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RESUMO:  A expansão da produção agrícola vem se destacando 

na economia brasileira, atendendo a demanda e a diversidade alimentícia. Com 

isso, aumenta a demanda por terras para cultivo, novos sistemas e tecnologias agrá-

rias e aumentam o lucro e a produtividade. Entretanto, nem sempre há um bom pla-

nejamento da área de cultivo, prejudicando a irrigação e drenagem de uma agricul-

tura familiar ou comercial, não sendo ecologicamente sustentável e ambientalmente 

favorável. A agricultura de Precisão, através de técnicas como Sensoriamento Re-

moto e Sistema de Informação Geográfica vem sendo uma alternativa, melho-

rando  e planejando a vida no campo. O objetivo deste artigo científico é demonstrar 

como esse Sistema afeta positivamente a produtividade da cultura da soja.  

 

Palavras-chave: agricultura de precisão, geoprocessamento, sensoriamento re-

moto, soja, sustentabilidade.  

  

INTRODUÇÃO  

A agricultura desempenha um papel de grande importância criando condições 

para atender a necessidade humana em relação a alimentação. A soja teve 

grande relevância nos últimos anos para a economia brasileira, por exemplo, nos 

anos de 2012/2013, cerca de 28 milhões de hectares do território brasileiro eram 

cultivados com a soja, chegando a 80 milhões de toneladas do 

grão (ANDRADE, 2014).  

A Agricultura de Precisão vem crescendo no nosso país como forma de apri-

moramento do produtor, da cultura e vida no campo, propiciando os meios necessá-

rios para aplicação de técnicas para redução de custos, aumento da produtividade e 

conservação ambiental. Os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) e o Sensoria-

mento Remoto surgiram como um meio consistente, ágil e efi-

caz para captar, estruturar e analisar informações espaciais (LORENZON, 2015).  

   

OBJETIVO  

O presente trabalho visa introduzir a Agricultura de Precisão, apresentando as 

técnicas de Sensoriamento Remoto e Sistema de Informação Geográfica (SIG) utili-

zadas para a otimização do manejo, irrigação e drenagem, como também os con-

ceitos, vantagens e desvantagens dos mesmos para a cultura da soja.  

  



METODOLOGIA  

A metodologia empregada será baseada na revisão bibliográfica, especial-

mente de artigos científicos com relatos de aplicações desta natureza.  

  

DESENVOLVIMENTO  

Segundo Atzberger (2013), a demanda de alimento, em escala global, está 

totalmente ligada com o PIB (Produto Interno Bruto). Países avançados, como 

os Estados Unidos da América, tem um alto consumo de alimentos, em torno de 

8.000 kcal./habitante/dia. Já países pertencentes a outros grupos sociais, como o 

Brasil e a Indonésia, tem uma média de consumo de 4.000 kcal/habitante/dia de ali-

mento. 

A necessidade de produzir cada vez mais alimentos para a de-

manda  mencionada aumenta a cada dia. Com isso, a produção de alimentos e pro-

dutos é exacerbada e cada vez mais impactante no meio ambi-

ente, causando erosão do solo, lixiviação e salinização do mesmo.  

  

RESULTADOS PRELIMINARES  

Warren et al. (2014), relata que as estimativas de evapotranspiração obtidas 

por técnicas de Sensoriamento Remoto podem apresentar erros na faixa de 

15%. Técnica esta utilizada na irrigação de culturas no semiárido Brasi-

leiro (Silva et al. 2012). É um número pequeno em relação a grande problemática na 

Agricultura Global que enfrenta problemas no manuseio e manejo na irrigação e 

drenagem, ocasionando erosão, lixiviação, problemas fitossanitários e salinização do 

solo. Esta última ocorre em diversas partes do mundo através da irrigação abstrata, 

bem como falta de drenagem, aumentando os lençóis freáticos e ocasionando a sa-

linização do solo, como ocorreu no Iraque, suprimindo o potencial produtivo de 

70% da área irrigada central e sul do país (QURESHI & AL-FALAHI, 2015).  

Técnicas de plantio direto com o cultivo de soja no Cerrado Brasileiro têm tra-

zido improdutividade ao solo, prejudicando assim o cultivo e impossibilitando a irri-

gação e drenagem (DALCHIAVON, 2011). Em contrapartida, cultivos de soja através 

da Agricultura de Precisão vêm tendo bastante notoriedade na mesma região, por 

conta do uso de imagens georreferenciadas  pelo satélite WorldView-2, otimizando 

os processos de irrigação e drenagem (ANDRADE, 2014).  



A falta de planejamento e monitoramento da agricultura faz com 

que existam gastos desnecessários para suprir o cultivo, além de prejudicar o 

mesmo e o solo produtivo, bem como a área do entorno. Com isso, o estudo e pes-

quisa sobre o uso de técnicas de Sensoriamento Remoto e SIG se tornam tão im-

portantes e necessários no cultivo da soja. 
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