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RESUMO 
 

Dissertação de Mestrado 
Programa de Pós-Graduação em Agricultura de Precisão 

Universidade Federal de Santa Maria 
 

SEMEADURA DE PRECISÃO E UTILIZAÇÃO DE TRÁFEGO 
CONTROLADO EM MÁQUINAS AGRICOLAS: ESTUDO DE CASO 

 
AUTOR: CLAUDIR MARCELO GOEHL 

ORIENTADOR: PROF. DR. ENIO GIOTTO 
Data e local da defesa: Santa Maria, 09 de Janeiro de 2015. 

 

 

Na busca por incrementos de produtividade, melhor aproveitamento das áreas 

disponíveis para agricultura e, redução dos custos de produção nas áreas agrícolas 

brasileiras e mundiais estão sendo usados em larga escala equipamentos com 

avançada tecnologia de ponta e técnicas de agricultura de precisão, tal como tráfego 

controlado. Este trabalho evidencia a utilização da prática de tráfego controlado de 

máquinas agrícolas para tarefa de semeadura em áreas agrícolas de soja e milho 

dentro do universo de agricultura de precisão. Para o desenvolvimento deste 

trabalho e geração dos dados, foi utilizado o sistema de Soluções em 

Gerenciamento Agrícola (AMS) e equipamentos da John Deere. A área do estudo é 

de 294 ha, pertencente a uma fazenda localizada no município de Santa Carmen – 

MT, onde foram realizados acompanhamentos da semeadura por dois anos 

consecutivos, de onde foram obtidos os resultados deste trabalho. 

 

 

Palavras-chave: Agricultura de Precisão. Tráfego controlado. Piloto automático. 

Acurácia. 

 
 
  



 

 

ABSTRACT 
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ACCURATE SEEDING USING AGRICULTURAL MACHINERY 
CONTROLLED TRAFFIC: A CASE STUDY 

 
AUTHOR: CLAUDIR MARCELO GOEHL 

ADVISOR: DR. ENIO GIOTTO 
Date and place of defense: Santa Maria, Jan 09, 2015. 

 

 

Looking for productivity increase, better utilization of the available agricultural fields 

and the cost reduction of production, in Brazilian and worldwide agricultural areas are 

being using in large-scale equipment with advanced technology and precision 

farming techniques, such as controlled traffic. This work demonstrates the use of the 

controlled traffic practice for agricultural machinery during planting task in agricultural 

areas of soybeans and corn within the universe of precision farming. To develop this 

work and generation of data, was used the Agricultural Management System (AMS) 

and John Deere equipment. The study area has 294 ha, belonging to a farm in the 

city of Santa Carmen - MT, where planting accompaniments were conducted for two 

consecutive years, where the results of this work were obtained. 

 

 

Key-words: Precision farming. Controlled Traffic. Auto track. Accuracy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A grande participação e o forte efeito multiplicador do complexo agroindustrial 

no PIB nacional, a alta colaboração dos produtos de origem agrícola na pauta de 

exportações e a contribuição para o controle da inflação são exemplos da 

importância da agricultura para o desempenho da economia brasileira nos próximos 

anos. No entanto, a competitividade internacional e a constante oscilação do cenário 

econômico mundial, obrigam as empresas agrícolas a terem cada vez mais 

eficiência em seus processos produtivos. Isso envolve diretamente a busca por 

novas tecnologias e por sustentabilidade dos recursos naturais como alternativas de 

redução dos custos de produção e consequente aumento de lucratividade 

(OLIVEIRA, 2009). 

Na busca por melhores rendimentos e redução de custos de produção são 

disponibilizados avanços tecnológicos que devem ser adequadamente interpretados 

para adoção. A mecanização agrícola tem sido um dos elementos chave desses 

avanços tecnológicos na agricultura moderna. Cada vez mais o meio agrícola se 

torna mais dependente da utilização das máquinas. Isso gera uma intensificação do 

tráfego de conjuntos mecanizados dentro da lavoura, acarretando problemas como 

compactação do solo e danos diretos às culturas.  

Desta maneira, desde o surgimento do trator o homem busca formas de 

otimizar o tráfego dos conjuntos mecanizados nas lavouras. Assim surgiram vários 

recursos de demarcação e de orientação para os operadores, especialmente para 

permitir paralelismo entre passadas e repetibilidade de percursos como marcadores 

de linha, cabo de aço, marcador de espuma, balizamentos e outros (OLIVEIRA, 

2009). 

Apesar da agricultura brasileira ser uma das mais avançadas do mundo, o 

fenômeno de globalização da economia, obriga muitos produtores rurais a buscar 

constantemente novas tecnologias na área, principalmente no que se diz respeito à 

agricultura de precisão. 

A precisão agrícola não consiste em uma tecnologia única, mas de um 

conjunto de técnicas que permitem o gerenciamento localizado e detalhado de 

culturas e suas atividades. Trata-se de uma ferramenta de apoio para tomada de 
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decisões no processo produtivo com o objetivo de redução de custos e consequente 

aumento da produtividade e lucratividade nas propriedades agrícolas. 

Com o surgimento dos Sistemas de Navegação Global por Satélites (GNSS) 

foram criadas tecnologias que utilizam o posicionamento instantâneo do conjunto 

mecanizado na lavoura. A primeira dessas tecnologias de direcionamento via GNSS 

a surgir foi a barra de luz, que orienta o operador por meio de luzes indicadoras, que 

corrige manualmente o posicionamento do veículo para manter o percurso desejado. 

Mais recentemente surgiu o conceito de piloto automático, que utiliza sinal de 

GNSS e recursos auxiliares para atuar diretamente na direção do veículo agrícola e 

definir o seu percurso. Existem diversos tipos de sinal de GNSS com correções 

diferenciais que melhoram a acurácia dos receptores e por consequência com 

distintos níveis de erros de posicionamento. Na prática basta o operador criar uma 

linha referência definindo o espaçamento entre as passadas da operação e o 

software do equipamento replica infinitas passadas à direita e à esquerda da linha 

referência. O posicionamento do veículo é corrigido automaticamente por atuadores 

no volante ou diretamente no seu rodado (OLIVEIRA, 2009). 

O posicionamento da máquina e a precisão das passadas durante a 

semeadura tem total ligação e ambos estão diretamente relacionados com o 

sucesso das demais operações agrícolas durante o ciclo da cultura utilizando piloto 

automático e práticas de tráfego controlado. 

Com base nestes quesitos, o objetivo desse trabalho foi analisar e determinar 

a causa raiz para os casos onde não se teve total sucesso no paralelismo e 

repetibilidade das linhas de semeadura ano após ano, tendo com isto problemas de 

amassamento da cultura de soja e milho durante a pulverização e tratos culturais, 

decorrente de problemas iniciados na semeadura. Dentre os objetivos específicos do 

trabalho foram testar o paralelismo de semeadura e ainda encontrar uma solução 

para os problemas de paralelismo encontrados. 

 



2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Na revisão da literatura, pretende-se apresentar uma breve descrição da 

agricultura de precisão, informações do sistema de orientação e direcionamento de 

máquinas agrícolas e tráfego controlado de máquinas agrícolas para um melhor 

entendimento do trabalho proposto. 

A inserção de novas tecnologias na área agrícola contribui para uma 

constante evolução de setores como a informática e a eletrônica, que juntas formam 

um conjunto de fatores propícios à sua aplicação no setor primário, envolvendo 

tecnologias como o geoprocessamento e GNSS. 

 

2.1 Agricultura de precisão 

 

A agricultura de precisão surge como uma nova tecnologia, embora sua 

história tenha iniciado há muito tempo atrás, antes mesmo do período da Revolução 

Industrial, com agricultores que tinham por finalidade maximizar a produção física e 

econômica das culturas, variando a aplicação de insumos de acordo com os tipos de 

solos e o desempenho das culturas, em busca de melhor rendimento produtivo, pois 

naquela época, agricultores já reconheciam os benefícios da aplicação diferenciada 

de esterco com o tipo de solo (KELLOGG, 1957).  

Em 1929, Bauer e Linsley (apud Goering, 1993) sugeriram amostragem de 

solo utilizando o processo de malhas em 100 metros quadrados para determinar no 

campo a necessidade de aplicação diferencial de calcário. Naquela época, alguns 

agricultores obtiveram reduções significantes nos custos de produção com aplicação 

diferenciada de insumo. 

É importante mencionar que nos tempos passados, a agricultura familiar era 

predominante. Desta forma, cada agricultor possuía pleno conhecimento da sua 

área produtiva o que lhe permitia observar e dar tratamento localizado a suas 

lavouras, conhecendo palmo a palmo cada pedaço da sua terra, praticando a 

agricultura de precisão, embora de forma empírica e de baixa tecnologia (MOLIN, 

2001a). 

Os avanços tecnológicos na agricultura são de longa data, ou seja, novas 

tecnologias são desenvolvidas ou muitas delas aprimoradas (STAFFORD, 1996). O 
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conceito inicial da agricultura de precisão tem sua origem em desde 1929 onde 

alguns pesquisadores estudaram a variabilidade da acidez dos solos e, a partir de tal 

variabilidade foi possível a aplicação de calcário ponto a ponto para a correção de tal 

acidez (ELIAS, 1998).  

Atualmente com o avanço tecnológico a agricultura de precisão passou a ser 

pela indústria uma solução integrada composta por sistemas elétricos, eletrônicos, 

mecânicos e computacionais, o uso extensivo deste grande número de dados exige 

a utilização de sistemas de aquisição e análise dos dados, sistemas computacionais 

de processamento e suporte à decisão e equipamentos automáticos destinados a 

realização de operações em campo. 

A proposta da agricultura de precisão é permitir que se faça aquilo que o 

pequeno agricultor sempre fez, porém, em larga escala e associando todo o 

conhecimento acumulado pelas ciências agrárias até o presente momento (MOLIN, 

2002). 

Balastreire, Elias e Amaral (2002) definem a agricultura de precisão como 

sendo um conjunto de técnicas que auxilia no gerenciamento localizado da cultura 

e/ou propriedade. Sendo que esta visa o gerenciamento mais detalhado do sistema 

de produção agrícola, seu objetivo não está direcionado somente para aplicações 

dos insumos ou de mapeamentos de produtividade de lavouras, mas sim de todos 

os processos envolvidos na produção. 

Os fundamentos para a agricultura de precisão moderna que conhecemos 

surgiu no início do século XX, com o desenvolvimento de microcomputadores, 

sensores e softwares, o que a tornou viável para os produtores (LAMPARELLI, 

2013). 

Mantovani (2000) define o termo agricultura de precisão como sendo o uso de 

tecnologias atuais para o manejo de solo, insumos e culturas, de modo adequado às 

variações espaciais e temporais em fatores que afetam a produtividade das 

mesmas, esse recurso empregado na agricultura tem levado o uso de três 

tecnologias, que são o SR (Sensoriamento Remoto), o SIG (Sistemas de 

Informações Geográficas) e o GPS (Global Positioning System). 

Com a mecanização agrícola, foi possível manejar economicamente as 

culturas em grandes áreas utilizando recursos como mapeamento dos fatores de 

produção, ferramentas de suporte a decisão e aplicação correta e localizada de 

insumos. Com o desenvolvimento do Sistema de Posicionamento Global (GPS), os 
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equipamentos tecnológicos embarcados com estes recursos em máquinas agrícolas, 

ficaram capazes de medir a variabilidade de produção e aplicação de insumos 

(fertilizantes, herbicidas, inseticidas, pesticidas), por meio de visualização gráfica dos 

monitores (ANTUNIASSI; BAIO; SHARP, 2013). 

 

2.2 O ingresso da agricultura de precisão no Brasil 

 

O Brasil possui importância muito significativa no cenário mundial da 

agricultura e com grande potencial de expandir suas áreas produtivas, o que inspira 

alguns produtores a investir em novas tecnologias na área de agricultura de precisão 

na busca por otimizar os investimentos dos recursos na produção (MOLIN APUD 

MARTINS E RAMOS, 2013). 

Apesar da agricultura de precisão ser uma das mais importantes técnicas 

para a busca de maior eficiência na agricultura, Valentini e Gimenez (2000) 

salientam que ainda há grandes obstáculos a serem vencidos para a efetiva 

implantação desta técnica no Brasil. Estes obstáculos estão relacionados ao 

despreparo dos produtores e técnicos para a incorporação e imersão nessa nova 

tecnologia.  

De acordo com Pires et al. (2004) No Brasil, as primeiras ações de pesquisa 

na área foram realizadas na Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, da 

Universidade de São Paulo (ESALQ-USP) em 1997, onde o trabalho inovador na 

cultura de milho resultou no primeiro mapa de variabilidade de colheita do Brasil. 

Várias empresas tradicionais do setor de máquinas e implementos agrícolas 

disponibilizaram diversas ferramentas como monitores de colheita, amostradores de 

solo e equipamentos para a aplicação de insumos em taxa variada, que foram 

divulgadas e disponibilizadas ao produtor. Após isso um crescente foco de 

pesquisa/extensão em Agricultura de Precisão foi inicializado por instituições de 

ensino como a própria ESALQ-USP, UNICAMP, Embrapa, Fundação ABC, IAPAR, 

UFSM, além de numerosas empresas privadas do setor agrícola e tecnológico e de 

cooperativas de produtores. 

As práticas mais comuns de AP no Brasil, conforme Resende et al. (2013) 

realizadas por  pesquisadores, instituições de ensino e áreas experimentais são: 

- Direcionamento via satélite (manual e automático); 

- Mapeamento de produtividade; 
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- Monitoramento da produtividade; 

- Variação de taxas de insumos, principalmente adubo e corretivos; 

- Mapeamento de fertilidade; 

- Divisão das áreas em zonas de manejo uniformes. 

Atualmente, para a aplicação mais precisa de pesticidas, herbicidas e 

fertilizantes, e um melhor controle da dispersão destas substâncias químicas, são 

possíveis através da agricultura de precisão e orientações precisas de direção, 

reduzindo manobras e sobreposições desnecessárias, produzindo um rendimento 

mais alto e criando uma propriedade ambientalmente mais sustentável (BATTE e 

EHSANI, 2006). 

 

2.3 Fase atual da agricultura de precisão no Brasil e no mundo 

 

O atual cenário mundial caracteriza-se pela globalização dos mercados, pela 

crescente aceleração tecnológica e pela democratização da informação e do 

conhecimento, obrigando o setor agrícola nacional a utilizar novos conceitos, 

métodos e técnicas, a fim de atender as necessidades dos consumidores finais, 

fornecendo produtos com qualidade superior, preços mais acessíveis e 

possibilitando maior competitividade no mercado mundial. Os conceitos de 

agricultura de precisão têm despertado, no mundo, interesse muito grande e são 

considerados por alguns autores como a “terceira onda” na agricultura, sendo a 

mecanização com tração animal, a primeira, e a com equipamentos motorizados, a 

segunda (BALASTREIRE, 2000). Atualmente, a agricultura de precisão pode ser 

vista como um sistema integrado totalmente dependente de sistemas eletrônicos, 

mecânicos e computacionais, destinados ao levantamento em campo e em 

condições dinâmicas de um número bastante elevado de dados. Conforme afirmou 

Searcy (1995) o uso extensivo deste grande número de dados exige a utilização de 

sistemas de aquisição e análise dos dados, sistemas computacionais de 

processamento e suporte à decisão e equipamentos automáticos destinados a 

realização de operações em campo. A utilização de um sistema de navegação, 

capaz de fornecer o posicionamento geográfico de uma pessoa e equipamentos no 

campo, é também indispensável para o sucesso da agricultura de precisão (ELIAS, 

1998). Balastreire e Baio (2002) relataram que grandes avanços na agricultura de 
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precisão foram possíveis graças a técnicas eficientes de geoposicionamento, como 

o GPS, além da utilização de tecnologias como o SR e o SIG. 

A agricultura de precisão permite, pelo uso de delimitação de lavouras por 

coordenadas georreferenciadas, um planejamento eficaz do manejo de nutrientes, 

pragas, umidade do solo, plantas daninhas, além de seleção de cultivares em função 

de sua adaptabilidade às diferentes condições identificadas nas áreas cultivadas. A 

expectativa de redução de custos está, principalmente, relacionada ao fato de que 

os insumos agrícolas somente serão aplicados em regiões potenciais que realmente 

necessitam deste (SILVA et al., 2013). 

A utilização desta tecnologia deve-se basear em análises econômicas que 

mostram seus benefícios, como no aumento da produtividade e a redução dos 

custos de produção. Estas informações fazem com que o gestor agrícola sinta estes 

benefícios e utilize corretamente sua frota agrícola e seus métodos de utilização 

evitando a trafegabilidade desnecessária originada por manobras e/ou aplicações 

erroneamente planejadas. Balastreire (2000) diz que, embora se acredite que exista 

um potencial dessa tecnologia para reduzir o impacto ambiental das atividades 

agrícolas, não existe, ainda, dados suficientes para serem quantificados os 

benefícios provenientes do uso dessa tecnologia. 

Há alguns anos a agricultura de precisão vem sendo adotada em países 

tecnologicamente mais desenvolvidos como os Estados Unidos, Canadá e Europa, 

com retorno econômico bastante significativo, dentre estes países mencionados os 

Estados Unidos é o país que mais utiliza este tipo de tecnologia (SILVA et al., 2013). 

No Brasil, a agricultura de precisão está sendo muito bem aceita por 

produtores tecnicamente qualificados, que estão dispostos a encarar mudanças sem 

resistência, este público faz seu planejamento financeiro e trabalha seus custos e os 

benefícios econômicos resultantes da adoção desse sistema de produção. Contudo, 

as análises e a percepção dos usuários apontam para uma relação custo-benefício 

bastante favoráveis. Obter informações sobre a viabilidade econômica da agricultura 

de precisão é essencial para a adoção desta nova técnica pelos agricultores (silva 

et al., 2013). 
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2.4 Benefícios da agricultura de precisão 

 

A agricultura de precisão consiste de um conjunto de técnicas que envolvem 

máquinas, equipamentos, softwares e pessoal especializado, com o objetivo de 

prover benefícios a propriedades agrícolas por meio de uma ferramenta mais 

apurada no que diz respeito ao gerenciamento agrícola, colocando a disposição 

tecnologias que proporcionam informações capazes de transformar a atividade 

agrícola em empresarial. Nesta lógica de atuação, há necessidade de profissionais 

com visão holística, capazes de inter-relacionar todas as informações que envolvem 

a agricultura (FOCHT; ROLOFF; SCHIEBELBEIN, 2004). 

As técnicas empregadas na agricultura de precisão têm por finalidade utilizar 

ao máximo todos os recursos e ferramentas disponíveis, de modo que se obtenha a 

minimização dos custos associados aos incrementos de produtividade, o que no 

balanço final resultará em lucro para a propriedade agrícola. 

Dificilmente consegue-se solucionar (ou minimizar) um problema sem que se 

conheça sua(s) causa(s) (MALAVOLTA, 1980). Assim, para que possa planejar e 

implementar adequadamente técnicas para resolução de problemas e que resultem 

oportunamente em incrementos de produtividade, se faz necessária a caracterização 

da área trabalhada. Para tanto, lança-se mão de diferentes metodologias de 

caracterização, tal como a malha de amostragem, proposta por Roloff e Focht 

(2002). 

A agricultura de precisão vem se destacando e trazendo benefícios dia a dia 

no cenário agrícola como uma forma de gerenciamento e manejo de lavoura, isso 

graças aos recursos de ferramentas existentes que permitem a identificação das 

culturas, solos, direcionamento de trabalho, variabilidade entre outros atributos da 

lavoura. Molin (1998) menciona a importância do sistema GPS para a agricultura de 

precisão e a evolução desta ferramenta para a obtenção de dados nas áreas 

agrícolas. 

O foco principal da agricultura de precisão nestas áreas, está na aplicação do 

conceito de utilização de técnicas e estratégias que visem minimizar perdas, com o 

uso da precisão dessa tecnologia, que permite a aplicação e localização de recursos 

com o mínimo de erro. Assim, os sistemas de manejos tradicionais, com o ineficiente 

tratamento da variabilidade de fatores que afetam a produção (fertilidade, umidade, 

controle fitossanitário) pela média de extensas áreas de produção, podem dar lugar 
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a estratégias econômicas e ecologicamente mais eficientes (ZAMBOLIM; 

CONCEIÇÃO; SANTIAGO, 2008). 

 

2.5 GNSS no auxílio às operações mecanizadas 

 

Num contexto mais amplo a aplicação de GNSS na agricultura está 

intimamente associada com os conceitos de agricultura de precisão (AP), que 

preconiza a gestão das lavouras considerando a sua variabilidade espacial. No 

entanto, para muitos autores, aplicações mais específicas de GNSS também são 

associadas à AP, como é o caso dos sistemas de orientação e direcionamento. 

A busca pela redução dos custos de produção está diretamente relacionada 

com a necessidade de reduzir o desperdício de insumos agrícolas. Neste contexto o 

surgimento do GNSS proporcionou uma melhoria da orientação das máquinas 

dentro da lavoura. O sistema pioneiro neste conceito foi a barra de luz, responsável 

por introduzir o GNSS em operações mecanizadas. Mais recentemente surgiu o 

conceito de piloto automático, que utiliza sinal de GNSS e recursos auxiliares para 

atuar diretamente na direção do veículo agrícola e definir o seu percurso. 

Segundo Kocher (2000) o cultivo mecânico, aplicação de herbicidas, 

semeadura e colheita são operações onde o uso de sistemas de orientação 

proporciona maiores benefícios devido à significativa redução das sobreposições e 

das falhas. De acordo com Morgan (1997) o uso do GNSS na AP não está limitado 

apenas em determinar o posicionamento de um veículo no campo, como monitorar 

produtividade, por exemplo, mas pode ser utilizado também para auxiliar na 

orientação de um veículo em uma operação agrícola. Nos últimos anos foi crescente 

o aumento de sistemas de orientação baseados na tecnologia de DGPS, devido à 

necessidade de melhoria na qualidade das operações de campo.  

O operador de veículos agrícolas como o trator e o pulverizador 

auto-propelido se concentra em dirigir corretamente para evitar sobreposição das 

linhas de cultivo, o que aumenta muito a sua fadiga. Os sistemas de orientação 

desempenharam um papel fundamental no desenvolvimento da agricultura 

mecanizada. Sistemas baseados em GNSS com barra de luz foram introduzidos nas 

operações mecanizadas no final dos anos 1990 e rapidamente se tornaram uma 

prática padrão para muitos produtores e operadores (LOWEMBERG DEBOER, 

2004). No Brasil a aviação foi pioneira na utilização de GNSS para aplicações 
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agrícolas, com barras de luz substituindo os sistemas de orientação visual com 

bandeiras (MOLIN, 1998). 

 

2.5.1 Correções diferenciais 

 

De acordo com Machado (2008), o posicionamento diferencial foi concebido 

para contornar a degradação do sinal obtido com um posicionamento absoluto, 

causada principalmente quando a técnica de segurança denominada de 

disponibilidade seletiva ou S/A encontrava-se ativada. Na concepção básica do 

sistema de correção diferencial são necessários pelo menos dois receptores, 

estando um na estação de referência, georreferenciada, onde são geradas as 

correções diferencias e outro receptor móvel, utilizado na navegação. Isto permite 

conhecer a diferença entre a posição obtida através do receptor de GPS base e a 

posição real do equipamento, possibilitando a correção do erro deste aplicado a 

aquele utilizado na navegação. A correção diferencial pode ser realizada após a 

coleta dos dados, ou em tempo real. No primeiro caso, é necessário um software de 

pós-processamento e registros de dados simultâneos para ambos os receptores. 

Para operações em tempo real o receptor base deve enviar imediatamente para o 

receptor móvel o sinal de correção diferencial, o que pode ser obtido via estações de 

rádio terrestres, pelo uso de satélites de comunicação ou por sinais de telefone 

(LIMA, 2006). Segundo Krueger (2004) os métodos de posicionamento diferencial 

subdividem-se em Real Time Kinematic - RTK, GPS Diferential - DGPS, Precise 

DGPS e Wide Area DGPS. A correção diferencial RTK (Real Time Kinematic) é 

produzida a partir de uma base fixa, que corrige o posicionamento dado pelo sinal 

dos satélites e repassa ao receptor móvel, ambos de dupla frequência, via 

comunicação de rádio em ondas UHF, garantindo uma acurácia estática no 

posicionamento, em torno de 0,02 m (HARBUCK, 2006). 
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Figura 1 – Exemplo de funcionamento do sistema de correção de sinal RTK-GPS 

Fonte: John Deere Brasil 

 

No sistema DGPS são calculadas correções diferenciais para o código C/A ou 

o código suavizado pela portadora (MACHADO, 2008). A acurácia alcançada nas 

correções do código C/A pode ser de 1 a 5 m, com o S/A desativado. Já para 

correção do código suavizado pela portadora, a acurácia obtida é inferior a 3 m. O 

decréscimo da acurácia em função da distância da base de referência ocorre a uma 

taxa de 10 ppm, o que equivale a 1cm por quilômetro (HOFMANN et al., 1994). 

O “Wide Area DGPS” ou “Satellite-based Augmentation System” - SBAS 

opera com rede de estações de referência fixadas em diversas regiões e 

disponibiliza o sinal geralmente em grandes distâncias. São sistemas que empregam 

correções para cada satélite, derivadas de observações de uma rede global de 

estações de referência. O sinal SBAS é distribuído via satélite de comunicação 

geoestacionário, específico para este fim. O sistema utiliza satélite de comunicação 

e estações de referência de longo alcance. Os sinais públicos mais conhecidos são 

o Wide Area Augmentation System (WAAS) dos EUA, o Euro Geostationary 

Navigation Overlay Service (EGNOS) da Europa (alguns satélites desses sistemas 

cobrem território brasileiro, porém com baixa acurácia), “Japanese Multi-function 

Transportaton Satellite Augmentation System” – MSAS, do Japão e GPS Aided GEO 

Augmented Navegation - Gagan da Índia (SEGANTINE, 2005; MONICO, 2007). 

Existem também alguns sinais DGPS privados, como é o caso da OmniStar® e 

Starfire®, com o sinais em dois níveis de acurácia: VBS e HP e SF1 e SF2, 

respectivamente. 
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Figura 2 – Funcionamento de receptores GPS sobre máquinas agrícolas 

Fonte: John Deere Brasil 

 

Segundo Ehsani et al. (2002), a tecnologia de GNSS com correção diferencial 

fez com que o conceito de agricultura de precisão (AP) ficasse mais atrativo para a 

comunidade agrícola. Essa tecnologia viabilizou o uso de sistemas de orientação 

automáticos na agricultura (GAN MOORE E CLARK, 2001). 

 

2.6 Sistemas de Auto Direcionamento 

 

O desenvolvimento dos sistemas de direcionamento ocorre após o 

desenvolvimento e popularização dos Sistemas de Navegação Global por Satélites 

(GNSS), na década de 1990. O sistema GPS teve sua constelação de satélites 

formada em 1993, sendo que este sistema foi projetado de modo que a qualquer 

momento e em qualquer lugar do planeta existam ao menos quatro satélites acima 

do plano horizontal do observador (BLITZKOW, 1995).  

Os sistemas de direcionamento automático representaram o passo seguinte 

nesse processo evolutivo das tecnologias do GNSS na agricultura. Assim surgiram 

os sistemas de piloto automático, que dirigem o veículo ao longo dos percursos em 

campo. No entanto o operador do equipamento ainda precisa fazer as manobras de 

cabeceira. 

Ao manejar uma máquina agrícola, o condutor dispensa grande atenção ao 

que visualiza ao seu redor e tenta constantemente reduzir o erro entre passadas 
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durante a operação. Ao longo da modernização da agricultura, diversas tentativas 

foram realizadas com mecanismos e recursos que utilizavam correntes, 

transmissões via rádio, uso de demarcações no campo e mesmo uso de seres 

humanos como marcadores no campo (“bandeirinhas”) onde se obteve parcial 

sucesso devido a eventuais limitações que reduziam ou inviabilizavam o uso em 

tempo integral durante o trabalho no campo (BAIO; ANTUNIASSI, 2003). 

Já exposto por Baio e Antuniassi (2008), que uma inovação no sistema de 

direcionamento, foi o desenvolvimento da automatização do direcionamento do 

veículo agrícola por meio de processadores eletrônicos lidados ao DGPS, este 

sistema de orientação e o DGPS são ligados diretamente ao controlador eletrônico 

do veiculo que controla o sistema de direção, por meio eletro hidráulico, realizando 

todas as coordenadas informadas de trafegabilidade, diminuindo o esforço do 

operador, manobras desnecessárias e aumentando a precisão de operação. 

O monitor de direcionamento por barra-de-luz foi a ferramenta pioneira no 

auxilio a orientação automática para o operador de máquinas e equipamentos 

agrícolas, formado por pequenas lâmpadas coloridas que orientam o operador a 

seguir o melhor caminho sobre o talhão, porém com o avanço de tecnologia surgiu o 

direcionamento por monitor eletrônico composto por uma tela que ilustra, ou simula, 

um veículo e o percurso que deve ser seguido durante a operação, este percurso a 

ser seguido pode ser ilustrado na tela por um corredor virtual ou por uma linha 

imaginária disposta à frente do veículo (JOHN DEERE, 2014), como podemos ver na 

figura 03.  

 

 

Figura 3 – Monitor de direcionamento em formato de barra de luzes 

Fonte: John Deere Brasil. 

 



26 

 

Um receptor GPS calcula a posição da máquina medindo a distância entre o 

receptor da máquina e os satélites em órbita no campo de visão acima desta. Cada 

satélite emite, de forma contínua, informações de sua posição e um sinal de tempo 

para sincronismo. Assim, o receptor determina o tempo que o sinal leva para 

percorrer a distância entre o satélite e o receptor e determina a nova posição do 

veículo (JOHN DEERE, 2014). 

Em período mais recente, surgiram no mercado sistemas comerciais 

automáticos de orientação em faixas paralelas, utilizando sinal GNSS para governar 

válvulas hidráulicas que controlam o esterçamento dos rodados direcionais das 

máquinas (MOLIN et al., 2006). Esses sistemas são mais independentes de ação e 

eventuais erros humanos podem acontecer durante o direcionamento (OLIVEIRA, 

2009) e apresentam maior precisão na definição de larguras entre passadas e rápida 

definição de rumo que a máquina deve assumir a cada momento sobre o talhão 

onde está operando. Os denominados pilotos automáticos proporcionam com que a 

máquina tenha maior eficiência operacional e qualidade nos percursos mesmo em 

períodos noturnos (MOLIN et al., 2006). Assim, o surgimento dos pilotos automáticos 

eletro hidráulicos exigiu avanço na qualidade de sinal GPS disposto aos receptores 

de sinal, visando boa precisão sobre operações com maior exigência, tais como, 

preparo de solo sobre culturas perenes ou semiperenes e semeaduras com 

pequenos espaçamentos entrelinhas, surgindo assim o sinal diferencial. 

Embora os sistemas DGPS ofereçam ao primeiro instante grande precisão e 

rapidez em correção do posicionamento da máquina no campo, durante a 

comunicação entre os receptores e satélites, as denominadas pseudodistâncias são 

afetadas por diversos tipos de erros, tais como: erros dos relógios dos satélites, 

erros dos relógios dos receptores e erros das efemérides (órbitas dos satélites) 

(MARQUES, 2000). Na superfície terrestre, outros erros como multicaminhamento, 

devido a barreiras ou espelhamento do sinal, erros na recepção do sinal devido a 

sombreamento por barreiras próximo a máquina e erros referentes a ruídos no 

receptor podem afetar a precisão de funcionamento e causar distorções nas larguras 

de trabalho em solo. Assim, os erros na medição do posicionamento, bem como os 

erros chamados ambientais relativos a condições de relevo, presença de 

sombreamento como árvores ou construções na linha de horizonte dos receptores 

podem interferir significativamente nos resultados de desempenho dos pilotos 
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automáticos DGPS afetando sua precisão e podendo os tornar inúteis em algumas 

situações (ALBUQUERQUE E SANTOS, 2003). 

De acordo com Baio e Antuniassi (2003), todo este conjunto de técnicas 

empregado à agricultura de precisão permite o gerenciamento localizado e 

detalhado da propriedade, recursos, custos e otimização do maquinário, o que existe 

de mais recente no mercado de precisão é o sistema de correção de sinal RTK (Real 

Time Kinematic) para a informação do posicionamento, onde um GPS é disposto em 

um ponto de coordenadas conhecidas, chamado de ponto base, este é responsável 

por enviar o sinal de correção via ondas de rádio para o GPS que é colocado no 

veículo. 

 

2.7 Tráfego controlado 

 

A constante tecnificação dos meios de produção vem interferindo no setor 

agrícola com grande frequência, principalmente pelo tráfego intenso de máquinas 

nas lavouras. Hadas (1987) constatou que o tráfego de máquinas pesadas no solo 

proporciona a redução na infiltração de água, condutividade hidráulica, porosidade e 

aeração, e um consequente aumento de sua densidade e da resistência oferecida 

ao desenvolvimento dos sistemas radiculares, resultando em baixa produtividade 

agrícola nesses solos compactados. Uma técnica para mitigar tais problemas seria o 

controle de tráfego com o posicionamento acurado e precisamente paralelo das 

máquinas agrícolas trafegando nas lavouras. 

Trafego Controlado é um método comprovado de melhoria da produção de 

culturas, que ajuda a prevenir a ocorrência futura de compactação subsuperficial do 

solo. O sistema também pode resultar em menores custos operacionais e maiores 

benefícios ambientais através de solos menos compactados. Tambem reduz a 

erosão e melhora a estrutura hídrica do solo, potencialmente levando a uma menor 

emissão de gases com efeito de estufa e melhorar a eficiência do uso de 

fertilizantes.  Todas as máquinas usam trilhas ou faixas permanentes com o mesmo 

ajuste de bitola. 

Experimentos realizados com o uso do tráfego controlado em lavouras de 

grãos pela Aciar (1998), na Austrália, mostraram como resultados solos com menor 

resistência ao desenvolvimento do sistema radicular das plantas e maior capacidade 

de infiltração de água em comparação ao tráfego normal, com um consequente 
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aumento na produtividade de 16% maior em grãos comparado ao manejo 

convencional. Com relação à redução de danos causados às culturas pelo tráfego 

de máquinas, Abidine et al. (2002) realizaram um experimento em uma lavoura de 

tomates e constataram que uma redução de 2,5 cm na distância entre o órgão ativo 

de um implemento e a linha da cultura implicaram um dano de 4% nas plantas de 

tomate. 

No que tange ao tráfego controlado, além do ajuste de bitolas e padronização 

de espaçamentos, são necessárias algumas ferramentas que garantam que os 

rodados trafeguem na área destinada ao tráfego, contribuindo para operações 

perfeitamente paralelas e que não dependam exclusivamente da habilidade do 

operador. O equipamento conhecido como barra de luzes foi o primeiro a incorporar 

o direcionamento de veículos agrícolas com sinal GNSS (BAIO &ANTUNIASSI, 

2008).  

A barra de luzes consiste em um conjunto de sinais luminosos dispostos à 

frente do operador da máquina ou veículo, ligado a um processador que recebe a 

informação de posicionamento de um receptor GNSS. Contudo, a tecnologia evoluiu 

para a automatização da barra de luzes, surgindo os sistemas onde o 

direcionamento do veículo é feito por um motor auxiliar ligado a direção ou por ação 

direta no sistema hidrostático de direcionamento, governado pela informação de 

trajetória gerada por um receptor GNSS. 

Para os fabricantes de máquinas agrícolas, a rápida adoção dos sistemas 

automáticos de orientação nos anos recentes, apesar do custo de implantação, pode 

ser explicada por vários fatores, como aumento da produtividade no campo, da 

capacidade operacional, especialmente em condições de baixa visibilidade, redução 

do uso de insumos e diminuição da fadiga do operador, o que garantiria um retorno 

rápido do investimento (GAN-MOR & CLARK, 2001; SILVA et al., 2007). 

Entretanto, o nível de sofisticação desta tecnologia, que está diretamente 

relacionado ao custo do equipamento, não precisa necessariamente ser o mesmo 

em todos os ramos da agricultura, e também não é o mesmo em todos os modelos e 

marcas de sistemas de orientação existentes no mercado. Assim, deve-se qualificar 

tais equipamentos e para isso é necessário medir o erro de paralelismo desses 

sistemas e conhecer o nível de desempenho oferecido, no intuito de melhor adequar 

o equipamento às necessidades do usuário, contribuindo para um uso racional da 

tecnologia, com otimização da relação entre custo e benefício. 
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Alguns autores já utilizaram diferentes metodologias para medir esses erros 

de paralelismo (MOLIN et al., 2002; ANTUNIASSI & Baio, 2004; EHSANI et al., 

2002; GAN-MOR et al., 2007) e inicialmente fizeram uso de marcas físicas que 

pudessem registrar os desvios de paralelismo ao longo da trajetória, porém para 

condições reais de um tráfego agrícola tais métodos tornaram-se complexos e 

passíveis de erro. Posteriormente, passou-se a fazer o registro de coordenadas ao 

longo do trajeto, tendo como referência um GNSS com sistema de correção RTK 

(Real Time Kinematic), com maior acurácia que o sinal do sistema sendo avaliado. 

 

2.8 Semeadura de precisão 

 

Dentre as estratégias e técnicas para o aumento de produtividade de gãos, 

um conceito que vem ganhando força é a variabilidade espacial e quantitativa de 

sementes por hectare. Fatores estes que somente são possíveis de serem 

alcançados com equipamentos de alta tecnologia para variação de sementes por 

hectare e também o correto posicionamento longitudinal das sementes na linha de 

plantio. Além destes fatores, o paralelismo entre as passadas da semeadora nas 

entre linhas de semeadura também é de fundamental importância. De acordo com 

experimentos de campo realizados, obtive-se um aumento médio de 5 linhas 

paralelas por hectare plantado com a utilização de piloto automático durante o 

processo de semeadura. 

De acordo com (GAVIRAGHI et al., 2014; NUMMER, 2011) o processo de 

semeadura é uma das operações que requer alta precisão em sua execução É nesta 

etapa em que ocorre a distribuição ideal de sementes, de acordo com os padrões 

recomendados para a cultura, a fim de evitar a competição intraespecífica (SANTO 

et al., 2008). 

Um dos meios de se verificar a qualidade na semeadura é através do 

coeficiente de variação (CV) entre plantas na linha de semeadura. O CV permite 

quantificar o desempenho obtido, bem como identificar as causas das falhas na 

semeadura e o seu o impacto sobre a produtividade da cultura. Diante disso, o 

presente trabalho teve por objetivo mensurar as perdas na produtividade em função 

da uniformidade (coeficiente de variação) de distribuição longitudinal de plantas de 

milho (GAVIRAGHI et al., 2014). 



30 

 

Para alcançar o arranjo espacial ideal de plantas na lavoura, a distribuição 

precisa das sementes na linha de semeadura é tão importante quanto a população 

ajustada de plantas. Ou seja, é possível existirem situações de população ideal de 

plantas ter sido alcançada, mas ainda persistirem plantas mal distribuídas, plantas 

duplas e plantas falhas. Estas situações resultarão em plantas dominadas em 

subutilização dos fatores produtivos. A desuniformidade no espaçamento entre 

plantas determina a existência de plantas com vigores e potenciais produtivos 

distintos, devido à competição entre elas, resultando na dominância de uma sobre a 

outra (HÖRBE, 2013). 

 

2.9 Sistemas de informação geográfica 

 

2.9.1 CR CAMPEIRO 7 

 

O sistema CR CAMPEIRO 7 é uma ferramenta que teve a sua origem a partir 

da década de 1990, dentro de um projeto de extensão e tem como objetivo levar ao 

produtor, a profissionais e estudantes da área de ciências agrárias, entre outros, 

tecnologias e aplicativos de informática utilizados na gestão rural, sendo que todo o 

ciclo da agricultura de precisão pode ser desenvolvido no ambiente de operação do 

programa, desde o mapeamento da área da lavoura, a estruturação da malha de 

amostragem de solos, a elaboração de mapas de fertilidade, a geração de arquivos 

de aplicação de insumos a taxa variada na lavoura e até a interpretação de mapas 

de produtividades, gerados por colheitadeiras equipadas com monitores de colheita 

(GIOTTO, 2013). 

O CR CAMPEIRO 7 é um software nacional, desenvolvido em uma 

universidade federal. Essa formatação permite a transferência da tecnologia para a 

sociedade interessada, seja pela disponibilidade do programa, através de cursos de 

treinamento para produtores e profissionais. Este sistema é constituído também por 

tecnologia móvel com interface de GPS e de transmissão celular GPRS embarcada 

em Pockets - PC, Smartphones e Netbooks, para levantamento de dados a campo, 

seja o mapeamento de talhões como a coleta de pontos de amostragem, abertura de 

mapas e imagens georreferenciadas (GIOTTO, 2013). 
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Réquia (2013), cita que o CR CAMPEIRO 7 possui os seguintes objetivos:  

 Informatização de produtores rurais no que tange à disponibilidade de 

sistemas aplicativos de gestão agropecuária através de cursos de 

treinamento e de capacitação; 

 Informatização de técnicos que atuam em planejamento, consultoria e 

assistência no meio rural, com sistemas relativos às suas áreas de 

formação profissional;  

 Disponibilidade de instrumentos de gestão informatizada, em sistema 

coorporativo, para empresas de fomento, integração agropecuária, 

cooperativas e agroindústrias;  

 Disponibilidade de sistemas técnicos e gerenciais de aplicação no 

agronegócio, para professores e alunos de cursos de formação 

profissional e afins a área rural. 

O programa atualmente encontra-se na versão 7.32 e para ter acesso ao CR 

CAMPEIRO 7, é preciso fazer um curso presencial ou na modalidade a distância 

(EAD), ministrado pelo Laboratório de Geomática da Universidade Federal de Santa 

Maria. 

O programa é disponibilizado para interessados mediante um curso o 

treinamento EAD, nessa opção, são repassados materiais didáticos como apostilas 

e vídeos tutoriais de funções do programa, que ensinam e exemplificam o modo 

operacional e as aplicações. Esse curso, que tem uma duração de 240 horas, é 

desenvolvido em um período de cinco meses, a cada semana é disponibilizado 

novos materiais online (GIOTTO, 2013). 

Pires et al. (2013), cita que na estrutura operacional do CR CAMPEIRO 7, 

optou-se por manter suas características originais e adaptá-las ao ambiente virtual 

de educação – Moodle, assim, o sistema permite o mesmo padrão de capacitação 

que pode acontecer no formato presencial também no virtual e com a efetivação do 

EAD, o Sistema CR CAMPEIRO 7 destaca-se por ser utilizado no ensino como 

material didático de diversas disciplinas curriculares em áreas como agricultura de 

precisão, geoprocessamento, topografia e gestão rural. 
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2.9.2 APEX® 

 

O Apex® é um programa computacional com ferramentas SIG (Sistemas de 

Informações Geográficas) de gerenciamento de mapas, equipamentos e 

informações coletadas em campo, incluindo algumas ferramentas de gerenciamento 

da frota agrícola. O programa permite planejar, criar e editar linhas de orientação 

para sistemas de piloto automático, bem como a posterior comparação das linhas 

planejadas com a tarefa realizada em campo. Permite ainda manipular dados 

gerados em campo, tais como mapas de produtividade, aplicação e rendimento 

operacional de equipamentos agrícolas (JOHN DEERE, 2014).  

O programa permite também gerenciar custos e rastreabilidade associados a 

variáveis como talhões, culturas, variedades, produtividade, máquinas, fertilizantes, 

agroquímicos, dentre outros (JOHN DEERE, 2014). 

 

 



3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Caracterização da área de estudo 

 

O presente estudo foi desenvolvido em uma fazenda produtora de soja e 

milho no município de Santa Carmem, no Estado do Mato Grosso, a Figura 4 

representa sua localização no mapa. 

 

 

Figura 4 – Localização do município de Santa Carmem - MT. 

Fonte: Prefeitura Municipal Santa Carmem, 2014. 

 

O município possui uma área de 3.920,77 km². Localiza-se a uma latitude 

11º54'46" Sul e a uma longitude 55º13'34" Oeste. 

O solo predominante é Latossolo Vermelho Amarelo distrófico, textura média, 

Latossolo Vermelho Amarelo Escuro distrófico e Areias Quartzosas distróficas, 

relevo plano suave ondulado (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM, 

2014). 

O clima é Tropical chuvoso, com tendência a concentração das chuvas no 

verão entre os meses de Outubro a Março e estação seca entre Maio a Setembro. A 

temperatura média anual é de 30°C. 
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A propriedade rural onde foram realizados os experimentos tem área total de 

2400 ha, a Figura 5 identifica a área de estudo, talhão com 294 há. Nesta área foram 

coletados os dados e feitos os experimentos do trabalho realizado. O ingresso na 

agricultura de precisão na fazenda se deu com a utilização do piloto automático e 

sinal de correção SF2. Alguns anos mais tarde, foi implantado na fazenda, o sistema 

de correção de sinal RTK. 

Suas coordenadas são: Latitude -12° 05’ 31601760” Sul ; Longitude -55° 18’ 

36128880” Oeste, e altitude média de 435 m. 

 

 

Figura 5 – Localização da propriedade rural no município de Santa Carmem – MT. 

Fonte: Adaptado a partir de Google Maps, 2014. 

 

3.2 Máquinas e equipamentos utilizados 

 

Para a realização do trabalho utilizou-se conjunto de semeadura mecanizada 

composta pelo item abaixo: 

 Trator marca John Deere modelo 8335R com 335CV de potencia nominal, 

equipado com sistema integrado de piloto automático RTK. 

No sistema integrado de piloto automático o controle do direcionamento do 

rodado do veículo é feito por um conjunto de componentes eletrônicos e hidráulicos 

integrados no seu sistema de direção e é desenvolvido especificamente para 

determinado modelo de equipamento. O sistema integrado é, a priori, mais acurado 
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que o sistema universal, uma vez que o tempo de resposta é menor e a atuação se 

dá diretamente no comando da direção, sem interagir com componentes entre o 

volante e este comando, de acordo com a Figura 06. 

 

 

Figura 6 – Componentes eletro-hidráulicos que formam o sistema de piloto 
automático integrado: (1) sensor de posição, (2) controladora eletrônica, (3) sensor 
de ângulo das rodas, (4) válvula eletro-hidráulica. 

Fonte: John Deere Brasil. 

 

O sensor de posição da direção é composto, de fato, por dois sensores que 

monitoram a posição da coluna de direção funcionam como sensor e atuador do 

desarme que ocorre mediante a movimentação da coluna de direção. Os dois 

sensores de posição estão localizados na coluna de direção, na base de montagem 

da mesma, indicado na Figura 07. Eles enviam um sinal duplo digital à controladora 

para determinar a posição da coluna de direção acionando assim o desarme do 

sistema de piloto automático. 

 

 
Figura 7 – Sensor de posição do volante do sistema de piloto automático integrado. 

Fonte: John Deere Brasil. 
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O controlador do sistema faz a interface eletrônica entre o piloto automático e 

o sistema de direção do trator e é alimentada pela tensão da bateria de 12V. É 

montado atrás do assento do operador, ligado por meio de cabos elétricos aos 

outros componentes do sistema e se comunica via portas seriais. Toda a informação 

dos sensores é concentrada no controlador que, de acordo com o programa em 

memória, define o estado dos pontos de saída conectados a atuadores que 

retransmitem os comandos gerados no software do piloto automático aos 

componentes eletro-hidráulicos que formam o sistema. 

O sensor de ângulo das rodas é um potenciômetro que age como um sensor 

de posição para as rodas dianteiras, montado sob a lateral esquerda do chassi do 

trator. O fluxômetro gera um sinal de posição com base na direção do fluxo de óleo 

hidráulico nos cilindros de direção, indicado na Figura 08. 

 

 

Figura 8 – Sensor de ângulo das rodas. 

Fonte: John Deere Brasil 

 

A válvula de direção eletro-hidráulica (EH), indicada na Figura 09, está 

localizada abaixo da parte frontal da cabine, diretamente atrás do volante e acima do 

motor. Ela é comandada para executar as curvas à direita e esquerda. O sensor de 

ângulo de roda do trator percebe a posição da roda dianteira e comunica a 

controladora, que envia uma corrente elétrica para a válvula de direção EH para 

corrigir o caminho do veículo em relação ao caminho desejado, conforme 

determinado pelo software do piloto automático. 
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Figura 9 – Válvula de direção eletro-hidráulica (A). 

Fonte: John Deere Brasil 

 

 Semeadora marca John Deere modelo DB50, com 30 linhas espaçamento 

50 cm entre linhas, equipamentos utilizados para a realização do trabalho, 

conforme visto na Figura 10. 

 

Figura 10 – Semeadora John Deere DB50. 

Fonte: Goehl, 2014. 

 

 Receptor de posição GNSS  

 

Este equipamento recebe sinal de satélites GPS e o Sistema Orbital Global de 

Navegação por Satélite (GLONASS), além do sinal da John Deere utilizado neste 

teste de campo fornecido pelos satélites INMARSAT e sinal de correção RTK 

enviado pela base RTK instalada na fazenda, de acordo com a Figura 11. 
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Figura 11 – Receptor StarFire® 3000. 

Fonte: John Deere Brasil, 2014. 

 

 Terminal Virtual (Monitor) com processador marca John Deere modelo 

GS3 2630, conforme Figura 12. 

 

 
Figura 12 – Monitor John Deere GS3 2630. 

Fonte: John Deere Brasil, 2014. 

 

 Na Figura 13, pode-se visualizar a Base RTK composta por Receptor de 

posição SF3000 e Rádio RTK com frequência de 900MHz.  
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Figura 13 – Base RTK montada em campo. 

Fonte: John Deere Brasil, 2014. 

 

Foi ainda instalado na semeadora, um conjunto de monitor e receptor com 

sinal RTK, utilizando as mesmas coordenadas das linhas de orientação do trator. 

Este conjunto foi montado com o intuito de visualizar em tempo real o deslocamento 

da semeadora em relação a linha projetada, como visto na Figura 14. 

 

 

Figura 14 – Receptor montado na semeadora. 

Fonte: Goehl, 2014. 
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3.3 Metodologia 

 

Para a mensuração das passadas da semeadora, foram demarcadas 5 

espaçamentos iguais de 146m cada um com o uso de estacas fixadas no solo. A 

distância total percorrida pela máquina em cada linha foi de 830metros. Este método 

foi utilizado com o intuído e medir fisicamente o erro lateral entre cada uma das 

passadas do conjunto durante a semeadura, na mesma localização como mostra a 

Figura 15. 

 

 

Figura 15 – Ilustração das demarcações no solo. 

Fonte: Goehl, 2014. 

 

As estacas foram colocadas no solo com distancia de 146 metros entre elas. 

Respeitou-se uma distancia de 50 metros no inicio de cada passada, suficiente para 

o alinhamento total do equipamento com relação a linha de semeadura desejada. 

Essa distancia foi utilizada como parâmetro para não interferir na qualidade dados. 

 

 



4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Análises dos resultados 

 

Ambos os equipamentos, trator e semeadora, estavam equipados com 

monitor e receptor já caracterizados anteriormente. Em ambos foram inseridas as 

coordenadas das linhas de semeadura e então realizada configuração específica 

para que fosse possível extrair os dados de precisão e paralelismo, ou seja, a 

comparação entre o planejado e o executado. Para este processamento dos dados, 

foi utilizado o software APEX®, onde foi possível mensurar o erro lateral das linhas. 

Este procedimento foi realizado duas vezes, com diferentes alinhamentos de 

semeadura, sendo o primeiro mantendo o alinhamento de semeadura dos anos 

anteriores. No segundo experimento foram movidas as linhas novas de semeadura, 

para 45 graus em relação às linhas antigas.  

 

4.1.1 Alinhamento zero graus 

 

O primeiro experimento foi realizado utilizando alinhamento de zero graus 

(mesmo alinhamento) em relação às linhas antigas de semeadura, ou seja, linhas da 

safra anterior. Este alinhamento ou sentido de plantio, tradicionalmente é criado 

utilizando os pontos mais extremos de cada talhão, visando ter as linhas mais longas 

possíveis. Com isso tem-se uma redução na quantidade de manobras nas 

cabeceiras e maior aproveitamento da capacidade operacional das máquinas. 

Utilizando sempre o mesmo sentido de plantio e as mesmas linhas, tem-se maior 

aproveitamento residual das culturas anteriores, diminuindo a variabilidade espacial 

da fertilidade, criando uma zona de alta fertilidade nas linhas de plantio. A figura 16 

ilustra a máquina executando a semeadura no mesmo sentido das linhas anteriores 

e ilustra também as estacas utilizadas na demarcação dos pontos de coleta, com 

espaçamento de 146m entre cada uma das estacas. 
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Figura 16 – Alinhamento de Semeadura zero graus. 

Fonte: Goehl, 2014. 

 

Neste método, foram realizadas sete passadas de Semeadura, coletados os 

dados de paralelismo nas máquinas e também realizadas medidas de espaçamento 

no solo com o auxilio de uma trena. 

A tecnologia RTK permite atingir a precisão de até 2.5cm no receptor GNSS 

da máquina. O espaçamento entre linhas utilizado foi de 50 cm, devendo com isso 

se encontrar no solo, larguras entre linhas variando de 47 cm a 53 cm, a qual seria 

considerada uma variação normal e dentro dos parâmetros aceitáveis para 

semeadura com a utilização de sinal RTK. A precisão nas linhas de plantio no solo é 

ligeiramente menor em comparação com a precisão no receptor, devido uma série 

de fatores que vão desde as condições mecânicas do trator e do implemento, 

pressão de inflação dos pneus, acoplamento da máquina até as condições do solo a 

ser realizado o trabalho. Na Figura 17 pode-se observar um exemplo de medição de 

paralelismo. 
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Figura 17 – Medição no Solo. 

Fonte: Goehl, 2014. 

 

Os resultados das medidas de solo e no display da semeadora, para o 

mesmo alinhamento de semeadura podem ser analisados na Tabela 1, onde os 

valores negativos mostram movimentações para a esquerda da semeadora em 

relação a posição do operador e valores positivos mostram movimentações para a 

direita da semeadora em relação a posição do operador do trator. 

 

Tabela 1 – Medições com alinhamento de zero graus. 

Número da Medição 
Medida coletada no solo com trena 
(cm) 

Medida coletada na 
Semeadora 

1 25 -2 

2 24 5 

3 33 -1 

4 50 1 

5 36 -1 

6 23 0 

7 50 0 

8 37 -2 

9 20 -2 

10 48 18 

11 50 6 

12 72 0 

13 37 19 

14 50 17 

15 53 22 

16 57 16 

17 50 17 

18 53 0 

19 30 6 

20 32 7 

21 41 5 
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Número da Medição 
Medida coletada no solo com trena 
(cm) 

Medida coletada na 
Semeadora 

22 35 5 

23 34 4 

24 29 3 

25 49 21 

26 51 19 

27 50 16 

28 44 17 

29 50 17 

30 50 22 

31 50 -6 

32 54 -3 

33 50 -3 

34 52 -2 

35 54 -2 

36 50 3 

37 60 13 

38 52 12 

39 47 13 

40 50 11 

41 50 14 

42 48 5 

Fonte: Goehl, 2014 

 

Com os dados acima, foram gerados gráficos ilustrando a movimentação da 

semeadora, onde podemos perceber que se teve uma variação do movimento lateral 

de 23 cm até 72 cm. O espaçamento entre linhas desejado era de 50 cm. No gráfico 

1 podemos visualizar as medidas realizadas fisicamente no solo com o auxilio de 

uma trena. 

 

 
Gráfico 1 – Medidas no solo com trena. 

Fonte: Goehl, 2014. 
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O gráfico 2 demonstra as medidas coletadas no display da semeadora, 

exatamente nos mesmos pontos de coleta dos pontos coletados no solo. 

 

 
Gráfico 2 – Medidas na Semeadora. 

Fonte: Goehl, 2014. 
 

Neste gráfico podemos perceber que o erro lateral mostrado no monitor da 

semeadora teve picos máximos de 22 cm de erro lateral, coincidindo com os erros 

de 72 cm observados fisicamente no solo. 

Após estes passos, foram processados os dados gravados no display 

montado no trator e também no display montado na semeadora. 

A tela abaixo (Figura 18) mostra os dados gravados no trator, onde as linhas 

em preto são as linhas planejadas e os pontos em azul, são os locais do trajeto real 

do trator. Nesta análise, pode-se observar erro lateral máximo de 3 cm. Este erro 

lateral está dentro dos parâmetros recomendados pelo fabricante. 
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Figura 18 – Trajetória do Trator. 

Fonte: Goehl, 2014. 

 

No processamento do trajeto realizado pela semeadora, pode-se perceber 

grande movimentação lateral para ambos os lados, como ilustra a imagem abaixo, 

mostrando movimentação lateral de 8 cm para a esquerda do operador, como pode 

ser observado na Figura 19. 

 

 
Figura 19 – Trajeto da Semeadora. 

Fonte: Goehl, 2014. 
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Em momento seguinte, ainda na mesma linha de semeadura, pode se 

observar movimentação lateral para a direita, com 16 cm de erro lateral, sendo 

assim movimentação para o lado oposta a imagem anterior, de acordo com a Figura 

20. 

 

 
Figura 20 – Trajeto da Semeadora. 

Fonte: Goehl, 2014. 

 

4.1.2 Alinhamento 45 graus 

 

O segundo experimento foi realizado utilizando linhas de semeadura com 

alinhamento de 45 graus em relação às linhas antigas de semeadura, ou seja, linhas 

da safra anterior. A Figura 21 demonstra uma ilustração com maiores detalhes. 
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Figura 21 – Alinhamento de 45 graus. 

Fonte: Goehl, 2014. 

 

A Figura 22 ilustra a semeadura no sentido de 45 graus em relação as linhas 

anteriores e ilustra também as estacas utilizadas na demarcação dos pontos de 

coleta, com espaçamento de 146m entre cada uma das estacas. 

 

 

Figura 22 – Linhas de Semeadura em 45 graus. 

Fonte: Goehl, 2014. 
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Com este experimento, foram realizadas as mesmas coletas de dados, 

respeitando os mesmos intervalos de distancia de 146m, totalizando 42 pontos de 

coleta. Os resultados das coletas no solo e no monitor da semeadora podem ser 

observados na Tabela 2, onde os valores negativos mostram deslocamentos para o 

lado esquerdo e os valores positivos, deslocamentos para a direita. 

 

Tabela 2 – Gráfico de medidas da semeadora e solo 45 graus. 

Número da medição 
Medida coletada no solo trena 

(cm) 
Medida coletada na 

semeadora 

1 49 -2 

2 48 -1 

3 51 -1 

4 50 0 

5 51 -1 

6 49 0 

7 50 1 

8 52 1 

9 47 2 

10 47 0 

11 48 1 

12 51 0 

13 50 0 

14 51 0 

15 50 1 

16 49 0 

17 50 0 

18 48 -1 

19 52 -1 

20 51 1 

21 50 1 

22 50 0 

23 50 2 

24 49 0 

25 48 -1 

26 49 -1 

27 47 1 

28 50 1 

29 52 -1 

30 53 -2 

31 51 -1 

32 51 1 

33 49 2 

34 51 1 
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Número da medição 
Medida coletada no solo trena 

(cm) 
Medida coletada na 

semeadora 

35 52 2 

36 50 0 

37 49 0 

38 52 -1 

39 50 0 

40 52 -1 

41 48 0 

42 49 -1 

Fonte: Goehl, 2014. 

 

Com base nestes dados, foram gerados os gráficos 3 e 4 ilustrando as 

medições realizadas. 

 

 
Gráfico 3 – Medidas coletadas no solo alinhamento 45 graus. 

Fonte: Goehl, 2014. 

 

Neste gráfico pode se observar que a medida no solo onde a semeadora 

realizou processo de semeadura ficou com espaçamento mínimo de 47 cm e 

máximo com 53 cm.  

O gráfico seguinte mostra os valores coletados no display instalado na 

semeadora. 
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Gráfico 4 – Erro lateral no monitor da semeadora alinhamento 45 graus. 

Fonte: Goehl, 2014. 

 

Neste gráfico de erro Lateral da semeadora, pode se observar que a medida 

teve variação de 2 cm para um lado e 2 cm para o outro lado. 

Foram então processados os dados gravados nos display do trator e no 

display da semeadora, dados estes processados no Software APEX®. 

A linha do trajeto realizado pelo trator mostrou erro lateral máximo de 2 cm, 

conforme mostra a Figura 23. 

 

 

Figura 23 – Erro lateral do trator no alinhamento de 45 graus. 

Fonte: Goehl, 2014. 
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Foram então analisados os dados gravados na semeadora, os quais podem 

ser vistos na imagem abaixo, tendo erro lateral máximo de 3 cm, de acordo com a 

Figura 24. 

 

 

Figura 24 – Dados do trajeto da semeadora com alinhamento 45 graus. 

Fonte: Goehl, 2014. 

 

 

 



5 CONCLUSÕES 

 

Com base nos resultados acima observados pode se notar com clareza as 

diferenças no paralelismo e acurácia da semeadura entre os 2 diferentes sentidos e 

alinhamentos adotados.  

Mantendo o mesmo alinhamento das linhas antigas, deixadas pela 

semeadura da cultura anterior, observaram-se grandes variações em relação ao 

espaçamento desejado que fosse de 50 cm. As variações da semeadora foram de 

22 cm até 72 cm, variações essas que comprometem o paralelismo e repetibilidade 

das linhas ano após ano. Comprometem também, a prática de pulverização e 

aplicação de tratos culturais nas entre linhas de plantio, prática essa que reduz a 

sobreposição de produtos químicos e amassamento da cultura implantada, 

reduzindo o numero de plantas por hectare e consequentemente, reduzindo a 

produtividade por hectare. Estudos apontam que as perdas por amassamento 

durante a pulverização em lavoura de soja podem chegar até 2sc/ha. 

No experimento com as linhas de semeadura cruzadas em 45 graus em 

relação às linhas antigas existentes no talhão, observou-se paralelismo e acurácia 

completamente dentro dos padrões, variando de 47 cm até 53 cm. Estes são valores 

normais e dentro dos parâmetros observados em campo Com esses resultados, é 

possível trabalhar com a pulverização nas entrelinhas de semeadura sem que ocorra 

o esmagamento da cultura implantada, reduzindo os custos de semeadura e 

aumentando a rentabilidade do talhão. 

Na semeadura na transversal, se atinge o modelo teórico com variação de 47 

a 53 cm na variação entre linhas nas emendas da semeadora entre cada passada 

de plantio. Ainda neste modelo de semeadura transversal, criam-se zonas de alta 

fertilidade em todo o talhão e não somente nas linhas de plantio, ano após ano, 

quando utilizado semeadora com sistema de distribuição de fertilizante na linha. 

As causas para estes resultados podem estar associada aos sulcos das 

linhas antigas de semeadura presentes no solo. Possivelmente estes sulcos tem um 

índice de compactação menor em comparação ao solo que está nas entre linhas de 

semeadura, o qual não teve revolvimento há vários anos consecutivos. Para a 

comprovação destes fatos de compactação, estudos e análises de compactação de 

solo seriam necessários. Em talhões e áreas onde antes da semeadura foram 
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realizados trabalhos de correção do solo e posterior gradagem, estas variações não 

são observadas.  
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