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RESUMO
A introdução de conceito de agricultura de precisão permitiu a exploração e o manejo espacializado 

das diferenças locais presentes no campo. Atualmente, a agricultura de precisão apresenta alguns 
desafios e oportunidades para melhorar e aumentar seu grau de adoção e utilização. A introdução de 
sistemas GNSS mais precisos e caros tem oferecido a oportunidade de seleção do grau de precisão 
demandada para cada atividade, associando custo e precisão obtidos. A utilização de VANT’s no país 
apresenta diversas oportunidades, assim como desafios, explicando a dificuldade na definição de 
leis específicas para a regulamentação de seu uso. Para o futuro, um dos maiores desafios será a 
gestão das informações obtidas no campo. Com uma diversidade de ferramentas para obtenção de 
dados, será importante a definição das informações de interesse e o desenvolvimento de profissio-
nais responsáveis pelo tratamento destes dados e geração de informações relevantes para tomada 
de decisão e realização da agricultura de precisão.

INTRODUÇÃO
A silvicultura e agricultura tradicionalmente praticadas nas últimas décadas estão em transição 

nos seus modos de trabalho nos últimos anos. A introdução gradual de novas tecnologias aplicáveis 
às ciências agrárias permite maior controle local, economia de recursos, otimização da mão de obra, 
melhoria na performance dos equipamentos, e fornece informações para uma gestão mais precisa 
do manejo de culturas perenes e anuais. Agricultura ou silvicultura de precisão é gerenciar a cultura 
tendo conhecimento das diferenças espaciais e adotando um manejo especializado para corrigir estas 
diferenças. A esta prática, se associam máquinas, implementos, softwares e técnicas que possam 
permitir um manejo diferenciado. 

Durante os últimos anos, o Brasil viu sua competividade no setor florestal cair e, apesar de apre-
sentar as maiores produtividades médias anuais e os menores ciclos de cultivo de florestas plantadas 
(Eucalyptus e Pinus), o país tornou-se o quarto em competividade no setor, atrás de Chile, Estados 
Unidos e Indonésia. A perda de capacidade competitiva está relacionada diretamente com a infra-
estrutura deficiente e altos custos de logística, aumento real dos salários e dos custos de energia, 
tributação excessiva, legislação trabalhista onerosa, entre outros fatores (IBÁ, 2014).

Estrategicamente, a otimização da mão de obra, com o aumento gradual da mecanização florestal, 
tende a atenuar os custos de produção e proporcionar maior competitividade ao setor florestal brasilei-
ro. Além da redução de custos, a introdução de novas tecnologias permitirá o controle das operações 
à distância, a coleta de grandes quantidades diárias de informação e a melhoria da gestão florestal.

Em 2000, o governo norte-americano desligou o sinal de interferência que limitava a precisão dos 
sistemas GPS utilizados para fins comerciais e, a partir de então, o sinal de GPS passou de uma 
precisão de 100 m para 6 m e seu uso foi amplamente difundido na agricultura. Com este advento, 
a agricultura de precisão ganhou projeção e, hoje, uma série de novas ferramentas são introduzidas 
para aumentar o controle local e permitir a gestão otimizada dos recursos.

A discussão deste tema é abordada bienalmente pelo congresso brasileiro de agricultura de 
precisão, o qual, em 2014, discutiu as novas tecnologias e os principais desafios do setor para os 
próximos anos.
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PRINCIPAIS DESAFIOS DO SETOR

O uso da tecnologia RTK e as limitações da ANATEL
No início dos anos 2000, o uso de GPS1 (Global Positioning System) permitia uma exatidão de 10-15 

m. Com o desenvolvimento da constelação de satélites e substituição por satélites mais novos, esta 
exatidão passou a ser de 3-6 m. Para agricultura, seu uso era restrito, devido à precisão demandada 
para certas operações e culturas. Com o advento do sinal corrigido (DGPS), a acurácia aumentou e 
a precisão passou a ser submétrica e, em alguns casos, centimétrica. Dentre os principais sistemas 
DGPS utilizados, estão a estação fixa, satélite geoestacionário, redes de estações fixas e algoritmos 
internos. Na agricultura, apenas a estação fixa não é amplamente utilizada, pois a correção do sinal 
é realizada após o processamento da imagem e não em tempo real, como necessário.

Dentre os principais sistemas utilizados na agricultura, estão o GPS de navegação (3-6 m), a barra 
de luz (< 1,0 m), sistemas RTK (< 5 cm) e RTX (< 20 cm). A seleção da ferramenta mais apropriada 
está relacionada à finalidade de seu uso. Para marcação de pontos de coleta de solo em grade, 
identificação de formigueiros, o GPS de navegação é suficiente. Para a aplicação de herbicidas e 
outros defensivos, utiliza-se a barra de luz, já para operações de maior precisão, recomenda-se o 
uso de RTK (Real Time Kinematic) e RTX (Real Time eXtended), o primeiro de correção por base 
fixa e precisão entre 2 e 5 cm, e o segundo, com correção por satélites, paga, e de precisão entre 
3 e 15 cm. A precisão garantida pelo sistema está diretamente relacionada com sua complexidade 
e custo de aquisição. 

Os equipamentos de posicionamento global são classificados em três categorias, de acordo com 
a precisão de sinal oferecida. GPS de navegação, classificados como grupo I ou Coarse Aquisition 
(C/A) podem custar entre R$500,00 e R$1.500,00. Receptores do grupo II, das barras de luz, custam 
entre R$3.000,00 e R$10.000,00. Para os receptores do grupo III (Sistemas RTK e RTX), o custo é 
maior e pode variar entre R$60.000,00 e R$90.000,00, o conjunto. Para os GPS do grupo 1, a pre-
cisão pode variar entre 1 e 20 m, para o grupo II, a precisão é submétrica, entre 0,2 e 1,0 m, para o 
grupo III, a precisão varia entre 2 e 20 cm.

Dentre os principais avanços proporcionados pela agricultura de precisão, está o advento da 
correção de posicionamento por base móvel através de rádio frequência, também conhecido como 
sistema RTK (Real Time Kinematic). Este sistema utiliza as frequências de rádio de 470 e 900 Mhz 
para transmissão do sinal corrigido e é amplamente utilizado nos Estados Unidos. No Brasil, o pro-
cesso de adoção desta tecnologia foi iniciado nos últimos anos, mas esbarra em um desafio que 
tende a aumentar nos próximos anos. A frequência de 900 Mhz, mais utilizada, é de uso da telefonia 
móvel e, por isso, não poderia ser utilizada para outros fins. Apesar de proibida, a tecnologia é co-
mercializada e utilizada livremente no país. Com o tempo, a tendência é que cada vez mais ocorram 
interferências no sinal e que possíveis problemas judiciais ocorram devido à utilização não autorizada 
da frequência, além disto, é vedada a utilização de repetidores de sinal e construção de torres de 
transmissão, embora algumas cooperativas agrícolas já ofereçam o serviço.

Precisão dos sinais RTK e RTX
A precisão dos diversos modelos de GNSS é influenciada pelo deslocamento durante a coleta 

dos pontos. Coletas estacionárias são, normalmente, mais precisas que as cinemáticas. Em ensaio 
realizado na Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ/USP), em Piracicaba, foram 
avaliados dois sensores, o RTK, com correção via sinal de rádio e o RTX, com correção via satélite. 
Estes foram testados em condições estacionárias e cinemáticas para simular as condições de campo. 
Os resultados obtidos indicaram maior precisão do sistema RTK sobre o RTX (Tabela 1).

¹ A denominação GPS é atribuída à constelação de satélites norte-americana, antes a única utilizada. Atu-
almente, a constelação russa de satélites (GLONASS) foi integrada aos equipamentos de posicionamento 
global mais novos e a denominação correta para o sistema passou a ser Sistema de Navegação Global por 
Satélites (GNSS)
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Tabela 1 – Comparação da precisão de sinal para os sistemas RTK e RTX em ensaios estáticos e 
cinemáticos

Correção Precisão
Sinal Fonte Fabricante* Estático Cinemático

______________________m______________________

RTK Rádio 0,025 0,005 0,010
RTX Satélite 0,038 0,030 0,180

Adaptado de Trevisan et al. (2014); *, Precisão informada pelo fabricante da tecnologia
Estes resultados, aplicados à silvicultura, indicam a possibilidade de uso de ambos os sistemas 

para quaisquer atividades. Com relação à repetibilidade das informações, ou seja, a capacidade em 
atuar sobre as mesmas linhas de deslocamento em diferentes operações, apenas o sistema RTK 
garante esta possibilidade. Para isso, a base móvel deve ser estacionada no mesmo ponto durante 
todas as atividades realizadas. Em um cenário de ausência de tocos, seria possível o georreferencia-
mento das mudas plantadas e a automação das atividades de irrigação e adubações de cobertura, 
dispensando sensores de identificação de mudas e possibilitando a aplicação intermitente do adubo 
em filetes próximos às plantas.

Utilização de veículos aéreos não tripulados na agricultura
A criação dos primeiros veículos aéreos não tripulados (VANT) ocorreu durante a primeira guerra 

mundial, com uso e desenvolvimento para fins militares, mas nos últimos anos, a aplicação destes 
equipamentos aumentou e a utilização dos mesmos no comércio e agricultura se tornou realidade. 
A utilização destes equipamentos ainda não está regulamentada no Brasil ou nos EUA. A discussão 
sobre a segurança destes equipamentos e os riscos de acidentes com pessoas, aviões e outros 
objetos impõe dificuldades à operacionalização de seu uso.

A perspectiva nos EUA com a liberação de uso destes equipamentos é de que sejam gerados 
mais de 100.000 empregos relacionados à utilização dos VANT’s. De acordo com projeções, o atraso 
na regulamentação do uso causa prejuízos anuais estimados de US$ 10 bilhões. Dentre os princi-
pais usuários da tecnologia, estima-se que até 2025, mais de 80% das vendas sejam destinadas à 
agricultura.

A aplicação e uso dos veículos aéreos não tripulados (VANT) oferece ao setor florestal, novas 
ferramentas para o gerenciamento das florestas plantadas. Com estes equipamentos, é possível 
instalar sensores de vegetação, câmeras, GNSS. A aplicação destas ferramentas permitiria a rea-
lização de inventários de sobrevivência, monitoramentos de desmatamento, poluição e poluentes, 
georreferenciamento de pontos de difícil acesso, levantamento de ataques de pragas, dentre outras.

Os VANT’s podem ser divididos em duas categorias, remotamente pilotados e autônomos, de acor-
do com o sistema de realização do voo. VANT’s remotamente pilotados dependem de um operador 
para realizar a atividade, o qual trabalha com visão do VANT. Veículos autônomos são operados por 
programas de voo instalados e/ou atualizados a partir de uma estação remota. Esta categoria, pelo 
maior risco de acidentes, têm os maiores desafios para sua liberação de uso. 

No Brasil, a regulamentação para uso dos VANT’s está em discussão. A Agência Nacional de 
Aviação Civil (ANAC) apresentou em fevereiro de 2014, uma proposta que classifica os VANT’s em 
três categorias, classe I (acima de 150 kg), classe II (entre 25 e 150 kg) e, classe III (abaixo de 25 
kg). De acordo com a proposta, as aeronaves terão voos permitidos até 120 m e a liberação de uso 
e exigências legais aumentarão de acordo com a classe na qual esta se enquadra.

Futuro da agricultura de precisão
Para os próximos anos, os principais agentes limitantes à expansão da agricultura serão a dis-

ponibilidade de água e terras, custo da energia e o tempo, ou a falta dele. Neste cenário, a gestão 
detalhada e a demanda por informações precisas serão maiores e a projeção da agricultura de preci-
são (AP) como ferramenta para otimização dos recursos aumentará. Dentre as principais tendências 
na AP para os próximos anos, estão a gestão das informações, o aumento no grau de mecanização 
das atividades e a sustentabilidade da produção agrícola.

Plantações de milho, nos EUA, produzem com as tecnologias atuais, 0,85 kb planta-1 ano-1 de 
informação, considerando dados fisiológicos, anatômicos e edafoclimáticos. O armazenamento des-
tas informações é feito em nuvem e o custo é de US$ 0,36 Gb-1 ano-1. Ao final de um ano, o custo é 
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próximo à US$ 5,1 ha-1. Dentre os principais desafios, o armazenamento das informações tem pouco 
destaque, a BIG DATA (Dados brutos coletados, relativos à cultura, solo, clima, máquina e implementos) 
é aquela que recebe maior destaque. Coletar e armazenar as informações é o menor desafio, trans-
formar todos estes dados em informações, em tempo hábil, e que facilite a gestão, está se tornando 
a maior dificuldade para a agricultura, devido à quantidade de informações que podem ser geradas 
e a disponibilidade de tempo gradativamente menor dos gestores para organiza-las e interpretá-las.

O aumento no grau de mecanização e automação dos equipamentos agrícolas continuará nos 
próximos anos, tecnologias como aplicação de defensivos em diferentes volumes, durante as mano-
bras de cabeceira, estão sendo disponibilizadas para que a economia de recursos, novos aumentos 
da produtividade da cultura e rendimento operacional dos equipamentos sejam possíveis.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A agricultura ou silvicultura de precisão enfrenta no Brasil alguns desafios que podem limitar seu 

potencial no futuro. A regulamentação do uso das tecnologias RTK e dos VANT’s são exemplos 
desses desafios. Quanto às expectativas geradas em relação ao uso e gestão das informações, este 
tema deve ser tratado de maneira cooperativa entre empresas fornecedoras das tecnologias e seus 
clientes para que os dados possam ser entregues como informações que permitam a otimização 
de tempo e recursos. Espera-se que, com o aumento dos custos de mão de obra e diminuição da 
sua oferta, a dependência quanto à silvicultura de precisão cresça nos próximos anos e, com isso, 
aumente a oferta de novas tecnologias.
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