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Uso da agricultura de precisão para melhorar e maximizar o uso 
das plantas de cobertura e a eficiência do sequestro de carbono





“Sistemas Inteligentes” ...

Algoritmos 
integrando dados



Planta é o melhor sensor!



Agricultura de Precisão Clássica!

Preocupação principal: Variabilidade Química



Em se tratando de CARBONO... mesmo o melhor talhão vai ter variabilidade!

Toda quebra de paradigma gera desconforto...

Impacto 
ambiental e 
econômico



“Capricho”... 
significa também o ato de teimar e insistir em algo

Melhoria na MO
12% ao ano







“Uma lavoura sem palha e RAIZ não merece 
receber tecnologia alguma!”



PALHA 
“O melhor 
herbicida”



“Gestão da água na lavoura...”



”O importante não é a quantidade de 
dados e sim quais os dados que 

realmente importam!”



Fonte: Silva & Santi, 2015 (Dados não publicados)

“Maior problema é a perturbação biológica”

Variabilidade de Minhocas





Fonte: Pazzinato, F.; (2021) 



“Influência da distribuição da palha de trigo sobre 
a produtividade da cultura da soja” 

Fonte: Santos & Santi, 2019 (dados não publicados) 

Fazer o básico bem feito...

≠ 7,0 sc/ha



Qual a melhor cobertura para se obter altas produtividades?



Cultura da aveia branca cv. Fronteira

QUAL A VARIABILIDADE ESPACIAL DE PALHA 
NA LAVOURA?

Cultura do centeio

Fonte: Della Flora et al., 2018 (Dados não publicados)



VARIABILIDADE DE PALHA GERA 
VARIABILIDADE NA CICLAGEM DE NUTRIENTES



Nitrogênio convertido em Ureia em diferentes sistemas 

Preço Médio Uréia em 31/03/2022: U$ 1.400,00

U$ 354,70

U$ 312,47

U$ 226,62

Retorno econômico 
em nitrogênio



Potássio convertido em KCl em diferentes sistemas 

U$ 385,25

U$ 320,22

U$ 305,50

Retorno econômico 
em Cloreto

Preço Médio KCl em 31/03/2022: U$ 1.226,90



Ureia= U$ 354,70

Cloreto= U$ 385,25

Ureia= U$ 312,47

Cloreto= U$ 305,50

Ureia= U$ 226,62

Cloreto= U$ 320,22

+ + +

= = =

U$ 739,95 U$ 617,97 U$ 546,84

Benefícios econômicos: Não há desculpa para não fazer!



Gramínea

+ 11,6%

+ 7,3%

Consórcio 1: 
Crucífera + Gramínea + Leguminosa

Consórcio 2: 
Crucífera + Gramíneas

Fonte: Santi, A.L. et al. 2021

Biomassa seca acumulada de raiz+parte aérea
(Camada 0,30m; Safra (20/21 – RS)



Gramínea

+ 44,4%

+ 18,5%

Consórcio 1: 
Crucífera + Gramínea + Leguminosa

Consórcio 2: 
Crucífera + Gramíneas

Relações entre a produção de raiz/parte aérea
(Camada 0,30m; Safra (20/21 – RS)

Fonte: Santi, A.L. et al. 2021



Carbono produzido – parte aérea + raízes
(Safra(20/21 – RS)

Fonte: Santi, A.L. et al. 2021

GramíneaConsórcio 1: 
Crucífera + Gramínea + Leguminosa

Consórcio 2: 
Crucífera + Gramíneas

+ 15,1%

+ 8,7%



Não existe milagres na agricultura…



As  decis ões  dependem das  pes s oas :

“Conhecimento aplicado por
hectare”
 Falta de cobertura no solo;
 Necessidade de melhorar a estrutura;
 Diminuir o trânsito de máquinas nas lavouras;
 Rotacionar plantas com diferentes raízes;
 Aumentar o armazenamento de água no solo.
 Suprimir plantas daninhas...”Adaptado de Dirceu Gassen (In memoriam)



O que eu ganho com tudo isso?



M1= Centeio Serrano + Aveia Esmeralda + Nabo Forrageiro 
M2= Centeio Serrano + Ervilha + Nabo Americano 
M3= Aveia IPR 61 + Ervilhaca Comum + Centeio Serrano 
M4= Aveia IPR 61 + Ervilhaca Comum + Nabo Americano

Ano com Déficit Hídrico 
(2019/20)

Aveia x M1 ≠ 3 sc. ha-1

Aveia x M2 ≠ 2 sc. ha-1

Aveia x M3 ≠ 8 sc. ha-1

Aveia x M4 ≠ 16 sc. ha-1

Produtividade da cultura da soja em diferentes 
sistemas de manejo

Fonte: Santi, et. al. 2020



Fonte: Santi, et. al. 2022
*Considerando o valor da saca de soja em 31/03/22 (R$ 182,00)

Produtividade acumulada da cultura da soja (três safras) 
em diferentes sistemas 

Aveia x Consórcio 1

≠  R$ 1.456,00/ha

Aveia x Consórcio 2

≠  R$ 2.366,00/ha

Aveia x Consórcio 3

≠  R$ 3.276,00/ha

Aveia branca + 
ervilhaca + centeio

Nabo + centeio 
+ ervilha

Aveia branca + 
ervilhaca + nabo

C1
C2

C3



Decisões agronômicas clássicas

Fonte: Santi, et. al. 2021
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71%

8,1% = 5,5 sc

Você sabe quantos kg está produzindo por mm precipitado?



Já pensou no futuro da sua lavoura? Nós pensamos...

Enzimas são proteínas especializadas em 
catalisar reações biológicas



Atividade enzimática em diferentes sistemas de produção (2021)

Consorcio A Consórcio B Gramínea A Gramínea B Crucífera Leguminosa



Atividade enzimática em diferentes sistemas de produção (2021)



Estoque médio de carbono pelos clientes assistidos pela 
ConnectFARM

n= 212 produtores avaliados



Variações no estoque médio de carbono na 
camada 0,10m no Rio Grande do Sul

Média 
34,9 Mg.ha-1



Potencial de estoque de carbono no 
Rio Grande do Sul

Área Projeto: 10.193 ha
Propriedades estudadas: 104

Carbono camada 0,30m: 97.546 ton

Área plantada na Safra 2021/22 (ha)
Soja: 6,32 milhões
Trigo: 1.17 milhões
Milho: 834 mil

(Fonte: Emater/RS-Ascar)

8 bilhões ton



Grande desafio:
NÃO MATAR IDÉIAS E FRUSTRAR PROJETOS E PESSOAS

Check List da Desgraça: 

◊ “Isso não vai dar certo! ”
◊ “Você só pode estar ficando louco! ”
◊ “Aqui essas coisas não funcionam”
◊ “Vamos fazer o seguinte: depois a gente conversa”
◊ “Acho mais importante focar nas prioridades”
◊ “A liderança não vai aceitar”
◊ “Ainda acho que o mercado ainda não está 

preparado”
◊ “Rapaz, isso é bem difícil”
◊ “Xii, isso é complicado”
◊ “Esta foi a única alternativa que você pensou?”
◊ “Isso ai não é igual aquilo que a gente já tentou e 

não deu certo?”

Fonte: Santi, 2021, adaptado de Dalmazzo, 2021



Horto Didático de Plantas de 
Cobertura e Forrageiras

Projeto inicial de 144 parcelas



Obrigado!

Engº. Agrº Dr. Antônio Luis Santi

E-mail: santi@connectfarm.com.br   

(55) 99929-4933 

antonioluissanti
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