda, MS, segundo critério de Köppen (1948), é Aw, ou seja, clima tropical, com 
inverno seco. Apresenta estação chuvosa no verão, de novembro a abril, e nítida estação seca no 
inverno, de maio a outubro. A temperatura média do ar do mês mais frio é superior a 18 ºC. As preci-
pitações pluviais são superiores a 750 mm anuais, por vezes atingindo 1.800 mm. Apresenta estação 
seca que varia de três a quatro meses, que se estende entre os meses de maio a setembro. A área 
em estudo é utilizada para o cultivo de culturas anuais (soja, milho) e pecuária em sucessão.

O experimento foi realizado utilizando-se um talhão comercial de 156 ha. Inicialmente, realizou-se o 
georreferenciamento (vetorização) da área experimental a partir da demarcação do seu perímetro, 
tendo-se utilizado aparelho de GPS de navegação portátil Garmim Etrex®. Posteriormente, em uma 
imagem georreferenciada obtida no Google Earth®, criou-se uma malha amostral regular com qua-
drículas de 200 m x 200 m sobre a área. No centro de cada quadrícula, foram alocados os pontos 
georreferenciados de coleta de solo. As amostras de solo foram retiradas por meio de um amostra-
dor hidráulico com trado tipo rosca, acoplado a um quadriciclo, amostrando-se a uma profundidade 
de 0 – 20 cm, em fevereiro de 2019. As amostragens foram compostas por dez subamostras, retira-
das em um raio de 10 m, totalizando 390 subamostras. Estas subamostras foram homogeneizadas, 
gerando uma amostra para cada ponto em cada quadrícula. Posteriormente, as amostras foram 
enviadas ao laboratório para as análises da porcentagem de M.O., obtendo-se assim um valor mé-
dio por ponto.

Após a semeadura da cultura do milho segunda safra, a mesma malha utilizada para a amostragem 
de solo foi dividida em faixas de 25 m de largura, constituindo parcelas que foram casualizadas e 
onde se aplicaram diferentes doses de nitrogênio - N (0; 47,25 kg; 94,50 kg e 189 kg de N ha-1), 
equivalentes a 0, 225 kg, 450 kg e 900 kg de sulfato de amônio (SA) ha-1, respectivamente, por meio 
de aplicação a lanço, em taxa variável, de acordo com o esquema apresentado na Figura 1, no es-
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tádio fenológico V3 do milho (terceira folha, segundo Ritchie et al., 1993). Na semeadura, haviam 
sido aplicados 200 kg ha-1 do fertilizante 4-30-10 (N-P2O5-K2O) + 0,2% Zn, correspondendo a um 
aporte inicial de 8 kg de N ha-1.

Figura 1. Esquema representativo da aplicação de 
nitrogênio (N) em quatro doses, na área experimental 
na Fazenda BrPec Agropecuária, Miranda, MS, 2019.
Fonte: Google Earth (2019).

O rendimento de grãos de milho foi obtido extraindo-se os dados dos mapas de colheita composto 
por três passadas da colhedora por parcela, sendo que todos os equipamentos e sensores foram 
previamente calibrados.

Utilizando-se o delineamento em quadrado latino e a krigagem (método utilizado na geoestatística 
para interpolação de dados) de dados, foi possível obter cenários relativos aos teores de matéria 
orgânica no solo e ao rendimento de grãos em função das doses de N.

Os dados foram submetidos à análise estatística descritiva para exploração inicial. Para verificar a 
dependência espacial, interpolar dados e elaborar os mapas, foi empregada a análise geoestatística 
(Vieira, 2000). Para cada atributo, foi analisada a sua dependência espacial com base nos pressu-
postos de estacionaridade da hipótese intrínseca e do cálculo da semivariância. O semivariograma 
(representação gráfica da variação de um conjunto de dados em relação à distância indicando ou 
não a existência de variabilidade espacial, segundo Grego et al., 2014) foi ajustado com o modelo 
matemático de melhor correspondência. Após as coletas para a quantificação dos teores de M.O., 
que serviu de base à criação das zonas de manejo (ZMs), procedeu-se à clusterização dos dados 
por meio do algoritmo K-means (Nunes, 2016), buscando agrupamentos semelhantes em M.O., 
como mostrado na Figura 2, assim como se procedeu à alocação dos pontos onde foram coletadas 
as amostras para rendimento de grãos em função das doses de N, dentro de cada ZM.

Resultados e Discussão

Utilizou-se o mapa de colheita para a avaliação do rendimento de grãos de milho dentro de cada 
dose de N e em cada zona de M.O.. Para facilitar a visualização, foram utilizadas cinco classes de 
rendimento de grãos, representadas com diferentes cores. A Figura 3 apresenta a variabilidade 
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Figura 2. Zonas de manejo em função dos teores de matéria orgânica (M.O.) do solo na Fazenda BrPec 
Agropecuária, Miranda, MS, 2019. (A) Baixa M.O.; (B) Média M.O.; (C) Alta M.O.
Fonte: Google Earth (2019).

A B C

espacial do rendimento de grãos de milho, em t ha-1, em função de doses de N em cobertura, sob 
influência das zonas de M.O. no solo. Observou-se que houve diferentes níveis de rendimento de 
grãos ao longo da área, variando desde menos de 3 t ha-1 até cerca de 15 t ha-1, ou seja, com va-
riações de até cinco vezes. Barbosa et al. (2019), trabalhando com variabilidade espacial do solo e 
rendimento de grãos do milho, encontraram grau de dependência moderado (25%<GDE<75%), in-
dicando que o rendimento de grãos pode ser controlado pela variação intrínseca das características 
do solo. Iqbal et al. (2005) observaram resultados que indicaram dependência espacial moderada a 
forte para todas as propriedades físicas do solo.

Figura 3. Rendimento de grãos de milho (kg ha-1) em função de 
doses de nitrogênio em cobertura. Fazenda BrPec Agropecuária, 
Miranda, MS, 2019.
Fonte: Google Earth (2019).

A Figura 4 apresenta a variabilidade espacial do rendimento de grãos de milho. Nas ZM com menor 
teor de M.O. houve resposta mais expressiva ao N aplicado, enquanto que nas áreas com maiores 
teores de M.O., a resposta foi menos acentuada. Resultado que corrobora com os de Sangoi et 
al. (2016), quanto à resposta produtiva do milho em relação aos níveis de M.O. do solo. Tanto os 
teores de M.O. do solo quanto a palhada da cultura antecessora têm influência sobre o rendimento 
de grãos do milho segunda safra e, sendo ela uma leguminosa, pode haver menor necessidade 
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de aplicação de fertilizantes minerais, reduzindo o custo de produção da lavoura (Vernetti Júnior et 
al., 2009). Na cultura antecessora, sendo de baixa relação C:N na matéria seca, a decomposição é 
rápida e a ciclagem de nutrientes ocorre em curto espaço de tempo (Pavinato et al., 2008).

Figura 4. Variabilidade espacial do rendimento de grãos de milho (ton ha-1) em função de doses de nitrogênio (fonte 
sulfato de amônio) em cobertura. MO: matéria orgânica. Fazenda BrPec Agropecuária, Miranda, MS, 2019.
Fonte: Google Earth (2019).

A Figura 5 apresenta uma visão conjunta do rendimento de grãos em função das doses de N, para 
as três zonas de M.O. Observou-se que as doses de N apresentaram a mesma tendência, porém, 
não se observaram diferenças entre as zonas de M.O. do solo. Bernardes et al. (2020), trabalhando 
com estratégias de aplicação e doses de N, observaram tendência linear no rendimento de grãos 
em função de doses de N, independente da estratégia de aplicação, para até 200 kg de N ha-1, 
diferentemente das observadas no presente estudo, onde a maior dose excedeu a capacidade da 
planta em transformar o aporte de nitrogênio em grãos. Tal resposta pode ser explicada pelas carac-
terísticas distintas de solo e clima presentes na região de estudo, onde os teores de argila e matéria 
orgânica são diferentes entre si, bem como o regime hídrico e as épocas de semeadura.

Figura 5. Rendimento de grãos de milho em função de doses de nitrogênio 
(fonte sulfato de amônio), para três zonas (ZM1, ZM2 e ZM3) de matéria 
orgânica no solo. ZM: Zona de Manejo. Fazenda BrPec AGropecuária, 
Miranda, MS, 2019.
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A amplitude do teor de M.O. observada entre as três ZM caracterizadas no talhão foi relativamen-
te pequena, da ordem de 5 g dm-3 (Figura 2), o que explicaria a similaridade de resposta às doses 
de N nessas ZM. Além do mais, outros fatores que não a M.O. e o N podem interferir no desem-
penho produtivo do milho, contribuindo para a variação de rendimento de grãos dentro do talhão. 
Devido aos seus efeitos diretos e indiretos sobre as propriedades do solo, a M.O. exerce forte in-
fluência sobre a capacidade produtiva do solo. No entanto, é difícil quantificar o carbono orgânico 
do solo (COS) relacionado à estabilidade e rendimento de grãos dos sistemas agrícolas (Lal, 2004). 
Sabe-se, porém, que os aumentos nos seus níveis conduzem, geralmente, a um maior rendimento 
de grãos das culturas, e ao aumento na eficiência de utilização dos nutrientes (Lal, 2004; Malhi et 
al., 2011; Paul et al., 2013).

Na ZM 1, com menor nível de M.O., observou-se um comportamento quadrático na resposta pro-
dutiva do milho a doses de N, no qual a testemunha sem aplicação de N apresentou menor rendi-
mento de grãos. O rendimento de grãos máximo, de acordo com a equação, foi obtido com 567 kg 
de SA ha-1, ou 119 kg de N ha-1, correspondendo a um rendimento de grãos estimado em 7,58 t ha-1 
ou 126 sacas ha-1. O rendimento médio de grãos de milho nessa ZM foi de 6,69 t ha-1. Já a ZM 2, 
com nível intermediário de M.O. (21 g dm-3a 22 g dm-3), apresentou um comportamento quadrático 
para o rendimento de grãos em resposta à adubação nitrogenada. O ponto de máximo rendimento 
de grãos foi estimado em 630 kg de SA ha-1, equivalente a 132,3 kg de N ha-1. O rendimento de 
grãos máximo alcançado, com essa adubação, foi de 7,62 t ha-1 ou 127 sacas ha-1. Essa ZM de 
matéria orgânica teve um rendimento médio de grãos de milho de 6,74 t ha-1.

Para a ZM com maior nível de M.O. (ZM 3), ou seja, de 22 g dm-3 a 24 g dm-3, foi observada uma ten-
dência quadrática, em que o ponto de máximo rendimento de grãos foi alcançado na dose de 667 kg 
de SA ha-1, ou 140 kg de N ha-1. Para esta dose, o rendimento de grãos esperado seria de 7,28 t ha-1 
ou 121 sacas ha-1, o que é maior que a média observada para essa ZM, em que o rendimento médio 
de grãos do milho obtido foi de 6,66 t ha-1. Fernandes et al. (2017) observaram o mesmo comporta-
mento quadrático em relação às doses de N, de 48 kg ha-1 a 240 kg ha-1. Entretanto, os autores ob-
tiveram rendimento de grãos inferior ao observado neste trabalho, no qual o máximo rendimento 
de grãos obtido foi de 3.467 kg ha-1 para uma dose de 196 kg de N ha-1. Já Ferreira et al. (2010) 
reportaram rendimento de grãos de 7.320 kg ha-1 com dose de 100 kg de N ha-1, valores semelhan-
tes aos obtidos no estudo.

Observou-se, na Figura 6, a curva de resposta média de rendimento de grãos de milho ao sulfato 
de amônio. Pela equação, o ponto de máximo rendimento de grãos ocorreu com 165 kg de N ha-1, 
obtendo rendimento de grãos de 6,66 t ha-1. Broch e Fernandes (2000) também verificaram aumen-
to do rendimento de grãos do milho safrinha com o fornecimento de N e S via sulfato de amônio. 
Soratto et al. (2010), trabalhando com fontes alternativas e doses de N, observaram incremento 
linear do rendimento de grãos do milho safrinha com a aplicação de N, cujo aumento foi de 7,6% 
em relação ao tratamento sem aplicação de N em cobertura, independentemente da fonte utilizada. 
Bastos et al. (2008) obtiveram aumento do rendimento de grãos do milho até a dose de 180 kg de 
N ha-1. Resultados semelhantes foram obtidos por Mar et al. (2003) e Souza e Soratto (2006), que 
observaram aumento do rendimento de grãos do milho safrinha com a aplicação de até 120 kg de 
N ha-1. Kappes et al. (2009) observaram incremento significativo no rendimento de grãos do milho 
com aplicação de 70 kg de N ha-1, independentemente da fonte utilizada.

A partir das respostas às doses de N ao longo do talhão, utilizando-se análise geoestatística e 
mapas interpolados, foram obtidos cenários de variabilidade espacial do rendimento de grãos em 
função de níveis de adubação nitrogenada em cobertura (Figura 7). Observou-se que quanto maior 
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a dose aplicada, menor a variabilidade de rendimento de grãos do milho, mostrando que é possível, 
por meio do emprego de técnicas de AP, melhorar a homogeneidade das lavouras. Deve-se atentar, 
porém, que nem sempre é viável economicamente o emprego de grandes quantidades de fertilizan-
te, tendo que se ponderar e analisar tais procedimentos.

Figura 6. Curva de resposta média do milho (rendimento de grãos) ao nitrogênio 
(fonte sulfato de amônio). Fazenda BrPec Agropecuária, Miranda, MS, 2019.

Figura 7. Cenários de variabilidade espacial relativos ao rendimento de grãos de milho (t ha-1), 
em função de níveis de adubação nitrogenada (sulfato de amônio – SA) em cobertura. Fazenda 
BrPec Agropecuária, Miranda, MS, 2019.

Considerações Finais

As doses de N proporcionam aumento quadrático no rendimento de grãos de milho e, em média, a 
taxa ótima para maximizar o rendimento de grãos é de 165 kg de N ha-1.

Os efeitos das doses de N não são afetados pelas zonas de matéria orgânica do solo, visto que nas 
regiões em que os teores de matéria orgânica são menores, o rendimento de grãos é maior.
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Estudo de Caso 5 - Densidade de Semeadura e 
Estratégias de Aplicação de Nitrogênio no Sistema 
Trigo/Soja na Fazenda Butiá, Coxilha, RS
João Leonardo Fernandes Pires
Carlos Henrique Goergen
Carlos Eduardo Buratto 
Djone Fucks
Aldemir Pasinato
Jordano Bortoncello

Introdução

A estrutura de pesquisa on-farm vem sendo utilizada para estudos de densidade de semeadura em 
trigo e soja, além da aplicação de nitrogênio (N) para trigo em sistema de produção conduzido de 
acordo com os preceitos do Sistema Plantio Direto (SPD). Os temas abordados nos ensaios on-
-farm, como parte do projeto “Tecnologias Habilitadoras para Automação e Agricultura de Precisão 
(AP): Sistemas de Produção Agrícola em Grande Escala (Embrapa 11.14.09.001.01.04.003)”, são 
exemplos de tecnologias que podem ser ajustadas em escala de fazenda. Esses ajustes são im-
portantes para essas duas culturas, por envolverem fatores promotores do rendimento de grãos. 
Além disso, podem influenciar consideravelmente o custo de produção das culturas de grãos e, 
nesse caso, necessitam de ajuste para obtenção da melhor relação custo/benefício.

Atualmente, muitos agricultores utilizam quantidade elevada de sementes, desconsiderando a capa-
cidade que o trigo e a soja têm de compensar (até certo ponto) a redução do número de plantas pela 
plasticidade fenotípica, materializada por variações viáveis dentro das estratégias de crescimento, 
dinâmica reprodutiva e definição dos componentes do rendimento de grãos. Essa capacidade é mais 
evidente em áreas de elevado potencial, que recebem manejo adequado. Entende-se que, nessa 
situação de ambiente e manejo, um menor número de plantas, em relação ao sistema de aplicação 
uniforme muito utilizado por produtores, poderia manter e até aumentar o rendimento de grãos, 
possibilitando economia de sementes e/ou reposicionamento, das mesmas, em áreas que necessi-
tem aumentar a densidade (com menor potencial produtivo, por exemplo), acarretando aumento do 
rendimento de grãos e/ou rentabilidade obtida na área como um todo.

A utilização de variações na densidade de semeadura e na aplicação de N em trigo está baseada 
em resultados de pesquisa que indicam alguns coeficientes técnicos que podem ser utilizados e 
em resultados obtidos considerando aspectos da AP, como a variabilidade entre áreas e zonas de 
manejo (ZMs). Entre eles, pode-se citar os resultados de Corassa et al. (2018) sobre densidade de 
soja, que avaliaram uma rede de ensaios realizada no Sul do Brasil, indicando a possibilidade de 
redução ou de elevação na densidade de semeadura de soja de acordo com a zona de manejo con-
siderada, e, com isso, possibilitando a redistribuição das sementes na área, com ganhos em rendi-
mento de grãos e equalização de custos. Também Pires et al. (2021a, 2021b) identificaram falta de 
resposta da cultura do trigo, mesmo com a variação considerável da densidade de semeadura, até 
determinado limite, indicando a densidade adequada específica para algumas cultivares.

No que se refere ao uso de N, existe uma gama muito grande de estudos disponíveis (Wiethölter, 
2011; Fontoura et al., 2013; De Bona et al., 2016) e indicações técnicas (Reunião..., 2020) quan-
to à dose, ao momento de aplicação e às condições da planta e do ambiente (clima e solo) mais 
apropriados para obtenção de eficiência máxima do uso desse nutriente. Por exemplo, deve ser 
realizado observando-se uma série de critérios técnicos como dose, cultura anterior, expectativa de 

https://sistemas.sede.embrapa.br/ideare/pages/submissao/acompanhamentoatividade/inicial.jsf


65Experimentação on-farm na agricultura de precisão

rendimento de grãos, momento ideal para aplicação, teor de matéria orgânica no solo, entre outros. 
Entretanto, existe espaço para aperfeiçoamento dessa prática, principalmente quando se conside-
ra a disponibilidade de novas ferramentas de AP e a necessidade de utilização de indicadores da 
dinâmica do N durante o ciclo da cultura, permitindo ajustes em tempo real da dose a ser aplicada. 

Uma estratégia relevante é a utilização do sensoriamento remoto proximal ou por satélites no auxí-
lio à definição da dose a ser aplicada. Essa abordagem vem sendo utilizada no Brasil em lavouras 
comerciais, mas com potencial para aprimoramento, especialmente pelo desenvolvimento de algo-
ritmos mais apropriados para as condições brasileiras de cultivo e que levem em consideração as 
diferentes regiões e dinâmicas dos sistemas de produção. Nesse sentido, Bredemeier et al. (2016) 
e Vian et al. (2018, 2019) desenvolveram estratégias baseadas em algoritmos para a aplicação de 
N em cobertura no trigo utilizando o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI), com 
refinamento apoiado nos últimos anos pela Embrapa Trigo e pela Sociedade Educacional Três de 
Maio (Setrem, Três de Maio, RS).

Portanto, por meio de ensaios on-farm, é possível definir a melhor densidade de semeadura a ser 
utilizada e, também, validar a melhor estratégia de aplicação de N em cobertura, comprovando ou 
não se a abordagem utilizando sensores e índices de vegetação contribui com aumento de rendi-
mento de grãos e/ou com a melhor eficiência de uso do N, em lavouras comerciais de produção.

Apesar de não ser novidade, a utilização de experimentação on-farm pode ser potencializada e 
realizada com menor labor e maior contribuição para o auxílio na tomada de decisão de manejo, por 
meio de ferramentas de AP. Como complemento a pesquisas realizadas em estações experimen-
tais, a experimentação on-farm pode ajudar a selecionar estratégias de manejo mais adequadas 
para cada talhão/ZMs da fazenda, além de, por exemplo, identificar tecnologias mais apropriadas 
para inserção no sistema de produção utilizado pelo agricultor. Para tanto, é fundamental que se-
jam exercitadas e avaliadas formas de realização da experimentação on-farm em conjunto com os 
agricultores, a fim de que sejam ajustadas e apropriadas pelos usuários. Apresenta-se, a seguir, 
um estudo de caso sobre experimentação on-farm envolvendo densidade de semeadura e estra-
tégias de aplicação de nitrogênio na região Fisiográfica do Planalto Médio do Rio Grande do Sul, 
que buscou vivenciar/desenvolver/validar indicações metodológicas para a realização de pesquisa 
em condições de fazenda, em um sistema de produção comercial de grãos típico do Sul do Brasil.

Material e Métodos

Local, tratamentos e operacionalização da pesquisa on-farm

O trabalho foi realizado na Fazenda Butiá (28°04’33,9” S; 52°26’03,35” W), no município de Coxilha, 
localizado na região Fisiográfica do Planalto Médio do Rio Grande do Sul. A fazenda é propriedade da 
família Bertagnolli e trabalha com agricultura e pecuária desde 1950, sendo pioneira do cultivo de trigo e 
de lavoura mecanizada no sul do País. Destaca-se na produção de grãos e sementes, criação de bovinos 
leiteiros Jersey e de equinos da raça Crioulo. Além disso, apoia várias Instituições e empresas na realiza-
ção de pesquisas relacionadas a novas linhagens e técnicas de manejo. Na área de grãos, o sistema de 
produção da propriedade representa o sistema utilizado por produtores com nível elevado de tecnifica-
ção, com equipamentos e práticas de manejo modernos e solo capaz de elevados potenciais produtivos. 
Dispõe de apoio técnico de profissionais empregados na própria fazenda e, também, de prestadores de 
serviço que realizam caracterizações e disponibilizam informações de AP. Utiliza a filosofia de AP desde 
o ano de 2015 nas estratégias para caracterização de áreas, mapas de colheita, ZMs, mapas de pres-
crição, semeadura e aplicação de insumos a taxa variável, piloto automático, entre outras ferramentas/
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abordagens de AP. Nessa área de atuação é apoiada, tecnicamente, por empresas/plataformas como 
Grupo Analys Agricultura de Precisão, John Deere e Fieldview.

As áreas onde foram realizados os ensaios são cultivadas sob Sistema Plantio Direto há cerca de 
30 anos, com uma sequência de culturas que envolve trigo/soja/aveia preta/milho/capim sudão.  
O potencial de rendimento de grãos, historicamente, é elevado, em relação aos produtores da re-
gião. As áreas utilizadas apresentam caracterização, do ponto de vista de solos, com amostragem 
em grid (3 ha) e com definição de ZMs para cada área de acordo com metodologia utilizada pelo 
Grupo Analys Agricultura de Precisão. A Analys é uma das empresas pioneiras na geração e na 
tecnologia de mapas de semeadura e atua nesse segmento desde 2010. Utiliza recursos modernos 
em agricultura digital para a geração de mapas, por meio de uma série de dados levantados em 
cada talhão, como: altimetria, potencial produtivo, fertilidade química e física dos solos, capacidade 
de reserva hídrica, entre outros fatores, para possibilitar a geração das ZMs e, a partir daí, delimitar 
a quantidade correta de sementes e de outros insumos que cada parte do talhão deve receber para 
expressar o melhor rendimento de cada cultura. Desta forma, a implementação do ensaio contou 
com conhecimento prévio sobre o histórico das áreas.

Os tratamentos escolhidos foram baseados em dados preliminares obtidos na região sobre o desempe-
nho de trigo e soja em função da variação na densidade de semeadura (Corassa et al., 2018; Pires et 
al., 2021a, 2021b) e aplicação de nitrogênio em cobertura no trigo (Vian et al., 2018, 2019). Esses dados 
foram gerados, em parte, nas áreas experimentais da Embrapa Trigo nos municípios de Coxilha, RS e 
de Passo Fundo, RS, distantes em um raio de 30 km da Fazenda Butiá, portanto, com grau elevado de 
representatividade do ambiente da região e do sistema de produção utilizado na fazenda.

Os ensaios on-farm foram realizados nas safras 2019/2020 (verão), para soja, e 2020 e 2021 (in-
verno), para trigo. As áreas escolhidas foram diferentes, sendo o trabalho de soja realizado em um 
talhão de 67,6 ha (B1 Escola, em 2019/2020) e o de trigo em dois experimentos, sendo um talhão 
de 104,8 ha (B16 Cinamomo, em 2020) e outro de 56,1 ha (B5 Carazinho, em 2021) (Figura 1).

Figura 1. Vista aérea da localização dos experi-
mentos on-farm sobre densidade de semeadura de 
trigo (2020 e 2021) e soja (2019/2020) e aplicação 
de nitrogênio em cobertura no trigo (2021) na Fa-
zenda Butiá em Coxilha, RS. 
Fonte: Google Earth (2021).

A estratégia utilizada nos ensaios on-farm para avaliação de densidade de semeadura foi a utili-
zação de variação de densidade de semeadura com um tratamento que representa a quantidade 
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de sementes utilizada tradicionalmente pelo agricultor (aqui denominado tratamento “Normal”) e 
outros dois, avaliando tanto o aumento quanto a redução na densidade com relação ao tratamento 
“Normal” (Tabela 1). Os tratamentos foram dispostos em faixas lado a lado em cada talhão, buscan-
do percorrer diferentes Zonas de Manejo pré-estabelecidas (metodologia empregada por empresa 
prestadora de serviços não abordada no trabalho), sem repetição das faixas. A largura da faixa 
respeitou a disponibilidade de semeadora, ficando em 20 metros para soja e 11 metros para trigo. 
Para tanto, foram utilizadas semeadoras marca/modelo John Deere 1122 para a cultura da soja e 
John Deere Air Seeder para trigo.
Tabela 1. Tratamentos de densidade de semeadura nas culturas de soja e trigo avaliados em experimentos on-farm, no 
sistema trigo/soja, nas safras 2019/2020 (soja) e 2020 (trigo). Fazenda Butiá, Coxilha, RS.

Quantidade de sementes no tratamento soja 2019/2020
(semente apta m-2)

Quantidade de sementes no tratamento trigo 2020
(semente apta m-2)

1 – Baixa: 32 (66,9 kg de sementes ha-1) 1 – Baixa: 250 (120 kg de sementes ha-1)
2 – Normal: 34 (71,1 kg de sementes ha-1) 2 – Normal: 313 (167 kg de sementes ha-1)

3 – Alta: 36 (75,2 kg de sementes ha-1) 3 – Alta: 403 (210 kg de sementes ha-1)

No ensaio on-farm de densidade de soja na safra 2019/2020 foi utilizado o Talhão B1 Escola 
(62,8 ha), com a cultivar de soja BMX Zeus IPRO (Grupo de Maturidade Relativa - GMR - 5,5, tipo 
indeterminado),com espaçamento de 0,45 m e densidade de semeadura de acordo com cada tra-
tamento (Figura 2). A semeadura foi realizada em 15/11/2019 e a colheita ocorreu em 20/03/2020. 
Foram realizadas aplicações de herbicidas, inseticidas e fungicidas indicados para a cultura, a fim 
de evitar a interferência de fatores redutores do rendimento de grãos.

Figura 2. Experimento on-farm sobre densidade de semeadura de soja realizado na Fazenda Butiá, Coxilha, 
RS, na safra 2019/2020. A) zonas de manejo (ZM) previamente estabelecidas no talhão em estudo, com pon-
tos indicando locais de coleta manual de amostras; B) densidade de semeadura (plantas ha-1) implementada 
na área, de acordo com Zonas de Manejos (ZMs) (lógica de densidades maiores em ZMs de menor potencial 
e densidades menores em ZMs de maior potencial), com localização das faixas (diferentes cores ao centro 
da imagem) dos tratamentos de densidade de semeadura que atravessam as ZMs; C) padrão da lavoura no 
início do desenvolvimento; e D) padrão da lavoura durante o desenvolvimento vegetativo.
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Foi realizado acompanhamento da emergência com contagem de população estabelecida. 
Periodicamente, foi possível a obtenção de mapas de NDVI das áreas (obtidos por meio do satélite 
Sentinel-2A) para acompanhamento da variabilidade no crescimento das culturas e possível efeito 
de tratamentos. Na pré-colheita, foram realizadas amostragens de plantas por faixas em alguns 
locais de cada talhão, a fim de serem obtidos dados sobre componentes do rendimento de grãos e 
de características relacionadas com a colheita, para auxiliarem no entendimento dos resultados de 
rendimento de grãos obtidos. Foram avaliados a estatura de planta e inserção do primeiro legume 
(cinco plantas por amostra), além do número de grãos por legume, número de legumes/m2 e peso 
de mil grãos (PMG) em dez plantas em sequência na fileira, em cada amostra. 

O rendimento de grãos foi obtido por meio de colhedoras dotadas de sensores de colheita e de ge-
ração dos mapas de variabilidade de rendimento de grãos do talhão. Por meio dos dados brutos de 
colheita, realizaram-se “amostragens” nos mapas de colheita em três pontos (repetições) em cada 
tratamento de densidade, sendo cada valor do ponto composto pela média de três valores do sensor 
mais próximos ao ponto de coleta manual de amostras para componentes do rendimento de grãos.

No ensaio on-farm de densidade de trigo na safra 2020 foi utilizado o Talhão B16 Cinamomo 
(104,8 ha) com a cultivar de trigo TBIO Trunfo (trigo da Classe Pão, de ciclo precoce), com espaça-
mento de 0,18 m e densidade de semeadura de acordo com cada tratamento (Figura 3). Cada faixa 
de trigo representou um tratamento (sem repetição da faixa), com largura de 11 m.

Figura 3. Experimento on-farm sobre densidade de semeadura de trigo realizado na Fazenda 
Butiá, Coxilha, RS, na safra 2020. A) zonas de manejo previamente estabelecidas no talhão 
em estudo, com pontos indicando locais de coleta manual de amostras; B) tratamentos de 
densidade de semeadura implementados na área, representados pelos retângulos de cores 
diferentes; e C) padrão da lavoura durante o estádio de alongamento.
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A semeadura foi realizada em 23/06/2020 e a colheita em 07/11/2020. As adubações de semeadura 
e de cobertura (no perfilhamento) foram realizadas com base na análise do solo, tendo como meta 
rendimento de grãos elevado (superior a 4.000 kg ha-1). Foram realizadas aplicações de herbicidas, 
inseticidas e fungicidas indicados para a cultura, a fim de se evitar a interferência de fatores redu-
tores do rendimento de grãos. Periodicamente, foi possível a obtenção de mapas de NDVI (obtidos 
por meio do satélite Sentinel-2A). Na pré-colheita, foram realizadas amostragens de plantas por 
faixas (tratamentos de densidade de semeadura) em alguns locais de cada talhão, a fim de serem 
obtidos dados sobre componentes do rendimento de grãos e de características relacionadas à co-
lheita. Foram avaliados estatura de planta (cinco plantas) e acamamento (nível e porcentagem da 
área), além da coleta de plantas em sequência, em 2 metros de fileira (0,36 m2), para avaliação do 
número de espigas m-2; número espiguetas/espiga; tamanho da espiga (cm); número de grãos/m2 
e peso de mil grãos (PMG). 

O rendimento de grãos foi obtido por meio de colhedoras (John Deere S760) dotadas de sensores 
de colheita e de geração dos mapas de variabilidade de rendimento de grãos do talhão. Por meio 
dos dados brutos de colheita, realizaram-se “amostragens” nos mapas de colheita em quatro pontos 
(repetições) em cada tratamento de densidade, sendo cada valor do ponto composto pela média de 
três valores do sensor mais próximos ao ponto de coleta manual de amostras para componentes do 
rendimento de grãos. As amostragens nos mapas contemplaram valores obtidos em ZMs pré-esta-
belecidas, de baixo e médio potencial produtivo.

No ensaio on-farm de aplicação de N, realizado em 2021, foi utilizada variação na estratégia de 
aplicação de N, utilizando-se tratamentos que representaram a forma tradicionalmente utilizada 
pelo agricultor, o tratamento indicado pela Comissão Brasileira de Pesquisa de Trigo e Triticale 
(Reunião..., 2020) e o tratamento baseado em algoritmo desenvolvido para refinamento na indica-
ção com base no NDVI do trigo na sexta folha (Tabela 2). Os tratamentos foram dispostos em faixas 
lado a lado, buscando percorrer diferentes Zonas de Manejo pré-estabelecidas, sem repetição.

Tabela 2. Tratamentos de aplicação de nitrogênio (N) em cobertura na cultura do trigo, realizados em experimentos on-
farm, no sistema trigo/soja, na safra 2021. Fazenda Butiá, Coxilha, RS.

Tratamento Adubação N base Adubação N 
cobertura

6ª folha do trigo

Dose total 
N/ureia

1 - Padrão agricultor 36 kg de N ha-1 (200 kg ha-1 da fór-
mula 18-48-00 N-P2O5-K2O) + 54 
kg de N ha-1 (120 kg de ureia ha-1), 
juntamente com o adubo de base

54 kg de N ha-1 144 kg de N ha-1

(320 kg de ureia ha-1)

2 - Padrão Comissão Pesqui-
sa Trigo e Triticale*

36 kg de N ha-1 (200 kg ha-1 da fór-
mula 18-48-00 N-P2O5-K2O)

64 kg de N ha-1 100 kg de N ha-1

(222 kg de ureia ha-1)
3 - Ajustado por algoritmo ba-
seado no NDVI na sexta folha

36 kg de N ha-1 (200 kg ha-1 da fór-
mula 18-48-00 N-P2O5-K2O)

80 kg de N ha-1 116 kg de N ha-1

(258 kg de ureia ha-1)
*Reunião... (2020). NDVI: índice de vegetação por diferença normalizada.

O estudo foi realizado no Talhão B5 Carazinho (56,1 ha) com a cultivar de trigo TBIO Calibre (trigo 
da Classe Pão/Melhorador, de ciclo superprecoce) semeada em 10/7/2021 na densidade de semea-
dura de 280 sementes aptas m-2 e espaçamento de 0,17 m (Figura 4).

A adubação de base em toda a área foi de 200 kg ha-1 da fórmula 18-48-00 (N-P2O5-K2O). 
Foram realizadas aplicações de herbicidas, inseticidas e fungicidas indicados para a cultura a 
fim de evitar a interferência de fatores redutores do rendimento de grãos.
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Parte da aplicação de N foi realizada na semeadura e o restante no estádio de sexta folha do trigo 
(conforme tratamentos), no dia 23 de agosto de 2021, com o uso do trator John Deere e aplicador 
lancer Kuhn Accura 1600. A faixa de aplicação do N foi de 27 m (representando a largura da faixa 
de cada tratamento) e a ureia SuperNpro foi utilizada como fonte de N. No momento da aplicação, 
o solo encontrava-se relativamente seco, com chuva ocorrendo no dia seguinte.

Figura 4. Experimento on-farm sobre aplicação de nitrogênio em cobertura no trigo realizado na Fazenda Butiá, Coxilha, 
RS na safra 2021. A) zonas de manejo previamente estabelecidas no talhão em estudo, com pontos indicando locais de 
coleta manual de amostras; B) tratamentos de doses de nitrogênio em cobertura, aplicados em faixas em parte do talhão; 
C) padrão da lavoura durante o estádio de alongamento; e D) e E) aplicação dos tratamentos no estádio de sexta folha 
do trigo.
Fonte: (B) Google Earth (2021).
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Avaliações de rendimento de grãos foram realizadas manualmente em 8/11/2021 por meio da 
localização dos pontos com GPS manual (em cada faixa de tratamento) e coleta de amostras de 
grãos em cinco linhas de 4 m de comprimento em cada ponto, perfazendo 3,4 m2 por parcela/
amostra. As plantas foram trilhadas e pesadas, sendo quantificados umidade e peso do hectolitro. 
Foi calculado o rendimento de grãos corrigindo-se a umidade para padrão 13%, e o peso para valo-
res em kg/ha. Para avaliação dos componentes do rendimento de grãos, foram coletadas as plantas 
em sequência, em 2 m de fileira (0,34 m2), com quantificação de número de espigas/m2; número de 
espiguetas/espiga (20 espigas); tamanho de espiga (cm) (20 espigas); número de grãos m-2, além 
do peso de mil grãos (PMG). Foi avaliada a estatura das plantas (cinco plantas por amostra) e o 
acamamento (nível e porcentagem na área).

Além das coletas manuais para rendimento de grãos, por meio de colhedoras dotadas de sensores, 
foram obtidos mapas de colheita que representaram a variabilidade da área e, também, dos possí-
veis efeitos dos tratamentos aplicados. Nos mapas de colheita, foram “amostrados” quatro pontos 
(repetições) para cada tratamento, com valores de rendimento de grãos obtidos na média de quatro 
valores do sensor de colheita mais próximos ao ponto de amostragem manual. Todas as avaliações 
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foram obtidas na zona de médio potencial produtivo. Também, buscou-se coletar dados dos dife-
rentes tratamentos em diferentes zonas de manejo, nem sempre localizadas próximas aos pontos 
de coleta manual. Para tanto, foram coletados dados nos mapas de colheita em quatro pontos em 
cada zona de manejo (baixo, médio e alto potencial produtivo).

Avaliações especializadas, tratamento de dados e análises econômicas

Para a visualização dos locais dos experimentos, utilizou-se a ferramenta “Google Satélite”, dispo-
nível no software QGIS (QGIS, 2022). As informações relativas aos dados de rendimento de trigo 
e soja foram obtidas extraindo-se os dados dos mapas de colheita disponibilizados pela equipe da 
Fazenda Butiá e dos prestadores de serviço parceiros. Para isso, utilizou-se o software de Sistema 
de Informações Geográficas (SIG) ArcGis 10.0 (Environmental Systems Research Institute, 2016). 
O primeiro passo foi a verificação e a exclusão de pontos outliers dos mapas de colheita, sendo 
removidos pontos com valores de rendimentos de grãos abaixo de 1 tonelada e acima de 8 tone-
ladas. Os dados foram submetidos à análise estatística descritiva, para exploração inicial, e os 
mapas resultantes foram interpolados pelo método de krigagem. Para as amostragens realizadas 
nos mapas de colheita (trigo), foram obtidos os dados dos quatro pontos mais próximos dos pontos 
amostrados manualmente nos diferentes tratamentos, fazendo-se a média dos quatro dados para a 
representação do valor do ponto.

Os mapas de NDVI, da localização de tratamentos e de ZMs já estabelecidas nos talhões que 
participaram do estudo, foram fornecidos pelas empresas prestadoras de serviço para a Fazenda 
Butiá.

Os dados de rendimento de grãos obtidos dos mapas de colheita e a partir das amostragens ma-
nuais (quando ocorreram) foram submetidos à análise de variância (ANOVA) pelo teste F (5% de 
significância), por meio do aplicativo Sisvar (Ferreira, 2019).

Foi realizada análise econômica básica dos resultados obtidos. Compararam-se os custos de cada 
tratamento, com base no valor de sementes e da fonte nitrogenada utilizadas, considerando-se os 
demais custos variáveis (insumos, mão-de-obra, operações, etc.) de forma igual para todos os tra-
tamentos em cada ensaio on-farm. Foram empregados valores praticados pelo mercado na época 
de implantação dos ensaios. Com base nesses resultados, foi possível identificar o(s) tratamento(s) 
com melhor(es) desempenho(s), do ponto de vista financeiro. Essa constatação indica ao tomador 
de decisão a melhor opção, do ponto de vista econômico, para o manejo da área em estudo.

Resultados e Discussão

Densidade de semeadura em soja 2019/2020

A Figura 5 apresenta o mapa de colheita de soja da área onde foi realizado o estudo sobre densida-
de de semeadura de soja em 2019/2020. Verificou-se grande variação de rendimento de grãos na 
área, com partes ficando abaixo de 2.650 kg ha-1 e áreas acima de 5.000 kg ha-1. Comparando-se 
as Figuras 2 e 5, foi possível detectar diferenças no rendimento de grãos entre as ZMs pré-esta-
belecidas, pois as Zonas de Médio e Alto potencial produziram mais de 1.000 kg ha-1 em relação a 
Zona de Baixo potencial. Na maior parte da área foram obtidos rendimentos médios a elevados de 
grãos, ficando as áreas com menores rendimentos de grãos concentradas nas bordas do talhão. 
Observando os mapas de NDVI coletados ao longo do ciclo, já era possível identificar regiões da 
lavoura com menor potencial produtivo, que se configuraram de forma mais clara com a colheita.
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Tabela 3. Rendimento de grãos de soja em diferentes densidades de semeadura, em ensaio on-farm, na Fazenda Butiá, 
Coxilha, RS, na safra 2019/2020.

Densidade de semeadura
(sementes aptas m-2)

Rendimento de grãos 
(t ha-1)

32 (Baixa) 4,1 ns
34 (Normal) 3,9  
36 (Alta) 4,0

ns = não significativo pelo teste F. C.V.% = 2,42.

Realizou-se análise dos dados coletados com e sem a consideração das ZMs pré-estabelecidas. 
Verificou-se que não houve variação no rendimento de grãos em função da variação na densidade 
de semeadura utilizada, entre 32 e 36 sementes aptas m-2 (Tabela 3), independente da ZM pré-es-
tabelecida (dados não mostrados). Mesmo na menor densidade, a soja produziu o rendimento de 
grãos máximo nos pontos avaliados, permitindo identificar que o melhor manejo seria o manejo com 
menor uso de sementes e, por conseguinte, menor desembolso de recursos financeiros. 
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Figura 5. Avaliações e resultados do ensaio on-farm sobre densidade de semeadura de soja realizado na Fazenda Butiá, 
Coxilha, RS, na safra 2019/2020. A) Mapa de variabilidade no rendimento de grãos do talhão em estudo, com indicação 
dos pontos utilizados para coleta manual de amostras de componentes do rendimento de grãos; B) Avaliações de Índice 
de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) do talhão em estudo, obtidas por satélite em momentos diferentes do 
ciclo da cultura; C) e D) Avaliações na pré-colheita e coleta de amostras para avaliação de componentes do rendimento 
de grãos.
Fonte: (B) Google Earth (2020).
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Realizou-se simulação do potencial de redução de custos quando da utilização da densidade má-
xima e dos demais níveis de quantidade de sementes utilizados, aplicando o custo de sementes na 
safra 2021 de R$ 11,20 kg-1 para cultivares com tecnologia Intacta (Coopatrigo)1. A redução da quan-
tidade de sementes do nível Alto para o Baixo permitiria economizar 8,36 kg ha-1, o que representa 
economia de R$ 93,60 ha-1 ou R$ 5.880,00 no talhão como um todo (67,6 ha). Já a redução do nível 
Normal para o Baixo permitiria economizar 4,18 kg ha-1 o que representa economia de R$ 46,80 ha-1 
ou R$ 2.941,00 em todo o talhão.

Cabe ressaltar que, por se tratar de um primeiro ensaio, a variação nos níveis de densidade de 
semeadura utilizados foi conservadora. Entende-se que é possível reduzir ainda mais a densidade 
de semeadura sem perda de potencial produtivo, nas condições de solo, clima e manejo utilizadas 
na Fazenda Butiá, da mesma forma que foi constatado por Corassa et al. (2018). Em função da 
área utilizada apresentar características de fertilidade e manejo adequadas para a obtenção de 
rendimentos elevados de grãos, acredita-se na possibilidade de que um menor número de plantas 
(limites não observados ainda) continue produzindo o rendimento de grãos observado no presente 
estudo de caso.

Densidade de semeadura em trigo 2020

No que se refere ao ensaio de densidade de semeadura de trigo, foi possível utilizar uma variação 
de densidade maior do que a da soja, entre 250 e 403 sementes aptas m-2. O mapa de rendimento 
de grãos mostrado na Figura 6 indica rendimentos de grãos extremos inferiores a 2.170 kg ha-1 e su-
periores a 4.450 kg ha-1. Os rendimentos de grãos médios a baixos concentraram-se nas bordas da 
lavoura, o que é natural devido às condições geralmente verificadas nas bordaduras (maior tráfego 
de máquinas, influência de matas, etc.), e também em áreas específicas nas partes mais baixas do 
relevo. Também ficou evidente a ocorrência de uma ou mais faixas com baixos rendimentos acompa-
nhando o nível do talhão, possivelmente indicando a presença de um terraço antigo. Da mesma forma 
que na soja, a análise visual dos mapas de NDVI durante o ciclo permitiu identificar, com precisão 
adequada, áreas já predispostas a terem menor potencial produtivo.

A análise dos dados coletados demonstrou que não houve variação no rendimento de grãos em fun-
ção da variação na densidade de semeadura utilizada entre 250 e 403 sementes aptas m-2 (Tabela 4). 
Mesmo na menor densidade o trigo produziu o rendimento de grãos máximo nos pontos avaliados, 
permitindo identificar que o melhor manejo seria o manejo com menor uso de sementes e, por con-
seguinte, menor desembolso de recursos financeiros.

Realizou-se uma simulação do potencial de redução de custos quando da utilização da densidade 
máxima e dos demais níveis de quantidade de sementes, aplicando custo de sementes na safra 
2021 de R$ 3,49 kg-1 (Coopatrigo)2. A redução da densidade de semeadura de Alta para Baixa permi-
tiria economizar 90 kg ha-1, o que representa economia de R$ 314,10 ha-1 ou R$ 32.918,00 no talhão 
como um todo (104,8 ha). Já a redução de Normal para Baixa permitiria economizar 47 kg ha-1, o que 
representa uma economia de R$ 164,03 ha-1 ou R$ 17.201,00 em todo o talhão.

Cabe destacar que a área utilizada apresenta condições adequadas para cultivo de trigo, uso de 
tecnologia, padrão de manejo da lavoura elevado e histórico de potencial de rendimento de grãos 
acima da média (confirmado pelos resultados da safra 2021). Portanto, possíveis ajustes de densi-
dade de semeadura em outras condições (talhões da mesma fazenda ou em outras propriedades) 

1  Informação pessoal do Engenheiro Agrônomo da Coopatrigo Fábio Hauschild em 25 de março de 2022.
2  Informação pessoal do Engenheiro Agrônomo da Coopatrigo Fábio Hauschild em 25 de março de 2022
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devem levar em consideração as características da área, da cultivar, do clima da região, entre outros. 
Para tanto, é fundamental a disponibilidade de assessoria técnica para cada condição específica.

Figura 6. Avaliações e resultados do ensaio on-farm sobre densidade de semeadura de trigo realizado na Fazenda 
Butiá, Coxilha, RS, na safra 2020. A) Mapa de variabilidade no rendimento de grãos do talhão em estudo, com indica-
ção dos pontos utilizado para coleta manual de amostras para componentes do rendimento de grãos; B) avaliações 
de Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) do talhão em estudo, obtidas por satélite, em momentos 
diferentes do ciclo da cultura; C) avaliações pré-colheita e coleta de amostras para avaliação de componentes do 
rendimento de grãos; D) padrão da lavoura na pré-colheita.
Fonte: (B) Google Earth (2020).
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Tabela 4. Rendimento de grãos de trigo em diferentes densidades de semeadura, em ensaio on-farm, na Fazenda Butiá, 
Coxilha, RS, na safra 2020.

Densidade de semeadura
(sementes aptas m-2)

Rendimento de grãos
(t ha-1)

250 (Baixa) 4,0 ns
313 (Normal) 3,5
403 (Alta) 3,6

ns = não significativo pelo teste F. C.V.% = 5,5.

Estratégias para aplicação de nitrogênio em trigo 2021 

Para o ensaio de avaliação de estratégias para adubação nitrogenada em trigo, realizado em 2021, 
o mapa de rendimento de grãos (Figura 7) demonstrou o elevado potencial de rendimento de grãos 
da área, com valores variando de inferiores a 3.000 kg ha-1 até superiores a 6.000 kg ha-1. No talhão, 

NDVI 25/08/2020

NDVI 29/09/2020
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considerando a variação encontrada, poucas foram as áreas que apresentaram rendimento médio ou 
baixo de grãos, concentrando-se nas bordas e alguns pequenos pontos ao longo do talhão. Na maior 
porcentagem da área houve rendimento de grãos de médio a elevado, superando 100 sacas/ha em 
alguns pontos. Foi possível coletar dados de rendimento de grãos nas áreas onde se implementou 
a avaliação das estratégias para adubação nitrogenada, tanto na forma manual (amostras) como 
por meio de “amostragens” diretamente no mapa de colheita construído a partir dos sensores da 
colhedora.

Figura 7. Avaliações e resultados do ensaio on-farm sobre aplicação de nitrogênio em cobertura no trigo, realizado 
na Fazenda Butiá, Coxilha, RS, na safra 2021. A) Mapa de variabilidade no rendimento de grãos do talhão em estudo 
com indicação dos pontos utilizados para coleta manual de amostras para rendimento de grãos e componentes do 
rendimento de grãos; B) Avaliações de Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) do talhão em estudo, 
obtidas por satélite, em momentos diferentes do ciclo da cultura; C) Avaliações pré-colheita e coleta de amostras para 
avaliação de componentes do rendimento de grãos; D) Padrão da lavoura na pré-colheita.
Fonte: (B) Google Earth (2021).

Da mesma forma que os ensaios relatados anteriormente, a análise visual dos mapas de NDVI, 
durante o ciclo, permitiu identificar, com alguma precisão, as áreas com menor potencial produtivo 
(principalmente os extremos).

Na Tabela 5 são apresentados os dados de rendimento de grãos das diferentes estratégias de apli-
cação de N, obtidos nas coletas manuais. Apesar de alguma limitação para aplicação da estatística 
convencional nesse tipo de estudo, aplicou-se a análise de variância (ANOVA), e não foram verifi-
cadas diferenças entre tratamentos. Da mesma forma, nos resultados obtidos pela amostragem no 
mapa de colheita (Tabela 6), não foram verificadas diferenças entre tratamentos. Esses resultados 
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apontaram para o tratamento com menor custo (uso de N aplicado) como o mais eficiente na pro-
dução de trigo no talhão.

Tabela 5. Rendimento de grãos de trigo obtidos por meio de coleta manual de amostras, em ensaio on-farm, com diferen-
tes estratégias de aplicação de N na Fazenda Butiá, Coxilha, RS, na safra 2021.

Estratégia de aplicação de nitrogênio Rendimento de grãos
(t ha-1)

1 - Padrão agricultor 6,6 ns
2 - Padrão Comissão Pesquisa Trigo e Triticale* 6,4
3 - Ajustada por algoritmo baseado no NDVI na sexta folha 6,3

*Reunião... (2020). ns = não significativo pelo teste F. C. V. % = 12,3. NDVI = índice de vegetação por diferença normalizada.

Aplicando os dados na área do estudo, seria possível reduzir em 44 kg de N ha-1 (equivalente a 98 kg 
de ureia/ha) passando do manejo padrão do agricultor para o recomendado, ou reduzir 16 kg de N ha-1 
(equivalente a 36 kg de ureia ha-1) passando do manejo indicado pelo algoritmo (NDVI) para o reco-
mendado. Esses valores de redução no uso do N, quando aplicados aos valores da ureia praticados na 
safra (R$ 1.824,00 t-1, segundo Index Mundi, 2022) permitiriam a redução de R$ 178,80 ha-1, na primeira 
situação, e R$ 29,20 ha-1 na segunda. Considerando a área total do talhão (56,1 ha), a economia total 
seria de R$ 10.032,00 ou R$ 1.638,00, se comparada ao sistema usado pelo produtor ou pelo algoritmo, 
respectivamente.

Assim, de forma hipotética, o agricultor poderia modificar a forma de aplicação no talhão, substi-
tuindo-a pela indicação da Comissão Brasileira de Pesquisa de Trigo e Triticale (mais econômica 
em termos de N), mantendo o potencial de rendimento de grãos com menor custo do insumo N e 
menor impacto ambiental.

Com relação à validação da estratégia envolvendo a avaliação do NDVI na sexta folha (algoritmo), 
nessa situação específica (ZM de médio potencial produtivo), esta não se mostrou mais eficiente 
em relação aos demais métodos, cabendo realizar outros estudos/ajustes na metodologia para re-
finamento da tecnologia.

Considerações Finais

A realização dos ensaios permitiu a obtenção de informações relevantes sobre o próprio processo de 
experimentação on-farm e suas necessidades (sumarizadas no capítulo final dessa publicação), mas 
também, sobre o ponto de vista de resultados técnicos que podem ser aplicados. Nesse sentido, o 
mais relevante foi comprovar os resultados de pesquisa para densidade de semeadura, especial-
mente em trigo.

No estudo da soja, a variação de densidade de semeadura foi pequena (planejamento de variação 
de quatro plantas m-2 entre a menor e a maior densidade), com obtenção de rendimentos de grãos 

Tabela 6. Rendimento de grãos de trigo obtidos por meio de amostragem no mapa de colheita de ensaio on-farm com 
diferentes estratégias de aplicação de N na Fazenda Butiá, Coxilha, RS, na safra 2021.

Estratégia de aplicação de nitrogênio Rendimento de grãos
(t ha-1)

1 - Padrão agricultor 6,0 ns
2 - Padrão Comissão Pesquisa Trigo e Triticale* 5,5
3 - Ajustada por algoritmo baseado no NDVI na sexta folha 5,2

*Reunião... (2020). ns = não significativo pelo teste F. C. V. % = 7,9. NDVI = índice de vegetação por diferença normalizada.
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similares nas diferentes faixas avaliadas. Isso, de certa forma, era esperado, pela capacidade de 
compensação que a soja apresenta e pelas características da área utilizada favorecerem o cresci-
mento das plantas. Apesar do período de déficit hídrico ocorrido na safra, esse fator parece não ter 
interagido com a variação na densidade a ponto de modificar o rendimento de grãos.

No estudo de densidade de semeadura de trigo, a variação de densidade utilizada (250 a 403 se-
mentes aptas m-2) ficou alinhada com as variações utilizadas em trabalhos de pesquisa sobre o as-
sunto conduzidos na região (Pires et al., 2021a, 2021b). Os resultados obtidos não demonstraram 
diferença entre os tratamentos, confirmando os resultados de pesquisa. Cabe destacar que a safra 
de inverno 2020, do ponto de vista meteorológico, foi atípica para a região e desfavorável, princi-
palmente na questão hídrica, para a plena capacidade da planta de trigo realizar compensações 
com variações na população de plantas. A safra caracterizou-se por excesso de precipitação pluvial 
(acima da Normal Climatológica) para os meses de junho e julho e escassez de chuvas no período 
de agosto a novembro (abaixo da Normal Climatológica). Essa situação demonstra ainda mais a 
capacidade da cultura do trigo em se adaptar, quando bem manejada, em áreas capazes de dar 
suporte à cultura e com a utilização adequada de genética e de práticas de proteção de plantas.

No estudo on-farm sobre aplicação de N em cobertura no trigo foi possível, ao mesmo tempo, ava-
liar uma nova estratégia de aplicação de N, trazendo informações importantes para a pesquisa, 
quando agrupada com resultados de outras validações, bem como entregar ao agricultor/usuário 
informações sobre a melhor alternativa para aplicação de N no talhão em estudo.

Agradecimentos

Aos proprietários, gerente e funcionários da Fazenda Butiá, pelo apoio à realização destes traba-
lhos de experimentação on-farm. Aos empregados da área de Sistemas de Produção da Embrapa 
Trigo, pelo apoio na realização das avaliações.

Referências

BREDEMEIER, C.; VIAN, A. L.; PIRES, J. L. F. Aplicação de nitrogênio em tempo real: modelos e aplicações. In: SANTI, 
A. L.; SEBEM, E.; GIOTTO, E.; AMADO, T. J. C. (org.). Agricultura de precisão no Rio Grande do Sul. Santa Maria: 
CESPOL, 2016. p. 137-158.

CORASSA, G. M.; AMADO, T. J. C.; STRIEDER, M. L.; SCHWALBERT, R.; PIRES, J. L. F.; CARTER, P. R.; 
CIAMPITTI, I. A. Optimum soybean seeding rates by yield environment in Southern Brazil. Agronomy Journal, v. 110, 
n. 6, p. 2430-2438, 2018. Disponível em: https://doi.org/10.2134/agronj2018.04.0239. Acesso em: 20 jul. 2022.

DE BONA, F.; DE MORI, C.; WIETHÖLTER, S. Manejo nutricional da cultura do trigo. Informações Agronômicas, n. 
154, p. 1-16, jun. 2016.

ENVIRONMENTAL SYSTEMS RESEARCH INSTITUTE. ArcGIS desktop: release 10. Redlands, 2016. Disponível em. 
http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/Extract_by_Mask/00 9z0000002n000000/ Acesso em: 11 
out. 2022.

FERREIRA, D. F. SISVAR: a computer analysis system to fixed effects split plot type designs. Revista Brasileira de 
Biometria, v. 37, n. 4, p. 529-535, 2019. Disponível em: http://www.biometria.ufla.br/index.php/BBJ/article/view/450. 
Acesso em: 10 fev. 2020.

FONTOURA, S. M. V.; VIEIRO, F.; BAYER, C.; MORAES, R. P. Adubação nitrogenada em cereais de inverno na 
região Centro-Sul do Paraná. Guarapuava: Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária, 2013. v. 1, 42 p.

GOOGLE. Google Earth. Disponível em: https://www.google.com.br/maps/@-28.0771605,-52.3902558,6635m/
data=!3m1!1e3. Acesso em: 11 abr. 2022.

INDEX MUNDI. Ureia: preço mensal: preço das mercadorias. Disponível em: indexmundi.com/pt/pre%E7os-de-mercado
/?mercadoria=ureia&meses=12. Acesso em: 8 mar. 2022.

https://www.google.com.br/maps/@-28.0771605,-52.3902558,6635m/data=!3m1!1e3
https://www.google.com.br/maps/@-28.0771605,-52.3902558,6635m/data=!3m1!1e3


78 DOCUMENTOS 201

PIRES, J. L. F.; SCHEEREN, P. L.; CAIERÃO, E.; CASTRO, R. L. de; LAU, D.; SANTANA, F. M.; CUNHA, G. R. da; 
CARAFFA, M.; TOIGO, M. D. C.; SANTOS, H. P. dos; GUARIENTI, E. M.; MIRANDA, M. Z. de; VIEIRA, V. M.; FAÉ, G. 
S.; KLEIN, M.; RIFFEL, C. T.; ZENI, M.; MANFRON, A. C. A.; PASINATO, A. Indicações para o manejo da cultivar de 
trigo BRS Belajoia (RS, SC e sul do PR). Passo Fundo: Embrapa Trigo, 2021a. 23 p. (Embrapa Trigo. Comunicado 
técnico, 383).

PIRES, J. L. F.; SCHEEREN, P. L.; CASTRO, R. L. de; CAIERÃO, E.; GUARIENTI, E. M.; LAU, D.; CUNHA, G. R. da; 
SANTANA, F. M.; CARAFFA, M.; TOIGO, M. de C.; SANTOS H. P. dos; MIRANDA, M. Z. de; FAÉ, G. S.; VIEIRA, V. M.; 
KLEIN, M.; RIFFEL, C. T.; PASINATO, A. Indicações para o manejo da cultivar de trigo BRS Reponte (RS, SC e sul 
do PR). Passo Fundo: Embrapa Trigo, 2021b. 24 p. (Embrapa Trigo. Comunicado técnico, 380).

QGIS: a free and open source geographic information system. Disponível em: https://qgis.org/en/site/. Acesso: 25 ago. 
2022.

REUNIÃO DA COMISSÃO BRASILEIRA DE PESQUISA DE TRIGO E TRITICALE, 13., 2019, Passo Fundo. 
Informações técnicas para trigo e triticale: safra 2020. Passo Fundo: Biotrigo Genética, 2020. Disponível em: http://
ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/214730/1/informacoestecnicasparatrigoetriticalesafra2020-1592946148.
pdf. Acesso em: 21 dez. 2021.

VIAN, A. L.; BREDEMEIER, C.; DRUM, M. A.; MORAIS, G. L.; FRANCHESTTE, J. A. B.; PIRES, J. L. F.; GARAFFA, 
M.; TRENTIN, C.; FORNARI, M. Modelo para adubação nitrogenada em cobertura em taxa variada em trigo por meio do 
NDVI no sul do Brasil. In: REUNIÃO DA COMISSÃO BRASILEIRA DE PESQUISA DE TRIGO E TRITICALE, 13., 2019, 
Passo Fundo, RS. Atas e resumos... Passo Fundo: Ed. do autor, 2019. p. 155-159.

VIAN, A. L.; BREDEMEIER, C.; TURRA, M. A.; GIORDANO, C. P. D.; FOCHESATTO, E.; SILVA, A. J.; DRUM, M. A. 
Nitrogen management in wheat based on the normalized difference vegetation index (NDVI). Ciência Rural, v. 48, n. 9, 
p. 1-9, 2018. Disponível em: https://doi.org/10.1590/0103-8478cr20170743. Acesso em: 20 jul. 2022.

WIETHÖLTER, S. Fertilidade do solo e a cultura do trigo no Brasil. In: PIRES, J. L. F.; VARGAS, L.; CUNHA, G. R. da. 
Trigo no Brasil: bases para produção competitiva e sustentável. Passo Fundo: Embrapa Trigo, 2011. p. 135-184.



79Experimentação on-farm na agricultura de precisão

Estudo de Caso 6 - Zonas de Manejo e Adubação em Área de 
Cultivo de Cana-de-Açúcar na Fazenda Santa Helena, Ibaté, SP
Célia Regina Grego
Eduardo Antonio Speranza
Cristina Aparecida Gonçalves Rodrigues
Carlos Cesar Ronquim
Ariovaldo Luchiari Junior
Guilherme Martineli Sanches
Carlos Manoel Pedro Vaz
Lúcio André de Castro Jorge
Vargas Henrique Bellafronte Porto

Introdução

O Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, responsável por 40% da produção global 
(Cursi et al., 2021). Destaca-se pela maior frota de veículos flex-fuel (aproximadamente 30 milhões) 
e, além disso, o País vem aumentando, nas últimas décadas, não só a área sob cultivo de cana-de-
-açúcar, mas também a produção de açúcar, de etanol e de bioeletricidade (Cherubin et al., 2021).

A área de cana-de-açúcar no Brasil é de 8,6 milhões de hectares, com produção de 642,7 milhões 
de toneladas e produtividade média de 77,3 toneladas por hectare. A maior produção ocorre no 
sudeste brasileiro e no estado de São Paulo, que é o maior produtor nacional, com área colhida de 
cerca de 4,2 milhões de hectares (Conab, 2021).

Apesar das inúmeras vantagens como matéria-prima sustentável para a produção de biocombustí-
veis e açúcar, há preocupações crescentes principalmente em relação aos ganhos de produtivida-
de, aos potenciais impactos ambientais da expansão do cultivo da cana-de-açúcar e da mudança 
no uso da terra, à interrupção do fornecimento de alimentos, às emissões de Gases de Efeito Estufa 
(GEE), de insumos agrícolas e operações agrícolas, ao uso excessivo de água e à eutrofização, 
perda de biodiversidade do solo e erosão acelerada do solo (Bordonal et al., 2018).

É preciso que essas novas áreas de cultivo sejam manejadas com tecnologias modernas que tra-
gam maiores retornos financeiros ao produtor, mas que gerem, também, menores impactos ao am-
biente. A adoção da Agricultura de Precisão (AP) ajusta-se muito bem a esses propósitos, porém a 
adoção dessa tecnologia exige grande número de informações sobre a área em que a cultura está 
sendo implantada, tais como informações mais precisas sobre as características do solo e produti-
vidade da cultura, além do uso de equipamentos específicos (Silva et al., 2011). 

As tecnologias de AP aplicadas à cana-de-açúcar compreendem o mapeamento da variabilidade 
espacial de atributos físicos e químicos do solo, a aplicação localizada de corretivos, fertilizantes e 
herbicidas, o manejo e o controle localizados de pragas e doenças, o monitoramento da produtivi-
dade e o controle de tráfego de máquinas agrícolas (Grego et al., 2020).

A avaliação da variabilidade espacial de atributos do solo e da planta pode ser usada como uma 
excelente estratégia para desenhar formas de intervenção que resultem em melhor rentabilidade 
para algumas culturas agrícolas, como a cana-de-açúcar (Ferraz et al., 2019). Em AP é necessário 
compreender e caracterizar muito bem o comportamento da variabilidade espacial dos atributos 
estudados (Vieira et al., 2008). Os mapas de produtividade podem ser considerados uma das fer-
ramentas mais úteis para caracterizar a variabilidade da cultura, o que é extremamente importante 
para aprimorar as iniciativas de manejo que buscam compreender a variabilidade espacial da cultu-
ra por meio de práticas de AP (Sanches et al., 2019).
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O uso de tais tecnologias tem potencial para aumentar a gestão sustentável dos recursos naturais 
(solo e água) e para reduzir o uso de insumos agrícolas, tornando as áreas agrícolas mais produti-
vas e reduzindo seu impacto ambiental. Em um setor cada vez mais competitivo e tecnológico, os 
produtores necessitam buscar novas tecnologias e diferenciais para aumentar a produtividade, pro-
mover a sustentabilidade e melhorar a qualidade da produção. A pesquisa realizada por Bolfe et al. 
(2020) aponta que 95% dos agricultores brasileiros têm interesse nessas novas tecnologias em AP, 
bem como em fortalecer suas aplicações. Nesse contexto, foi proposto à Usina Santa Cruz o desen-
volvimento de ferramentas de AP em um talhão de cana-de-açúcar com 15,7 hectares localizado no 
município de Ibaté, SP. Acredita-se que os distintos dados de atributos do solo, aliados aos índices 
vegetativos da cultura, obtidos por sensoriamento proximal e suborbital, possam gerar mapas com 
distintas Zonas de Manejo (ZMs), capazes de expressar a variabilidade espacial da área de cultivo 
da cana-de-açúcar. Dentro desta abordagem, esse trabalho teve como objetivo avaliar estratégias 
de adubação de cana-de-açúcar por meio de pesquisa on-farm (na fazenda) para validar a aplica-
ção da ferramenta AP na área de estudo. O diferencial do experimento on-farm é a realização em 
condições reais do sistema de produção, com a utilização de maquinário e ferramental disponível 
na propriedade para obtenção de maior produtividade e redução de custos com uso de adubação 
adequada.

Material e Métodos

A área de estudo compreendeu um talhão de 14,83 hectares cultivado com cana-de-açúcar na Usina 
Santa Cruz, pertencente ao grupo São Martinho. A área localiza-se em Ibaté, SP, na Fazenda Santa 
Helena (Figura 1), entre os paralelos 21°58’21”S e 21°58’19”S e o meridiano 48°05’ W. A região, se-
gundo a classificação climática de Köppen, pertence ao tipo climático Cwa. A média da precipitação 
anual acumulada na região (de janeiro de 2018 a dezembro de 2020) foi de 1.202,7 mm, segundo 
dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET, 2021).

No momento da escolha da área, em março de 2018, foi estabelecido o critério de que a área apresentas-
se indicativos de variabilidade espacial, principalmente pelo aspecto cor do solo e declividade (Figura 1).

Figura 1. Localização da área de estudo: A) Estado de São Paulo e Município de Ibaté, SP; B) Foto da área no início do 
estudo; C) Imagem aérea da Fazenda Santa Helena, Ibaté, SP (ortomosaico de 05 de outubro de 2018). 
Fonte: (C) Imagem de aeronave remotamente pilotada (ARP) modelo Verok Horus (2018).

O talhão foi cultivado com cana-de-açúcar (cultivar Sweet 9005HP, do CTC) em área de reforma e 
em sistema “meiosi” (10.000 mudas ha-1 com espaçamento de 1,5 m). O ambiente de produção foi 
classificado, considerando a pedologia, como BC (médio/alto a médio para potencial do ambiente 
de produção, desenvolvimento e rendimento da cana-de-açúcar). Segundo Prado (2013), a com-
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posição do ambiente de produção indica a fertilidade do solo e a disponibilidade de água, e depen-
dendo dessas condições, os ambientes são classificados de A até G; quanto mais se afastam de 
condições ideais de fertilidade e disponibilidade de água, mais se distanciam do ambiente A.

As avaliações foram realizadas no solo e na planta nas safras de 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 
para mapeamento, identificação das ZMs, intervenção e validação com experimentação on-farm.

Mapeamento da Condutividade Elétrica Aparente (CEa) do Solo

A CEa foi mensurada com o objetivo de permitir a identificação de regiões distintas na área em 
termos de conteúdo de argila, matéria orgânica e capacidade de troca catiônica, elementos do 
solo fundamentais no estabelecimento da produtividade da cana-de-açúcar (Sanches et al., 2018). 
A CEa foi mensurada com o sensor de Indução Eletromagnética EM38-MK2® (Geonics, Ontário, 
Canadá) conectado a um receptor de GPS e tracionado por um quadriciclo (Figura 2A). Por não 
necessitar entrar em contato direto com o solo, os equipamentos de Indução Eletromagnética (IEM) 
são mais adequados para as lavouras de cana-de-açúcar, principalmente pelo fato da quantidade 
de resíduos (palha) na superfície do solo (o que impede o contato dos discos dos sensores de con-
tato direto) e pelas características do ciclo produtivo. A CEa foi mensurada em linhas paralelas com 
intervalos de 5 m a 10 m. A frequência de coleta de dados do datalogger foi de 1 Hz. A mensuração 
dos dados ocorreu em um único dia, evitando que possíveis precipitações pluviais alterassem a 
umidade do solo e, consequentemente, as medidas finais e os mapas de CEa. O sensor foi inserido 
em um tubo plástico e acoplado a uma esteira de plástico resistente ao atrito, para que pudesse ser 
conduzido em campo pelo quadriciclo. Os dados coletados pelo sensor, com frequência de cerca 
de uma a duas amostras por segundo, foram transmitidos instantaneamente via bluetooth para um 
computador de mão modelo Juno, da Trimble. Foram obtidas medidas de condutividade elétrica do 
solo em duas profundidades limites (até 0,5 m e até 1,0 m), nas direções horizontal e vertical, em 
fevereiro de 2018, antes da operação de subsolagem para o plantio da cana.

Figura 2. Equipamento para mensuração da condutividade elétrica aparente do solo 
(CEa). A) EM38-MK2® (Geonics, Mississauga, Ontário, Canadá); B) detalhe do suporte 
do equipamento EM38-MK2® para arraste pelo quadriciclo. 
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Imagens de Satélite e Veículo Aéreo Não Tripulado (Vant)

Foram coletadas 18 imagens entre março de 2018 e julho de 2019 do sensor MSI/Sentinel-2A e 2B de 
reflectância no topo da atmosfera (nível 1C) e corrigidas para reflectância de superfície (nível 2A) por 
meio do algoritmo MAJA (MACCS ATCOR Joint Algorithm) na Plataforma Operacional dos Produtos 
Sentinel (Peps..., 2019; Rodrigues et al., 2019). Para geração das imagens de Índice de Vegetação 
por Diferença Normalizada (NDVI) e Índice de Vegetação por Diferença Normalizada Red Edge 
(NDre2), utilizou-se o software ArcGis versão 10.6, respectivamente nas bandas B4 (Red) e B8 
(NIR) (NDVI = (B8 – B4) / (B8 + B4)) e nas bandas B5 (Red-Edge 1) e B7 (Red-Edge 3) (NDre2 = 
(B7−B5) / (B7+B5), conforme Fernández-Manso et al. (2016). Foram extraídos 1.383 pixels de NDVI 
(10 m x 10 m) e 375 pixels de NDre2 (20 m x 20 m), totalizando 1.758 pixels de referência (valores 
de N), respectivamente, em cada data (Rodrigues et al., 2019).

As análises estatísticas dos IV’s foram realizadas com os programas R e o Origin 9.1 (Origin 
LabCo.). Para testar se os valores dos IVs apresentavam distribuição normal, foi aplicado o teste de 
Shapiro-Wilk (Mangiafico, 2016). Como houve rejeição de normalidade dos dados, foram realizadas 
correlações de Spearman. Para a análise de dependência espacial fez-se a interpolação espacial 
com uso da krigagem ordinária (Vieira, 2000) e foram construídos mapas dos valores interpolados 
para dois agrupamentos que mais diferenciam o desenvolvimento das plantas considerando o ciclo 
de desenvolvimento da cana-de-açúcar, 1 = médias respectivas de valores de NDVI e NDre2 ob-
tidos em 11 de março e 10 de abril de 2018; e agrupamento 3 = médias respectivas de valores de 
NDVI e NDre2 obtidos em 6 de novembro e 6 de dezembro de 2018, que são as datas do pico de 
crescimento da variedade de cana-de-açúcar hiperprecoce. 

A partir de imagem raster de MDE (modelo digital de elevação) da Fazenda Santa Helena, obtive-
ram-se as curvas de nível da área experimental utilizando-se o ArcGis versão 10.6.

Variabilidade espacial da fertilidade do solo, física do solo e produtividade da cana-de-açúcar

Amostras de solo foram coletadas em 2018 numa grade de 67 pontos de amostragem distribuídos 
medindo 40 m na linha por 50 m entrelinha, conforme a identificação de regiões distintas indicadas 
pela medição da condutividade elétrica do solo.

O solo foi amostrado para fins de análise de textura, fertilidade, densidade do solo e umidade. 
Também foi medida a resistência do solo à penetração com penetrômetro de impacto Kamaq (Stolf, 
1991).

Quanto à textura (0-20 cm de profundidade), foram obtidos os teores de argila (g g-1), silte (g g-1) e 
areia (g g-1). Para a análise de fertilidade do solo (0-20 cm), foram obtidos os teores de macronu-
trientes, pH (CaCl2), matéria orgânica (g dm-3), fósforo resina (mg dm-3), capacidade de troca catiô-
nica (CTC), saturação de bases (V%) e valores em cmolc dm-3 para hidrogênio + alumínio, potássio, 
cálcio e magnésio. As análises de solo foram realizadas segundo metodologia da Claessen (1997). 
As análises de fertilidade foram realizadas em duas fases, no início do estudo, em 2018 (67 pontos 
de amostragem) e ao final do experimento, em 2021 (em 20 pontos) de acordo com os cinco trata-
mentos de adubação, duas ZMs e duas repetições por ZM, para verificação das alterações após o 
manejo localizado de insumos, como adubos, nos tratamentos da experimentação on-farm.

A resistência do solo à penetração foi medida conforme metodologia de Stolf (1991), para obter va-
lores em MPa de 0-40 cm de profundidade. A medição foi realizada no início de condução do estudo 
para caracterização de áreas potenciais para a compactação do solo. Foram medidas seis repeti-
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ções, sendo três na entrelinha com a passagem do rodado (compactada) e três na entrelinha sem 
a passagem do rodado, coberta de solo revolvido durante a subsolagem. A grade foi de 50 pontos 
regulares com borda de 5 metros, em uma área efetiva de 700 m x 200 m, com pontos espaçados 
de 60 m x 28 m. Os dados de umidade do solo foram medidos por TDR, usando uma sonda de três 
hastes (tipo garfo) até 0-20cm de profundidade, considerando valores médios de quatro medidas 
por ponto (duas na linha e duas na entrelinha de plantio).

A avaliação da produção da cana no talhão dos ciclos 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 foi reali-
zada nos meses de junho a julho, pelo método da biometria, ou seja, por pesagem da biomassa e 
contagem do número de colmos em uma área de duas linhas de cana-de-açúcar por 2 metros de 
comprimento por ponto, para posterior cálculo da produtividade em t ha-1. A produtividade obtida 
em 2019 foi realizada em uma grade de amostragem de 31 pontos, estabelecida previamente para 
análise espacial. Também foram coletados 10 colmos, aleatoriamente, para análise de teor de Brix. 
Para medir a produtividade da cana-de-açúcar foi aplicado o método proposto por Gheller et al. 
(1999), que estima o peso total da parcela por meio da multiplicação do número de colmos da área 
amostrada pelo peso médio de dez colmos. As avaliações da produtividade em 2020 e 2021 foram 
acompanhadas após estabelecimento da experimentação on-farm (detalhada no item 2.5), porém 
a produção foi obtida somente em 2021, pois em 2020 não foi realizada devido ao desalinhamento 
na aplicação de adubo na linha de plantio na faixa do tratamento de adubação. A altura das plantas 
no momento da aplicação dificultou a passagem pelo operador da máquina. Em julho de 2021, foi 
realizada a colheita no experimento on-farm em 20 pontos, considerando os cinco tratamentos, 
duas ZMs e duas repetições por zona.

Para as análises dos dados do primeiro ciclo produtivo da cultura (2018/2019), inicialmente os da-
dos foram analisados pela estatística descritiva obtendo-se média, variância, desvio padrão, coefi-
ciente de variação, valor mínimo, valor máximo, assimetria e curtose. Para verificar a variabilidade 
espacial, os dados foram analisados pela geoestatística, por meio da construção e ajuste de semi-
variogramas (representação gráfica da variação de um conjunto de dados em relação à distância 
indicando ou não a existência de variabilidade espacial, segundo Grego et al., 2014), krigagem 
(método utilizado em geoestatística para interpolação de dados) para interpolação de dados e cons-
trução de mapas de isolinhas, descritos em Vieira (2000). Após a obtenção dos atributos do solo e 
da planta e análise de variabilidade espacial, foram geradas as plataformas espaciais de informação 
contendo os mapas de variabilidade espacial para a definição das ZMs.

Definição das Zonas de Manejo e imagens de Veículo Aéreo Não Tripulado (Vant)

Os mapas de monitoramento das diferentes variáveis de solo e da cultura, realizados no primeiro 
ano do experimento (2018), permitiram identificar a presença de regiões com variabilidades dis-
tintas dentro do talhão. Desse modo, a subdivisão da área em ZMs foi realizada como sendo um 
primeiro passo para viabilizar a experimentação on-farm. Diferentes algoritmos de agrupamento de 
dados, bem como combinações das diferentes variáveis relacionadas ao solo (condutividade elétri-
ca do solo) e à planta (índices de vegetação), foram utilizados para identificar diferentes arranjos de 
ZMs para a área. A escolha da melhor configuração deu-se a partir de duas análises principais: ZMs 
equilibradas com relação à área (áreas de tamanho similar) e que possuíssem diferenças significa-
tivas quanto à média de produtividade, considerando os dados médios das amostras de biometria 
internas a cada ZM (Speranza et al., 2019).

Imagens do Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT) foram obtidas para verificar a evolução da cultura 
e o índice de vegetação. Aquisição de imagens com câmeras NIR-RGB e multiespectral acopladas 
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na Aeronave Remotamente Pilotada (ARP) modelo VerokHorus e, também, na Phanton 4, foram 
obtidas em outubro e dezembro de 2018 e maio de 2019. As imagens foram obtidas e mosaicadas 
no Laboratório Nacional de Agricultura de Precisão da Embrapa (LANAPRE), conforme metodologia 
descrita por Grego et al. (2020).

Estabelecimento da experimentação on-farm

Após o mapeamento e delimitação das ZMs, foi implantado experimento on-farm de adubação para 
aplicação localizada em cobertura, variando as doses dos insumos dentro de cada ZM definida 
sem ruídos, de forma otimizada para facilitar a aplicação. O delineamento experimental (blocos ao 
acaso) foi definido com a equipe envolvida no projeto, considerando as necessidades e manejos 
já realizados pela Usina, de modo a garantir adequado teste de hipótese e análise adequada dos 
dados. Foram aplicados cinco tratamentos de adubação sólida e foliar (T1 - testemunha; T2 - adu-
bação sólida 30 kg de N ha-1; T3 - adubação foliar 3 L ha-1 (fonte de N, B, Zn e Mg); T4 - adubação 
foliar 1,5 L ha-1 (fonte de N, B, Zn e Mg); T5 - adubação sólida 30 kg de N ha-1 + adubação foliar 
3 L ha-1 (fonte de N, B, Zn e Mg), conforme a Figura 3. A adubação sólida foi realizada três meses 
após colheita do ciclo anterior da cultura, e a adubação líquida foi realizada quatro meses após a 
adubação sólida. Os tratamentos foram aplicados em faixas de 18 metros de largura contemplando 
12 linhas da cultura com 650 m de comprimento.

A aplicação da taxa variada de insumos foi realizada de forma mecanizada de acordo com a disponi-
bilidade de equipamento da Usina (Figura 3). Análises de solo quanto à fertilidade e à produtividade 
foram realizadas em cada ZM antes e após a implantação do experimento on-farm conforme deta-
lhado no item 2.3. Os dados de fertilidade do solo e de produção da cana-de-açúcar, em cada trata-
mento, foram submetidos à análise estatística para análise e validação dos tratamentos. Foi realizada 
análise estatística com delineamento em blocos casualizados e em faixa no software R. Foi aplicada 
a análise de variância (ANOVA) como método estatístico utilizando o teste F de Fisher-Snedecor 
(Fisher, 1922). As médias seguidas de letras diferentes, minúsculas nas colunas, indicam diferença 
significativa a 5% de probabilidade entre os tratamentos, e a ausência de letras não indica diferença 
estatística significativa. 

Figura 3. Aplicação dos tratamentos no ensaio on-farm na cultura da cana-de-açúcar. A) Croqui dos cinco tra-
tamentos de adubação em faixas e os quatro locais de amostragem (1, 2, 3 e 4); B) Equipamento realizando 
a aplicação dos tratamentos. Fazenda Santa Helena, Ibaté, SP.
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Resultados e Discussão

Condutividade Elétrica e Zonas de Manejo

Considerando que a condutividade elétrica do solo tem se tornado importante indicador da variabi-
lidade espacial de áreas agrícolas, com o intuito de aumentar a precisão ou até mesmo substituir 
as amostragens de solo tradicionais indicando regiões homogêneas, os dados foram analisados 
pela geoestatística e foram gerados mapas de variabilidade espacial. Foi possível a identificação de 
manchas representativas de condutividade elétrica do solo na direção horizontal, considerando as 
duas profundidades, de até 0,5 m e até 1,0 m. A Figura 4 exibe os mapas de condutividade elétrica 
do solo a 0,5 m e 1,0 m após a interpolação espacial, classificados em quatro intervalos.

Figura 4. Condutividade elétrica do solo (CE) na área de realização 
de ensaio on-farm na cultura da cana-de-açúcar após a interpolação 
espacial, considerando A) até 0,5 m de profundidade, e B) até 1,0 m de 
profundidade. Fazenda Santa Helena, Ibaté, SP.

Para o delineamento de ZMs, foram utilizados algoritmos de agrupamento específicos para dados 
espaciais, seguindo os conceitos de descoberta de conhecimento em bancos de dados espaciais 
(Speranza et al., 2018). A partir dos dados exibidos na Figura 4, foram obtidos mapas de zonas de 
manejo que permitiram análises individuais com relação à variabilidade espacial.

Após a realização de diversos experimentos e por ser considerada uma área experimental pequena, 
estabeleceu-se uma divisão em 2 ZMs, conforme a Figura 5.

Figura 5. Mapa de Zonas de Manejo (ZM) na área de 
realização de ensaio on-farm na cultura da cana-de-
-açúcar, definido para a área experimental, considerando 
a condutividade elétrica do solo em duas profundidades. 
Fazenda Santa Helena, Ibaté, SP.

A B
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Medidas relacionadas à estatística descritiva das amostras internas a cada uma das duas zonas de 
manejo foram obtidas para analisar a variabilidade com relação aos dados de condutividade elétrica 
do solo (0,5 m e 1,0 m), conforme Tabela 1. As amostras contidas na ZM1, tanto para o mapa de 
condutividade a 0,5 m quanto para 1,0 m, são representadas por um intervalo maior de medidas, 
proporcionando maiores variância e desvio padrão quando comparadas com as amostras contidas 
na ZM 2. Ao analisarmos os mapas da Figura 4, verifica-se que, na área representada pela ZM 1 
na Figura 5, existe grande variação dos níveis de classificação adotados, principalmente na região 
noroeste dos dois mapas. Por outro lado, a área representada pela ZM2, na Figura 5, mostra, para 
ambos os mapas da Figura 4, uma predominância de amostras com baixa condutividade elétrica e 
valores menos variáveis.

Tabela 1. Estatística descritiva considerando dados de condutividade elétrica do solo separadas por zonas de manejo. 
Fazenda Santa Helena, Ibaté, SP.

Estatística
Zona de Manejo 1 Zona de Manejo 2 Zona de Manejo 1 Zona de Manejo 2

profundidade de 0,5 m profundidade de 1,0 m
Média -0,10 -10,57 -2,41 -6,74
Intervalo (%)* 46,92 26,34 19,70 14,32
Desvio Padrão 8,56 3,60 3,49 1,43
Variância 3.550 2.673 3.551 2.671

*Porcentagem de variação dos valores em relação à média.

Assim, o delineamento de ZM escolhido para a área define duas ZMs ocupando, respectivamente, 
55,5% (ZM 1) e 45,5% (ZM 2) da área do talhão. A experimentação on-farm foi planejada em faixas 
do sul ao norte do talhão, de tal forma que, tanto para adubação sólida quanto para a adubação 
líquida, fossem acomodadas todas as diferentes taxas previstas nos experimentos, garantido as 
mesmas repetições para as duas ZMs.

Considerando o declive especificado na área, representado pelo Modelo Digital de Elevação (MDE) 
mostrado na Figura 6, foi possível correlacionar os valores mais altos de condutividade do solo 
também com a parte de menor declive, onde houve tendência de aumento da umidade do solo e, 
portanto, da concentração maior de argila no solo, tornando-o mais apto à condutividade elétrica do 
solo. Os valores das curvas de nível da área variaram com valores de 690 m a 735 m, ou seja, uma 
diferença de 45 m. Essas diferentes cotas altimétricas do terreno, no sentido leste a oeste da área 
experimental, vêm corroborar para a definição das zonas de manejo definidas para a experimenta-
ção on-farm. 

Figura 6. Modelo Digital de Elevação (MDE) 
da Fazenda Santa Helena e curvas de nível 
da área experimental de realização de ensaio 
on-farm na cultura da cana-de-açúcar. Fazen-
da Santa Helena, Ibaté, SP.



87Experimentação on-farm na agricultura de precisão

Imagens de Satélite e por Aeronave Remotamente Pilotada (ARP)

A relação entre IVs obtidos por sensores remotos com parâmetros biofísicos das plantas e com 
atributos físicos do solo é usual na AP. Os IVs, especialmente o NDVI, têm sido utilizados principal-
mente para estimativa do potencial produtivo das culturas agrícolas, para adubações nitrogenadas 
diferenciadas e para detectar infestação de plantas daninhas e falhas de irrigação.

O comportamento espectral e espacial da área experimental da cana-de-açúcar no primeiro ano do 
ciclo de produção (safra 2018/2019) foi estudado a partir do cálculo de IVs (NDVI e NDre2) obtidos 
de imagens do Sentinel-2 em 18 datas da safra. Na Figura 7 pode ser observada a variação dos IVs 
no decorrer das datas avaliadas. Correlacionando os IVs com os dados da condutividade elétrica do 
solo (dados não mostrados), houve correlação positiva (tanto para 0,5 m quanto para 1,0 m do solo) 
desde a implantação até o sétimo mês (223 dias após plantio – pico do crescimento) e correlação 
negativa a partir de outubro de 2018 até julho de 2019 (Figura 7).

Figura 7. Evolução de valores de Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) e 
Índice de Vegetação por Diferença Normalizada Red Edge (NDre2) nas 18 datas de observa-
ção dos IVs na lavoura de cana-de-açúcar em Ibaté (SP), safra de 2018/2019. Fazenda Santa 
Helena, Ibaté, SP.

As imagens do Sentinel-2, com suas 13 bandas e resolução temporal adequada, apresentaram 
potencial de aplicação quanto ao acompanhamento vegetativo do ciclo todo da planta e associação 
com a condutividade elétrica do solo.

Para a análise de dependência espacial, fez-se a interpolação espacial com uso da krigagem or-
dinária conforme Vieira (2000) e foram construídos mapas dos valores interpolados para os dois 
agrupamentos em cada um dos IVs (1 = médias de IV de 11 de março e 10 de abril de 2018; e 
agrupamento 3 = médias de IV de 06 de novembro e 06 de dezembro de 2018, datas do pico de 
crescimento da variedade de cana hiperprecoce).

Apesar da área experimental ser considerada pequena, quando se trabalhou com imagens satelitais 
foi possível encontrar dependência espacial para os índices de vegetação nos dois agrupamentos 
(Figura 8). Quando comparados com a condutividade elétrica do solo (Figura 4), houve tendência 
de correlação espacial positiva entre os IVs obtidos de março a abril de 2018 e correlação negativa 
entre índices de vegetação de 06 de novembro a 6 de dezembro de 2018. Isto indica que os IVs 
do início de desenvolvimento da cultura refletiram melhor as diferenças do solo do que os IVs das 
imagens obtidas no pico de crescimento da cultura.

Foram obtidas imagens por Vant/Arp modelo Verok Horus (Figura 9A) durante três fases do ciclo de 
desenvolvimento da cana-de-açúcar na safra de 2018/2019 (Figuras 9B, 9C, e 9D). Notou-se que, ao 
longo de todo ciclo, a parte inferior, identificada como ZM 1 (Figura 5) apresentou menores valores 
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de NDVI. As imagens indicaram, portanto, a diferença espacial dos índices de vegetação ao longo 
do ciclo, o que auxilia grandemente na correlação com a produção da cana nesse ciclo.

Figura 8. Mapas de contorno de valores interpolados es-
pacialmente na área de realização de ensaio on-farm na 
cultura da cana-de-açúcar, considerando agrupamento 1 
(de março a abril de 2018) e 3 (de novembro a dezembro 
de 2018): A) Índice de Vegetação por Diferença Normali-
zada - NDVI (agrupamento 1); B) NDVI (agrupamento 3); 
C) Índice de Vegetação por Diferença Normalizada Red 
Edge - NDRE (agrupamento 1); D) NDRE (agrupamento 3). 
Fazenda Santa Helena, Ibaté, SP.
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C D
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Figura 9. Voo com Aeronave Remotamente Pilotada e Índices de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) obtidos 
no ciclo da cana de 2018/2019 na área de realização do ensaio on-farm na cultura da cana-de-açúcar: A) Equipamento 
modelo Verok Horus; B) Imagem NDVI de outubro de 2018; C) Imagem NDVI de dezembro de 2018; D) Imagem NDVI 
de abril de 2019. Fazenda Santa Helena, Ibaté, SP.
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Variabilidade espacial dos atributos físicos e químicos do solo

As análises espaciais da química e física do solo foram realizadas no início do primeiro ciclo de 
acompanhamento da cana-de-açúcar, para fins de caracterização inicial do solo e para a identi-
ficação de possíveis correlações espaciais com outros atributos levantados, como condutividade 
elétrica do solo, Índices de vegetação e produtividade.

Em relação aos atributos físicos, foram obtidos os mapas de resistência média do solo à penetração 
(RP), em MPa, de 0-40 cm e umidade do solo de 0 a 20 cm de profundidade. Os mapas foram obti-
dos pela análise de dependência espacial e interpolação por krigagem (Figura 10) e indicaram man-
chas semelhantes quanto a maior RP e umidade do solo na ZM 1, onde também foram observadas 
áreas mais heterogêneas, com maior variação nos dados interpolados. Quanto à textura do solo, 
apresentaram dependência espacial os teores de areia e argila (Figuras 10C e 10D) e foram negati-
vamente correlacionados, sendo que houve predominância de solo com menor teor de areia e maior 
de argila na parte mais declivosa da área, na mesma faixa que houve concentração de maiores 
valores de condutividade elétrica do solo, classificada como ZM 1, faixa onde ocorreram também 
os maiores valores de RP e umidade do solo. Esses resultados estão de acordo com Sanches et al. 
(2019), que relatam a relação entre a condutividade elétrica do solo e esses atributos físicos do solo.

Figura 10. Mapas interpolados por krigagem na área de realização do en-
saio on-farm na cultura da cana-de-açúcar: A) Mapa de resistência média 
do solo à penetração RP em MPa de 0-40 cm; B) Mapa de umidade do solo 
de 0-20cm de profundidade; C) Areia (%); D) Argila (%). Fazenda Santa 
Helena, Ibaté, SP.
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Os mapas dos dados químicos do solo, analisados por geoestatística e interpolados por krigagem, 
estão apresentados na Figura 11. Foram mapeados apenas os atributos químicos que apresenta-
ram dependência espacial, considerando a interpolação por krigagem. Os que não apresentaram 
dependência espacial foram pH, H+Al, capacidade de troca catiônica e enxofre, e como a krigagem 
interpola utilizando os parâmetros de ajuste do semivariograma (efeito, pepita, variância estrutural 
e alcance), garantindo a interpolação sem tendência e com variância mínima (Vieira, 2000), não foi 
possível a elaboração dos mapas para esses atributos. Considerando a distância (40 m x 50 m) e 
número de pontos amostrados (67 pontos), os dados que não apresentaram dependência espacial 
indicaram comportamento aleatório, sem nenhuma relação espacial entre amostras vizinhas.

Figura 11. Mapas interpolados por krigagem na área de realização do ensaio on-farm na cultura da cana-de-açúcar: A) 
Cálcio (cmolc dm-3); B) Fósforo (mg dm-3); C) Potássio (cmolc dm-3); D) Magnésio (cmolc dm-3); E) matéria orgânica (g dm-3); 
F) saturação por bases (%). Fazenda Santa Helena, Ibaté, SP.

A B C

D FE

De acordo com os mapas da Figura 11, foi possível identificar relações entre a distribuição espacial 
dos dados. Nota-se maior variação nas manchas dos teores de macronutrientes, matéria orgânica 
e saturação por bases distribuídos na faixa da ZM 1 do que na ZM 2, assim como verificado para 
a distribuição espacial da condutividade elétrica do solo (Figura 4). Isso comprova que a medida 
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de condutividade elétrica do solo é um bom indicativo da variabilidade físico-química do solo nesse 
estudo com cana-de-açúcar, concordando com Sanches et al. (2019).

Considerando os teores dos atributos químicos, e de acordo com Raij e Cantarella (1997), o solo 
apresentou teores médios de cálcio e fósforo, porém teor baixo de potássio. Mas, considerando a 
saturação por bases, a recomendação para controlar a acidez do solo na área com cana-de-açúcar 
foi elevar para 60%, e o valor médio das amostras foi de 56%, ou seja, praticamente não haveria 
necessidade de calagem no solo da área de estudo.

Medidas relacionadas à estatística descritiva das amostras internas a cada uma das duas ZMs 
foram obtidas para analisar a variabilidade com relação aos dados de condutividade elétrica do 
solo (0,5 m e 1,0 m), conforme Tabela 1. As amostras contidas na ZM 1, tanto para o mapa de 
condutividade a 0,5 m quanto para 1,0 m, foram representadas por um intervalo maior de medidas, 
proporcionando maior variância e desvio padrão quando comparadas com as amostras contidas 
na ZM 2. Ao analisarmos os mapas da Figura 4, verifica-se que, na área representada pela ZM 1 
na Figura 5, existiu grande variação dos níveis de classificação adotados, principalmente na região 
noroeste dos dois mapas. Por outro lado, a área representada pela ZM 2 na Figura 5 mostra, para 
ambos os mapas da Figura 4, uma predominância de amostras com baixa condutividade elétrica e 
valores menos variáveis.

Variabilidade espacial da produtividade da cana-de-açúcar

Os dados relacionados à produção da cana-de-açúcar foram analisados por geoestatística e hou-
ve dependência espacial para a produtividade (t ha-1). Visualizando o mapa de produtividade 
(Figura 12), verificamos que a faixa de, aproximadamente, 180 t ha-1 a 200 t ha-1 foi a predomi-
nante na área. Maior produtividade foi vista na faixa superior do mapa, com pouca diferença de 
produtividade entre as ZM 1 e ZM 2.

Figura 12. Mapa de produtividade de cana-de-
açúcar (t ha-1) na área de realização do ensaio 
on-farm na cultura da cana-de-açúcar. Fazenda 
Santa Helena, Ibaté, SP.
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Comparando visualmente o mapa de produtividade com os atributos do solo apresentados anterior-
mente, não foi possível estabelecer uma relação positiva, o que indica baixa influência das variáveis 
de solo com a produtividade da cana-de-açúcar. Resultado semelhante foi verificado por Souza et 
al. (2008), que salientaram que o relevo tem sido uma variável importante para estudo entre a distri-
buição de atributos do solo e a produtividade de culturas. Outro fator importante a ser considerado é 
que a grade de pontos não foi a mesma, pois, devido às necessidades e à logística de cada método 
de amostragem, foram amostrados menos pontos para a produtividade (31 pontos) em relação aos 
atributos do solo (67 pontos). Uma grade mais densa, aliada a uma evolução temporal de mapas 
de produtividade com uma sequência de várias safras da cana-de-açúcar, seria uma base mais 
consistente para se verificar o relacionamento espacial entre a produtividade e os atributos do solo.

Análise da experimentação on-farm na cana-de-açúcar

As ZMs e todas as bases de dados especializadas por geoestatística deram suporte para a definição 
da aplicação dos cinco tratamentos para a aplicação localizada de insumos na experimentação on-
-farm. Os tratamentos foram aplicados em faixas em 2019 e os dados foram levantados por parcelas 
no final do ciclo da cana, em julho de 2021, terceiro ciclo após a renovação do canavial. As dosagens 
e tipos de adubação foram definidos em comum acordo com os dirigentes da Usina Santa Cruz, 
no intuito de atender ao princípio da experimentação on-farm que caracteriza uma experimentação 
prática no campo produtivo, de acordo com os recursos e as necessidades do produtor.

Foram testados tratamentos relacionados à adubação principalmente de nitrogênio nas formas só-
lida em cobertura e líquida, sendo duas faixas para cada tratamento, uma em cada ZM (ZM 1 e 
ZM 2). O nitrogênio é um dos elementos mais exigidos na cultura da cana-de-açúcar porque tem 
a função de promover o alongamento dos entrenós da cana, que afeta diretamente a produtivida-
de (Penatti, 2013). Dessa forma, é importante investigar a forma e a quantidade de aplicação do 
nutriente como feito neste trabalho, que considerou as formas de adubação líquida e sólida em 
diferentes dosagens.

De acordo com os resultados da análise estatística, não houve diferença nos tratamentos entre as 
duas ZMs, ou seja, não foram identificadas alterações significativas nos atributos do solo e na pro-
dutividade da cana-de-açúcar nas duas ZMs quando foram aplicados tratamentos com adubação 
sólida e foliar nas diferentes doses. O acompanhamento de outros ciclos da cultura, aplicando os 
mesmos tratamentos, poderia evidenciar essas diferenças entre as zonas de manejo. Speranza et 
al (2019) encontraram dificuldade para separar as ZMs considerando a produtividade da cana-de-
-açúcar e a hipótese foi de que a cultura ainda não havia atingido a maturidade capaz de diferenciar 
a partir dos índices de vegetação.

Na Tabela 2, estão apresentadas as análises estatísticas das diferentes aplicações de insumos e 
doses de acordo com os cinco tratamentos aplicados em faixa, considerando as duas ZMs, para os 
atributos químicos do solo, coletados na área no final do estudo. Houve diferença significativa entre 
os tratamentos para os atributos fósforo, magnésio, cálcio, pH, matéria orgânica, soma de bases, 
capacidade de troca catiônica (CTC) e saturação por bases (V%). De forma predominante, o trata-
mento que resultou em maiores teores dos macronutrientes (magnésio, cálcio), matéria orgânica, 
soma de bases, CTC e V% foi a adubação na forma sólida com a dose de 30 kg de N ha-1, seguido 
da forma líquida (3 L ha-1).

Na Tabela 3 estão apresentadas as análises estatísticas das diferentes aplicações de insumos e 
dosagens de acordo com os cinco tratamentos aplicados em faixa considerando as duas ZMs, para 
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a produtividade e teor de Brix da cana-de-açúcar na área no final do estudo. Verificou-se que houve 
diferença significativa apenas para a produtividade e que o tratamento que resultou em maior produ-
tividade foi a adubação na forma sólida com a dose de 30 kg de N ha-1, assim como para os atributos 
químicos do solo. É importante salientar que a mistura de adubação foliar mais sólida não trouxe 
benefícios para a produtividade e nem para a fertilidade do solo. Nesse sentido, Gonzáles Villalba et 
al. (2014) demonstraram que adubação nitrogenada, quando adicionada além do necessário, parte 
pode não ser absorvida pela planta e pode sofrer processos microbiológicos, químicos e físicos, 
como lixiviação e volatilização, resultando em baixo desempenho produtivo das culturas e risco de 
contaminação ambiental, tendo implicações na sustentabilidade dos agrossistemas.

Tabela 2. Análise estatística na experimentação on-farm em cana-de-açúcar para fósforo resina (mg dm-3), potássio 
(cmolc dm-3), magnésio (cmolc dm-3), cálcio (cmolc dm-3), pH CaCl2, matéria orgânica (g dm-3), soma de bases, capacidade 
de troca catiônica (CTC) e saturação por bases (V%). Fazenda Santa Helena, Ibaté, SP.

Adubação Fósforo Potássio Magnésio Cálcio pH Matéria 
orgânica

Soma de 
bases

CTC Saturação 
por bases

Testemunha 1,096 ab* 0,61 1,22 a 2,66 ab 4,83 ab 24,50   b 4,01 ab 8,18 ab 54,13 ab

Sólida 30 kg de 
N ha-1

1,094   b 0,36 1,38 a 3,15 a 5,12 a 27,75 ab 4,90 a 8,08   bc 60,52 a

Foliar 3 L ha-1 
(fonte de N, B, Zn 
e Mg)

1,127 ab 0,67 1,03 ab 2,37   bc 4,63   b 27,50 a 4,07 ab 9,07 a 43,20   b

Foliar 1,5 L ha-1 
(fonte de N, B, e 
Zn e Mg)

1,112 ab 0,50 0,78   b 2,11     c 4,53   b 25,75 ab 3,40   b 7,79   bc 43,28   b

Foliar 1,5 L ha-1 
(fonte de N, B, Zn 
e Mg) + sólida 30 
kg de N ha-1 

1,067    c 0,44 1,24 a 2,67 abc 4,86 ab 24,25   b 4,35 ab 7,15     c 59,90 a

Média 1,097 0,519 1,13 2,62 4,81 25,95 4,26 8,097 52,23

Diferença Mínima 
Significativa (LSD) 
a 0,05

1,34 0,44 0,41 0,60 0,43 2,85 1,34 0,95 13,78

Coeficiente de 
variação (C.V.%)

0,022 56,23 23,99 15,21 5,90 7,29 20,87 7,79 17,49

*Médias seguidas de mesma letra, na coluna, não diferem pelo teste F a 5% de probabilidade.

Tabela 3. Análise estatística na experimentação on-farm para a produtividade (t ha-1) e teor de Brix (%) da cana-de-açúcar. 
Fazenda Santa Helena, Ibaté, SP.

Adubação Produtividade  Brix
Testemunha 189,30    c 26,26

Sólida 30 kg de N ha-1 222,49 a 21,90

Foliar 3 L ha-1 (fonte de N, B, Zn e Mg) 205,30   b 22,26

Foliar 1,5 L ha-1 (fonte de N, B, Zn e Mg) 208,40   b 22,21

Foliar 1,5 L ha-1 (fonte de N, B, Zn e Mg)+ sólida 30 kg de N ha-1 208,00   b 22,21

Médias 207,02 22,15

Diferença Mínima Significativa (LSD) a 0,05 11,88 1,11

Coeficiente de variação (C.V.%) 3,80 3,33

*Médias seguidas de mesma letra, na coluna, não diferem pelo teste F a 5% de probabilidade.

Portanto, houve resposta do solo e da planta somente entre os tratamentos de adubação e não 
entre as ZM 1 e ZM 2. Provavelmente, os estudos entre as ZMs necessitam de continuidade da 
experimentação on-farm para indicar diferenças significativas, ou ainda, para que essas diferen-
ças possam ser diagnosticadas com auxílio de sensores que venham a suprir a amostragem em 
quantidade, rapidez e de forma espacial. Desta forma, a experimentação on-farm poderá validar a 
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técnica de agricultura de precisão, que, segundo Molin et al. (2015), resulta no manejo localizado 
de adubação para gerar economia da dose aplicada, aumento da eficiência de uso dos fertilizantes 
e diminuição dos impactos ambientais.

Considerações Finais

Considerando todas as bases espaciais geradas, é possível concluir que a medida de condutivida-
de elétrica do solo foi indicativa e essencial, permitindo a divisão da área em duas zonas distintas 
de manejo ao longo da linha de plantio da cana-de-açúcar, separando adequadamente a área com 
zonas de maior e menor variabilidade espacial. As duas zonas distintas de manejo direcionaram 
todas as avaliações realizadas na área em termos de solo e planta, o que otimizou a amostragem 
e as análises laboratoriais e, consequentemente, foram fundamentais no estabelecimento da expe-
rimentação on-farm.

A variabilidade espacial, representada no mapa de condutividade elétrica do solo, é correlacionada 
com a variabilidade espacial de atributos do solo e de índices de vegetação ao longo do ciclo da 
cultura, demonstrando que a condutividade elétrica do solo é uma variável indicativa de manejo di-
ferenciado e, consequentemente, pode auxiliar na indicação da variabilidade espacial da produção 
da cana-de-açúcar.

Os tratamentos de adubação da experimentação on-farm foram aplicados para validação do siste-
ma de agricultura de precisão utilizado no talhão da cana-de-açúcar da fazenda e foram estabele-
cidos de acordo com as necessidades práticas discutidas com os representantes da usina Santa 
Cruz, utilizando os recursos e equipamentos disponíveis. Considerando as duas distintas zonas de 
manejo (ZM 1 e ZM 2), os tratamentos de adubação, nas formas sólida e foliar, aplicados em faixas, 
não provocaram efeitos significativos nos atributos do solo e nem da planta. Contudo, independente 
das zonas de manejo, a adubação sólida com 30kg de N ha-1 foi o tratamento que significativamente 
proporcionou maiores teores de macronutrientes do solo e também maior produtividade da cana-de-
-açúcar no terceiro ciclo produtivo.

O acompanhamento temporal de ciclos subsequentes da cultura no talhão, aplicando os mesmos 
tratamentos, faz-se necessário para que a experimentação on-farm possa evidenciar as diferenças 
entre as zonas de manejo e, assim, possa validar as técnicas de agricultura de precisão utilizadas 
no talhão, considerando as bases espaciais do solo e da planta no cultivo da cana-de-açúcar.
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Estudo de Caso 7 - Imagens Aéreas na Avaliação do 
Vigor e Estimativa de Produtividade do Algodoeiro 
na Fazenda Pamplona, Cristalina, GO
Ziany Neiva Brandão
Célia Regina Grego
João Henrique Zonta

Introdução

Nas últimas décadas, a Agricultura de Precisão (AP) tem feito uso dos avanços nas áreas de enge-
nharia. Isso tem facilitado a obtenção de dados para aplicações em sensoriamento remoto, com o 
fornecimento contínuo de imagens de satélite e o uso de sensores altamente precisos na aerofoto-
grametria, em vôos tripulados, ou com sensores de resolução elevada instalados em veículos aé-
reos não-tripulados (VANTs). Imagens de satélites estão disponíveis gratuitamente, com resolução 
temporal cada vez melhor. Essas imagens fornecem dados para gerenciamento de áreas floresta-
das e de culturas agrícolas, com estimativa da produtividade/rendimento de grãos no mundo inteiro. 

Embora a média resolução de satélites gratuitos, em geral, não seja suficiente para estimar a produ-
tividade por si só, em algumas culturas, satélites comerciais possuem resoluções de apenas alguns 
centímetros, como exemplos, o GeoEye-1, com imagens pancromáticas de 40 cm, atualizadas a 
cada três dias, ou o WorldView-3, que fornece imagens pancromáticas com 31 cm, fornecidas diaria-
mente (Liu et al., 2006, 2016; Wang et al., 2016; European Space Agency, 2021). Entretanto, mesmo 
as imagens de satélite de média resolução, quando combinadas com imagens suborbitais, como 
as adquiridas por câmeras instaladas em VANTs, podem fornecer correlações significativas com 
produtividade/rendimento de grãos da cultura agrícola em observação, desde que sejam usadas 
técnicas específicas, como a fusão de imagens, e poderosas ferramentas computacionais como 
machine learning, por exemplo, melhorando muito a classificação e os índices de vegetação (IVs) 
obtidos (Yang et al., 2017; Tang et al., 2018; Padró et al., 2019; Zhao et al., 2019).

Atualmente, os VANTs comerciais têm usado câmeras de alta-resolução e ferramentas on-line de 
tratamento dos dados que permitem o monitoramento de uma cultura no momento desejado, redu-
zindo alguns problemas na aquisição de imagens de satélites como a presença de nuvens ou com 
data de passagem fora do estádio fenológico que se quer avaliar. Mesmo equipados com sensores 
de alta resolução, a coleta de dados baseada em Vants ainda é de baixo custo, enquanto que os 
orthomosaicos (imagens aéreas de alta resolução, adquiridas com sensores instalados em aviões 
pilotados) possuem também custo-benefício adequado para produtores com grandes áreas (Yang 
et al., 2017).

Câmeras RGB instaladas em VANTs comerciais têm sido usadas na avaliação da germinação e no 
monitoramento do vigor das plantas, além da estimativa da produtividade do algodoeiro (Brandão 
et al., 2014a; Chu et al., 2016; Chen et al., 2018; Mazzia et al., 2020). E as informações, quando 
combinadas com alguns sensores, ou informações adicionais obtidas por sensores proximais no 
campo, podem oferecer melhor resposta espectral. 

Os dados obtidos por sensoriamento remoto têm sido usados no desenvolvimento de IVs como in-
dicadores do crescimento das plantas, avaliação nutricional e predição da produtividade/rendimento 
de grãos da cultura (Eitel et al., 2008; Brandão et al., 2014a; Mahajan et al., 2014). O gerenciamento 
da adubação nitrogenada em grandes áreas é uma atividade complexa. Devido à alta exigência 
do algodoeiro (Gossypium hirsutum) em nitrogênio (N), a gestão desse nutriente é uma das mais 
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importantes práticas em sistemas de alta produtividade, pois tanto a deficiência como o excesso de 
N influenciam negativamente o crescimento da planta, a retenção de frutos, a qualidade da fibra e a 
produtividade (Reddy et al., 2004; Rochester et al., 2012; Huang et al., 2013; Brandão et al., 2014b; 
Zonta et al., 2017).

Para avaliação das condições da cobertura vegetada e estimativa da produtividade, muitos pesqui-
sadores utilizam os IVs obtidos por meio da refletância espectral. Esses índices são sensíveis às 
diferenças do vigor da cultura, e muitas vezes, dependendo da resolução do sensor e do estádio 
fenológico da cultura, podem explicar até 90% da variabilidade espacial do cultivo com relação às 
características bioquímicas e biofísicas do mesmo (Zhao et al., 2005; Shiratsuchi, et al., 2014).

O objetivo deste trabalho foi avaliar a capacidade de índices de vegetação obtidos através de ima-
gens do satélite Sentinel-2, por imagens aéreas de alta resolução e imagens RGB obtidas em 
VANTs, na estimativa da produtividade do algodoeiro no cerrado de Goiás, monitorando o vigor das 
plantas através da variabilidade espacial de dois IVs, o MPRI (Modified Photochemical Reflectance 
Index) e o NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) em diferentes estádios fenológicos.

Material e Métodos

Localização e cultura

O trabalho foi conduzido em condições de campo na Fazenda Pamplona, localizada no município 
de Cristalina, GO, no nordeste do estado. As áreas experimentais utilizadas em dois anos foram 
de 31,8 ha em 2019 (Lavoura G) e 30,8 ha em 2020 (Lavoura E), cujas coordenadas centrais são 
16o15’06’’S/47o38’18’’W e 16o10’15’’S/47o38’02’’W, respectivamente. Por motivos didáticos, neste 
trabalho trataremos apenas da primeira área (G).

A Fazenda Pamplona utiliza o Sistema de Plantio Direto (SPD) e faz rotação de culturas em seus 
talhões, usando sempre os sistemas em sucessão de milho-soja-algodão, ou apenas soja-algodão, 
em anos intercalados, o que, naturalmente, deixa um efeito residual cumulativo das adubações no 
solo. Com tecnologia elevada, a fazenda mantém o histórico de adubações, mapas de produtivida-
de/rendimento de grãos e captura de imagens aéreas, o que facilita as avaliações. 

Os solos da região são, predominantemente, classificados como Latossolo vermelho-amarelo, de 
argiloso a muito argiloso, e a altitude média na área experimental é de 968 m. O período chuvoso 
vai de outubro a março, tendo sido registrada, durante o ciclo da cultura na safra 2019, altura total 
de 670,5 mm, sendo esta apenas a metade da pluviometria média anual para a região.

Planejamento e coleta de dados

Antes do preparo do solo para instalação do experimento, foram analisadas as imagens da safra 
anterior e os mapas de produtividade, conforme ilustrado na Figura 1A para o talhão G. Assim, após 
reunião com agrônomos, equipe técnica e a gerência da fazenda, foram escolhidos áreas e trata-
mentos para experimentação, usando quatro doses de N (0, 100 kg de N ha-1, 200 kg de N ha-1 e 
300 kg de N ha-1). Durante a safra 2019, foi usado o sistema de aplicação em faixas, onde, em cada 
uma delas, foi aplicada apenas uma dose de N, sendo consideradas quatro repetições em uma 
faixa. Essa divisão facilitou o trabalho da aplicação para a fazenda, enquanto que, para a pesquisa, 
considerou-se que a variabilidade do solo na faixa de 575 metros de comprimento fosse suficiente 
para as quatro repetições. 
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Figura 1. Planejamento do experimento on-farm no Talhão G da Fazenda Pamplona, Cristalina, GO: A) Mapa de rendi-
mento de grãos da soja (sacas ha-1) em 2018. Fonte: SLC Agrícola; B) Projeto de aplicação de nitrogênio (N) no experi-
mento, com uma malha de 48 pontos.

Nessa área de 31,8 ha foram programadas 12 faixas de aplicação, conforme faixas coloridas apre-
sentadas na Figura 1B, com a divisão em uma malha de 48 subáreas, medindo aproximadamente 
0,66 ha cada, que foram georrefenciadas com um GPS 76CSx da Garmim, e tiveram seus pontos 
centrais determinados, sendo esses a base para a coleta de solos e de todas as informações re-
ferentes à subárea. As dimensões foram definidas conforme as bitolas do maquinário disponível e 
visando a que as parcelas tivessem tamanho suficiente para a obtenção de imagens com resolução 
espacial adequada às modalidades de sensoriamento remoto para fins de AP, como as advindas 
dos sensores gratuitos dos satélites Sentinel-2A e B. Para a geração dos shapefiles de contorno da 
área, foi utilizado inicialmente o software GPSTrackmaker® e a confecção dos mapas de prescrição 
foi realizada no QGIs 2.18, software SIG opensource. Os mapas de prescrição da adubação em 
taxa variável foram enviados à fazenda desde a primeira aplicação, na semeadura.

Antes da semeadura, foram coletadas oito subamostras de solo, na profundidade de 0-20 cm, em 
torno do ponto central georreferenciado, e o material foi levado ao Instituto Brasileiro de Análises 
(IBRA) para realização das análises dos atributos químicos e físicos do solo (areia, silte e argila). 
As metodologias de quantificação dos teores desses atributos do solo foram as mesmas utilizadas 
pela Claessen (1997). A adubação nitrogenada foi realizada em três épocas (na semeadura, aos 
45 dias e aos 70 dias após a emergência - DAE). Os outros nutrientes foram aplicados de maneira 
uniforme para a área, tendo sido seguida a indicação de adubação da fazenda baseada na análise 
de solo e na expectativa de produtividade da cultura.

O algodão foi semeado em dezembro de 2018 com espaçamento de 0,76 m e 15 plantas m-1, em 
regime de sequeiro. Os dados diários de temperatura (máxima, média e mínima), umidade relativa, 
radiação solar e precipitação pluvial foram obtidos na estação meteorológica localizada dentro da 
fazenda Pamplona. 

A escolha das épocas de avaliação levou em conta as datas de passagem de satélites e o estádio 
fenológico em que as plantas se encontravam. Assim, foram coletadas amostras foliares e realizadas 
medições com sensores proximais em três épocas distintas, aos 60 DAE, 100 DAE e 140 DAE quan-
do foram adquiridas imagens do sensor Sentinel-2 (A e B). Cada data representou uma fase fenoló-
gica distinta do algodoeiro, com a primeira registrando o início da floração, a segunda, a frutificação 
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(enchimento das maçãs) e a terceira, a abertura dos capulhos. Imagens RGB foram obtidas nas 
duas primeiras medições, usando equipamento Phantom 4® comercial. A orthophoto de alta resolu-
ção foi obtida em março do ano anterior, na semeadura da soja (Figura 2A), e serviu de comparativo 
para as imagens obtidas por meio de drone e as imagens de satélite. 

Figura 2. (A) Imagem aérea da área utilizada para realização de ensaio on-farm com cultivo de soja na safra 2018. (B) 
Imagem do algodoeiro obtida com câmera RGB aos 60 DAE, em experimento na Fazenda Pamplona, Cristalina, GO. 
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Tratamento e geração de índices de vegetação

As bandas espectrais do Sentinel-2 usadas neste trabalho corresponderam aos canais 3, na faixa 
de 540 nm-570 nm, cuja reflectância, neste trabalho, associamos à denominação de ρG, canal 4 
operando em 650 nm-680 nm (ρ) e 8,780 nm-900 nm (ρNIR).

Após a correção do georreferenciamento, foi feita a calibração radiométrica das imagens e as mes-
mas foram posicionadas no hemisfério sul. Posteriormente, foi corrigido o georreferenciamento de 
todas as imagens, tomando como base uma imagem orthorretificada. As refletâncias foram quanti-
ficadas nas regiões do visível e infravermelho próximo, que serviram para caracterização dos IVs. 
Neste trabalho, para fins comparativos com as imagens e a produtividade, foram usados o NDVI 
(Normalized Difference Vegetation Index) criado por Rouse Junior et al. (1974) e sendo, até hoje, o 
índice de referência para avaliação do vigor de uma cultura, dado pela seguinte equação:

( ) ( )RNIRRNIRNDVI ρρρρ +−=                                         (1)

e o MPRI (Modified Photochemical Reflectance Index), proposto por Yang et al. (2008). O MPRI usa 
as bandas do verde, B3 (G) e Vermelho, B4 (R), sendo usado para comparar imagens de satélite com 
imagens RGB obtidas por câmeras digitais. Foi desenvolvido para estimativa do estádio fenológico 
de culturas e áreas florestadas devido a sua sensibilidade aos tons de verde e amarelo. Muito usado 
para classificação em imagens multiespectrais, esse índice pode também ser chamado de Green 
NDVI (GRVI) e é dado pela seguinte expressão (Yang et al., 2008):

( ) ( )RGRGMPRI ρρρρ +−=                                         (2)

Colheita e mapa de produtividade

A produtividade do algodão foi quantificada com colheita mecanizada, utilizando a colhedora de 
algodão modelo John Deere® 9996, que possui sistema GreenStar® HarvestDoc® integrado. 
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Esse sistema é composto de sensor de rendimento do tipo fluxo ultrassônico, monitor de dados 
(Monitor GreenStar™ 2), cartão de armazenamento de dados (Keycard) e antena receptora de 
Sistema de Posicionamento Global (GPS) com sinal diferencial, receptor StarFire™. Os dados de 
produtividade, latitude, longitude e altitude (m) foram gravados em intervalos de 3 segundos. Os da-
dos foram exportados em formato shapefile para tratamento, limpeza e filtragem. A colheita do 
algodoeiro ocorreu em julho de 2019, sendo gerado um mapa geoespacializado, com a produção 
convertida em kg por hectare.

Resultados e Discussão

Em 2019 houve poucas chuvas na região, embora na época de semeadura (dezembro de 2018) 
ocorreu precipitação pluvial elevada, tendo sido registrados 153,8 mm no mês de dezembro e 
254,5 mm em novembro, na área do experimento. Isso permitiu que, em fevereiro de 2019, o 
algodoeiro já estivesse com uma média de altura de 84,8 cm e em início da floração (Figura 2B). 
Em fevereiro de 2019, durante a primeira medição, não foi possível obter imagens de satélites, pois 
havia grande formação de nuvens, levando a análise da imagem na data mais próxima, ou seja, dia 
03 de março, sendo a mesma seis dias após a medição em campo. Como exemplo, uma imagem na 
época da medição com o Sentinel-2 apresenta nuvens a sudoeste, prejudicando a análise de parte 
do experimento, como mostrado na Figura 3 para o índice MPRI.

Figura 3. Semivariogramas preditos e ajustados dos dados de produtividade do algodoeiro (Prod), índices de vegetação 
(Modified Photochemical Reflectance Index – NDVI e Modified Photochemical Reflectance Index - MPRI), obtidos por 
imagens do Sentinel-2, e conteúdo foliar de nitrogênio no algodoeiro (N) em experimento on-farm na Fazenda Pamplona, 
Cristalina, GO.

Os dados foram submetidos à análise estatística descritiva, para verificar possíveis discrepâncias, e 
à normalidade nos dados (Tabela 1). Foram quantificadas as correlações entre os dados de nitrogê-
nio foliar, produtividade e índices de vegetação obtidos por satélite e por aerofotogrametria. A análi-
se geoestatística foi realizada por meio da construção e ajuste de semivariogramas (representação 
gráfica da variação de um conjunto de dados em relação à distância indicando ou não a existência 
de variabilidade espacial, segundo Grego et al., 2014) e interpolação por krigagem (método utilizado 
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em geoestatística para interpolação de dados) ordinária utilizando o software R (Oliver; Webster, 
2014; R Foundation..., 2021).

Tabela 1. Estatística descritiva para dados produtividade (PROD), índices de vegetação (Modified Photochemical Reflec-
tance Index – NDVI e Modified Photochemical Reflectance Index - MPRI), obtidos por imagens do Sentinel-2, e conteúdo 
foliar de nitrogênio (N) no algodoeiro em experimento on-farm na Fazenda Pamplona, Cristalina, GO, para uma malha de 
48 subáreas.

Variável Média Variância Desvio 
padrão

Coeficiente de 
variação

CV

Minímo Máximo Skewness Kurtosis

N 38,63 14,75 3,841 10,01 31,05 44,10 -0,3007 -0,4347
NDVI 0,879 2,05x10-4 1,40x10-2 1,659 0,846 0,918 -0,3227 -0,3874
MPRI 0,476 3,30x10-4 1,18x10-2 16,65 0,430 0,493 -0,0234 -0,3136
PROD 4.937 2,93x105 541,4 10,97 3.890 6.028 0,2973 -0,7517

A análise da variabilidade espacial foi realizada por meio da geoestatística. Os semivariogramas 
foram ajustados com o modelo matemático de melhor correspondência (Tabela 2). Os programas 
computacionais e procedimentos para construção e ajuste do modelo do semivariograma foram 
baseados nos softwares R e GEOEST. O grau de dependência espacial foi classificado como fraco, 
moderado e forte (Vieira et al., 2002; Oliver; Webster, 2014; R Foundation..., 2021).

Tabela 2. Parâmetros de ajuste dos semivariogramas das variáveis produtividade (PROD), índices de vegetação (Modi-
fied Photochemical Reflectance Index – NDVI e Modified Photochemical Reflectance Index - MPRI), obtidos por imagens 
do Sentinel-2, e conteúdo foliar de nitrogênio no algodoeiro (N), obtidas para 48 pontos em experimento on-farm na Fa-
zenda Pamplona, Cristalina, GO.

Variável Modelo Efeito Pepita 
(Co)

(C1) Alcance
(a)

r2 gd RMSE

N esférico 10,01 6,196 231,27 0,236 38,74 0,208
NDVI esférico 0,0001 0,00015 200 -0,166 60,00 6x10-11

MPRI esférico 0,00016 0,00019 120 0,131 55,15 6,6x10-11

PROD esférico 5.000 15.000 200 0,409 75,00 1.067,10

As variáveis apresentaram dependência espacial para os valores próximos entre si a uma distância 
de até 232 m, aproximadamente, conforme apresentado na Tabela 2 para os valores dos ajustes 
dos parâmetros dos semivariogramas que estão apresentados na Figura 3. Após a identificação 
da dependência espacial, foram estimados os valores para toda a área experimental por meio da 
krigagem ordinária.

Os valores estimados formaram a base para a criação dos mapas interpolados, em função das coor-
denadas geográficas, permitindo a visualização da variabilidade para cada variável, em toda a área 
de estudo. Os mapas construídos no QGIs 2.18 são apresentados na Figura 4 para o os índices de 
vegetação obtidos por imagem de satélite, com passagem em 16 de março, o nitrogênio foliar e a 
produtividade, coletados na área experimental. 

Mesmo com o algodoeiro ainda no início da floração, pôde-se observar, por meio dos mapas interpo-
lados, a resposta adequada dos índices de vegetação, mostrando-se como estimadores adequados 
da produtividade. Essa capacidade preditiva foi confirmada por meio das equações de regressão, 
que seguiram o modelo polinomial para todas as variáveis. É importante observar que nem sempre 
foi possível obter imagens de satélite na data planejada, pois pôde haver presença de nuvens, como 
apresentado na Figura 5A para o MPRI obtido na imagem de satélite do dia 24-02-2019, onde o 
canto inferior, à sudoeste, teve sua área coberta por nuvens. 
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Figura 4. Mapas com dados obtidos por krigagem ordinária após análise geoestatistica. Dados do 
campo ou imagens de satélite no experimento on-farm, do Talhão G da Fazenda Pamplona, Cris-
talina, GO: A) Nitrogênio foliar do algodoeiro; B) Índice de Vegetação Por Diferença Normalizada 
(NDVI) de imagem Sentinel-2; C) Mapa da produtividade; D) Modified Photochemical Reflectance 
Index - MPRI de imagem Sentinel-2.
Fonte: (C) Google Earth (2021).

Os mapas de produtividade e as imagens de alta resolução geraram grandes quantidades de dados 
e, por isso, os dados foram cuidadosamente preparados e seus erros retirados, antes de qualquer 
análise, sob pena de haver uma avaliação errônea. Assim, na preparação dos dados, foi necessá-
rio avaliar a distribuição dos mesmos, optando-se por usar análise multivariada, e nela a análise 
das componentes principais, que tem sido muito usada em AP (Ivosev et al., 2008; Manly; Alberto, 
2016).

Inicialmente, foi avaliada a distribuição dos valores, como o histograma apresentado na Figura 5 
para a produtividade. Nesse caso, foi possível observar a ocorrência de distribuição normal dos 
valores, indicando variação adequada para o procedimento de krigagem. Após a primeira avaliação 
da distribuição dos dados, foram localizados possíveis outliers. Para isso, utilizou-se o método de 
seleção de pontos que ultrapassaram o segundo e o quarto quartil do conjunto de dados (Oliver; 
Webster, 2014). Foi, então, realizada uma análise da correlação de Pearson entre a produtividade 

A
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C

D
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e a imagem RGB obtida por VANT durante a última semana de fevereiro. Dessa imagem, depois de 
limpa e recortada, foram extraídas as três bandas (R, G e B), possibilitando a preparação do mapa 
do MPRI, conforme apresentado na Figura 5C. 

Figura 5. A) Modified Photochemical Reflectance Index - MPRI obtido por imagem com nuvem; B) 
Histograma: pré-análise dos dados; C) Mapa de MPRI de imagem RGB obtida por câmera em veículo 
aéreo não tripulado (VANT); D) Mapa interpolado da produtividade do algodoeiro sem retirada de 
erros. Experimento on-farm na Fazenda Pamplona, Cristalina, GO.
Fonte: (A, C e D) Google Earth (2021).

Para a modelagem da produtividade, foram testadas todas as combinações possíveis de covariá-
veis de imagens, MPRI, e NDVI para predição dos valores de produtividade via regressão utilizan-
do modelo linear. A melhor combinação selecionada foi aquela que apresentou maior valor de R2 

ajustado.

Mesmo em imagem adquirida apenas aos 60 DAE, as imagens da câmera em VANT mostraram-se 
bem correlacionadas com a produtividade da cultura, tendo sido reportadas correlações superio-
res a 0,85 em diversas pesquisas para o algodoeiro tanto na estimativa da produtividade quanto 
no crescimento e desenvolvimento do algodoeiro, com a avaliação do índice de área foliar (IAF) 
(Haboudane et al., 2004; Zhao et al., 2007; Huang et al., 2013; Brandão et al., 2015). Assim, a pos-
sibilidade de predição do IAF do algodoeiro por meio do MPRI pode ser útil na delimitação de zonas 
de manejo para a área estudada. 

Foram muitos os fatores responsáveis pela variabilidade espacial da produtividade (alguns controlá-
veis e outros não), e incluem a quantidade de água disponível às plantas, topografia, uniformidade 
na aplicação de fertilizantes, variação genética, propriedades nutricionais do solo, bem como a in-
festação de pragas e doenças (Zhang et al., 2002), entre outros. Todos esses fatores influenciam o 
arranjo e distribuição das plantas no campo bem como o vigor das mesmas, sendo realçados pela 
refletância (Zhao et al., 2007). Essas características têm sido utilizadas para definição de ZMs e po-
dem ser recuperadas por meio do MPRI (Motohka et al., 2010; Lyle et al., 2013). O mais importante 
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é a observação constante da área de produção e delimitação de áreas de manejo considerando as 
variações observadas ano a ano (Diker et al., 2004), uma vez que interferências provocadas por 
manejo ou aplicação de fertilizantes vão alterando as características morfológicas e nutricionais 
observadas na área estudada.

Considerações Finais

O monitoramento do vigor das culturas, no campo, pode ser facilitado por meio do uso de imagens 
obtidas por satélite ou VANT. Os IVs obtidos por imagens do Sentinel-2 mostram-se apropriados 
para predição da produtividade, desde que consideradas e conhecidas as condições nas quais a 
cultura foi estabelecida.

As imagens RGB obtidas em VANTs, ou imagens da aerofotogrametria, podem ser usadas na ava-
liação do vigor da cultura e na estimativa da produtividade, desde que os dados sejam adequada-
mente tratados.
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Introdução

O algodão é uma cultura de grande importância econômica e social para o Brasil, que é o quarto 
produtor e o segundo maior exportador mundial (Estados Unidos, 2020). Na safra 2019/2020 foram 
cultivados 1,67 milhão de hectares, com produção de 3 milhões de toneladas de pluma de algodão 
(Associação..., 2021). O Mato Grosso (MT) é o estado com a maior produção nacional (1,13 milhão 
de hectares em 2020), sendo responsável por dois terços da produção do País, com cerca de 2 mi-
lhões de toneladas de pluma (Instituto..., 2021). Juntamente com a Bahia, os dois estados são res-
ponsáveis por quase 90% da produção nacional de algodão. O sistema de produção predominante 
no MT é de algodão de segunda safra (87% do total), segundo Instituto... (2021), com semeadura 
a partir de janeiro, após a colheita da soja, sem irrigação (sequeiro) na grande maioria das áreas.

Apesar dos ganhos de produtividade alcançados com a introdução de cultivares melhoradas e uso 
intensivo de tecnologia, os investimentos são altos, havendo necessidade da constante busca pela 
redução dos custos de produção. A contribuição dos insumos, sementes, fertilizantes e agroquími-
cos no custo final de produção do algodão é de cerca de 65% (Figura 1A) na média dos principais 
estados produtores (MT, BA, GO, MS e MG) (Conab, 2021). Os insumos com maior influência nes-
se custo são os agroquímicos (37% do total), seguidos dos fertilizantes (19%) e sementes (9%). 
No caso das sementes, apesar de não estar entre os insumos de maior custo, tem-se observado um 
aumento considerável dos preços nos últimos anos (Figura 1B).

A agricultura de precisão (AP) tem grande potencial para contribuir com a racionalização do uso 
de insumos nos sistemas, proporcionando ganhos econômicos e ambientais. As ferramentas da 
AP possibilitam o mapeamento das variabilidades naturais (solo, topografia, clima), antrópicas (in-
sumos) e da produtividade, permitindo aplicações dos insumos à taxa variável (ATV) e o manejo 
sítio-específico por zonas homogêneas nos talhões. Assim, benefícios econômicos e ambientais 
podem ser alcançados pela redução do custo, devido à otimização do uso dos insumos, e aumentos 
de produtividade por meio de um manejo mais preciso no talhão.

A aplicação de insumos a taxa variável tem se tornado cada vez mais acessível aos produtores. 
Entretanto, o processo de tomada de decisão deve basear-se no conhecimento da resposta da 
cultura às doses variáveis dos insumos por meio de experimentação agronômica, em função da 
variabilidade espacial da área (Trevisan et al., 2021). Nesse sentido, a experimentação de precisão 
on-farm (On-Farm Precision Experiments - OFPE) tem ganhado destaque nos últimos anos, pois 
permite a obtenção de curvas de resposta da produtividade para diversos insumos como nitrogênio, 
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calcário e sementes, dentre outros, considerando a variabilidade espacial de um determinado talhão, 
ou seja, para diferentes zonas de manejo (ZM) com distintos potenciais produtivos. Dessa forma, 
pode-se considerar que o objetivo final da OFPE é de estabelecer procedimentos para a aplicação 
de insumos a taxa variável. A principal vantagem da OFPE é a possibilidade da aplicação direta dos 
resultados no ambiente da fazenda (Cho et al., 2021). Entretanto, uma limitação é a necessidade 
da geração e processamento de grande volume de dados, considerando-se solo, clima e manejo 
(Bullock et al., 2019), em especial nos ambientes de produção.

Figura 1. Contribuição dos insumos semente (Sem.), fertilizante (Fert.), agroquímico (Agroq.) e maquinário (Maq.) no 
custo total de produção para o algodão, soja e milho (A) na safra 2019/2020 para os estados de MT, BA, GO, MS e MG e 
a evolução nas últimas seis safras para o algodão (B) (Conab, 2021).

Apesar de não ser um tema novo na área de agricultura de precisão, a OFPE tem ganhado relevân-
cia nos últimos anos. As pesquisas têm focado principalmente na definição de procedimentos para 
o delineamento experimental (em faixas ou blocos), em técnicas de análise estatística dos dados e 
na formação de redes para a geração e análise intensiva dos dados (Lawes; Bramley, 2012; Thöle 
et al., 2013; Richter et al., 2015; Alesso et al., 2019, 2020; Vargas Hernández et al., 2019; Kyveryga, 
2019; Laurent et al., 2019; Rakshit et al., 2020; Evans et al., 2020; Bullock et al., 2020; Trevisan et 
al., 2021; Cho et al., 2021).

Este trabalho apresenta estudos de caso da experimentação on-farm na cultura do algodão em 
talhões de produção comercial no Mato Grosso, com avaliação da resposta da produtividade para 
diferentes doses de nitrogênio em cobertura e diferentes populações de plantas (sementes por 
metro) em três áreas, e avaliação de regulador de crescimento em duas áreas. Em dois talhões, os 
experimentos consistiram em parcelas virtuais casualizadas utilizando mais de metade das áreas 
dos talhões, os quais foram considerados como unidades homogêneas, enquanto que, em um 
terceiro, os tratamentos foram aplicados em três zonas de manejo (ZM) com diferentes potenciais 
produtivos, previamente mapeadas por técnicas de agrupamento de variáveis.

Material e Métodos

Os estudos foram conduzidos em três talhões experimentais selecionados em parceria com o 
Instituto Mato-grossense do Algodão (IMAmt) e produtores parceiros, no município de Sapezal, 
com cultivo de algodão de segunda safra. Os talhões A (204 ha) e B (191 ha) estão localizados na 
Fazenda Três Lagoas, pertencente ao grupo Scheffer, e o talhão C (174 ha) na Fazenda Tucunaré, 

A B
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do grupo Amaggi. Informações dos cultivos e da localização dos talhões são apresentadas na 
Tabela 1 e na Figura 2. O espaçamento de semeadura entre linhas foi de 0,9 m nos três talhões.

Tabela 1. Informações dos talhões e de alguns aspectos de manejo utilizados nos experimentos on-farm com algodão na 
safra 2019/2020. Fazenda Três Lagoas (Grupo Scheffer) e Fazenda Tucunaré (Grupo Amaggi), Sapezal, MT.

Talhão Grupo
Área Coordenadas Data

Cultivar
Produtividade

ha Lat Long Semeadura Colheita kg ha-1

A Scheffer 191 -13,243 -58,809 02/02/20 13/08/20 FM 954 GLT 3.876

B Scheffer 204 -13,258 -58,704 30/01/20 08/08/20 FM 944 GL 4.551

C Amaggi 174 -13,584 -58,884 27/12/19 13/07/20 TMG 81WS 4.239

Figura 2. Localização dos três talhões (A, B e C) onde foram realizados experimentos 
on-farm com a cultura do algodão. Fazenda Três Lagoas (Grupo Scheffer) e Fazenda 
Tucunaré (Grupo Amaggi), Sapezal, MT.
Fonte: Google Earth Pro (2022).

A Figura 3 apresenta os contornos dos talhões e as parcelas virtuais dos tratamentos, cujas doses 
e taxas aplicadas estão descritas na Tabela 2.

Figura 3. Delineamento das parcelas virtuais (retângulos em azul) nos talhões A, B e C de cultivo 
de algodão. Experimentos on-farm instalados nas Fazendas Três Lagoas (Grupo Scheffer) e 
Tucunaré (Grupo Amaggi), Sapezal, MT. (RC: regulador de crescimento; ZM: zona de manejo).
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Os tratamentos on-farm nos talhões A e B consistiram em quatro doses de nitrogênio em cobertura, 
três densidades de sementes (sementes aptas m-1), três doses de regulador de crescimento, com 
quatro repetições (Tabela 2), totalizando 144 parcelas virtuais de, aproximadamente, 0,8 hectare 
(74 m x 106 m) cada. A largura da parcela foi definida em função da largura da barra dos imple-
mentos. O regulador de crescimento foi aplicado em faixas, conforme ilustrado na Figura 3, para 
facilitar a operacionalização do pulverizador, enquanto que as parcelas com diferentes densidades 
de sementes e doses de nitrogênio foram distribuídas aleatoriamente e os respectivos mapas fo-
ram baixados na plantadeira John Deere modelo DB74, e pulverizador autopropelido John Deere 
modelo Pv 4730, para o estabelecimento dos experimentos on-farm nos dois talhões. As doses de 
nitrogênio em cobertura foram fracionadas em três aplicações, sendo uma a taxa fixa e duas a taxa 
variável. A dose 100% de RC aplicada às faixas designadas foi de 705 mL ha-1 para o talhão B (cinco 
aplicações de cloreto de mepiquat, sendo três a taxa variável) e de 403 mL ha-1 para o talhão A (três 
aplicações, sendo duas a taxa variável). Os mapas de produtividade foram obtidos com colhedoras 
John Deere modelo CP690, equipadas com monitores de colheita devidamente calibrados e poste-
riormente aferidos pelos valores reais das produções nos dois talhões.

No talhão C, os tratamentos consistiram em quatro doses de nitrogênio, quatro densidades de se-
mentes e quatro repetições, sendo replicados em três ZMs, definidas conforme procedimento des-
crito posteriormente, totalizando 192 parcelas virtuais de 0,2 ha (22 m x 100 m) cada. Nesse caso, 
foi necessária a redução da dimensão da parcela, comparativamente às parcelas dos talhões A 
e B (0,8 ha) para viabilizar a replicação do experimento nas três zonas com diferentes potenciais 
produtivos. 

O delineamento das parcelas com diferentes populações e doses de N foram inteiramente casua-
lizados e os respectivos mapas, aplicados por uma plantadeira DB74 da John Deere e distribuidor 
Hercules 10000 da Stara (N fracionado em sete aplicações). Quanto ao regulador de crescimento, 
foram realizadas aplicações a taxa variável, por zona (Tabela 2), utilizando o pulverizador Uniport 
3030 da Jacto, visando a compensar o efeito dos diferentes potenciais produtivos de cada zona no 
crescimento do algodão, de forma que o efeito do nitrogênio e da população pudessem ser ava-
liados e comparados entre as ZM. O mapa de produtividade foi obtido com a colhedora CP690 da 
John Deere, com posterior aferição pela produção total quantificada no talhão.

As variabilidades espaciais dos talhões foram caracterizadas por meio do mapeamento da conduti-
vidade elétrica aparente do solo (CEa), do teor de argila, da topografia (altitude e declividade) e de 
índices de vegetação obtidos por drones e imagens de satélites. Os mapas de CEa foram adquiri-

Tabela 2. Informações das parcelas virtuais e tratamentos dos experimentos on-farm com algodão nos talhões A, B e C, 
durante a safra 2019/2020. Fazenda Três Lagoas (Grupo Scheffer) e Fazenda Tucunaré (Grupo Amaggi), Sapezal, MT.

Talhão
Parcelas on-farm Tratamento

nº área
(ha)

Nitrogênio
(kg ha-1)

População 
(semente m-1) RC Rep.

A 144 0,8 53-102-148-192 6-9,5-13 80-100-120(a) 4

B 144 0,8 45-99-158-196 6-9,5-13 80-100-120(a) 4

C

ZM1 64

0,2 140-200-250-300

7,7-9,9-12-14,2 160(b) 4

ZM2 64 7,7-8,8-9,9-12 220(b) 4

ZM3 64 7,7-8,8-9,9-11 130(b) 4
RC: regulador de crescimento; Rep.: número de repetições por tratamento.
(a)percentual em relação à dose de referência da fazenda (100%).
(b)dose total aplicada (mL ha-1) nas zonas de manejo ZM1, ZM2 e ZM3.
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dos nas camadas de 0-30 cm (CEa0-30) e 0-90 cm (CEa0-90), pelo sistema Veris3100, com linhas de 
amostragem distanciadas de 15 m, coletados antes do plantio das safras de algodão. Os mapas de 
altitude foram obtidos a partir dos dados do GPS (resolução RTK) durante a colheita. Os índices de 
vegetação (índice de vegetação por diferença normalizada - NDVI e índice de vegetação por dife-
rença normalizada Red Edge - NDRE) foram calculados a partir de bandas espectrais obtidas pelo 
sensor RedEdge-M (Micasense) embarcado em um drone Matrice 200 (DJI), e pelo sensor MSI em-
barcado no Satélite Sentinel-2. Para o mapeamento dos teores de argila, foram coletadas 20 amos-
tras no talhão A, 135 no B e 170 no C, em grade regular e analisadas de acordo com a metodologia 
descrita por Donagemma et al. (2017), e os dados foram submetidos à análise de semivariância 
e krigagem (método utilizado em geoestatística para interpolar dados) para a geração dos mapas 
interpolados de argila. As zonas de manejo do talhão C foram definidas utilizando sete camadas 
de informações (CEa0-30, CEa0-90, NDVI e NDRE obtidos por drone em maio e junho de 2019 e a 
produtividade na safra 2019, pelo método de Ward (Ward Junior, 1963). O software QGIS foi utili-
zado para a confecção e exibição dos mapas, bem como para cálculos, reamostragens, recortes e 
análises estatísticas. As curvas de resposta das doses dos tratamentos com a produtividade foram 
estabelecidas pela correlação direta entre essas variáveis.

Resultados e Discussão

Os mapas de variabilidade espacial dos teores de argila, da condutividade elétrica aparente (CE0-30cm) 
e da altitude são apresentados na Figura 4 (utilizando a mesma escala de cores, para facilitar a 
comparação, nos três talhões para cada atributo). Na Tabela 3 são apresentados os valores médios, 
desvios padrão (DP) e coeficientes de variação dos atributos em cada talhão.

Figura 4. Mapas dos teores de argila, condutividade elétrica aparente do solo (CE0-30cm) e altitude dos 
talhões A, B e C onde foram instalados os ensaios on-farm na safra 2019/2020. Fazenda Três Lagoas 
(Grupo Scheffer) e Fazenda Tucunaré (Grupo Amaggi), Sapezal, MT.
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O talhão A mostrou gradiente bastante acentuado nos teores de argila, CE0-30cm e altitude (aumen-
tando da esquerda para a direita), com nítida correlação entre essas três variáveis. Já o talhão B 
apresentou distribuições mais homogêneas nas características do solo (argila e condutividade elé-
trica), bem como na topografia (altitude). No caso do talhão C, verificou-se variabilidade espacial 
no solo e na altitude, porém a correlação foi alta entre argila e CE0-30cm, mas baixa entre altitude e 
as características do solo (argila e CE0-30cm). Além de bastante homogêneo, o talhão B mostrou os 
maiores valores de argila, condutividade elétrica e altitude, enquanto o talhão C encontrou-se em 
uma região com menor altitude e, como consequência da sua posição na toposequência e dos pro-
cessos geomorfológicos, apresentou os menores teores de argila e CE0-30cm.

As Figuras 5, 6 e 7 apresentam os mapas de produtividade do algodoeiro e de aplicação de se-
mentes e nitrogênio nas parcelas on-farm dos três talhões. Nos talhões A e B foi possível observar 
parcelas on-farm com altas e baixas produtividades (tonalidades mais verdes ou vermelhas, res-
pectivamente), como resultado da combinação das doses nos tratamentos (sementes, nitrogênio 
e regulador de crescimento). Já no talhão C essa visualização foi mais difícil, devido ao tamanho 
muito menor das parcelas (0,2 ha).

Tabela 3. Valores médios (M), desvio padrão (DP) e coeficiente de variação (CV) dos atributos do solo (argila e conduti-
vidade elétrica - CE), altitude e produtividade nos três talhões onde foram instalados os ensaios on-farm com algodão na 
safra 2019/2020. Para o talhão C os dados são também apresentados para as três zonas de manejo (ZM). Fazenda Três 
Lagoas (Grupo Scheffer) e Fazenda Tucunaré (Grupo Amaggi), Sapezal, MT.

Talhão
Argila CE0-30cm Altitude Produtividade

M DP CV M DP CV M DP CV M DP CV
% mS m-1 % m % kg ha-1 %

A 43,9 13,3 30,3 4,5 1,4 32,2 518,1 6,8 1,3 3.876 824 21,2

B 62,0 0,8 1,3 6,1 0,9 14,1 533,7 2,0 0,4 4.551 777 17,2

C 16,6 5,7 34,3 3,1 1,1 33,9 504,1 7,0 1,4 4.239 1.035 24,4

C-ZM1 11,8 2,1 18,1 2,2 0,3 14,1 500,7 5,8 1,2 3.950 650 16,8

C-ZM2 16,2 3,9 24,2 3,2 0,8 26,3 499,7 4,7 1,0 4.541 459 10,1

C-ZM3 20,9 5,3 25,5 3,7 0,7 19,8 511,0 2,6 0,5 4.280 291 6,8

Figura 5. Mapa de produtividade do al-
godoeiro no talhão A, safra 2019/2020, 
densidade de semeadura (sementes 
m-1), doses de nitrogênio (N) e regu-
lador de crescimento aplicados nas 
parcelas on-farm. Sapezal, MT.



114 DOCUMENTOS 201

Figura 6. Mapa de produtividade do algodoeiro no talhão B, safra 2019/2020, densidade de semeadura (semen-
tes m-1), doses de nitrogênio (N) e regulador de crescimento aplicados nas parcelas on-farm. Sapezal, MT.

Figura 7. Mapa de produtividade do algodoeiro no talhão C, safra 2019/2020, densidade de semeadura 
(sementes m-1), doses de nitrogênio (N) e regulador de crescimento aplicados nas parcelas on-farm. 
Sapezal, MT.
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Para a construção das curvas de resposta da produtividade com as doses dos insumos, foram 
feitas médias desses atributos para todas as parcelas individualmente. As correlações da produti-
vidade com as doses dos insumos são apresentadas para os talhões A e B de forma integral, sem 
discriminação por zonas (Figura 8 e 9) e, para o talhão C, nas três zonas de manejo com diferentes 
potenciais produtivos (Figura 10).

Figura 8. Curvas de resposta da produtividade do algodoeiro (t ha-1) para diferentes doses de nitrogênio (N) em 
cobertura, densidade de semeadura (Pop) e regulador de crescimento (RC) para o talhão A. Sapezal, MT.
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Figura 9. Curvas de resposta da produtividade do algodoeiro (t ha-1) para diferentes doses de nitrogênio (N) em 
cobertura, densidade de semeadura (Pop) e regulador de crescimento (RC) para o talhão B. Sapezal, MT.
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No talhão B (média de argila de 62% e homogêneo) a melhor combinação de tratamentos foi 
para 13 sementes m-1, RC 80 % do valor de referência da fazenda para o talhão e 158 kg de ni-
trogênio ha-1, uma vez que a dose maior de 196 kg ha-1 não proporcionou aumento significativo 
na produtividade (Figura 9), para a cultivar utilizada (FM 944GL). Ou seja, a taxa máxima de 
sementes, a dose mínima de RC e a terceira maior dose de N testada. Nesse caso, a produtividade 
média das quatro repetições foi de 5.115 kg ha-1, ou seja, 12% acima da média da produtividade do 
talhão (4.551 kg ha-1). Já no talhão A (média de argila de 43%, com gradiente textural elevado), as 
doses com os maiores rendimentos foram as de 150 kg de N ha-1, 9,5 sementes m-1 e RC 100%, 
com média de 4.292 kg ha-1, ou seja, 11% acima da média no talhão (3.876 kg ha-1), para a cultivar 
FM 954 GLT (Figura 8).

Figura 10. Curvas de resposta da produtividade do algodoeiro (t ha-1) para diferentes doses 
de nitrogênio (N) em cobertura, densidade de semeadura (sem m-1) por zona de manejo 
(ZM) para o talhão C. Sapezal, MT.
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O experimento on-farm realizado em ZMs no talhão C mostrou que, em média, a produtividade foi mais 
alta na ZM2 (4.541 kg ha-1), mais baixa na ZM1 (3.950 kg ha-1) e intermediária na ZM3 (4.280 kg ha-1), 
considerando as diferentes combinações de tratamentos (Tabela 3). De modo geral, verificou-se uma 
grande dispersão dos dados, principalmente para as ZM2 e ZM3, não havendo uma tendência clara 
de aumento de produtividade para as diferentes doses de N e população (Figura 10). Isso ocorreu 
provavelmente pelo tamanho muito reduzido das parcelas utilizadas no experimento on-farm deste 
talhão (0,2 ha).

Considerações Finais

A maioria dos estudos com experimentação on-farm tem avaliado a resposta da produtividade em 
função de doses de um único insumo, como nitrogênio, por exemplo (Rakshit et al., 2020) ou até 
dois insumos, como nitrogênio e sementes (Trevisan et al., 2021). Neste trabalho, foram avaliados 
os efeitos combinados de três insumos (sementes, nitrogênio de cobertura e regulador de cresci-
mento) em dois talhões com cultivo de algodão (A e B) no estado do Mato Grosso. Isso foi possível 
devido às grandes dimensões desses talhões, que em geral podem variar entre 100 ha e 400 ha. 
Em um terceiro talhão (C), foram avaliadas as respostas de sementes e nitrogênio em três zonas 
com diferentes potenciais produtivos dentro do talhão, com o objetivo de obterem-se subsídios para 
o manejo à taxa variável por zona nessa área, visando à otimização no uso dos insumos e ao au-
mento da produtividade.

Os resultados obtidos para os talhões A e B mostraram efeitos consistentes dos insumos avaliados na 
produtividade, possibilitando a otimização das doses para as condições avaliadas. Entretanto, para o 
talhão C, houve pouco efeito das doses de nitrogênio e populações nas três ZMs. Isso pode ter sido 
ocasionado pelo tamanho da parcela virtual (0,2 ha), que foi reduzida para conter os tratamentos 
e repetições planejadas, nas três ZMs. Como há erros envolvidos em todas as operações (plantio, 
aplicações de N e regulador de crescimento, e colheita), parcelas maiores tendem a melhorar a es-
tatística dos tratamentos, enquanto que parcelas pequenas podem fornecer dados pouco represen-
tativos para os tratamentos devido aos erros inerentes às operações de campo. Para a execução 
adequada de experimentos on-farm é fundamental que sejam obtidos mapas de produtividade (va-
riável alvo) com qualidade adequada, bem como devem ser minimizados os erros operacionais das 
aplicações dos insumos nas parcelas virtuais. Além disso, deve-se evitar o uso de parcelas virtuais 
muito reduzidas. No caso do estudo apresentado, as parcelas de 0,8 ha foram as mais adequadas.

A experiência no processo de condução de estudos on-farm demonstrou que é fundamental conhe-
cer a variabilidade espacial dos parâmetros de solo e da cultura para identificar a necessidade ou 
não de definir zonas de manejo para a condução de experimentação on-farm. Isso ficou evidente 
nos casos apresentados. No talhão A, o experimento on-farm foi implantado sem considerar a varia-
bilidade espacial dos parâmetros de solo e da cultura. A análise dos atributos do solo e da topogra-
fia, realizada posteriormente, demonstrou que a melhor estratégia seria definir duas ou três zonas 
de manejo e estabelecer os experimentos nestas zonas. No caso do talhão B, a variabilidade foi 
mínima, sendo, portanto, adequado o delineamento utilizado e as recomendações válidas para apli-
cações a taxa fixa. O caso mais complexo foi o do talhão C, onde a experiência prévia da fazenda, já 
havia demonstrado a necessidade de trabalhar com o conceito de zonas de manejo, principalmen-
te em relação ao regulador de crescimento. As experiências apresentadas demonstraram que as 
ferramentas utilizadas foram extremamente úteis para o desenvolvimento de processos produtivos 
(tomadas de decisão) mais assertivos e que exigem maior qualidade das informações coletadas.
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Introdução

Um dos fundamentos básicos para a adoção da Agricultura de Precisão (AP) é que as áreas de cul-
tivo não são homogêneas. Considerando esse preceito, o manejo localizado dos atributos de solo 
e de planta torna-se fundamental (Khanal et al., 2017). Porém, essa heterogeneidade nas lavouras 
pode ser trabalhada considerando-se as regiões com características semelhantes, sendo elas deno-
minadas de Unidades de Manejo Diferenciado (UMDs), ou Zonas de Manejo (ZMs). As UMDs são 
definidas principalmente com base em variáveis que se relacionam espacialmente, como o rendi-
mento de grãos, índices de vegetação, atributos de solos e de plantas (Gavioli et al., 2016). 

A AP dispõe de diversas ferramentas para avaliar essas heterogeneidades. Os sensores são os 
mais utilizados, fornecendo os índices de vegetação das plantas nas áreas estudadas. As informa-
ções sobre a vegetação, que são obtidas a partir destes índices, são interpretadas, principalmente, 
pelas características espectrais do dossel, como diferenças nos pigmentos das folhas e a quantida-
de de biomassa de parte aérea (Xue; Su, 2017). Os índices mais utilizados para caracterização de 
um cultivo são o índice de vegetação por diferença normalizada (NDVI) e o índice de vegetação por 
diferença normalizada pelo Red Edge (NDRE). Compreender o comportamento de uma cultura nas 
diferentes unidades de manejo diferenciado é fundamental para que sejam adotadas as práticas de 
manejo adequadas para a situação.

O objetivo deste estudo foi analisar a resposta espectral da cultura da soja em diferentes unidades 
de manejo, utilizando os índices de vegetação NDVI e NDRE, em experimento on-farm. 

Material e Métodos

Definição das Unidades de Manejo Diferenciado (UMDs) 

As UMDs são áreas dentro de talhões de cultivo que possuem semelhanças em algumas variáveis, 
tais como condutividade elétrica do solo, pH, matéria orgânica, textura, estrutura e agregação, com-
pactação; e/ou de planta, como índices de vegetação e rendimento de grãos e de biomassa de parte 
aérea (Damian et al., 2017, 2020). 

A utilização de mapas de rendimento de grãos para caracterizar as UMDs em locais de baixo, mé-
dio e de alto potencial produtivo, presente em uma área de cultivo, foi a primeira ferramenta de AP 
que chegou ao Brasil. Atualmente, os sensores de rendimento de grãos estão presentes na maio-
ria das colhedoras, gerando informações relevantes para o produtor, que, por meio de monitores, 
podem definir unidades de maior e menor rendimento de grãos no talhão, além de acompanhar as 
possíveis perdas que ocorrem durante o processo. As decisões baseadas em UMDs devem levar 
em consideração não somente a variabilidade espacial da área, mas também a existência de varia-
bilidade temporal. As UMDs de alto rendimento de grãos apresentaram rendimento de grãos consi-
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derados baixos em um de cada cinco anos. Ainda, segundo os autores, alguns atributos físicos do 
solo, que caracterizam as diferentes UMDs em uma área, são responsáveis pelos incrementos de 
rendimento de grãos de uma cultura. Os atributos físicos do solo estão relacionados à umidade, à 
disponibilidade de nutrientes para as plantas e, também, ao desenvolvimento do sistema radicular. 

Uma das vantagens da utilização de UMDs é a possibilidade de aplicação de insumos em taxa variá-
vel, utilizando somente a quantidade de insumos necessária para uma região específica. Essa técnica 
aumenta a eficiência na utilização dos recursos naturais e diminui os impactos ambientais causados 
pela agricultura. O mapeamento do desenvolvimento das plantas ao longo de seu ciclo é importante 
para o manejo nutricional das mesmas. A divisão e a delimitação de áreas que possuem diferentes 
necessidades de cada elemento levam à realização da prática de adubação de maneira mais efi-
ciente, economicamente viável e sustentável.

Sensoriamento remoto e sensores de vegetação

O sensoriamento remoto começou a ser utilizado na agricultura a partir da década de 1990, quando 
as pesquisas passaram a estudar não somente o mapeamento e a identificação da vegetação, mas 
também outros parâmetros, como índice de área foliar e biomassa de plantas. Os sensores de vegeta-
ção mensuram a refletância da radiação dos pigmentos e dos componentes das folhas. As interações 
entre a radiação eletromagnética e a folha dependem dos componentes químicos, como pigmentos 
e água, além de componentes estruturais e de organização de tecidos.

Localização e caracterização da área de estudo 

O estudo foi conduzido na Fazenda Vila Morena, localizada no município de Boa Vista das Missões, 
RS, durante os anos agrícolas de 2016/2017 e 2017/2018. O solo da área é classificado como 
Latossolo Vermelho Distrófico típico (Streck et al., 2018). O clima da região é do tipo subtropical de 
primavera úmida, com temperaturas médias do ar de 18 ºC e precipitação pluvial anual média de 
1.919 mm (Maluf, 2000). A altitude média do local é de 650 m acima do nível do mar. O talhão estu-
dado media 114 ha, com irrigação por pivô central, em sistema plantio direto (SPD). A área recebeu 
aveia como cobertura antecessora.

Caracterização do estudo (unidades de manejo) 

As UMDs utilizadas no presente estudo foram definidas a partir de valores de NDVI. Esse índice 
foi calculado através de imagens de satélite previamente selecionadas, considerando-se sua qua-
lidade (Figura 1). As imagens de satélite foram oriundas da série Landsat (Landsat 7 e 8), obtidas 
por meio da plataforma de acesso livre UGSG Earth Explorer. As imagens foram descarregadas no 
formato GeoTiff (Nível 1) com pixel de 30 m. A correção atmosférica foi realizada usando o plugin 
de classificação semiautomática do QGIS (Congedo, 2016) para obter a refletância da superfície 
sem a interferência dos gases atmosféricos. Imagens Landsat 7 foram usadas para safras de 2010 
a 2013, e imagens Landsat 8, para safras a partir de 2015.

Para a seleção das imagens de satélite, foram descartadas aquelas que apresentaram nuvens e 
que não se ajustaram dentro do ciclo das culturas agrícolas. Adicionalmente, após a seleção das 
datas e da qualidade das imagens, também foram verificadas a calibração e correção do georre-
ferenciamento das mesmas. Para esse estudo, foram selecionadas as culturas da aveia branca 
(2010), trigo (2013) e soja (2014/2015), cujas datas de aquisição das imagens estão conforme apre-
sentado na Tabela 1. Com isso, as imagens de satélite selecionadas segundo o ciclo das culturas 
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foram importadas para o software de acesso livre QGIs (OSGeo), calculando-se o NDVI segundo 
a equação definida por Rouse Junior et al. (1974). Para evitar erros decorrentes da sobreposição 
das imagens de satélite na área de estudo, considerando principalmente os limites da área que são 
próximos a árvores, reservatórios de água, solo desnudo entre outros, realizou-se a filtragem dos 
dados de NDVI em cada situação avaliada, excluindo-se os valores de NDVI em uma faixa de 10 m 
a partir da bordadura em toda a área.

Figura 1. Esquema demonstrando o processo adotado para a confecção das unidades 
de manejo diferenciado (UMDs), em experimento on-farm na Fazenda Vila Morena, Boa 
Vista das Missões, RS. 

Tabela 1. Datas de aquisição de imagens de satélites utilizadas para a confecção das unidades de manejo diferenciado 
(UMDs) em experimento on-farm na Fazenda Vila Morena, Boa Vista das Missões, RS.

Cultura
Evento Imagem de satélite

Semeadura Colheita Aquisição Estádio
Aveia Branca 26/05/2010 19/10/2010 20/08/2010 60 (final do espigamento)(a)

Trigo 17/06/2013 01/11/2013 13/09/2013 55 (50% do espigamento)(a)

Soja 08/11/2014 25/03/2015 22/01/2015 R 5.3 (vagens com 26% e 50% de granação)(b)

(a)Zadoks et al. (1974) e (b)Ritchie et al. (1982).

Com a finalidade de facilitar a exploração dos valores de NDVI, para cada pixel foi adicionado um 
ponto centroide, que corresponde ao valor de NDVI do centro do pixel (Figura 2). Esses pontos 
herdaram os mesmos atributos dos polígonos gerados a partir dos pixels. Com os centroides defi-
nidos, foi possível dar início à confecção das UMDs, utilizando-se para esse processo o software 
Management Zone Analyst (MZA) 1.0.1 (Fridgen et al., 2004). Esse software utiliza o fuzzy c-means 
clustering algorithms ou algoritmos de agrupamento difuso, que tem o propósito de particionamento 
das observações no espaço em grupos C ou clusters. O termo “Fuzzy” refere-se à associação com-
partilhada entre as classes. As configurações escolhidas foram medidas de similaridade euclidiana; 
expoente fuzziness = 1,3; número máximo de iterações = 300; critério de convergência = 0,0001; 
número mínimo de UMD = 2 e o número máximo de UMD = 8.

Para determinar o número adequado de UMDs (clusters) para as áreas, assim como o desempenho 
geral das mesmas, utilizou-se o Fuzziness Performance Index (FPI) e Normalized Classification 
Entropy (NCE). O FPI (Equação 1), ou índice de desempenho de imprecisão, é uma medida do 
grau das diferentes classes de associação (imprecisão) e os valores variam entre 0 e 1 (Odeh et al., 
1992). Já o NCE (Equação 2), ou entropia da partição modificada, é utilizada para decidir quantos 
clusters são mais adequados para a definição das UMD (Bezdek, 1981). O número ideal de clusters 



124 DOCUMENTOS 201

ocorre quando os dois índices são mínimos (Fridgen et al., 2004). Na Figura 3 estão demonstradas 
as UMD definidas para a área de estudo.

   (1)

onde: c = valores dos centróides do cluster; uik= valores para cada observação K e cluster i; loga = qual-
quer número inteiro positivo; e n = número de dados analisados.

Figura 2. Representação da transformação dos valores de cada pixel (A) em um ponto 
centroide (B). Fazenda Vila Morena, Boa Vista das Missões, RS.

Figura 3. Unidades de manejo diferenciado na área do estudo (ta-
lhão 114 ha), divididas em alto, médio e baixo potencial produtivo. 
Fazenda Vila Morena, Boa Vista das Missões, RS.
Fonte: Damian (2017).

A B
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Após as definições das UMDs, instalou-se o experimento com a cultura da soja. O delineamento 
experimental utilizado foi de blocos inteiramente casualizados. Em cada unidade de manejo, foram 
alocadas dez parcelas na safra de 2016/2017 e quinze parcelas na safra 2017/2018, de maneira 
aleatória. Cada parcela foi composta de três linhas de semeadura com 5 m de comprimento, e com 
espaçamento entre linhas de 0,5 m, totalizando uma área amostrada de 7,5 m². 

A soja foi semeada nos dias 24/11/2016 e 08/11/2017 com as cultivares NS5727 IPRO e M5838 
IPRO, respectivamente. A população de plantas utilizada, em ambas as safras, foi de aproximada-
mente 30 sementes m-². As avaliações de campo foram iniciadas a partir do estádio fenológico de 
quinta folha trifoliolada completamente desenvolvida (estádio V6 segundo Ritchie et al., 1982) e 
seguiram até o estádio de grão cheio ou completo (estádio R6 segundo Ritchie et al., 1982).

Variáveis analisadas 

Índices de vegetação - IVs

As avaliações dos índices de vegetação foram realizadas com o sensor “Crop Circle”, o qual foi 
posicionado paralelamente às linhas da cultura, a uma altura de 0,8 m a 1,0 m acima do topo do 
dossel. As leituras foram realizadas pelo deslocamento linear do equipamento sobre a linha de se-
meadura em cada unidade experimental. A partir dos valores de reflectância obtidos pelo sensor, 
calcularam-se os índices de vegetação NDVI (Equação 1) e NDRE (Equação 2), dados pelas se-
guintes equações: 

(1)

(2)

em que: NIR = infravermelho próximo (780 nm); R = Vermelho (670 nm); Red = Red Edge (730 nm).

Índice de Clorofila

O teor de clorofila foi quantificado com o auxílio do equipamento ClorofiLog®. Foi utilizada a média 
de cinco folhas aleatórias dentro das unidades experimentais, definindo-se como padrão a folha 
central do último trifólio completamente expandido para a coleta dos dados. Esta avaliação foi rea-
lizada somente na safra 2017/2018. 

Resultados e Discussão

Avaliações espacializadas e tratamento de dados 

Quando submetida a condições de estresse abiótico, a soja aumenta o conteúdo de carboidratos 
não estruturais nas raízes, ocasionando menor crescimento das plantas e, consequentemente, me-
nor alocação das reservas em órgãos reprodutivos (Silva et al., 2018). Observa-se que, quando 
a cultura da soja passa por condições limitantes, mesmo que por pouco tempo ou com menor 
intensidade, já poderá ocorrer alguma alteração na relação fonte-dreno da planta e, dessa forma, 
interferir na alocação de reservas ou na fixação das flores, afetando diretamente nos componentes 
do rendimento de grãos. 
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Avaliações no período vegetativo da cultura foram realizadas. Uma dessas avaliações foi realizada 
com sensor óptico de vegetação. Observou-se que, para a safra agrícola 2016/2017, o NDVI no 
estádio fenológico V6 foi o único que apresentou diferença estatística significativa entre as UMDs, 
sendo que os valores foram superiores nas UMDs de alto potencial produtivo (Figura 4). 

Figura 4. Valores de Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) e Índice de Vegetação por 
Diferença Normalizada pelo Red Edge (NDRE) para a soja em diferentes estádios fenológicos, nas diferentes 
Unidades de Manejo Diferenciadas (UMDs) para as safras agrícolas de 2016/2017 e 2017/2018. Fazenda Vila 
Morena, Boa Vista das Missões, RS.

Ao longo de seu ciclo, a soja acumula fotoassimilados durante os estádios vegetativos, e apresenta 
os maiores valores de NVDI no início do estádio reprodutivo. Nos estádios subsequentes, os valores 
tendem a estabilizar e após decair, visto que a planta começa a mobilizar suas reservas para os 
órgãos reprodutivos, além de iniciar a senescência de folhas e, por consequência, a degradação 
da clorofila (Kuiawski et al., 2017). A ausência de diferença estatística a partir do estádio V9 pode 
ser explicada pela saturação que ocorre com o NDVI. Já o NDRE apresentou diferença estatística 
entre as UMDs em todos os estádios fenológicos da cultura, com exceção do estádio V9. Para este 
índice, a UMD de alto potencial produtivo foi superior às demais em todas as avaliações. Na safra 
agrícola 2017/2018 (Figura 4), houve diferença no NDVI entre as UMDs em todos os estádios, sen-
do que, a partir de R2, a UMD de alto potencial produtivo não diferiu da UMD de médio potencial 
produtivo e ambas foram superiores à UMD de baixo potencial. O NDRE também expressou maio-
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res médias para as UMDs de alto e de médio potencial produtivo durante o período reprodutivo, 
sendo que, no estádio fenológico V10, não houve diferença significativa. O NDRE é calculado com 
dois comprimentos de onda, e a banda espectral do Red Edge (RED) é caracterizada por penetrar 
em regiões mais internas do dossel e por ser mais sensível à clorofila do topo das plantas com 
maiores valores de biomassa, fazendo com que a saturação do índice seja reduzida, se comparada 
ao NDVI (Miller et al., 2018).

Peng et al. (2017) observaram que índices de vegetação que utilizaram o infravermelho próximo, 
como o NDVI e NDRE, apresentaram diferenças significativas entre os estádios fenológicos da cul-
tura da soja. Verificaram, também, que o NDVI e a clorofila apresentaram maiores valores durante 
o estádio reprodutivo da cultura, diferente do que foi observado neste estudo, onde a saturação do 
NDVI ocorreu já no estádio V9.

Ao avaliar-se o teor de clorofila total, na safra agrícola 2017/2018, verificou-se que, no estádio de 
V10, a UMD de alto potencial produtivo foi a que apresentou menores valores, seguida das UMDs 
de baixo e de médio potencial produtivo. Apesar de não haver diferença estatística significativa para 
o estádio R2, na avaliação subsequente (R5.1) a UMD de alto potencial produtivo superou as UMDs 
de baixo e de médio potencial produtivo (Figura 5). 

Figura 5. Teor de clorofila total para cada Unidade de Manejo Diferenciado (UMD) 
nos diferentes estádios fenológicos da soja, no ano agrícola 2017/2018. Fazenda Vila 
Morena, Boa Vista das Missões, RS.

Os resultados obtidos a partir das análises de clorofila assemelham-se aos que foram encontrados 
no NDVI e NDRE. Isto se deve ao fato de que a banda espectral do vermelho, que é utilizada para 
o cálculo do índice, é altamente absorvida pela clorofila presente nas folhas, tornando o NDVI sen-
sível às variações dos teores de clorofila na planta (Huete et al., 1997).

Foi constatada a saturação do NDVI a partir de V9 em uma das safras, e do NDRE em V9 e V10. 
Apesar da saturação em estádios específicos, o NDRE parece ser mais eficiente em captar dife-
renças no período reprodutivo da soja ao longo das safras, uma vez que a banda espectral do Red 
Edge possui maior sensibilidade a pequenas alterações no conteúdo de N, diferente da banda es-
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pectral do vermelho, que necessita de alterações mais significativas no teor de biomassa para que 
capte as diferenças.  

O desempenho da soja nas diferentes UDMs foi semelhante na maioria das avaliações, porém não 
houve diferença estatística significativa para rendimento de grãos, nas safras analisadas (dados 
não apresentados). Apesar da falta de resposta no rendimento de grão, foi possível captar diferen-
ças no crescimento da cultura nas diferentes UDMs por meio das avaliações dos índices de vege-
tação, bem como do teor de clorofila em estádios reprodutivos, com destaque para a UMD de alto 
potencial produtivo.

As avaliações do NDVI, a partir do estádio fenológico de V9, podem não ser representativas, pois 
esse índice tende a saturar quando as plantas atingem o máximo acúmulo de biomassa. Logo, em 
estudos futuros, devem ser priorizadas avaliações em estádios anteriores. 

Os resultados obtidos, associados a outras avaliações/ferramentas, podem auxiliar na tomada de 
decisões de manejo para a cultura da soja, quer seja apoiando a realização de práticas de manejo 
com potencial para mudar o padrão da lavoura ainda durante a safra em curso, ou para direcionar 
intervenções na safra seguinte.

Considerações Finais

A realização de pesquisas dentro das propriedades rurais é uma realidade, porém, ainda se tem 
dificuldades relevantes na coleta e obtenção dos dados. Onde a pesquisa precisa se moldar aos 
manejos adotados pelo produtor e, muitas vezes, ao longo da condução do experimento, pode haver 
modificações nos manejos pré-planejados, o que acarretará na alteração dos resultados. Outro as-
pecto relacionado às pesquisas on-farm é a maior dificuldade na coleta dos dados, uma vez que 
essa não depende somente do pesquisador, mas também da disponibilidade do produtor, bem 
como do andamento da lavoura. 
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Indicações metodológicas para a realização de ensaios 
on-farm no âmbito da Agricultura de Precisão
João Leonardo Fernandes Pires
Álvaro Vilela de Resende
Ziany Neiva Brandão

Oportunidades, dificuldades e cuidados na experimentação on-farm

A realização de ensaios on-farm é uma oportunidade para aprimoramento do manejo das áreas de 
produção agrícola em fazendas, com reflexos potenciais em rendimento de grãos e/ou aumento da 
rentabilidade e busca de sustentabilidade. Um conjunto de possibilidades pode ser considerado, 
sendo algumas de uso genérico e outras para cada cultura agrícola. Na Tabela 1 estão listados 
alguns exemplos de oportunidades de temas/tratamentos para realização de ensaios on-farm em 
algumas das culturas agrícolas mais importantes no Brasil.

Tabela 1. Algumas oportunidades de temas/tratamentos para realização de ensaios on-farm em culturas agrícolas usadas 
em larga escala no Brasil.

Item Soja Milho Trigo e outros 
cereais de 

inverno

Algodão Cana-de-açúcar

1 Culturas anteces-
soras/rotação de 
culturas

Culturas anteces-
soras/rotação de 
culturas/cultivos 
consorciados

Culturas anteces-
soras/rotação de 
culturas

Culturas anteces-
soras/
rotação de culturas

Culturas intercaladas/an-
tecessoras em período 
de reforma do canavial 

2 Densidade de 
semeadura/popu-
lação de plantas

Densidade de 
semeadura/popu-
lação de plantas

Densidade de seme-
adura/população de 
plantas

População de 
plantas/ algodão 
adensado

População de plantas 
em área de reforma/ 
sistema de produção de 
mudas – meiosi

3 Cultivares Cultivares Cultivares Cultivares Cultivares
4 Microrganismos 

fixadores de nitro-
gênio, promotores 
do crescimento de 
plantas e agentes 
de controle bioló-
gico de doenças e 
pragas

Microrganismos 
fixadores de nitro-
gênio, promotores 
do crescimento 
de plantas e 
agentes de con-
trole biológico de 
doenças e pragas

Microrganismos 
fixadores de nitro-
gênio, promotores 
do crescimento de 
plantas e agentes de 
controle biológico de 
doenças e pragas

Microrganismos 
fixadores de nitro-
gênio, promotores 
do crescimento de 
plantas e agentes 
de controle bioló-
gico de doenças e 
pragas

 Microrganismos fixado-
res de nitrogênio, pro-
motores do crescimento 
de plantas e agentes 
de controle biológico de 
doenças e pragas

5 Tratamento de se-
mentes (inseticida 
e fungicida)

Tratamento de 
sementes (inseti-
cida e fungicida)

Tratamento de se-
mentes (inseticida e 
fungicida)

Tratamento de 
sementes (deslin-
tamento, inseticida 
e fungicida)

Tratamentos térmico de 
colmos em viveiros

6 Uso de produtos 
sintéticos promoto-
res do rendimento 
de grãos (hormô-
nios/estimulantes, 
fertilização foliar, 
entre outros)

Uso de produ-
tos sintéticos 
promotores do 
rendimento de 
grãos (hormônios/
estimulantes, 
fertilização foliar, 
entre outros)

Uso de produtos 
sintéticos promoto-
res do rendimento 
de grãos (hormônios/
estimulantes, ferti-
lização foliar, entre 
outros)

Uso de produtos 
sintéticos promoto-
res do rendimento 
de grãos (hormô-
nios/estimulantes, 
fertilização foliar, 
entre outros)

Uso de produtos sin-
téticos promotores de 
desenvolvimento e pre-
cocidade na maturação.

7 Ajuste ou vali-
dação de doses, 
formas, épocas 
de fornecimento 
de macro e 
micronutrientes e 
suas combinações

Ajuste ou vali-
dação de doses, 
formas, épocas 
de fornecimento 
de macro e micro-
nutrientes e suas 
combinações

Ajuste ou vali-
dação de doses, 
formas, épocas 
de fornecimento 
de macro e 
micronutrientes e 
suas combinações

Ajuste ou vali-
dação de doses, 
formas, épocas 
de fornecimento 
de macro e 
micronutrientes e 
suas combinações

Ajuste ou validação de 
doses, formas, épocas 
de fornecimento de 
macro e micronutrientes 
e suas combinações

Continua...
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Especificamente sobre o processo de experimentação on-farm, a primeira oportunidade é no campo 
da compreensão sobre os objetivos e benefícios potenciais deste tipo de trabalho. Na realização 
de ensaios on-farm, a interação com uma instituição de pesquisa ou empresa prestadora de ser-
viço, muitas vezes, é encarada como uma estratégia em que terceiros buscam coletar dados da 
propriedade para uso de terceiros. Na realidade, é preciso construir o entendimento de que a expe-
rimentação on-farm, na maior parte das vezes, tem como objetivo principal a geração de resultados 
aplicáveis ao talhão de lavoura em estudo, portanto, com benefícios diretos para a própria fazenda. 
Para isso, é preciso a obtenção de dados do local e o estabelecimento de relações de confiança 
entre os parceiros, sobre acesso e uso de informações.

Além das oportunidades, a realização de ensaios on-farm com qualidade adequada ainda apresen-
ta uma série de dificuldades e limitações que devem ser consideradas. Nos estudos de caso reali-
zados com diferentes culturas agrícolas em várias regiões do Brasil, foi possível verificar algumas 
situações (que se replicam em outras propriedades agrícolas que utilizam AP em diversos níveis de 
implantação) que merecem reflexão (Tabela 2).

Tabela 1. Continuação.
Item Soja Milho Trigo e outros 

cereais de 
inverno

Algodão Cana-de-açúcar

8 Controle de 
pragas e doen-
ças (produtos, 
estádios, monito-
ramento x calen-
dário)

Controle de 
pragas e doen-
ças (produtos, 
estádios, mo-
nitoramento x 
calendário)

Controle de pragas e 
doenças (produtos, 
estádios, monitora-
mento x calendário)

Controle de pragas 
e doenças (pro-
dutos, estádios, 
monitoramento x 
calendário)

Controle de pragas e 
doenças (produtos, 
estádios, monitoramento 
x calendário)

9 Sistema de produção 
por uso do produto 
final e interação com 
a variabilidade da 
área de cultivo (trigo 
pão, trigo exporta-
ção/ração, duplo 
propósito).

Aplicação de 
regulador de cres-
cimento (estádios, 
monitoramento)

Regulador de crescimen-
to na cana planta e na 
cana soca

10 Diferentes siste-
mas de manejo 
do solo: tráfego 
de máquinas e 
mecanização, 
controle da com-
pactação, plantas 
de cobertura e 
diversificação de 
espécies, aduba-
ção de sistema

Diferentes siste-
mas de manejo 
do solo: tráfego 
de máquinas e 
mecanização, 
controle da com-
pactação, plantas 
de cobertura e 
diversificação de 
espécies, aduba-
ção de sistema

Diferentes sistemas 
de manejo do solo: 
tráfego de máquinas 
e mecanização, 
controle da compac-
tação, plantas de 
cobertura e diver-
sificação de espé-
cies, adubação de 
sistema

Diferentes siste-
mas de manejo do 
solo: tráfego de 
máquinas e meca-
nização, controle 
da compactação, 
plantas de cobertu-
ra e diversificação 
de espécies, adu-
bação de sistema

Diferentes sistemas de 
manejo do solo: tráfego 
de máquinas e meca-
nização, controle da 
compactação

11 Avaliação/vali-
dação de novas 
tecnologias

Avaliação/vali-
dação de novas 
tecnologias

Avaliação/validação 
de novas tecnologias

Avaliação/vali-
dação de novas 
tecnologias

Avaliação/validação de 
novas tecnologias

12 Combinação das 
opções anteriores 
com o conceito de 
zonas de manejo, 
criteriosamente 
identificadas com 
o ferramental de 
AP

Combinação das 
opções anteriores 
com o conceito de 
zonas de manejo, 
criteriosamente 
identificadas com 
o ferramental de 
AP

Combinação das 
opções anteriores 
com o conceito de 
zonas de manejo, 
criteriosamente 
identificadas com o 
ferramental de AP

Combinação das 
opções anteriores 
com o conceito de 
zonas de manejo, 
criteriosamente 
identificadas com o 
ferramental de AP

Combinação das opções 
anteriores com o concei-
to de zonas de manejo, 
criteriosamente identifi-
cadas com o ferramental 
de AP
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Tabela 2. Algumas dificuldades relatadas na realização dos estudos de caso sobre ensaios on-farm conduzidos em dife-
rentes sistemas de produção de culturas de larga escala no Brasil.

Item Dificuldade/limitação
1 Estabelecimento de relações de confiança com produtor rural e demais prestadores de serviço na área de AP 

e correlatas.
2 Entendimento, por parte do produtor rural/equipe da fazenda, de que a filosofia do uso da AP na propriedade (e 

dos ensaios on-farm) deve ir além da busca somente pelo aumento de produtividade, compreendendo também 
aspectos de uso racional da terra e dos insumos, bem como adequações operacionais, ambientais e sociais 
que, com o tempo, provavelmente serão exigidos como itens de conformidade das atividades agropecuárias.

3 Entendimento dos objetivos dos ensaios on-farm por parte do produtor.
4 Entendimento, por parte do produtor rural/equipe da fazenda e de parceiros fornecedores de insumos e serviços 

e da própria equipe responsável pela pesquisa, de que os ensaios on-farm devem ser, prioritariamente, automa-
tizados, utilizando as ferramentas de AP disponíveis, minimizando o uso de amostragens manuais e conceitos 
de experimentações convencionais utilizadas em estações experimentais.

5 Acesso e integração com os diferentes prestadores de serviço/plataformas utilizadas pela propriedade.
6 Domínio da interpretação dos dados coletados e seu uso para impactar na tomada de decisões de manejo.
7 Entendimento de que a realização de ensaios on-farm tem o propósito principal de auxiliar no manejo da pro-

priedade rural e não somente de coletar dados para outros usos pela pesquisa.
8 Variação e incompatibilidade da grade amostral utilizada por prestadores de serviço para caracterização da 

variabilidade do solo (e de outras características) das áreas da propriedade, com reflexos na confiabilidade do 
estabelecimento de zonas de manejo e das indicações de intervenções para a área em estudo. 

9 Falta de equipamentos, de calibração/manutenção de sensores e de ferramentas utilizadas para caracterizar 
as áreas. Falta de assistência técnica ou intempestividade no serviço prestado, dificultando a automação dos 
ensaios.

10 Falhas na cobertura de GPS e de acesso a plataformas utilizadas para visualização/integração de dados no 
campo.

11 Perda de dados críticos para a caracterização das áreas e/ou que mostrem os resultados dos ensaios on-farm.
12 Intempestividade na disponibilização dos dados para tomada de decisão, visando a intervenções de manejo nas 

áreas em estudo no momento apropriado.
13 Falta de caracterização prévia da variabilidade da área para facilitar o planejamento do ensaio on-farm e a to-

mada de decisões de manejo.
14 Dificuldades de intercomunicação para compartilhamento/reconhecimento de informações via arquivos compu-

tacionais entre softwares e com os diversos sistemas e equipamentos em uso no cotidiano da fazenda.
15 Necessidade de calibração prévia e tratamento dos dados brutos coletados por sensores de colheita para filtra-

gem de outliers e mapeamento final de maior confiabilidade.
16 Equipamentos não apropriados para a aplicação dos tratamentos a serem avaliados nos ensaios on-farm, por 

exemplo, que apresentam problemas de regulagem ou deriva de adubo durante a distribuição na modalidade 
a lanço.

17 Falta de metodologias e critérios padronizados para caracterização das áreas e definição de zonas de manejo.
18 Variação repentina nas condições meteorológicas durante operações críticas, tal como a ocorrência de chuva 

constante após iniciada a semeadura, atrasando o dia de sua conclusão, quando o experimento ocupa grande 
extensão de área.

19 Inexistência de estação meteorológica próxima ao ensaio ou mesmo perda de registros de dados meteorológi-
cos, fundamentais como parte das observações a serem consideradas na análise e interpretação dos resultados 
de pesquisa on-farm  

20 Necessidade de sobreposição ou proximidade das linhas de semeadura/plantio a cada novo cultivo, para pre-
servar os limites das parcelas, podendo criar dificuldades operacionais ao maquinário, que funciona melhor 
quando não há coincidência exata com o sulco da safra anterior.

21 Falta de alinhamento da equipe que faz o manejo da propriedade com os fundamentos da pesquisa e dos en-
saios on-farm. Por exemplo, necessidade de respeitar tratamentos, não fazer confundimento com outros mane-
jos aplicados, colheita mecanizada com sensor para geração de mapa de colheita, etc.

22 Utilização de área de produção para fazer pesquisa como a realizada em estações experimentais (parcelas 
pequenas, muitas repetições, amostragens manuais, entre outros), desconsiderando os princípios de cada tipo 
de pesquisa.

Continua...
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Essas dificuldades representam, em parte, a variabilidade quanto ao tempo de adoção e ao nível 
de aprimoramento do entendimento sobre o espectro de aplicações potenciais da AP, dos critérios 
requeridos e das práticas efetivamente utilizadas nas propriedades, bem como da integração e ma-
turidade da rede de atores de suporte técnico/operacional utilizada.

As dificuldades encontradas, por outro lado, representam oportunidades de evolução no processo 
de experimentação on-farm no âmbito da AP. Algumas delas podem ser superadas pela aproxima-
ção dos diferentes atores que interagem com a propriedade rural sobre o tema e, também, pela qua-
lificação dos atores da propriedade que realizam os processos práticos. É fundamental que o pro-
cesso seja dominado, com avaliação crítica, pelos atores da fazenda, diminuindo a atuação como 
coadjuvantes, que somente encaminham dados e recebem prescrições para aplicação de insumos.

Do ponto de vista de quem desenvolve metodologias para pesquisa on-farm, diante da constante 
atualização tecnológica e mercadológica vinculada à AP, em interação com as pessoas no âmbito 
da fazenda, os pesquisadores podem ter ideias para um melhor ajuste de uma operação isolada 
ou até mesmo para soluções complexas envolvendo a integração de diversos processos, gerando 
inovação. Interessante, porém, é que as inovações desenvolvidas na pesquisa on-farm sejam cus-
tomizadas para a realidade das fazendas.

Assim, há diversos caminhos a percorrer para a geração de soluções integradas de implementação, 
monitoramento, análise de desempenho e reorientação contínuos para melhoria de processos no 
campo. Nesse sentido, sobretudo num país continental como o Brasil, a pesquisa on-farm é um pré-
-requisito, etapa indispensável para viabilização técnica e econômica de abordagens da AP, rumo, 
“com os pés no chão”, à agricultura digital ou 4.0. 

Sugestões/indicações metodológicas para ensaios on-farm

A realização de ensaios on-farm no âmbito da AP deve basear-se em princípios e metodologias 
adequados para que se possa obter o máximo retorno dessa abordagem. No Brasil, várias institui-
ções, empresas e agricultores utilizam a realização de ensaios on-farm como parte do ciclo da AP. 
Portanto, existe acúmulo considerável de experiências sobre o tema, mas que está fragmentado 
em diversas regiões, sistemas de cultivo e níveis de evolução. A Rede Embrapa, por meio de expe-
riências realizadas no tema, busca contribuir com algumas indicações técnicas sobre a realização 
de ensaios on-farm. Algumas delas são princípios que podem ser aplicados de forma generalista, 
e outras precisam ser contextualizadas e adaptadas para as diferentes realidades. A seguir, são 
apresentados alguns princípios e indicações sobre ensaios on-farm no âmbito da AP.

Tabela 2. Continuação.
Item Dificuldade/limitação
23 Informações fornecidas por diferentes prestadores de serviço/plataformas de AP subaproveitadas ou meramen-

te ilustrativas, sem domínio da interpretação e liberdade para tomada de decisão pela própria equipe técnica 
da fazenda.

24 Falta de capacitação específica da equipe da fazenda sobre AP e princípios/necessidades para realização de 
ensaios on-farm. 

25 Necessidade de compreensão, pelo produtor parceiro, de que muitos tipos de pesquisa em áreas de produção 
consolidadas (como é o caso de ensaios de adubação em lavouras sob sistema plantio direto há muitos anos) 
demandam condução de experimentos de longo prazo para obtenção de resultados conclusivos, sendo comum 
não se comprovar hipóteses ou alcançar as respostas esperadas avaliando um ou dois ciclos de cultivo. Além 
disso, pode também ser necessária a manutenção de tratamentos cuja produtividade fique abaixo da média da 
fazenda (testemunhas ou controles sem fornecimento de um ou mais nutrientes).
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De acordo com Caldwell (1987), os ensaios on-farm seguem uma sequência, com desenhos e tipos 
de análises específicas. Existem tipos diferentes de ensaios: “ensaios exploratórios”, quando pouco 
é conhecido sobre o efeito do tratamento (tecnologia alvo) e o foco é acessar efeitos qualitativos 
de vários fatores antes de efeitos quantitativos. Os “ensaios de refinamento” são de dois tipos: sí-
tios-específicos e regionais. Sítios-específicos são conduzidos em uma só fazenda e geralmente 
focam em efeitos quantitativos. Eles têm desenho similar a ensaios convencionais. Os ensaios re-
gionais são realizados em mais de uma fazenda, mas analisados como um conjunto de dados. São 
desenhados para mostrarem os melhores tratamentos dos ensaios sítio-específicos a uma gama 
muito mais ampla de ambientes em uma região. O terceiro tipo de ensaio on-farm são os “ensaios 
de validação”, nos quais o próprio agricultor faz o manejo e avaliação de um ou dois tratamentos 
identificados como promissores nos ensaios de refinamento. Neste caso, são usadas parcelas 
grandes sem repetições e o objetivo é comparar novas intervenções com as práticas já utilizadas 
pelo agricultor. A confiança e nível de aceitação da nova tecnologia podem ser aumentados se a 
avaliação for realizada por um número grande de agricultores em uma determinada região.

Apesar dos tipos de ensaios possíveis, parece factível indicar dois objetivos principais com a reali-
zação de ensaios on-farm de forma generalizada: identificação de tecnologias (envolvendo produtos 
e processos) mais apropriadas para uso específico (em escala de talhão para cada propriedade) e, 
também, no conjunto de ensaios avaliados, a identificação de tecnologias com melhor desempenho 
para uso geral (recomendação generalizada).

No âmbito da AP, parece mais relevante, para os interesses dos agricultores, o objetivo de gerar 
informações para auxílio nas decisões de manejo específicas para cada talhão, pois estão asso-
ciadas ao conceito de existência de variabilidade nos condicionantes do rendimento de grãos, e 
que esta variabilidade é exclusiva de cada talhão, com necessidade de ser tratado com manejo 
específico. Redes de ensaios com o mesmo desenho podem ser aproveitadas, mas com impor-
tância secundária para o agricultor individual e com maior interesse para atender a demandas dos 
desenvolvedores das tecnologias e/ou aspectos comerciais referentes às mesmas. No entanto, 
isso não deve impedir o compartilhamento de resultados e o aprendizado conjunto, principalmente, 
envolvendo temas e dificuldades que se repetem de agricultor para agricultor.

Estabelecido o objetivo da pesquisa, a etapa seguinte é a realização propriamente dita de cada 
ensaio específico. Ketterings et al. (2012) elencam sete passos (não específicos para AP) para a 
realização de ensaios on-farm: (1) definição do problema de pesquisa; (2) desenho e formato das 
parcelas; (3) seleção do talhão/área; (4) implementação do ensaio; (5) coleta de dados; (6) análise 
de dados; e (7) aprender com os dados e repetir. De acordo com os autores, o problema de pes-
quisa deve ser simples e respondido com dois ou três tratamentos (dependendo da disponibilidade 
de equipamentos para automatização do processo). Adaptando essa sequência para a AP, a maior 
parte das etapas são comuns às de ensaios tradicionais, com alguns ajustes mais específicos.

A experimentação on-farm, com o objetivo de gerar informações para uma propriedade, pode ser 
realizada com o uso dos equipamentos do próprio agricultor. O ideal é que sejam dotados de GPS, 
sensores e dispositivos de taxa variável, capazes de automatizar os processos de aplicação da 
tecnologia que está sendo avaliada e, também, do monitoramento da colheita, a fim de verificar o 
resultado dos tratamentos no rendimento de grãos, por exemplo. Geralmente, são demarcadas, 
digitalmente, parcelas grandes ou faixas com a variação da tecnologia (por exemplo, uma parcela 
com a cultivar utilizada pelo produtor e outra com a nova cultivar a ser avaliada) e a repetição (na 
mesma área e safra) dessas tecnologias pelo menos duas vezes. As parcelas podem ser demar-
cadas em áreas homogêneas conhecidas (por exemplo, talhões com comportamento conhecido) 
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ou cruzando áreas com potencial produtivo diferenciado (exemplo de zonas de manejo já definidas 
por meio de técnicas de agricultura de precisão). O importante é que todos os tratamentos estejam 
presentes em todas as áreas. Podem ser utilizados sensores (como sensores de NDVI embarcados 
em Veículos Aéreos Não Tripulados – VANTs) para monitorar o desenvolvimento da cultura e das 
parcelas durante o ciclo, mas é fundamental a colheita utilizando monitor de colheita, que permitirá 
a obtenção de mapas de rendimento que incluirão as parcelas previamente delimitadas e, assim, a 
verificação do desempenho produtivo de cada tecnologia avaliada. Podem ainda ser feitas avalia-
ções de solo ou das plantas nas parcelas durante e no final do ciclo, a fim de gerar mais informações 
sobre os efeitos das tecnologias.

A Figura 1 demonstra o ciclo de realização de ensaios on-farm no âmbito da AP, com as principais 
etapas e decisões que podem levar para caminhos diferentes em termos metodológicos e de ob-
tenção dos resultados.

Figura 1. Ciclo de realização de ensaios on-farm no âmbito da Agricultura de Precisão. 
Fonte: Adaptado de Bramley et al. (2006).

Fica evidente, na Figura 1, que a realização ou não do ensaio, o nível de complexidade, a resposta 
à pergunta formulada e a repetição do ensaio dependem do propósito e de fatores ligados à dis-
ponibilidade de equipamentos, de informações e da qualidade requeridos na condução do ensaio. 
Por exemplo, se estiverem disponíveis equipamentos bem calibrados para a automatização da 
condução, é possível a realização, com maior facilidade e precisão, de ensaios mais complexos. 
No entanto, mesmo com diferentes níveis dos recursos disponíveis nas propriedades, normalmente 
é possível utilizar repetições e realizar todas as etapas de condução, análise de dados e respostas a 
que se propõe o ensaio. Se os objetivos do ensaio não forem alcançados, é possível repetir o ensaio 
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no mesmo formato ou com ajustes metodológicos que corrijam alguma deficiência identificada. Se o 
ensaio atingiu os objetivos com nível adequado de segurança, parte-se para o uso das informações 
obtidas em auxílio à tomada de decisões de manejo a serem implementadas.

Por meio da condução de ensaios on-farm, em diferentes sistemas de produção, em várias regiões 
brasileiras, foi possível identificar/refinar indicações metodológicas para a realização de ensaios 
com nível de aproveitamento adequado. Na sequência, são apresentadas e discutidas algumas su-
gestões metodológicas, nas principais etapas para realização de ensaios on-farm no âmbito da AP, 
que devem ser adaptadas de acordo com a maturidade dos diferentes usuários e das condições de 
ambiente e de manejo de cada sistema de produção.

Identificação do problema/tecnologia a ser resolvido(a)/avaliado(a) 
em ensaios on-farm e a(s) questão(ões) a ser(em) respondida(s)

O primeiro passo na realização de um ensaio on-farm é definir o problema ou a decisão de manejo/
tecnologia a ser avaliada. Vários fatores interferem nessa escolha, como grau de maturidade no 
uso da AP na propriedade, disponibilidade de equipamentos, identificação dos fatores de manejo 
limitantes para o rendimento de grãos/rentabilidade em cada situação, entre outros. Para Nielsen 
(2008), ao desenvolver uma pergunta a ser respondida ou uma hipótese, ela deve ser simples 
(herbicida A versus herbicida B; milho tratado com fungicida versus não tratado), pois ensaios en-
volvem tempo, energia e custos e quanto mais complexos, maior a demanda desses recursos. 
Entretanto, no caso da necessidade de identificação de uma dose ótima de insumo, como quantida-
de de semente ou de fertilizante, é importante incluir uma faixa mais ampla de tratamentos que torne 
possível o ajuste de uma curva de regressão que permita estimar a máxima resposta econômica.

Na definição da questão a ser respondida, também é importante considerar a magnitude da diferen-
ça esperada entre os tratamentos. Por mais que isso tenha grau elevado de incerteza, é um ponto 
que deve ser levado em consideração na avaliação da efetividade do ensaio e dos ajustes meto-
dológicos necessários. Para Kindred et al. (2018), ensaios on-farm, em média, conseguem captar 
diferenças em rendimento de grãos da ordem de 0,3 t ha-1 a 0,5 t ha-1, e somente aqueles muito 
precisos conseguem “provar” diferenças tão pequenas quanto 0,1 t ha-1. Assim, ensaios com fatores 
dos quais são esperadas pequenas diferenças entre tratamentos partem da necessidade de maior 
precisão experimental ou da expectativa de resultados com menor grau de confiabilidade.

Outro princípio importante adotado pela AP, e que deve ser levado em consideração para definir 
a realização ou não de ensaios on-farm e orientar o desenho experimental, é o nível de variabili-
dade presente na área (talhão) foco do estudo. Algumas áreas são tão uniformes que permitem a 
realização de ensaios on-farm que representem a área como um todo e que indiquem tecnologias/
doses/taxas para uso em toda a área (taxa fixa). Em outro extremo, a variabilidade pode ser tão 
grande que impeça a realização de ensaios on-farm com nível adequado de precisão sem antes 
ocorrer a minimização da variabilidade existente. Para que seja possível escolher um caminho a 
seguir é fundamental a caracterização prévia da área do estudo, por meio de diferentes “camadas 
de informações”, que vão desde mapas de classificação dos solos presentes na área (estudos de 
pedologia) até mapas de colheita (rendimento de grãos) de várias safras/culturas, que auxiliem na 
localização de regiões com diferenças no potencial de rendimento de grãos. A definição do nível de 
variabilidade presente na área, direcionando os ensaios on-farm para um ou outro formato ou, mes-
mo, indicando uma provável falta de efetividade, depende de fatores como região, cultura, sistema 
de produção, tamanho e relevo do talhão, entre outras. Essa decisão deve ser buscada em cada 
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situação específica e com a participação, preferencialmente, de técnicos e pesquisadores especia-
lizados em AP, além do pessoal da fazenda.

O entendimento, por parte do agricultor, sobre objetivo e potencial de uso dos resultados de ex-
perimentos on-farm é fundamental para o sucesso desse tipo de estratégia de pesquisa em AP. 
Muitas vezes, o produtor não tem a dimensão real da oportunidade de aplicação dos dados gera-
dos para sua lavoura (custo x benefício) e da necessidade de respeitar a metodologia proposta. 
É comum, no cotidiano da propriedade, ocorrerem dificuldades de implementação e condução dos 
ensaios on-farm, pois o agricultor prioriza os processos de manejo da lavoura, por exemplo, não 
respeitando os tratamentos (variações de manejo) propostos, não utilizando o monitor de colheita 
para quantificar os resultados das parcelas, entre outros. É fundamental que se entenda a neces-
sidade de respeitar a metodologia proposta e pactuada no início do trabalho, com o contraste su-
gerido entre as tecnologias em estudo. Por outro lado, do ponto de vista de quem está propondo o 
ensaio (pesquisador, consultor, assistente técnico), é preciso que haja entendimento de que a área 
do produtor não é análoga a uma estação experimental onde se faz estudos com grande número de 
parcelas e tratamentos e utilizando os princípios da experimentação tradicional e controle ambiental 
rigoroso. Sempre que possível, o produtor deve se enxergar entre os beneficiários principais do tra-
balho e as metodologias utilizadas devem ser as mais simples, para que sejam coletados os dados 
necessários para o entendimento dos resultados com manejo operacional facilitado.

Na Tabela 3 são apresentadas algumas sugestões de etapas/procedimentos a serem levados em 
consideração na definição do problema e de possíveis respostas a serem buscadas com a realiza-
ção dos ensaios on-farm.

Tabela 3. Resumo das principais indicações a serem levadas em consideração na etapa de análise do problema/pergunta 
a ser respondida com a realização de ensaios on-farm no âmbito da Agricultura de Precisão.

Procedimentos na análise do problema/pergunta a ser respondido(a) com a realização de ensaios on-farm
Estabelecimento claro da(s) pergunta(s) a ser(em) respondida(s) e hipótese(s).
Busca prévia, se disponíveis, de resultados de pesquisa on-farm ou em estações experimentais (que representam a 
região do estudo) sobre o tema a ser abordado no ensaio on-farm em planejamento. 
Verificação se as respostas encontradas em outros ensaios (on-farm ou nas estações experimentais) são suficientes 
para o balizamento de ações de manejo na área do estudo. 
Definição se um ou mais ensaios on-farm, na mesma área, são necessários para responder à(s) pergunta(s) formulada(s).
Avaliação se o tema abordado no ensaio on-farm sofre grande influência das variações interanuais (clima, interação 
genótipo x ambiente, solo, etc.) necessitando a previsão de repetição por vários anos na mesma área.
Compartilhamento das informações sobre a filosofia de trabalho e cuidados necessários para realização de ensaios on-
-farm com toda a equipe de gestão e operacional da propriedade rural. 
Identificação e estabelecimento, em conjunto com a equipe, de medidas mitigadoras para problemas que possam ocor-
rer no curso da realização dos ensaios on-farm.

Planejamento de ensaios on-farm

Geralmente, no processo de planejamento de experimentos on-farm, deve-se prever que a fazenda 
fique responsável por implementar e conduzir o ensaio e prover acesso aos dados espaciais e de 
manejo cultural dos ensaios. Já ao(s) coordenador(es) dos ensaios cabe: fazer o planejamento; fa-
zer o acompanhamento das áreas (vistorias) durante o desenvolvimento da cultura e nas avaliações 
críticas; processar os dados provindos dos ensaios e retornar ao produtor; e sumarizar as informa-
ções de diversos ensaios on-farm, dependendo do objetivo.
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O planejamento adequado aumenta a chance de obtenção de resultados válidos e com redução dos 
ruídos e riscos inerentes aos trabalhos realizados em lavouras comerciais.

A escolha da área para realização dos ensaios on-farm depende muito dos objetivos. Por exemplo, 
para definição de população de plantas, podem ser escolhidas áreas já bem caracterizadas, com 
zonas de manejo definidas, a fim de avaliar a melhor população para cada zona de manejo. No caso 
de avaliação de adubação ou produtos fitossanitários, por exemplo, é desejável escolher áreas com 
reconhecida deficiência nutricional ou com a presença da praga na área, respectivamente.

Uma etapa importante do planejamento é o desenho (delineamento) do ensaio. Nesse sentido, 
várias opções são possíveis, com vantagens e desvantagens para cada uma delas. A escolha vai 
estar baseada em questões como o nível de caracterização da área do estudo e dos tratamentos 
a serem utilizados. Por exemplo, a área pode ser dividida em várias partes para a aplicação dos 
tratamentos sem repetições. Entretanto, segundo Kindred et al. (2018), esta estratégia dificulta ava-
liar se o efeito dos tratamentos é real ou devido a variações na área. Nesse caso, recomenda-se, 
ao menos, avaliar cada tratamento teste com o manejo padrão ao lado, para tentar caracterizar a 
variabilidade e avaliar a confiança nos resultados. 

A escolha do desenho experimental (faixas, blocos, delineamentos complexos, entre outros) de-
pende, também, de fatores como a disponibilidade de tecnologia que permita aplicação em taxa 
variável, o tempo que se pretende investir na realização do ensaio e a complexidade do mesmo 
(Bramley et al., 2006). Kindred et al. (2018) cita que a disponibilidade de GPS e de outras tecnolo-
gias modernas podem tornar a realização de ensaios on-farm uma tarefa rotineira.

Coltrain et al. (2017) abordaram a questão da variabilidade da área e a necessidade de considerar 
a mesma na alocação dos tratamentos. Os autores consideraram fundamental para os ensaios 
on-farm o conhecimento prévio da área. Dependendo da variabilidade, pode ser impossível de-
tectar diferenças entre tratamentos. Dependendo da disposição da variabilidade, é possível alocar 
tratamentos de maneira que a variação seja aceitável. Por exemplo, uma variação uniforme de ren-
dimento de grãos no sentido Norte-Sul pode permitir a alocação das parcelas/faixas nesse mesmo 
sentido, com efeitos do aumento no rendimento de grãos sendo proporcionados “igualmente” para 
todos os tratamentos. No caso da disposição das parcelas/faixas no sentido Leste-Oeste, algumas 
repetições, ou mesmo tratamentos, poderiam ser beneficiados ou prejudicados, aumentando as 
incertezas sobre os resultados (Figura 2)

Figura 2. Exemplos das formas de alocação de tratamentos em área com variabi-
lidade no potencial produtivo. Na opção A espera-se incremento no rendimento de 
grãos em todos os tratamentos e repetições acompanhando a direção estabelecida 
pela variabilidade da área. Na opção B, a repetição 3 (Rep 3) pode ser a de maior 
rendimento de grãos e a repetição 1, a de menor rendimento de grãos. Entretanto, 
se o rendimento de grãos aumenta dentro de uma repetição da opção B, pode 
gerar resultados equivocados. 
Fonte: Adaptado de Coltrain et al. (2017).
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Piepho et al. (2011) consideraram que os princípios básicos de desenho experimental (repetições, 
casualização e bloqueamento) deveriam, geralmente, ser utilizados nos ensaios on-farm.

A aleatorização dos tratamentos, especificamente, é recomendada para neutralizar, balancear ou 
dispersar o efeito da variabilidade espacial ao longo do experimento. Contudo, um objetivo comum 
de muitos ensaios on-farm é quantificar o efeito da variabilidade espacial na resposta ao rendimen-
to, para avaliar ou desenvolver recomendações sítio-específicas (Kyveryga et al., 2015).

A área a ser utilizada pode ter diferentes níveis de variabilidade e de caracterização da mesma. 
Para isso, é possível utilizar o histórico da área e ferramentas de AP. Com essa variabilidade carac-
terizada, sem a definição de Zonas de Manejo (ZM), é possível alocar o ensaio sempre buscando 
dar as mesmas condições para os tratamentos, ou seja, fazendo com que as parcelas/faixas (tra-
tamentos) sejam alocadas no sentido perpendicular ao da variabilidade. Assim, mesmo sofrendo 
efeitos da variabilidade, teoricamente, esse efeito seria igual para todos os tratamentos. No caso da 
área apresentar ZM definidas, tanto ensaios instalados por ZM ou cruzando as ZM teriam resultados 
com maior uniformidade quando avaliados em cada ZM separadamente.

Outras questões importantes a serem consideradas no planejamento do ensaio e seus níveis são: 
(1) quão distante da média algum nível do tratamento deve ser posicionado para haver diferenças 
em rendimento e qualidade; e (2) quão disposto o produtor está para aceitar a possível perda de 
rendimento em tratamentos que, provavelmente, terão níveis de rendimento mais baixos que a mé-
dia da propriedade (Bramley et al., 2006).

Bramley et al. (2006) apresentaram variações possíveis nos desenhos de ensaios on-farm, com 
vantagens e desvantagens de cada um. Segundo os autores, é possível, por exemplo, utilizar “fai-
xas de sentido único” (one way strip), “faixas nos dois sentidos” (two way strips), “a rosca” (the 
donut), o “tabuleiro de damas” (the chequerboard), em “ondas” (waves) e “passo e onda” (step and 
wave). Esses desenhos, por não terem sido utilizados nos estudos de caso apresentados, não se-
rão detalhados na presente publicação.

No planejamento do ensaio deve ser considerada a disponibilidade de máquinas/equipamentos 
para definição do desenho experimental e da precisão na aplicação dos tratamentos, amostragens 
(quando necessárias) e colheita automatizada. Para Kindred et al. (2018), deve ser avaliado se é 
possível geolocalizar os tratamentos e rendimento de grãos com precisão, levando em conta, por 
exemplo, que a precisão bruta de um telefone celular é > 5 m. e a de um sistema RTK é < 1 m.

Uma possibilidade utilizada por muitos produtores é dividir o talhão em dois ou mais tratamentos, 
sem repetição. Segundo Piepho et al. (2011), do ponto de vista estatístico, esse talhão dividido 
consiste em uma única repetição, implicando que, para uma análise clássica válida, vários talhões 
divididos são necessários para estabelecer a significância do efeito dos tratamentos.

O tamanho das parcelas/faixas deve ter compatibilidade com os equipamentos que serão usados 
em cada propriedade, e que podem variar muito dependendo da região brasileira, sistema de pro-
dução utilizado e nível tecnológico adotado pelo produtor. De forma geral, é importante pensar que 
a largura da parcela deve ter ao menos duas vezes a largura do aplicador (Kindred et al., 2018), 
por exemplo, quando os tratamentos envolverem aplicação de fertilizantes com disco giratório (a 
lanço). Da mesma forma, a colheita deve permitir duas ou mais passadas da colhedora por parcela. 
O comprimento vai variar dependendo da disponibilidade da área a ser utilizada. Para Kindred et al. 
(2018), o ideal seria um comprimento maior que 200 m, mas isso muitas vezes é incompatível com 
as dimensões/formatos das áreas que utilizam AP em algumas regiões brasileiras. Também, é impor-
tante considerar as avaliações a serem realizadas para definição do tamanho das parcelas/faixas. 
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Por exemplo, se forem utilizadas imagens de satélite para a caracterização dos ensaios, o tamanho 
da parcela/faixa deve ser compatível com o pixel da imagem utilizada, entre outros.

A utilização de repetições é sempre bem-vinda em qualquer ensaio. Não seria diferente no caso de 
ensaios on-farm no âmbito da AP. Quanto maior o número de repetições, maior será a segurança 
nos resultados obtidos. Assim, não há um número definido para repetições, pois estas vão depender 
da área disponível, do desenho do ensaio e até das características dos tratamentos. Por exemplo, se 
a opção for por fazer ensaios em cada ZM e alguma delas tiver dimensão reduzida ou formato que im-
peça a realização de várias repetições, isso poderá ser limitante. Mesmo que se disponha de área em 
cada ZM, deve-se evitar a tentação de transformar toda a área do talhão em ensaio. Ou seja, utilizar 
um número tão grande de tratamentos e repetições que ocupe a área toda e que possa até mesmo 
aumentar a variabilidade da área (manchar), dependendo dos tratamentos que serão utilizados (ex. 
nutrição de plantas, preparo do solo, culturas antecessoras). Portanto, o número de tratamentos e 
repetições deve ser compatível com a área disponível por talhão ou ZM. Segundo Kindred et al. 
(2018), devem ser utilizadas até quatro repetições por ensaio.

Para Ketterings et al. (2012), os tratamentos devem ser dispostos em faixas lado a lado no cam-
po. Uma repetição do conjunto de tratamentos forma um bloco numa faixa, onde deve constar um 
controle (testemunha) e os demais tratamentos aleatorizados (sorteados). As parcelas geralmente 
devem ter largura correspondente ao dobro da largura da colhedora que será utilizada, acomodan-
do as linhas úteis e bordaduras. Na escolha da área é importante considerar o histórico do talhão. 
Devem ser evitadas áreas com muita variação de tipo de solo, inclinações, limites irregulares, entre 
outros. Na fase de planejamento, indica-se discutir o desenho do ensaio com a equipe da fazenda. 
O registro da localização dos tratamentos em um mapa deve ser compartilhado com os envolvidos. 
A coleta de dados é planejada para cada parcela. O propósito do ensaio determina quais dados 
deverão ser obtidos.

Na Figura 3, apresenta-se uma árvore de decisão para orientar a realização ou não de ensaios de 
AP on-farm. No caso de baixa variabilidade, ou da mesma não estar suficientemente caracterizada/
entendida, o caminho é a realização de ensaio único com indicação de manejo ou tecnologia para 
toda a área. Os resultados esperados desse procedimento podem ser muito efetivos, se a área 
realmente não apresentar variabilidade significativa nos condicionantes da produtividade, a não ser 
pelas diferenças de resposta ao fator estudado/testado. Já, no caso de a variabilidade ser relevante, 
o procedimento de considerar o talhão como um todo pode incorrer em erros ou, no mínimo, mal-
-aproveitamento do manejo/tecnologia definida para uso. De outra forma, se a área já foi suficien-
temente caracterizada e, até mesmo, definidas as ZMs, é possível realizar inferências específicas 
para cada uma delas (por meio de ensaios em cada ZM ou em faixas alocadas de forma a cruzarem 
as diferentes ZMs).

As Figuras 4 a 6 apresentam, como exemplo, o formato de realização de ensaios on-farm para as 
diferentes realidades apresentadas na Figura 3. Na prática, cada estratégia apresenta benefícios e 
limitações, necessitando de escolha correta e ajustes para o melhor desempenho na obtenção do 
resultado pretendido.

A Figura 4 representa a realização de ensaios on-farm em áreas que não dispõem de caracteriza-
ção suficiente e/ou a definição prévia de ZM. Uma das dificuldades é a falta de controle sobre a 
variabilidade existente, refletida na variação observada no rendimento de grãos. Nesse caso, as 
faixas com os tratamentos devem ser suficientemente longas, para acomodar repetições, ou devem 
ser inseridas faixas menores de cada tratamento em vários pontos do talhão.
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Figura 3. Árvore de decisão para realização de ensaios on-farm no âmbito da Agricultura de Precisão.

Figura 4. Exemplos de alocação de parcelas/faixas para avaliação de tratamentos em talhões que não dispõem de 
caracterização e identificação de Zonas de Manejo.

Uma das formas para reduzir o problema da falta de áreas homogêneas identificadas é a alocação 
de faixas com tratamentos distintos, acompanhando toda a área do talhão. A Figura 5 representa 
um exemplo de uso de faixas que acompanham a semeadura no nível do terreno, onde é possível 
comparar os diferentes tratamentos em todo o talhão, com posterior avaliação do comportamento 
em vários pontos de verificação/amostragem.
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Fonte: Plataforma FieldViewTM  (2018)1.

Figura 6. Exemplos de alocação de parcelas/faixas para avaliação de tratamentos em talhões que dispõem de melhor 
caracterização e de Zonas de Manejo identificadas. Fonte: adaptado de Estudo de Caso 5.

1  Imagem disponibilizada pelo Engenheiro Agrônomo Luiz Gustavo Mello.

Figura 5. Exemplo de utilização de faixas com variação na densidade de semea-
dura de soja em talhões que não dispõem de caracterização e definição de Zonas 
de Manejo.
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No caso de existir a caracterização da área com ZMs definidas, o planejamento dos ensaios on-
-farm pode ser melhor direcionado. Como pode ser verificado na Figura 6, zonas de manejo bem 
definidas e com certo grau de estabilidade permitem a alocação dos ensaios em parcelas ou fai-
xas especificamente em cada ZM ou cruzando as diferentes ZMs. Se somados à disponibilidade 
de equipamentos para a implementação, ao monitoramento e à colheita automatizados, esses 
ensaios tornam-se de execução relativamente simples e com geração de uma riqueza de infor-
mações em resposta às perguntas formuladas, subsidiando as decisões práticas para aplicação 
na fazenda.

Na Figura 7, encontra-se outro exemplo de estabelecimento de experimentação on-farm em faixa 
em área com cultivo de cana-de-açúcar com caracterização avançada em termos de ZM. Foi im-
plantado ensaio on-farm de adubação para aplicação localizada em cobertura, variando as doses 
de adubo nitrogenado na base dentro de cada ZM. O delineamento experimental foi definido com 
a equipe envolvida no projeto, considerando as necessidades e manejos já realizados pela Usina, 
de modo a garantir um teste de hipótese e uma análise adequada dos dados. A adubação sólida foi 
realizada três meses após a colheita do ciclo anterior da cultura e a adubação líquida foi realizada 
quatro meses após a adubação sólida. Os tratamentos foram aplicados em faixas de 18 m de largu-
ra e 650 m de comprimento, contemplando 12 linhas da cultura.

Figura 7. Experimento on-farm em área cultivada com cana-
-de-açúcar. Área dividida em duas zonas de manejo e adu-
bação em faixas (cores diferentes), com cinco tratamentos 
de adubação sólida e foliar: (T1) testemunha; (T2) adubação 
sólida 30 kg de N ha-1; (T3) adubação foliar 3 L ha-1 (fonte de 
N, B, Zn e Mg); (T4) adubação foliar 1,5 L ha-1 (fonte de N, B, 
Zn e Mg); (T5) adubação sólida 30 kg de N ha-1 e adubação 
foliar 3 L ha-1 (fonte de N, B, Zn e Mg). 
Fonte: Estudo de Caso 6.

Na Tabela 4 são apresentadas algumas sugestões de etapas/procedimentos a serem levados em 
consideração no planejamento dos ensaios on-farm.
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Tabela 4. Resumo das principais indicações para a fase de planejamento de ensaio on-farm no âmbito da Agricultura de 
Precisão.

Procedimentos no planejamento de ensaios on-farm

Definição clara do objetivo do ensaio

Definição dos tratamentos necessários (que devem ser os mais simples possíveis), preferencialmente, enfocando so-
mente um fator (densidade de semeadura, cultivares, adubação, manejo fitossanitário, entre outros)

Os níveis dos tratamentos quantitativos não devem ser muitos (de três a quatro, preferencialmente). Se forem três, 
utilizar o nível de tecnologia já utilizado na área, com variação de um tratamento abaixo e outro acima desse nível. No 
caso de quatro tratamentos, dar preferência para o uso de dois acima e dois abaixo da média empregada na lavoura.

Inclusão de um tratamento controle (testemunha), geralmente representando o padrão do agricultor.

Escolha de área (talhão) apropriada, conforme o objetivo do ensaio e os tratamentos.

Obtenção e organização de informações sobre o histórico e a caracterização da área.

Caracterização atual do solo (amostragem em grade para análise de fertilidade e mapeamento de condutividade elétri-
ca) e de outros fatores que, porventura, variem na área, a fim de alocar o ensaio considerando a variabilidade existente.

Confirmação, se a variabilidade existente na área justifica a realização de ensaio on-farm para o tema em pauta.

Identificação de possíveis Zonas de Manejo (ZMs), a fim de definir desenho de ensaio mais apropriado e a necessidade 
de replicação ou não do mesmo nas diferentes ZMs.

Desenho espacial do ensaio, preferencialmente, com repetições e aleatorização.

Definição do desenho e do tamanho de parcelas/faixas a serem utilizadas para alocação dos tratamentos, de acordo 
com as necessidades de resposta e disponibilidade de infraestrutura da propriedade rural.

Largura das parcelas/faixas do ensaio com dimensão compatível, normalmente múltipla combinada das larguras de 
trabalho dos principais equipamentos que serão utilizados (semeadora, distribuidor de fertilizantes, pulverizador, colhe-
dora). 

Prospecção de suporte/parceria de outros agricultores, revendas, prestadores de serviço de AP, consultores, institui-
ções de pesquisa e extensão rural e universidades.

Implantação e condução de ensaios on-farm

Os ensaios on-farm, utilizados como ferramentas dos ciclos de AP, devem ser implantados e 
conduzidos pelos próprios produtores rurais com apoio da assistência técnica, representada por 
agrônomos, técnicos agrícolas, consultores especializados na área, pesquisadores, entre outros. 
Essa abordagem não é conflitante com a utilização de ensaios on-farm com propósitos de apoio à 
pesquisa realizada nas estações experimentais, muitas vezes utilizados para representar as condi-
ções “reais” de cultivo comercial empregadas pelos produtores. Nesse caso, as pesquisas podem 
aproximar pesquisadores, professores e estudantes (de graduação e pós-graduação) das equipes 
das fazendas, trazendo benefícios para as pesquisas (com foco ou não em AP) e, também, com 
resultados que podem ser utilizados pelos produtores.

É necessário que o produtor forneça dados sobre a(s) área(s) a ser(em) utilizada(s), como histórico 
de cultivo, mapeamento de características de solo (preferencialmente de vários anos), mapas de 
colheita de várias safras, zonas de manejo (se já caracterizadas), manejo realizado, entre outros. 
Também, espera-se que realize a implementação e condução do ensaio on-farm. O técnico pode 
fazer o acompanhamento das áreas, tabular dados, fazer as interpretações necessárias e, em con-
junto com o produtor, definir as intervenções de manejo mais apropriadas.

Na implementação do ensaio é importante o alinhamento de toda a equipe da fazenda, com conhe-
cimento dos objetivos, métodos e cuidados na condução e avaliações. Os equipamentos devem, 
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preferencialmente, estar disponíveis na propriedade (semeadoras, pulverizadores, colhedoras, 
etc.), dotados de GPS para controle das aplicações de tratamentos e, também, para a construção 
de mapas de colheita com o uso de colhedoras com sensores de produtividade. As máquinas e 
os equipamentos necessários devem estar disponíveis no período planejado e com regulagens e 
ajustes de sensores realizados. Deve-se ter muita atenção para não variar outro fator que não os 
tratamentos a serem implementados, para não gerar confundimento nos resultados. Há situações 
a serem previstas e evitadas, mediante programação prévia das operações. Por exemplo, semear 
parte dos tratamentos em um dia e outra parte no dia seguinte. Outra situação: inicia-se a semea-
dura do ensaio com uma determinada fórmula/fonte de nutrientes, esse adubo acaba e o restante 
dos tratamentos recebe outra fórmula/fonte.

Outros fatores interferentes na experimentação on-farm são de mais difícil previsibilidade e controle. 
Vão desde o risco de deriva de adubo durante a distribuição na modalidade a lanço, conforme a 
presença e sentido do vento na aplicação de tratamentos de adubação, até a variação repentina 
nas condições meteorológicas durante operações críticas, tal como a ocorrência de chuva constante 
após iniciada a semeadura, atrasando o dia de sua conclusão quando o experimento ocupa grande 
extensão de área. Os problemas de deriva e de meteorologia também podem prejudicar a qualidade 
dos tratos fitossanitários (pulverizações de defensivos) e influenciar na produtividade em certas 
partes do experimento. Para amenizar tais interferências, no planejamento experimental deve-se 
prever um tamanho de parcela razoável, com bordaduras ampliadas e, na medida do possível, um 
maior número de repetições. Pode-se, ainda, aumentar o número de pontos de mensuração de 
variáveis dentro de cada parcela no campo, visando a melhorar a representatividade nas avaliações 
dos tratamentos.

No caso específico de tratamentos que envolvem adubação localizada no sulco de semeadura, a 
sobreposição das linhas de semeadura promove a concentração de nutrientes residuais no sulco, 
o que exige controle e procedimentos específicos na amostragem de solo para o monitoramento 
da fertilidade. Caso contrário, pode induzir a erros de interpretação dos resultados de análises do 
experimento.

A sobreposição das linhas de semeadura a cada novo cultivo, para preservar os limites das parce-
las, pode criar dificuldades operacionais ao maquinário, que funciona melhor quando não há coin-
cidência exata com o sulco da safra anterior. Geralmente, observa-se maior frequência de acúmulo 
(“embuchamento”) e arraste de palhada nos carrinhos da semeadora ao seguir sempre o mesmo 
traçado no campo. Além disso, as rotas fixas do equipamento distribuidor de fertilizantes a lanço e 
do pulverizador, no mesmo sentido da semeadura para os tratos durante o ciclo da cultura, acabam 
por sacrificar linhas inteiras do experimento.

Na Tabela 5 são apresentadas algumas sugestões de etapas/procedimentos a serem levados em 
consideração na implantação e condução dos ensaios on-farm.
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Tabela 5. Resumo das principais indicações nas fases de implantação e condução de ensaio on-farm no âmbito da Agri-
cultura de Precisão. 

Procedimentos na implantação e condução de ensaios on-farm

Mesmo dispondo de sistemas de orientação por satélite (GPS e sistemas de guia), é conveniente instalar marcações 
físicas permanentes (estacas, postes, bandeiras, etc.) nas extremidades do ensaio on-farm, indicando os alinhamen-
tos de início e de fim. Esse cuidado é especialmente relevante quando o ensaio se repete por mais de um cultivo, ou 
quando as parcelas não têm dimensões folgadas em largura e comprimento, ou em situações com menor precisão nos 
equipamentos/sinais de satélite, podendo ocasionar erros de posicionamento maiores que 1 m.

Utilização da mesma máquina/equipamento para a implantação de todo o ensaio, especialmente quando os tratamentos 
são implementados no momento da semeadura.

Ajuste/calibração prévia dos sistemas/sensores utilizados para a aplicação e registro dos tratamentos.

Evitar início do ensaio nas bordas da lavoura, onde ocorre maior tráfego de máquinas e eventuais problemas de com-
pactação e maior incidência de pragas.

Semeadura do ensaio de acordo com o planejamento realizado, respeitando o tamanho e posição de parcelas/faixas.

Checagem dos tratamentos, por exemplo, fazendo contagem de sementes depositadas no sulco de semeadura, espe-
cialmente quando o trabalho envolver variação na densidade de plantas.

Obtenção, se possível, do mapa de aplicação dos tratamentos por meio do equipamento utilizado, para certificar que 
foram implementados de acordo com o planejado ou quais variações ocorreram em relação ao planejado.

Uniformização de todas as outras práticas utilizadas na condução do ensaio (data de semeadura, adubações foliares, 
controle fitossanitário, etc.), para não causar confundimento entre tratamentos e manejo utilizados.

Registro dos estádios fenológicos e respectivas operações de manejo e avaliações realizadas ao longo do ciclo da 
cultura.

Monitoramento direto ou por sensoriamento remoto (imagens aéreas/satélites/avaliação de sensores proximais, entre 
outros) durante a safra, a fim coletar dados que auxiliem no entendimento das respostas aos tratamentos e, também, 
na identificação de fatores que possam influenciá-las.

Colheita do ensaio com monitor de produtividade, respeitando os tratamentos, utilizando a mesma colhedora, de prefe-
rência no mesmo dia e no sentido das linhas de semeadura (evitar colheita no sentido transversal ao da parcela/faixa).

Registro e arquivo dos dados meteorológicos, a partir de estação situada o mais próximo possível da área do ensaio, 
para posterior análise e associação aos resultados experimentais. 

Repetição dos tratamentos no tempo, se possível ao longo de várias safras e em cultivos diversificados. Esse procedi-
mento dilui o efeito de fatores não controlados, além de conferir maior consistência e confiabilidade às conclusões do 
estudo. 

Avaliações, análise e interpretação de ensaios on-farm

Quanto maior o número de informações coletadas em um ensaio on-farm, melhores serão a ca-
racterização e o auxílio para a interpretação dos resultados e tomada de decisão de manejo. 
Entretanto, as avaliações devem ser compatíveis com o objeto do ensaio, relevância da avaliação 
para as respostas buscadas e capacidade de realizá-las. Atualmente, pode-se pensar também na 
divisão das avaliações, sendo parte realizada pela própria fazenda e parte fornecida por prestado-
res de serviço em AP, já muito utilizados em algumas regiões do País. Entretanto, a orientação e 
acompanhamento por pessoas com qualificação técnica e científica não pode ser dispensada.

A maioria das avaliações agronômicas realizadas na experimentação tradicional pode ser feita tam-
bém nos ensaios on-farm, inclusive manualmente, com auxílio de GPS para capturar as coorde-
nadas geográficas dos locais amostrados no campo. Todavia, esse processo é mais trabalhoso e 
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deve ser compatível com o quadro de pessoal de apoio disponível. As informações coletadas dessa 
forma podem ser processadas na abordagem da AP, utilizando-se sistemas de geoprocessamento 
e até aplicando-se análises geoestatísticas.

Piepho et al. (2011) apresentaram aspectos importantes a serem considerados sobre desenho e 
análise de ensaios on-farm no âmbito da agricultura de precisão. Da mesma forma, Cho et al. 
(2021) apresentaram e discutiram metodologia para explorar ensaios on-farm a partir de colheita 
georreferenciada com monitor de rendimento de grãos e ZM. Demonstraram, com mapas de ZM de 
alta resolução, que efeitos de tratamentos de um ensaio de faixa única (sem repetições) podem ser 
estimados, permitindo maior quantidade de dados de ensaios de campo, ao longo do tempo, para 
melhor entendimento dos fatores responsáveis pelos resultados.

Para Kindred et al. (2018), cuidado especial deve ser dado ao processo de colheita, com calibração 
adequada de sensores, garantindo colheita em toda a largura da plataforma de corte e mantendo 
a individualidade das parcelas. A colheita de toda a área deve ser feita com a mesma colhedora e 
no mesmo dia. Por exemplo, para a cultura em que é fundamental a manutenção da qualidade dos 
grãos (trigo, por exemplo) a colheita de parte dos tratamentos em um dia e da outra parte em outro 
dia (após um período de chuvas) pode confundir os resultados de rendimento de grãos e caracte-
rísticas de qualidade tecnológica.

Os mapas de colheita gerados devem ser avaliados e trabalhados com critério, especialmente em 
posições onde a colheita não foi feita em toda a largura da plataforma de corte ou nos inícios e fins 
das faixas de corte (Kindred et al., 2018). Por exemplo, dados de rendimento extremos, ou outliers, 
devem ser removidos para garantir maior precisão. Quando os grãos atingem o sensor de fluxo, o 
impacto inicial frequentemente causa um registro muito elevado no monitor de rendimento de grãos 
em kg ha-1. Outras vezes, quando a plataforma está rodando sem estar ativamente colhendo, o 
monitor de rendimento vai reportar zero kg ha-1 em vários pontos do GPS (Kyveryga et al., 2015). 
Esses são alguns dos ruídos práticos que podem confundir os resultados dos mapas de colheita.

A análise de resultados pode ser feita simplesmente comparando a média dos tratamentos e deci-
dindo se as diferenças são reais ou não. Alternativamente, pode ser usada análise estatística, tor-
nando a decisão mais robusta (Nielsen, 2008). O uso de um caminho ou de outro depende de vários 
fatores, como estrutura da variabilidade da área, delineamento do ensaio, tratamentos, estrutura 
para condução do ensaio, entre outros.

Um desafio na realização de ensaios on-farm é separar os efeitos verdadeiros dos tratamentos 
dos efeitos causados pelo erro experimental. Processos de análise estatística permitem identificar 
e isolar o erro experimental, com detecção mais clara dos efeitos de tratamentos e conclusão se 
as diferenças observadas são reais. Em seguida, atribui-se um nível de probabilidade de que essa 
conclusão esteja correta (Nielsen, 2008). Para Kindred et al. (2018), as diferenças entre tratamentos 
raramente vão ser visualmente óbvias na análise dos mapas de colheita. Assim, a falta de resposta 
dos tratamentos pode não ser a ausência de resposta, mas indicar que o ensaio não foi preciso o 
suficiente para captar as diferenças.

Atualmente, existem várias ferramentas de SIG que podem auxiliar na sumarização dos resultados. 
Por exemplo, ArcView com extensões EFRA e XTools, AgLeader SMS Advanced, Farm Works e 
MapShots (Nielsen, 2008). Também, quando os tratamentos estão associados com variações nos 
custos de insumos, é possível calcular a margem bruta de cada parcela/tratamento (Kindred et al., 
2018), realizando-se análise econômica de possíveis escolhas de manejo a serem empregadas na 
fazenda ou na região.
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Para Bramley et al. (2006), após a colheita do ensaio on-farm, algumas reflexões devem ser feitas: 
O ensaio funcionou? Os resultados dizem algo importante? Se sim, é algo que o agricultor não co-
nhecia ainda? Como o agricultor pode modificar o manejo no futuro, para aplicar esse conhecimento 
novo? É preciso fazer outro ensaio ou repetir o mesmo? Os autores também elencam cinco “regras 
de ouro”: 1) não espere muito do primeiro ensaio on-farm; 2) não espere que a resposta apareça 
diretamente do mapa de rendimento bruto; 3) separe efeito de tratamentos do erro; 4) o efeito dos 
tratamentos pode variar de ano para ano; e 5) os tratamentos podem interagir. 

Prioritariamente, os resultados dos experimentos on-farm devem ser utilizados para identificar as 
melhores opções de manejo para o talhão/área em que foram gerados, pois as mesmas são únicas, 
do ponto de vista de constituição e manejo. Isso também é importante para entregar ao produtor 
rural - que, nesse caso está atuando como um pesquisador de suas áreas - resultados que permitam 
aumentar a produtividade e/ou rentabilidade. Algumas iniciativas de experimentação on-farm podem 
ser estruturadas para avaliação de novas tecnologias em uma determinada região. Nesse caso, a 
mesma metodologia pode ser empregada em diversas lavouras da região e, depois, os dados são 
avaliados conjuntamente, obtendo-se o desempenho médio da determinada tecnologia em relação 
à tecnologia usada pelos produtores. Esse tipo de estratégia de avaliação on-farm pode ser útil 
para a decisão de lançamento e/ou posicionamento de uma nova tecnologia por parte do detentor 
da mesma ou por uma cooperativa, por exemplo, que pretenda implantar a tecnologia em sua área 
de atuação.

É possível, também, a articulação de redes de ensaios on-farm que permitam maior robustez nas in-
formações coletadas e validação de tecnologias aplicáveis a maior número de situações. Um exem-
plo dessa abordagem é o Projeto Data-Intensive Farm Management (DIFM), envolvendo várias uni-
versidades norte-americanas e apoiado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos da 
América (USDA) (Bullock et al., 2019). Exemplos do uso dessa abordagem foram empregados para 
avaliar o efeito de variações na densidade de semeadura e dose de nitrogênio em milho no estado 
de Illinois (Trevisan et al., 2021), demonstrando método alternativo para caracterizar a variabilidade 
espacial da resposta da cultura aos insumos. Além da resposta prática, esse tipo de abordagem é 
um exemplo do uso de ensaios on-farm como base para o desenvolvimento de novas metodologias 
para adoção na filosofia da AP. 

Na Tabela 6 são apresentadas algumas sugestões de etapas/procedimentos nas avaliações, análi-
se e interpretação dos resultados de ensaios on-farm.

Tabela 6. Resumo das principais indicações na fase de avaliações de ensaios on-farm no âmbito da Agricultura de Pre-
cisão.

Procedimentos nas avaliações, análise e interpretação de ensaios on-farm

Foco nas avaliações necessárias para responder à(s) pergunta(s) formulada(s) na definição do ensaio.
Automatização das avaliações sempre que possível, para reduzir custos e aumentar a eficiência operacional.

Registro de possíveis ocorrências (de manejo, de clima ou de pragas/doenças/plantas daninhas) que confundam ou até 
inviabilizem o aproveitamento do ensaio. Ferramentas tecnológicas disponíveis podem facilitar esse registro (imagens 
de satélite, imagens de drones, mapas gerados por sensores embarcados em tratores e pulverizadores, vistorias pre-
senciais com registros de ocorrências por meio de aplicativos que permitam georreferenciamento, entre outros).

Calibração de sensores dos equipamentos utilizados para avaliações.

Checagem e calibração prévias, para que todos os equipamentos estejam funcionando corretamente na colheita, evi-
tando perda de sinal de GPS (por exemplo) e de dados.

Amostragens (manuais ou monitoramento de colheita) direcionadas especialmente à área útil central das parcelas. 
Registros nas bordas são mais sujeitos a erros e interferências de tratamentos vizinhos.

Continua...
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Considerações Finais

A realização de ensaios on-farm, no âmbito da AP, pode agregar valor ao processo de tomada de 
decisão sobre as intervenções necessárias para aumento da competitividade e sustentabilidade 
dos sistemas de produção que incluem culturas produzidas em larga escala no Brasil. Para tanto, 
é necessário estabelecer corretamente o problema e as hipóteses técnicas do que se busca testar, 
que se observem alguns princípios e que sejam adotadas metodologias apropriadas para cada rea-
lidade de produção. O ensaio deve ser o mais simples e automatizado possível. Deve ter foco nas 
avaliações e nas respostas necessárias, e realizado em tempo hábil para uso dos resultados o mais 
breve possível. Deve ter cuidado com possíveis confundimentos e com a abrangência da aplicação 
dos resultados obtidos. Evidenciou-se, no trabalho realizado na Rede AP, pelas diferentes equipes e 
locais do País, que existe grande variabilidade no grau de evolução da AP e no uso de ferramentas, 
como as dos ensaios on-farm, no manejo das culturas. Enquanto alguns produtores estão dando 
os primeiros passos em AP, fazendo algumas experiências preliminares com ensaios on-farm, ou-
tros já possuem quantidade considerável de dados e sistemas de suporte para tomada de decisão 
bastante assertivos. Essa é uma realidade esperada em um cenário onde há grande disparidade de 
acesso e abertura para uso de novas tecnologias. Considera-se esse um processo natural, que vem 
ocorrendo em outras realidades agrícolas no mundo, e que tem muito potencial de crescimento no 
Brasil, principalmente se for buscada maior coordenação entre as ações de diferentes segmentos e 
entidades, públicos e privados, que atuam em AP.
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Tabela 6. Continuação.

Procedimentos nas avaliações, análise e interpretação de ensaios on-farm

Colheita no sentido das linhas de semeadura. A colheita transversal às parcelas pode provocar erros no mapa de rendi-
mento, especialmente quando as parcelas são de largura reduzida.

Colheita de todo o ensaio no mesmo dia e com a mesma máquina, para obtenção de mapa de rendimento de melhor 
fidedignidade.

Colheita de cada parcela/faixa do ensaio com um número pré-determinado de passadas do equipamento, colhendo com 
a largura total da plataforma.

Geração do mapa de colheita após eliminação de valores atípicos e erros conhecidos, aplicando-se procedimentos 
matemáticos adequados e filtros para cada situação.

Integração com consultores, instituições de pesquisa e extensão rural, universidades e outros parceiros, para suporte 
na integração, análise e interpretação de resultados.

Análise dos resultados o mais breve depois da colheita, para que seja possível realizar intervenções/modificações de 
manejo na próxima safra, quando for o caso.

Repetição do ensaio com os mesmos tratamentos por mais anos, a fim de representar a variação interanual no ambiente 
de produção e suas interações com os tratamentos.

Repetição do ensaio por mais anos, se necessário, tomando-se cuidados dependendo do fator utilizado (níveis de 
adubação N-P2O5-K2O), para não realizar na mesma área, com aumento do risco de confundimento dos resultados 
pelo possível resíduo do ensaio da safra anterior, a não ser que o objetivo do ensaio seja avaliar esse efeito residual de 
adubações, de culturas e práticas anteriores, entre outros. 
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ANEXO I

Exemplo: Protocolo resumido de ensaio on-farm sobre densidade de semeadura em trigo

Objetivo

Aumentar ou manter o potencial produtivo do trigo e fazer uso, com melhor custo benefício, de 
ajustes na população de plantas, específicos para diferentes Ambientes/Zonas de Manejo/Talhões.

Antecedentes/Justificativas

Nas áreas onde se cultiva trigo no inverno e soja no verão, no RS, tem-se observado redução da 
população de soja com incremento no rendimento de grãos. Nessas mesmas áreas, a população 
de trigo tem seguido sentido contrário, com elevação na densidade de semeadura para além dos 
indicadas 300 a 330 sementes aptas m-2. Acredita-se que o trigo tem capacidade, como a soja, 
para ajustes em estrutura de planta e componentes do rendimento até determinados limites, para 
garantir níveis de rendimento mais elevados de grãos de populações. Além disso, seria possível 
reduzir o custo de sementes, ampliar a área cultivada com o mesmo investimento em sementes 
ou redistribuir as sementes entre Zonas de Manejo/Talhões. Em avaliações anuais realizadas pela 
Embrapa com diferentes genótipos de trigo, em várias regiões homogêneas de adaptação de culti-
vares, observou-se que, na maioria das vezes, em condições de lavoura que proporcionam rendi-
mentos comerciais competitivos, foi possível fazer a redução da população de plantas em relação à 
utilizada atualmente pela maior parte dos produtores (acima de 300 a 400 sementes aptas m-2), sem 
redução no potencial produtivo. Portanto, é importante realizar a integração de dados obtidos em 
condições experimentais com dados de ensaios on-farm para consolidação/ajustes e indicações de 
densidade de semeadura para a cultura, e para a geração de informações para manejo específico 
em cada propriedade.

Tratamentos

T1 - População inferior à indicação: 200 sementes aptas m-2

T2 - População indicada: 300 sementes aptas m-2

T3 - População elevada: 400 sementes aptas m-2

Metodologia

Zonas de Manejo definidas pelo produtor (consultoria) ou Zonas/Talhões classificados de acordo 
com o seguinte critério de histórico de rendimento de grãos:

- Alto potencial produtivo (> 4 t ha-1; > 67 sacas ha-1)

- Médio potencial produtivo (3 t ha-1 a 4 t ha-1; 50 a 67 sacas ha-1)

- Baixo potencial produtivo (< 3 t ha-1; < 50 sacas ha-1)

Parcelões de 60 m x 30 m, com três repetições por tratamento. Ou faixas com, no mínimo, três pas-
sadas de colhedora por tratamento (Figura 1).

Avaliação da população de plantas em cada parcelão após a emergência (quatro amostras de 3 m 
de fileira cada, em cada parcelão).
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Semeadura com semeadora regulada para cada tratamento.

Colheita com monitor de colheita e geração de mapa da área com identificação dos parcelões/
faixas.

Figura 1. Exemplos de ensaios on-farm no âmbito da Agricultura de Precisão, com diferentes possibilidades de arranjo de 
parcelões ou faixas de acordo com o nível de caracterização da área e estabelecimento de Zonas de Manejo.

Validações 
On-farm

Com Zonas 
de Manejo

Somente 
com talhões

Parcelões Faixas

Parcelões Faixas
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Anexo II

Exemplo: Formulário para registro de informações sobre ensaio on-farm 

(adaptado de Nebraska..., 2022)

1. Identificação da Propriedade Rural
 1.1 - Nome da Propriedade Rural (se disponível):
 1.2 - Município:    UF:
 1.3 - Proprietário:
 1.4 - Fone: (   )
 1.5 - E-mail: 
2. Identificação do técnico responsável pelo ensaio
 2.1 - Nome do técnico:
 2.2 - Formação profissional:
 2.3 - Fone: (   )
 2.4 - E-mail: 
3. Identificação/caracterização do talhão em estudo
 3.1 - Localização (coordenadas) do talhão:
 3.2 - Nome do talhão:
 3.3 - Área do talhão:
 3.4 - Tipo de solo predominante no talhão:
 3.5 - Análise de solo do talhão (geral ou por Zona de Manejo):
 3.6 - Sequência de culturas no talhão: 
 3.7 - Sistema de cultivo:
 3.8 - Sistema de preparo do solo:
 3.9 - Disponibilidade de Zonas de Manejo pré-estabelecidas:
4. Dados sobre o estudo on-farm
 4.1 - Ano:
 4.2 - Cultura:
 4.3 - Objeto do estudo:
 4.4 - Tratamentos:
  4.4.1 - Tratamento 1:
  4.4.2 - Tratamento 2:
  4.4.3 - Tratamento 3:
 4.5 - Localização (coordenadas GPS) de cada tratamento/parcela/faixa:
5. Dados sobre a condução do ensaio on-farm
 5.1 - Data de semeadura:
 5.2 - Data de florescimento/espigamento:
 5.3 - Data de colheita:
 5.4 - Densidade de semeadura (sementes aptas m-2):
 5.5 - População de plantas inicial (estabelecida) (plantas m-2):
  5.6 - Espaçamento entre linhas:
 5.7 - Equipamentos empregados na semeadura (marca/modelo/sensores embarcados)
 5.8 - Cultivar utilizada e principais características:
 5.9 - Irrigação:
 5.10 - Tratamento de sementes (produtos, doses e forma de tratamento):
 5.11 - Inoculação de sementes (produtos, doses e forma de inoculação):
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 5.12 - Adubação de semeadura (adubo e dose):
 5.13 - Adubação de cobertura (adubo, dose, forma de aplicação e estádio da cultura/data):
 5.14 - Aplicação de herbicidas (produtos, doses e forma de aplicação):
 5.15 - Aplicação de fungicidas (produtos, doses e forma de aplicação):
 5.16 - Aplicação de inseticidas (produtos, doses e forma de aplicação):
 5.17 - Aplicação de outros insumos (produtos, doses e forma de aplicação):
 5.18 - Colhedora (marca/modelo/sensores embarcados):
 5.19 - Observações sobre a condução do ensaio:
6 - Dados a serem coletados:
 6.1 - Acamamento:
 6.2 - Rendimento de grãos: 
 6.3 - Porcentagem de umidade de grãos:
 6.4 - Mapa de colheita:
 6.5 - Amostras (plantas/grãos) georreferenciadas em cada tratamento:
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