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Agricultura de precisão

Precisão Detalhe

Variabilidade



Montado 
Exemplo de variabilidade

OBJECTIVO:

AVALIAÇÃO DA TECNOLOGIA DE AGRICULTURA DE PRECISÃO 
NO CONTEXTO DO MONTADO



Sistemas de aplicação 
diferenciada em avaliação
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BlackBox

AGCO FieldStar
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Funções típicas permitidas pela Funções típicas permitidas pela 
tecnologia de agricultura de tecnologia de agricultura de 

precisãoprecisão

- Bloco de notas para registo de campo

- Sistema de guiamento 

-Editor de mapas 

-Sistema de aplicação diferenciada



Bloco de notas

Limite exterior da parcela



Bloco de notas

Vegetação densaAfloramento rochoso

Limite de singularidades da 
parcela



Bloco de notas

Limite de singularidades da 
parcela

Povoamento demasiado 
denso

Vala de drenagem Caminho



Bloco de notas

Limite de zonas com 
características próprias

Povoamento demasiado 
denso

CaminhoInfluência das árvores



Bloco de notas

Limite de zonas com 
características próprias

Povoamento demasiado 
denso“ Cabeço “ CaminhoZonas baixas



Bloco de notas

Registo do local de amostragem



Sistema de guiamento

Condução em linha recta

Muuu…

Ajuda nas voltas de cabeceira



Sistema de guiamento

Ajuda a contornar obstáculos



Editor de mapas

Mapa de 
análise

Mapa de 
produção

Mapa de 
aplicação



Sistema de aplicação 
diferenciada

Transferência de 
dados

Aplicação



Conclusões
A tecnologia de agricultura 
de precisão permite:

- Ajuda à condução;

- Ajuda ao reconhecimento 
da parcela;

- Aplicação diferenciada de 
factores de produção.



Conclusões

A tecnologia de agricultura de precisão 
servirá quem tenha capacidade de decidir:

- sobre os locais e o tipo de análise a 
efectuar;

- sobre o modelo de gestão da variabilidade 
encontrada.

A decisão fundamenta-se no conhecimento 
agronómico; a tecnologia limita-se a 
cumprir as instruções.
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