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1.Introdução:
 

 O agronegócio tem sido há décadas uma das principais fontes de
sustentação econômica e social do Brasil. As características
ambientais favoráveis (solo, água e clima) e a disponibilidade de
imensas áreas para produção, bem como os trabalhos contínuos em
pesquisa e desenvolvimento, tornam o Brasil um dos maiores
produtores agrícolas do mundo, com grande volume de exportação.
O agronegócio representa cerca de 20% do PIB nacional, sendo um
dos responsáveis pelo saldo positivo da balança comercial (83,02
bilhões em 2019) (CEPEA, 2021). Também, corresponde ao segundo
setor que mais gerou empregos em 2019, ficando atrás apenas do
setor de serviços (CNA, 2019).

 
 A demanda por alimentos aumenta mundialmente à medida que a
população cresce. Segundo a ONU o número de pessoas deve atingir
a marca de 8,6 bilhões em 2030 (ONU, 2018), fazendo com que o
mercado consumidor busque por produções mais sustentáveis de
alimentos para evitar a degradação do nosso planeta. Entretanto, a
margem de lucro do agricultor é cada vez menor devido aos custos
de produção. 

 
A mudança climática é o grande problema da atualidade devido ao
aumento sem precedentes da exploração dos recursos naturais e o
aumento desordenado da população, chegando a um ponto
irreversível. Os gases de efeito estufa (GEEs) responsáveis por tais
mudanças são emitidos por uma variedade de fontes naturais e
antropogênicas (Jaiswal and Agrawal, 2020). 

 
O setor agrícola compartilha uma proporção importante no total de
emissões de GEE. A produção de emissões de GEE do setor ocorre
proporcionalmente à demanda por alimentos e ao crescimento
populacional. A quantidade total de GEEs (em termos de carbono
equivalente (C-eq)) emitida pelos processos no setor agrícola é
considerada como pegada de carbono da agricultura (Jaiswal and
Agrawal, 2020; Pandey and Agrawal, 2014). Várias atividades
relacionadas com a agricultura, como lavrar, gradear, adubação,
irrigação, variedade de culturas, criação de gado e implementos
agrícolas emitem uma quantidade significativa de GEEs que são
categorizados em três níveis de pegada de carbono, separados por
limites hipotéticos. A entrada de energia por meio de máquinas,
eletricidade, manejo pecuário, insumos extraídos de rochas e
combustíveis fósseis constitui uma proporção importante da
emissão de carbono pela agricultura. O sistema de cultivo,
principalmente de cereais, produz GEEs mais altos do que qualquer
outro sistema de cultivo, como vegetais e frutas (Jaiswal and
Agrawal, 2020).
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 Além disso, as mudanças no uso da terra, incluindo a conversão do
ecossistema natural em agricultura, desmatamento e queima de
resíduos de culturas após a colheita, contribuem
significativamente para uma maior emissão de carbono. Mas, há
práticas de mitigação que são eficazes na redução da pegada de
carbono de várias atividades agrícolas como, por exemplo, o uso
eficiente de combustível fóssil, redução de aplicação de
fertilizantes nitrogenados sistema de cultivo diversificado,
aumento do
sequestro de carbono do solo por retorno de palha, plantio direto,
sistema de rotação de culturas etc (Mor et al., 2021; Pires et al.,
2015; Rebolledo-Leiva et al., 2017).

 
 Nesse contexto, a agricultura de precisão busca tecnificar
processos para melhorar a eficiência de produção e diminuir a
emissão de carbono. Para tanto, é preciso encontrar o ponto de
equilíbrio na produção e compreender que o sucesso da safra
depende de vários fatores que o produtor precisa controlar ao
máximo para que ao final obtenha a lucratividade sem prejudicar o
meio ambiente. Entre os fatores de produção que mais impactam a
lucratividade estão: as adversidades climáticas, o manejo da
cultura, a incidência de pragas e doenças, a qualidade genética das
cultivares e adubação.

 
 A nutrição adequada da planta é imprescindível para se obter altas
produtividades com qualidade satisfatória de qualquer cultura.
Portanto, a adubação, mineral ou orgânica, é um fator importante
e que segundo vários estudos representa cerca de 30 a 50% do
sucesso de uma safra (Stewart et al., 2005; Stewart and Roberts,
2012).

 
2.Principais fatores que afetam a produção agrícola
2.1 Clima
 
Com a intensificação do aquecimento global, prevê-se que
diferentes tipos de extremos climáticos se intensifiquem e se
tornem mais frequentes em várias regiões do planeta (Vogel et al.,
2019). Eventos extremos, como secas e ondas de calor, podem
impactar negativamente a produção agrícola e ter implicações nos
meios de subsistência e na segurança alimentar das comunidades.
Não apenas as regiões que vivenciam imediatamente o evento
extremo são afetadas, mas também as regiões de outras partes do
mundo, que podem sofrer consequências indiretas, como redução
das exportações de produtos agrícolas e aumento dos preços dos
alimentos (Puma et al., 2015). 
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 Um exemplo recente dos impactos dos extremos climáticos na
produtividade agrícola brasileira foi a seca que afetou o sul do
Brasil durante a safra 2021/2022, que levaram a perdas
generalizadas da colheita de milho, soja e hortaliças. Para garantir e
otimizar os rendimentos em um clima em mudança, é crucial
entender o impacto desses eventos nos rendimentos das culturas no
passado e presente. Além disso, está claro a existência de
microclimas que variam de acordo com a altitude e latitude em que
a área agrícola está localizada.
 
2.2 Tipo de solo e disponibilidade de nutrientes

 
 O solo pode ser definido como a camada mais superficial da crosta
terrestre. Sendo assim, ele é formado pela decomposição de rochas
que ocorre por meio de ações ligadas à temperatura e processos
erosivos originados pelos ventos, chuvas e seres vivos, como
bactérias, fungos, etc (Santos et al., 2018). 

 
No geral, a areia é caracterizada por um acúmulo de pequenos
pedaços de rochas ou minerais, responsáveis pela sensação de
aspereza (atrito) do solo. Seu diâmetro varia entre 0,05 a 2
milímetros (mm). Dentre os minerais que a compõe, o quartzo
apresenta maior predominância. No entanto, o muscovita,
turmatita, feldspato, mica, magnetita também podem ser
encontrados. O silte é uma partícula do solo responsável pela
sensação de sedosidade. Por sua vez, possui um diâmetro que varia
de 0,05 a 0,002 mm e é composta por feldspato, piroxênio, anfibólio,
biotita etc. A argila consiste em uma partícula minúscula, com
diâmetro menor que 0,002 mm, que não pode ser vista a olho nu.
Além disso, é composta por minerais secundários (ilita,
montmorillonita e caulinita), proporciona a sensação de
plasticidade e pegajosidade (Santos et al., 2018).

 
 As camadas do solo, também conhecidas como horizontes, são
caracterizadas por subdivisões, que dentro de uma determinada
profundidade, compartilham os mesmos atributos. Em suma, essas
semelhanças devem ser tanto de constituição (minerais presentes e
textura) quanto de respostas e estímulos (como a cor, a consistência
e outras mais) (Santos et al., 2018; Soil Serve Staff, 2017).

 
 A erosão acelerada do solo e outros processos de degradação
influenciam a produtividade agronômica e o meio ambiente por
meio de seu impacto na qualidade do solo. Compreender a relação
complexa e interativa entre a erosão do solo e a qualidade do solo é
um passo importante para resolver o problema da insegurança
alimentar e o declínio da qualidade do meio ambiente. A
degradação do solo é uma ameaça global. Baixos níveis de carbono
orgânico e nitrogênio no solo indicam um estado de degradação.
Isso se traduz em baixa fertilidade do solo e aumenta a necessidade
de se adubar o solo para suprir a necessidade de nutrientes das
plantas, o que consequentemente gera a necessidade de aplicar
fertilizantes químicos ou orgânicos (Mimmo et al., 2018; Pacheco et
al., 2018; Stefanello et al., 2020).
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 2.3 Cultivares

 As cultivares de uma mesma espécie possuem características
genéticas diferentes entre si. Essas diferenças permitem que a
plantas não só produzam grãos e frutos com características
nutricionais diferentes, mas também divirjam na forma como
absorvem nutrientes do solo. As novas cultivares de plantas são
comumente selecionados devido a vigor, desenvolvimento, época
de floração, produtividade, baixa exigência de frio, resistência a
doenças, efeitos sobre as características físico-químicas dos frutos,
compatibilidade do enxerto, facilidade de propagação, longevidade
da planta e adaptação a condições climáticas adversas (Paula et al.,
2018, 2020a).

 
 No entanto, parâmetros cinéticos relacionados à eficiência de
absorção de nutrientes normalmente não são considerados, como o
nitrogênio (N) que é o nutriente que mais afeta o crescimento, a
produtividade e a frutificação. Os parâmetros cinéticos de absorção
de nutrientes são representados pela taxa máxima de absorção
(Vmax), constante de Michaelis-Menten (Km). O Vmax refere-se à
quantidade de nutriente absorvida quando todos os sítios
transportadores presentes nas membranas das células radiculares
estão saturados. Km indica a concentração de nutriente/íon em
solução em que metade da taxa máxima de captação é atingida, e
quanto menor o seu valor, maior a afinidade do íon com os sítios de
captação. A concentração mínima (Cmin) corresponde à qual as
raízes podem extrair um nutriente da solução, que é dada pela
quantidade de nutriente absorvido por unidade de massa de raízes
por unidade de tempo. Assim, a cultivar ideal é aquela com
menores valores de Cmin e Km, e maiores valores de Vmax e
Influxo (Martinez et al., 2015; Paula et al., 2018). Parâmetros
cinéticos podem auxiliar no melhoramento e avaliação de cultivares
para identificar as condições edafoclimáticas mais adequadas para
espécies e cultivares. As cultivares mais eficientes na absorção de
nutrientes poderiam ser cultivadas em solos com baixa fertilidade,
enquanto as cultivares menos eficientes na absorção de nutrientes,
mas com outras características importantes para o mercado,
poderiam ser utilizadas em solos com alta fertilidade, otimizando
assim os recursos financeiros e a eficiência do cultivar escolhida
com o melhor tipo de solo.
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2.4 Pragas e doenças
 

 As pragas agrícolas são organismos que reduzem a produção das
culturas, seja por atacá-las, por serem transmissores de doenças ou
por reduzirem a qualidade dos produtos agrícolas. Se diz que um
inseto se torna uma praga quando ele aumenta em população, ao
ponto de ocasionar perturbações no desenvolvimento da lavoura,
além de, prejuízos econômicos. Impulsionados pelo cultivo de
monoculturas em grandes extensões, os surtos de ataque de pragas
estão cada vez mais frequentes, o que, consequentemente, exige a
adoção de estratégias para o controle.

 
 Os principais fatores que influencia no aparecimento de pragas nas
diferentes culturas agrícolas são: Descaso pelas medidas de
controle, plantio de variedades suscetíveis ao ataque das pragas,
falta de rotação de culturas nos agro ecossistemas, plantio em
regiões ou estações favoráveis ao ataque de pragas, uso inadequado
de praguicidas (uso de dosagem, produto, época de aplicação e
metodologia inadequados) e adubação desequilibrada, pois as
plantas mal nutridas são mais susceptíveis ao ataque de pragas
(Dara, 2019; Savary et al., 2019). Um exemplo disso é que o aumento
do nitrogênio da planta pode aumentar as infestações de artrópodes
(Hodson and Lampinen, 2019).

 
 Portanto, para reduzir o impacto de pragas e doença na sua lavoura
é inicialmente preciso conhecer bem as culturas que se planta e
garantir que essas plantas estejam bem nutridas para crescer fortes
e menos suscetíveis. E em caso de ataque de alguma praga é
necessário identificar logo no início e buscar orientação para uso
correto de produtos para controle.
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3. Por que fazer uma boa recomendação de adubação?
 

 A recomendação da adubação é um passo importante, onde o
técnico ou produtor precisa calcular a quantidade exata de adubo
mineral ou orgânico necessária para suprir a necessidade da planta
durante o ciclo de produção. Se for calculado abaixo do necessário a
planta não produzirá com sua máxima capacidade ou com
qualidade. Em contrapartida, se for calculado acima do necessário,
a planta não absorverá toda a quantidade aplicada e grande parte
dos nutrientes serão lixiviados, transferidos por escoamento
superficial ou volatilização, causando ainda graves problemas de
contaminação ambiental e desperdício de recursos financeiros. 
O tipo de solo e a variação climática de cada ano em cada região
também influenciam no estado nutricional da planta e na janela de
aplicação dos fertilizantes à campo, e, portanto, devem ser
considerados para fins de cálculo do estado nutricional de uma
cultura. Outro fator relevante que se deve considerar é que cada
cultivar absorve nutrientes de maneira diferente, visto que cada
material genético desenvolve uma capacidade de absorver mais ou
menos nutrientes do solo e isso determinará sua necessidade de
mais ou menos adubação ou se irá se adaptar a solos menos férteis,
por exemplo.

 
 

8



4 . Qual importância de fazer análise de solo e de folha?
 

 O melhoramento genético vegetal permitiu a “criação” de plantas
com alto potencial de produtividade. Entretanto, a fim de poder
expressar todo seu potencial de produção, é necessário que o
produtor dê condições adequadas de desenvolvimento à essas
culturas. Assim como um médico pede exames ao paciente para
determinar suas deficiências e ajudá-lo a ficar saudável, o
engenheiro agrônomo pede análise de solo e análise foliar para
determinar o que o solo tem disponível para a planta absorver e o
que, de fato, a planta já absorveu. 

 
Determinar a acidez e as carências de nutrientes do solo permite
realizar calagem e adubação, visando garantir que o solo tenha
condições de fornecer as quantidades adequadas ao
desenvolvimento das plantas. Além disso, considerando que a
algumas plantas são perenes, as quais permanecem explorando o
mesmo local durante muitos anos, nem sempre apenas a análise de
solo é suficiente para garantir altas produtividades. Vários fatores,
como a baixa umidade, a compactação do solo, a concorrência de
ervas daninhas, a interação entre nutrientes, a acidez, podem
impedir que a planta se nutra adequadamente. Desse modo, pode-
se empregar a análise de folhas, uma importante ferramenta
agronômica, que permite comprovar se a calagem e a adubação
estão cumprindo adequadamente os objetivos de nutrir as plantas.

 
 O diagnóstico do estado nutricional, realizado com base nas
amostras de folhas, permite comparações com resultados de
culturas altamente produtivas, facilitando os ajustes necessários
nos programas de calagem e adubação. As pesquisas têm mostrado
que empregar ferramentas como as análises de solo e folhas, cujo
custo é relativamente baixo, permite utilizar de forma racional os
insumos, aumentando a relação benefício/custo e diminuindo os
impactos ambientais da atividade agrícola.
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 16 elementos são considerados essenciais para o crescimento das
plantas (C, H, O, N, S, P, K, Ca, Mg, B, Cl, Zn, Mn, Fe, Cu, Mo) e 5
elementos podem ser úteis para algumas delas (Ni, Si, Na, Co, Se). A
planta absorve nutrientes através de suas raízes e folhas. A água
atua como transportadora para a transferência de nutrientes da
solução do solo para o interior das raízes ou folhas. O fornecimento
adequado de água para as plantas é importante durante todo o seu
desenvolvimento. Para N, P e K, a planta possui mecanismos ativos
que controlam a absorção dos nutrientes dissolvidos na solução do
solo, o que permite concentrar rapidamente esses elementos nas
células. Por outro lado, a corrente de transpiração permite a
absorção passiva da maioria dos nutrientes presentes na solução do
solo (Marschner, 2012). 

 
Portanto, a formação de banco de dados com resultados de análise
de solo e/ou análise de folha, avaliação climática, cultivar e
produtividade permite a geração de faixas de suficiência mais
precisas que auxiliem o produtor ou agrônomo, na tomada de
decisão sobre a dose de cada nutriente a ser aplicada para obter
maior eficiência de produção, o uso racional de fertilizantes, e as
reduções de danos ambientais e emissão de carbono. 
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5. Por que aliar inteligência artificial e estado nutricional das
plantas é um bom negócio?

 
 Primeiramente, a introdução da inteligência artificial (IA) na
agricultura é possível por outros avanços tecnológicos, incluindo
análise de big data, robótica, a internet das coisas, a disponibilidade
de sensores baratos e câmeras, tecnologia de drones e até internet
em larga escala com cobertura em campos geograficamente
dispersos. Internet das coisas (IoT) é conexão de uma vasta rede de
dispositivos e máquinas conectados digitalmente. A influência da
IoT decorre de sua capacidade de possibilitar uma comunicação
robusta entre o mundo físico com o digital, conceito muitas vezes
referido como a quarta revolução industrial. Na estrutura IoT,
sensores remotos reúnem informações geradas por máquinas (e,
cada vez mais, humanos também) para aumentar a eficiência,
promover melhores tomadas de decisão e construir vantagens
competitivas, independentemente do setor. Os sensores dos
dispositivos em uma rede IoT geram grandes volumes de dados que
são transmitidos continuamente para um “data lake”, que pode ser
um servidor físico local ou armazenamento baseado em nuvem (ou
seja, distribuído pela Internet em todo o mundo) para permitir o
processamento de dados necessário por meio de algoritmos
apropriados ou técnicas de aprendizado de máquina (ML) para
gerar insights acionáveis. 

 
Ao analisar fontes de dados de gerenciamento do solo, como
temperatura, clima, análise do solo, análise de folha, umidade e
desempenho histórico da cultura, os sistemas de IA possibilitam
fornecer informações preditivas a cultura, melhorando assim o
rendimento das culturas e diminuindo o uso de água, fertilizantes e
pesticidas. Através da aplicação de tecnologias de IA, o impacto nos
ecossistemas naturais pode ser reduzido e a segurança dos
trabalhadores pode ser aumentada (Eli-Chukwu, 2019; Parent et al.,
2021; Paula et al., 2020b).
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6.Ganhos para produtores

6.1 Financeiro
 

 A geração de faixa de suficiência dá ao produtor uma ferramenta
importante para o planejamento agrícola, permitindo ao produtor
estabelecer se deve ou não aplicar fertilizantes, auxiliando,
também, na definição da dose mais adequada para a área do
cultivo, diminuindo custos de produção (evitando desperdícios) e
melhorando a produtividade e a qualidade dos produtos. 
A adubação adequada pode garantir uma produção com maior
qualidade (melhor tempo de prateleira ou melhoria das
características nutricionais) que pode ocasionar na abertura de
mercados nacionais e internacionais. 

6.3 Social
 

 Embora a produtividade agrícola tenha sido definida de diferentes
formas na literatura, os estudos concordam com a constatação de
que os ganhos de produtividade são importantes para a redução de
pobreza rural. Os ganhos na produtividade total reduzem essa triste
realidade, tanto diretamente, por meio de aumentos na renda,
como indiretamente, mediante melhores salários e preços mais
acessíveis de alimentos (Costa , 2014).

6.2 Ambiental 
 

A construção de um banco de dados com o manejo das áreas de
produção e desenvolver faixas de suficiência para possibilitar o uso
racional e eficiente dos insumos é essencial para evitar a
contaminação do solo e da água. 
A geração de dados e o uso responsável constituem uma base
importante para se mapear e diminuir a pegada de carbono da
produção de alimentos. Através da diminuição de doses de
nutrientes, como por exemplo o nitrogênio, da alteração do manejo
ou ainda da substituição de insumos, é possivel alterar o ciclo de
alguns elementos no solo e diminuir a perda de carbono para a
atmosfera, visando produzir de maneira mais sustentável (Ha et al.,
2015; Hauggaard-Nielsen et al., 2016; Pires et al., 2015). 
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