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Resumo

O manejo dos campos de produção e a produtividade das lavouras no Brasil, ainda são discutidos prioritariamente levando em consideração a média dentro dos

talhões, cujas dimensões são variáveis em cada região do país. Nos últimos anos as discussões a respeito do gerenciamento das propriedades levando em

consideração a sua variabilidade espacial junto a incorporação de novas tecnologias (práticas que chamamos de Agricultura de Precisão) têm ganhado atenção,

desde produtores até a comunidade acadêmica. Com um olhar pouco mais profundo sobre os campos de produção, é possível notar que em muitas áreas, as

variedades cultivadas mostram potencial de produção bem acima da média observada, e apesar das limitações climáticas que são de difícil intervenção,

principalmente em culturas de sequeiro (condição de cultivo mais comum na região), existem ainda grandes lacunas ligadas também relacionado a imprecisão na

aplicação de técnicas de manejo, que vão desde os processos mecanizados, controle de pragas, doenças a plantas daninhas, escolha varietal, época de plantio,

entre outros. O estudo espacial das áreas com baixa produtividade utilizando drones e imagens de satélites tem potencial para auxiliar no diagnóstico de

fatores limitantes a produção do algodão, possibilitando a quantificação de seus efeitos na produtividade e qualidade de fibra, o que pode gerar informações de

grande valia para o setor produtivo, tanto em proposições de intervenções diretas junto ao agricultor,  quanto no direcionamento de capacitações e difusão de

tecnologia por parte de órgãos públicos ou da iniciativa privada, no intuito de maximizar a eficiência produtiva da região.

Justificativa

    O avanço tenológico permitiu ao Brasil despontar no cenário mundial como uma das grandes potências agrícolas. Contudo existem ainda muitos gargalos a

serem ajustados visando a sustentabilidade do setor. A  evolução da produtividade nos últimos anos não tem acompanhado o mesmo rítmo do aumento

constante dos custos de produção, o que pode causar sérios efeitos a seguraça do setor em casos de instabilidades e quedas nos preços das commodities.

    Diferente da realidade do final do útimo século, onde o setor agrícola nacional era carente de tecnologias, e pequenos incrementos tecnológicos refletiam em

grandes aumentos de produtividade, vivemos hoje na era do "ajuste fino", devemos pensar em como utilizar os recursos em suas diversas dimensões de maneira

eficiente, conhecendo e atuando efetivamente em todos os segmentos da cadeia produtiva.     Em relação a fase de produção, a agricultura baseada na média

vem perdendo espaço mundo a fora, por já não fazer sentido considerar campos extensos de produção como possuindo os mesmos potenciais e limitadores, em

uma época onde tecnologias atuais permitem monitorar e atuar nas variações dos campos de produção em escala bem mais detalhadas, analisando

efetivamente diversas fontes de informação, tornando muito mais eficiente a tomada de decisão.     Podemos levantar a questão de quais cotonicultores da

região possuem informações detalhadas sobre a produção, que vai além da média de insumos aplicados e a média produzida? Pesquisas e experiências de

campo, tem mostrado para diversas regiões do mundo que estas informações têm potencial para melhorar a eficiência produtiva, abrangendo redução de custos

de produção, uso racional dos insumos e aumento da produtividade e qualidade da produção. 



Fundamentação Teórica

Evolução da produção e produtividade do algodão no Brasil     O algodoeiro (Gossypium spp.), é considerado a cultura mais importante para produção de fibra

têxtil para diversas regiões do globo, se destacando ainda por sua versatilidade, sendo aplicado direta e indiretamente na produção de alimentos e óleo. Tem

sido utilizada como fibra têxtil por cerca de 5000 anos, sendo domesticada ao logo do tempo por diferentes civilizações (DUGAN, 2009).     O Brasil é o quinto

maior produtor de algodão no mundo e o terceiro maior exportador de algodão em pluma (ABRAPA, 2017), com amplas condições para ampliação tanto na área

plantada quando na produtividade e qualidade de fibra, sendo atualmente considerado o terceiro país mais competitivo em termos de custo de produção, atrás

da Austrália e China apenas (NETAFIM, 2018).     O arranjo da produção brasileira de algodão sofreu grandes mudanças nas últimas décadas, relacionadas a

posição geográfica e extensão de área plantada. O Brasil chegou a cultivar mais de 4,1 milhões de hectares na safra 1980/81, com produtividade de algodão em

caroço em torno de 413 kg ha-1 e rendimento de pluma de 34,87% (CONAB, 2018). Em extensão territorial a região nordeste se destacava (3,3 milhões de ha),

porém, com baixa eficiência produtiva (74 kg ha-1) relacionadas principalmente a instabilidade climática da região e ao aporte tecnológico da época.     A região

sul e sudeste, embora pouco expressivas em relação a área cultivada (9 e 7,5% da área respectivamente) eram responsáveis pela maior parte da produção (37%

e 34%) sendo que o estado do Paraná, desde essa época até a safra 1995/96 foi o maior produtor. A região centro-oeste era apenas a quarta mais importante no

início da década de 80, com 2,3% da área plantada e 7,7% da produção (CONAB, 2018).     A modernização da agricultura brasileira que se intensificou a partir

da década de 90 contribuiu para uma reestruturação da cadeia produtiva agrícola, com introdução de novas tecnologias, o que aumentou de forma significativa a

participação da cadeia produtiva do algodão no cenário nacional e internacional (SILVA et al., 2011). Atualmente a área plantada no país está em torno de 1

milhão de ha (Safra 2016/17), com produtividade média nacional de 4.076 kg ha-1 e rendimento de pluma em torno de 40% (CONAB, 2018). A região

centro-oeste representa mais de 70% da área plantada, com produtividade de 4.110 kg ha-1, o que totalizou 72% da produção nacional na safra 2017/18.

    Grande parte da produção da região centro-oeste ocorre em cultivo de sequeiro e de segunda safra, tornando-a ainda mais competitiva na produção de

algodão, em um sistema de produção altamente tecnificado, com clima favorável para a cultura na maioria dos anos.   Sensoriamento remoto para

monitoramento agrícola     Diversos estudos já desmostratam como determinados fatores alteram o comportamento de algumas regiões do espectro

eletromagnético. A região do visível, que compreende os comprimentos de onda de 400 a 760 nm, é influenciada pela quantidade de pigmentos nas folhas, que

são as clorofilas “a” e “b”, os carotenos, e as xantofilas. Essas características podem variar entre diferentes variedades, o que pode implicar em uma mudança na

resposta espectral. A radiação interage com a folha por absorção e espalhamento, a energia é absorvida seletivamente pela clorofila, sendo convertida em calor

ou em fluorescência (PONZONI; SHIMABUKURO; KUPLICH, 2012).     O infravermelho próximo abrange a região de comprimento de onda de 760 a 1300 nm.

Nesta região ocorre menor absorção de radiação e maior espalhamento interno na folha, sendo sua reflectância quase constante. A reflectância é alterada de

acordo com a estrutura do mesófilo, como o tamanho das células e o espaço entre elas, o número de camadas celulares e a relação entre água e ar nos espaços

intercelulares, geralmente quanto mais espaçoes intracelulares existir nas folhas, maior será a taxa de reflectância (PONZONI; SHIMABUKURO; KUPLICH,

2012).     A região do infravermelho médio, que abrange os comprimentos de onda de 1300 nm a 3200 nm, apresenta maior absorbância em virtude da maior

quantidade de água no interior da folha e pode se alterar de acordo com a quantidade de água disponível para a planta (MOREIRA, 2012). Folhas saudáveis

apresentam comportamento espectral semelhante, porém, fatores como idade, doenças, deficiência de água e nutrientes podem alterar suas propriedades

espectrais.     As mudanças causadas na atividade fotossintética, estrutura celular, alongamento e componentes bioquímicos das plantas são partes do princípio

envolvido no uso do sensoriamento remoto para determinar o estresse nutricional das culturas agrícolas (CURRAN, 1989), pois alteram a reflectância espectral

das plantas nas regiões do visível (VIS), infravermelho próximo (NIR) e infravermelho de ondas curtas (SWIR).     Segundo Dorigo et al. (2007), o espectro da

reflectância de dossel pode refletir o estado fisiológico de uma população de plantas, cuja informação da mistura espectral é influenciada pelas propriedades da

folha, estrutura do dossel, solo e condições atmosféricas. Deste modo, a minimização das interferências do solo e exploração dos dados de reflectância do

dossel em função do nitrogênio são de grande importância para um potencial monitoramento do crescimento da cultura.     Os Índices de Vegetação podem

minimizar efetivamente os efeitos de várias interferências externas e aumentar a sensibilidade da reflectância ao nitrogênio da planta (ZHAO et al., 2007). O

primeiro índice de vegetação verdadeiro proposto foi o de razão simples, que é a razão entre o fluxo radiante refletido no infravermelho próximo e o fluxo radiante

refletido no vermelho (BIRTH; MCVEY, 1968). Desde então muitos índices de vegetação surgiram, todos partindo deste mesmo princípio; dentre eles os mais

conhecidos são: o índice de vegetação por diferença normalizada (NDVI), índice de vegetação ajustado por solo (SAVI), índice de vegetação da região espectral

do verde (GVI), índice de vegetação reverso (RVI), entre outros (RAMIREZ; ZULLO JUNIOR, 2010).     Estes índices ainda são altamente úteis para diversos fins

até os tempos atuais. No entanto com o desenvolvimento de sensores com maior resolução espectral, muitos estudos estão se direcionando à determinação de

bandas ou índices espectrais específicos para o estudo de diferentes ambientes ou culturas de interesse. O comportamento espectral das culturas agrícolas varia

ao longo de seu ciclo, sendo que a modelagem de um parâmetro específico pode ter melhor resultado durante uma fase específica da cultura, o que nem sempre

condiz com a fase de interesse técnico para mensuração da mesma (LI et al., 2010).     O potencial do sensoriamento remoto no estudo da vegetação já é do

consenso científico, e deve ser uma das ferramentas mais úteis nas atividades agrícolas em um futuro próximo, haja visto o aumento do número de sensores

embarcados em plataformas aéreas e orbitais, com melhorias na resolução espectral, e estes vem sendo direcionados por estudos de campo e laboratório.

Porém, o desenvolvimento e aprimoramento de modelos que transformem os dados da energia refletida pelas culturas em informações interpretáveis e aplicáveis

no sistema produtivo é uma área de estudo que possui ainda muito espaço para ampliação de conhecimento.   Conceitos de “yield gap” (quebras de produção)

    No momento atual do desenvolvimento da agricultura, a busca incessante por meios eficientes de produção tem levado o meio acadêmico a modificar os

conceitos de produtividade das culturas. Este fato se deve a preocupação com as temáticas ligadas ao clima, escassez de recursos, demanda e competitividade

que pode ser resumido em uma palavra: Sustentabilidade (FAO, 2015).     Os termos atuais utilizados para descrever os tipos de produtividade são: -

Produtividade Teórica: basicamente remete a expressão de todo potencial genético de uma determinada variedade ou cultivar, levando em condição condições

ideais de cultivo e os limites dos parâmetros biofísicos para o desenvolvimento vegetal (FAO, 2015). Na prática este patamar não pode ser alcançado, devido à

complexidade de interações entre genótipo e ambiente. - Produtividade Potencial: é aquela passível de obtenção, quanto o organismo vegetal se desenvolve em

condições climáticas para as quais é adaptado, sem limitação de água e nutriente, temos também a necessidade do controle afetivo de pragas, doenças, plantas

daninhas e outros fatores de produção (EVANS; FISCHER, 1999). Pode ser obtida com irrigação - Produtividade limitada por estresse hídrico: É a produtividade

passível de ser obtida em condições de sequeiro, onde pode ocorrer restrição hídrica, com diferentes severidades entre as safras, de acordo com o ano

climático, porém todos os fatores de manejo devem ser realizados de forma eficiente (FAO, 2015). - Produtividade atingível: É a maior produtividade que pode

ser atingida na condição de cultivo local usando as tecnologias disponíveis da melhor maneira possível. Geralmente estes valores estão próximos da

produtividade potencial, quando analisadas áreas irrigadas ou próximas as produtividades limitadas pelo estresse hídrico, quando analisadas áreas de sequeiro

(HALL, et al., 2003). - Produtividade real: É a produtividade que reflete a condição de solo e clima, sob o efeito do manejo a que a cultura é submetida dentro de

propriedades ou regiões (FAO, 2015).     O conceito de “yield gap” ou quebras de produção, é compreendida então pela diferença entre a produtividade atingível

para determinada condição e a observada (ou real), porém esta definição é muito ampla, e envolve estudos locais e regionais, podendo relacionar inclusive

fatores ligados a retorno econômico das culturas, redução de riscos de produção e definição de áreas com o mesmo potencial produtivo para comparação (FAO,

2015).



Objetivo Geral

    Este trabalho tem como objetivo a realização de investigação conjunta utilizando geotecnologias, avaliações de campo e levantamento histórico de

produtividade do algodão na região de Sorriso-MT para delimitação de gargalos de produção e produtividade, seus efeitos causais, impactos na qualidade de

fibra e proposição de medidas de intervenção, com base em custos e retorno econômico.

Metas

1 - Realizar levantamento histórico de produção e produtividade das lavouras de algodão na região de Sorriso-MT

2 - Formar um banco de dados histório de imagens orbitais das áreas produtoras envolvidas no projeto.

3 - Processamento de imagens para segmentação de áreas com variabilidade do vigor vegetativo da cultura

4 - Coleta de informações de solo e planta em áreas pré definidas com base nas imagens de satélite.

5 - Imageamento das áreas selecionadas utilizando VANT, para comparação com dados orbitais e extração de informações com alta resolução sobre a

variabilidade da cultura

6 - Coleta de amostras de produção dentro das áreas selecionadas para estimativa da produtividade

7 - Análise estatística dos dados e geração de indicadores das causas e efeitos da variabilidade dos campos de produção de algodão

8 - Divulgação dos resultados junto aos órgãos interessados, produtores, eventos técnicos e revistas.

Metodologia da Execução do Projeto

    A presente pesquisa será realizada na região de Sorriso, região norte do estado do Mato Grosso, entre as latitudes 11°43’38” e 13°40’10” Sul e longitudes

56°06’27” e 55°06’36” Oeste. Esse município é banhado pela Bacia Hidrográfica do Rio Teles Pires, sendo este um dos principais afluentes da Bacia Hidrográfica

Amazônica (CABRAL, 2014).      Conforme a classificação de Koppen, o clima é classificado como Aw, considerado como clima de Savana (AYOADE, 2015)

sendo os meses de maio a agosto classificados como período de seca e de setembro a abril como estação chuvosa. A precipitação média anual é de 1.800 mm.

O Bioma é caracterizado como área de transição de cerrado e Amazônia Legal (SEMA 2010).      Para detecção de áreas agrícolas com desenvolvimento vegetal

heterogêneo, serão utilizadas imagens dos satélites Landsat-8 e Sentinel-2, tanto para a safra atual (onde serão realizadas as amostragens de solo, planta e

produtividade) bem como das safras anteriores (onde forem disponibilizados dados históricos de produtividade). As áreas com baixo vigor vegetativo da cultura

serão mapeadas por meio da utilização do sistema de informação geográfica (SIG) gratuito, o Qgis (QGIS, 2009).     Serão realizados cálculos de composições

coloridas e do Índice de vegetação por diferença normalizada (NDVI) descrito na literatura como sensível a variações na produção de biomassa. Após

delimitação das áreas, serão selecionadas situações representativas das condições observadas, para posterior verificação “in loco”. Na verificação “in loco” serão

coletadas informações referentes a fatores de produção e realizadas estimativas de produtividade para área com diferentes condições de vigor vegetativo

detectadas pelas imagens de satélite.     Na mesma época da coleta, serão realizados voos com Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT), utilizando o Drone DJI,

modelo Phantom 3 Pro. Estas imagens serão utilizadas para uma análise detalhada da variabilidade já apontada pelas imagens de satélite, possibilitando uma

determinação mais eficiente dos limites das áreas com potenciais problemas e produção. Será ainda possível comparar os resultados quando utilizadas as

imagens de satélite e o drone.     Sobre os fatores de produção serão levantados dados referentes a fertilidade do solo (macronutrientes, micronutrientes e

matéria orgânica), granulometria, resistência a penetração, plantas daninhas, pragas e doenças, e quando disponível, levantamento de dados meteorológicos

durante o ciclo da cultura, variedade cultivada, tipo de preparo do solo e método de aplicação de fertilizantes. Estas amostras não poderão ser realizadas em

uma área muito extensa, devido ao volume de dados necessários e a limitação orçamentária do projeto, portanto alguns talhões deverão ser escolhidos para a

coleta destas amostras, em áreas de diferentes localidades da região.     Para estimativa da produtividade da cultura do algodão, será utilizada a metodologia de

Reetz (2003) adaptada as condições do projeto, que consistirá em contabilizar o número de plantas em uma área de 4 m² escolhidas aleatoriamente dentro das

áreas pré-determinadas para avaliação da fertilidade, sendo realizada uma repetição por ha, este procedimento terá a função de estimar a população de plantas

da área. Em seguida serão coletadas nos mesmos pontos, todos os capulhos de 10 plantas, para secagem, pesagem, estimativa da produtividade de algodão

em caroço, separação da pluma e envio     Por fim, a partir dos resultados da variabilidade espacial da lavoura, determinada com o uso de imagens orbitais

(Satélite) e aéreas (Drones), será possível quantificar real impacto desta em termos de perdas de produtividade e qualidade de fibra, bem como descrever a

maneira com que os fatores de produção estão relacionados a estas perdas, tanto isoladamente, utilizando correlação e regressão simples entre fatores, como

de forma multivariada, por meio de análise de agrupamentos (Cluster) e análise de regressão linear múltipla.     Pretende-se ainda realizar uma análise

econômica, mostrando quando possível, os métodos, custos e retorno econômico de possíveis intervenções nas áreas com gargalos de produtividade. Por fim,

será possível extrapolar um cenário mais amplo utilizando apenas os resultados da variabilidade espacial nas imagens de satélite e dados de produtividade por

talhão, o que já permitirá apontar áreas potenciais para o manejo diferenciado da cultura.

Resultados Esperados e Disseminação dos Resultados

    Espera-se que os resultados gerados pelo desenvolvimento da presente pesquisa, mostre caminhos para o aperfeiçoamento da produção do algodão,

demostrando métodos de uso de geotecnologias na cadeia produtiva, bem como demonstrando problemas potenciais, seus efeitos e alternativas de intervenção.

O trabalho pode ainda abrir caminho para pesquisas mais aprofundadas na área, que visem a utilização de outros equipamentos, e desenvolvimento de novas

metodologias.     Os resultados serão apresentados aos órgãos interessados, como Sindicato Rural, Instituto Matogrossense do Algodão (IMA), aos  produtores

parceiros da pesquisa, em eventos técnicos e científicos e artigos técnicos e/ou científicos serão submetidos a veículos especializados de divulgação.
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CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Meta Atividade Especificação
Indicador(es)

Qualitativo(s)

Indicador Físico Período de Execução

Indicador

Quantitativo
Qtd. Início Término

1 1

Buscar

informações junto

ao Sindicato Rural

e com produtores

parceiros da

instituição O

coordenador do

projeto junto com

ao pesquisador

colaborador

visitaram o

Sindicato Rural, a

Cooperativa

COACEM e estão

em contato com o

IMA. Ainda não foi

finalizado o

levantamento de

dados, o término

desta fase está

prevista para o mês

de julho. Até a

presente data

apenas a

Propriedade Santa

Maria da Amazônia

é certa para a

realização da

pesquisa.

Traçar o perfil de

evolução dos

indicadores de

produção para o

sistema produtivo

local, verificando

indicadores de

variações

espaciais.

un 1

Previsto para

01/06/2018 |

Iniciado em

01/06/2018

Previsto para

31/07/2018 |

Concluído em

31/07/2018



2 1

Utilização da

plataforma Earth

Explirer da USGS

para aquisição de

imagens de

satélite gratuitas.

Para a fazenda

Santa Maria da

Amazônia já foi

realizado o

download das

imagens do satélite

Sentinel-2 para a

safra 2018. Foi

possível verificar

variabilidade

espacial em

diversos talhões da

propriedade, onde

alguns destes serão

selecionados para

coleta de dados "in

loco". As imagens

do satélite

Sentinel-2 estão

sendo utilizadas por

terem pixel de 10 x

10 m, bem

melhores que a

resolução de 15 x

15 m do satélite

landsat-8. Porém

em alguns casos

poderá javer a

necessidade de

utilizar as duas

imagens. Como

ainda não foram

obtidas informações

de produtividade

histórica, as

imagens de safras

anteriores ainda

não foram

baixadas.

Banco de dados

histórico com

imagens gratuitas

do satélite lansat 5

e 8 e sentinel-2

un 1

Previsto para

01/06/2018 |

Iniciado em

01/06/2018

Previsto para

30/06/2018 |

Concluído em

30/06/2018

3 1

Processamento de

imagens

utilizando o QGIS

Processamento das

imagens do satélite

Sentinel-2

utilizando o

software qGIS. Foi

possível observar a

variabilidade

espacial de áreas

de produção. Com

base nas imagens

foram gerados

pontos de

amostragem para

posterior visitação

in loco para coleta

de solos e

levantamento de

informações.

Processamento de

imagens e

segmentação de

áreas com

variações no vigor

vegetativo, e

direcionamento de

áreas para

amostragens de

campo.

un 1

Previsto para

01/06/2018 |

Iniciado em

01/06/2018

Previsto para

30/06/2018 |

Concluído em

30/06/2018



4 1

Coleta de solo e

de dados

qualitativos da

cultura Já foram

realizadas coletas

de solos em

algumas áreas e

coletadas

informações sobre

a cultura. No

entando ainda

deverão ser

realizadas visitas a

áreas mais tardias.

Em anexo está um

exemplo do

planejamento das

amostragens dentro

de um talhão, onde

são apontadas

áreas com alto e

baixo vigor

vegetativo. Durante

a coleta de dados,

pela execussão do

projeto já ter se

iniciado no final do

ciclo da cultura, não

foi possível verificar

problemas

relacionados a

pragas e doenças

da cultura. Com

relação ao controle

de plantas

daninhas, não foi

observado

reboleiras ou

populações

significativas que

podessem causar

danos econômicos

a cultura.

Levantamento de

informações

relacionadas ao

desenvolvimento

vegetal e

condições de

manejo, coleta de

solos para análise

química e física.

un 1

Previsto para

20/06/2018 |

Iniciado em

20/06/2018

Previsto para

31/07/2018 |

Concluído em

31/07/2018



5 1

Planejamento de

voo, imageamento

e processamento

de imagens de

drone Os vôos com

VANT já foram

realizados, no

entanto as imagens

ainda não foram

processadas. A

aquisição do Drone

Phantom 4 só foi

possível após a

liberação do

orçamento. Como a

compra foi

realizada em

empresa

especializada via

internet, o aparelho

só chegou no início

de julho, o que só

possibilitou o

sobrevoo já no final

do ciclo da cultura,

não sendo possível

obter indicadores

da fase vegetativa.

As imagens

obtidas com drone

serão utilizadas

para comparação

de precisão com

imagens orbitais.

Pretende-se

melhorar a

eficiência na

delimitação das

definidas com

diferentes vigores

vegetativos.

un 1

Previsto para

21/06/2018 |

Iniciado em

21/06/2018

Previsto para

31/07/2018 |

Concluído em

31/07/2018

6 1

Estimativa da

produtividade e

qualidade de fibra

Alguns talhões já

foram amostrados.

Devido ao ciclo da

cultura, ainda

existem áreas

finalizando a

abertura dos

capulhos, que

deverão ser

amostradas no

início do mês de

agosto.

Coleta de

amostras de

capulhos para

estimativa da

produtividade

dentro das áreas

pré-definidas por

imagem de satéite

e drone. Envio de

amostras para

análise da

qualidade de fibra

un 1

Previsto para

01/07/2018 |

Iniciado em

01/07/2018

Previsto para

25/07/2018 |

Concluído em

25/07/2018



7 1

Análise estatística

Foi possível

observar que as

regiões que

apresentaram

menores valores de

NDVI também

apresentaram

menores

produtividades

dentro de um

mesmo talhão. Por

outro lado, nem

sempre os fatores

relacionados com

esta redução de

produtividade

estavam

claramente

definidos dentro

dos fatores

avaliados. Em um

dos talhões foi

possível claramente

identificar que os

fatores que

estavam

relacionados tanto

com valores baixo

de NDVI quanto da

produtividade eram

aqueles passíveis

de correção via

calagem. O método

utilizado se mostrou

eficiente para

detectar variações

na produtividade

dos campos de

produção, no

entanto análises

mais aprofundadas

são necessárias

para entender a

complexidade dos

fatores envolvidos

nas variadas áreas.

Obtenção de

gráficos,

equações e

delimitação dos

fatores de

produção

relacionados a

quedas na

produtividade.

un 1

Previsto para

31/07/2018 |

Iniciado em

31/07/2018

Previsto para

30/09/2018 |

Concluído em

01/12/2018



8 1

Divulgação de

resultados O

trabalho foi

apresentado em

eventos locais

(JOCIPE) e em

evento estadual

(WORKIF), por

meio de

apresentação de

Banner,

apresentação oral e

em roda de

conversa em

evento aberto a

comunidade. Além

disso os resultados

obtidos foram

discutidos com a

propriedade

parceira. Os

extensionistas

pretendem

continuar o projeto

por meios próprios

a princípio, para

conseguir realizar

as análises de

drone na safra

2018/19, uma vez

que o aparelho foi

obtido tardiamente

(JULHO) não

possibilitando o

acompanhamento

do desenvolvimento

da lavoura. Assim,

com base em

dados mais sólidos

pretende-se propor

uma metodologia

de atuação

utilizando drones e

imagens de satélite

para amostragem e

monitoramento dos

campos de

produção e levar

estes resultados ao

setor produtivo. Os

resultados parciais

serão submetidos

também a revista

de extensão do

IFMT (Digoreste)

Os resultados

serão divulgados

aos interessados

e envolvidos por

meio de relatório,

reuniões,

palestras,

apresentação de

trabalhos e

publicação de

artigos técnicos e

científicos, indo

além do período

de execussão da

pesquisa.

un 1

Previsto para

01/09/2018 |

Iniciado em

01/09/2018

Previsto para

30/09/2018 |

Concluído em

20/12/2018

PLANO DE APLICAÇÃO

Classificação da

Despesa
Especificação PROEX (R$) DIGAE (R$)

Campus Proponente

(R$)
Total (R$)

339018

Auxílio Financeiro a

Estudantes (Bolsa

Estudante)

1600.00 0 0 1600.00

339020

Auxílio Financeiro a

Pesquisadores (Custeio +

Bolsa Pesquisador)

10800.00 0 0 10800.00

449020

Auxílio Financeiro a

Pesquisador (Material

Permanente)

3360.00 0 0 3360.00

TOTAIS 15760.00 0 0 15760.00



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Despesa Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12

339018 -

Auxílio

Financeiro a

Estudantes

(Bolsa

Estudante)

400.00 400.00 400.00 400.00 0 0 0 0 0 0 0 0

339020 -

Auxílio

Financeiro a

Pesquisadores

(Custeio +

Bolsa

Pesquisador)

5737.70 737.70 3212.70 1111.90 0 0 0 0 119.00 0 0 0

449020 -

Auxílio

Financeiro a

Pesquisador

(Material

Permanente)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Anexo A

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CLASSIFICAÇÃO DE

DESPESA
ESPECIFICAÇÃO UNIDADE DE MEDIDA QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

339020 - Auxílio

Financeiro a

Pesquisadores (Custeio +

Bolsa Pesquisador)

Pilha alcalina AA (GPS) un 2 10.00 20.00

339020 - Auxílio

Financeiro a

Pesquisadores (Custeio +

Bolsa Pesquisador)

Resma Papel A4 un 3 18.00 54.00

339020 - Auxílio

Financeiro a

Pesquisadores (Custeio +

Bolsa Pesquisador)

Prancheta Ofício un 2 5.00 10.00

339020 - Auxílio

Financeiro a

Pesquisadores (Custeio +

Bolsa Pesquisador)

Marcador Permanente un 2 10.00 20.00

339020 - Auxílio

Financeiro a

Pesquisadores (Custeio +

Bolsa Pesquisador)

Caneta esferográfica

(cores diversas)
un 15 1.00 15.00

339018 - Auxílio

Financeiro a Estudantes

(Bolsa Estudante)

Bolsa de extensão Mensalidade 4 400.00 1600.00

339020 - Auxílio

Financeiro a

Pesquisadores (Custeio +

Bolsa Pesquisador)

Aquisição de Drone -

Phantom 3 Pro
Un 1 5000.00 5000.00

339020 - Auxílio

Financeiro a

Pesquisadores (Custeio +

Bolsa Pesquisador)

Bolsa Professor Mensalidade 4 600.00 2400.00

339020 - Auxílio

Financeiro a

Pesquisadores (Custeio +

Bolsa Pesquisador)

Análise de solos Un 45 55.00 2475.00

339020 - Auxílio

Financeiro a

Pesquisadores (Custeio +

Bolsa Pesquisador)

Combustível (Gasolina) Litros 90 4.59 413.10



339020 - Auxílio

Financeiro a

Pesquisadores (Custeio +

Bolsa Pesquisador)

Análise de qualidade de

pluma - HVI (Até 100

amostras)

Un 1 511.90 511.90

TOTAL GERAL 12.519,00
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