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RESUMO 
 
 

O mapeamento da fertilidade dos solos realizado na área da Fazenda Piloto do Departamento 
de Ciências Agrárias (DCA) da UNITAU tem por finalidade avaliar e representar por meio de 
mapas temáticos o potencial Hidrogeniônico (pH), a Matéria Orgânica (MO), o Fósforo (P) e o 
Potássio (K). O uso do georeferenciamento em áreas agrícolas tem evoluído crescentemente e 
tem permitido o desenvolvimento da agricultura de precisão de forma rápida, racionalizando e 
otimizando os insumos aplicados no manejo da fertilidade do solo, uma vez que os fertilizantes 
e corretivos são distribuídos em taxa variada conforme a disponibilidade no solo e a 
necessidade da cultura. O estudo da área da fazenda Piloto foi realizado estabelecendo-se 
uma grade amostral, com distancias regulares de 50 metros entre os pontos. Com o auxilio de 
em GPS (Sistema de Posicionamento Global) os pontos foram localizados, e assim procedeu a 
coleta do solo em cinco pontos (sub-amostras) ao redor de um ponto central na profundidade 
de 20 centímetros, utilizando um trado do tipo sonda. Ao todo foram coletadas 260 amostras 
para caracterizar área total da fazenda. Cada amostra foi enviada para o Laboratório de 
Análises Solos e Nutrição Mineral de Plantas onde se determinou os valores das variáveis 
estudadas. Os resultados foram processados no software SPRING (Sistema de Processamento 
de Informações Georeferenciadas) e os mapas gerados consideraram cinco classes de 
fertilidade: Muito Baixo, Baixo, Médio, Alto e Muito Alto. Os intervalos de cada classe foram 
estabelecidos utilizando-se informações contidas no Boletim técnico 100 (IAC, 1996) e o 5ª 
Aproximação (CFSEMG, 1999), sendo que cada classe foi representada por uma cor. Em se 
tratando da acidez do solo verificou-se que 89% das amostras coletadas se encontram com 
valores de pH menores que 5,5, valor mínimo considerado adequado para o cultivo da grande 
parte das culturas agrícolas. Quanto aos teores de MO, 63% das amostras apresentaram 
teores médios variando de 21 a 40 g/dm3. Em relação aos teores de fósforo, 89% das 
amostras apresentaram teores “Muito Baixo” ou “Baixo”, ou seja, menores do que 15 mg/dm3. 
Em relação ao potássio, 85% das amostras foram classificas nos níveis “Muito Baixo” ou 
“Baixo”, com teores menores do que 1,5 mmolc/dm3. De forma geral os resultados comprovam 
o que a literatura estabelece como característica predominante dos solos do Estado de São 
Paulo: solos ácidos, pobres em MO e com baixos teores de fósforo e potássio. Além disso, 
cabe ressaltar que o Fósforo e o Potássio são os nutrientes, juntamente com o Nitrogênio, que 
mais limitam a produtividade das culturas agrícolas. Palavras-chave: Agricultura de precisão, 
Georreferenciamento, Fertilidade. 


