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RESUMO

Estudos sobre desempenho de sistemas de piloto automático em tratores

        Para o cenário da sustentabilidade da cana um dos problemas é o tráfego indiscriminado de
rodados sobre as soqueiras, especialmente na colheita mecanizada, devido a desalinhamentos das
fileiras de cana e dificuldade de manutenção dos veículos e composições devidamente afastados
destas.  Assim, as tecnologias de direcionamento automático estão ganhando espaço no setor
sucroalcooleiro. No cenário da citricultura a implantação de um pomar é uma etapa de extrema
importância econômica, uma vez que estão envolvidas diversas operações mecanizadas. O
alinhamento das fileiras é feito manualmente, etapa que demanda a utilização de uma equipe
composta por um topógrafo e cerca de 8 a 10 funcionários. A utilização de sistema de
direcionamento automático (piloto automático) elimina esta operação consequentemente
reduzindo  o  número  de  funcionários.  A  partir  disso  o  objetivo  desse  trabalho  foi  avaliar  o
desempenho da utilização de alguns modelos de piloto automático em cana-de-açúcar e citros. Na
cultura da cana-de-açúcar o objetivo foi avaliar a acurácia de sistemas de piloto automático na
operação de abertura de sulcos. Na cultura de citros o objetivo foi avaliar a acurácia do sistema
de piloto automático na abertura de sulcos para transplantio e analisar o desempenho operacional
e econômico do sistema de piloto automático confrontado como a prática usual, de alinhamento
ótico e manual. No primeiro foram realizados ensaios combinando dois tipos de piloto
automático (universal e integrado), na abertura de sulcos para plantio de cana, em diferentes
tratores, com dois tipos de sinal de GPS (SF1 e RTK) na operação de abertura de sulcos em cana-
de-açúcar para avaliar o erro de paralelismo dos equipamentos. Os ensaios foram realizados com
três  repetições  em percursos  retos  e  curvos.  Para  o  cálculo  dos  erros  de  paralelismo utilisou-se
um  GPS  com  sinal  RTK  coletando  os  dados  de  cada  percurso  sendo  possível  determinar  o
posicionamento em relação à linha referencia A-B. A segunda parte do trabalho, com citros, foi
dividida em duas etapas. A primeira consistiu em georreferenciar as plantas com sulcos feitos
com e sem a utilização de piloto automático.  Na segunda etapa do trabalho foi conduzida a
avaliação da capacidade operacional da abertura de sulcos, com e sem a utilização de piloto
automático coletando dados de tempos e de movimentos com um receptor de GPS. Para os
ensaios em operação de abertura de sulcos no plantio de cana-de-açúcar com utilização do piloto
automático  o  sistema  integrado  obteve  melhor  desempenho  que  o  sistema  universal  tanto  em
percursos retos quanto em percursos curvos. Em percursos retos o sistema universal 200 obteve
valores de erros médios menores que o sistema universal 100, o oposto ocorrendo em percursos
curvos.  O  sinal  RTK  obteve  melhor  acurácia  em  relação  ao  sinal  SF1.  Na  implantação  de
pomares  de  citros  foi  obtido  um  erro  médio  de  desalinhamento  de  0,08  m  em  sistema
convencional de sulcagem contra um erro médio de 0,04 m do piloto automático. A operação de
sulcagem utilizando o piloto automático apresentou uma eficiência de campo média menor.
Porém, com piloto automático foi possível trabalhar com velocidades maiores, o que resultou
numa maior capacidade de campo efetiva e consequentemente menor custo operacional.

Palavras-chave: Agricultura de precisão; GNSS; Sistemas de auto esterçamento
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ABSTRACT

Studies of auto-guidance systems performance in tractors

        For the sugarcane scenery one of the sustainability problems is the indiscriminate traffic of
machinery wheels on the sugar cane, especially in the mechanical harvest, due to misalignment of
the cane rows and difficulty of maintenance of the vehicles and compositions away of the crop
rows. This is the reason the technologies of auto-guidance systems are succeeding in the sugar
cane business. In the scenery of the citrus the implantation of an orchard is a stage of extreme
economical importance due to the high cost, once several automated operations are involved.
After the soil tillage, the manual alignment of the rows is accomplished for the transplanting,
stage that demands the use of a team composed by a topographer and about 8 to 10 staffs. The use
of auto-guidance systems provides the elimination of the manual alignment of the rows for
transplanting and consequent reduction of the number of staffs. The technologies of auto-
guidance systems based on orientation through satellites intend to improve the alignment and the
operational  capacity  of  mechanized  operations.  The  target  of  this  work  was  to  evaluate  the
performance of the use of some auto-guidance systems in sugarcane and citrus. In sugarcane the
objective was to evaluate the accuracy of auto-guidance system in the furrows opening. In citrus
the target was to evaluate the accuracy of auto-guidance systems in the opening furrows for
transplanting and to analyze the operational and economical performance of an auto-guidance
system compared to the usual practice, of optic and manual alignment. In the first test, on sugar
cane,   two types of guidance systems (universal and integrated) were involved, with two types of
GPS  signals  (SF1  and  RTK)  and  two  types  of  tractors  (Valtra  BH  180  and  John  Deere  7815).
Three replications were accomplished in the operation of opening furrows to evaluate parallelism
errors of auto-guidance equipments in straight and curved tracks. The second part of the research
was divided in two parts. The first stage consisted on georreferencing the plants in the field three
months after the transplanting using both technologies for furrows opening, auto-pilot and
manual alignment. In the second stage field capacities were evaluated by collecting data with a
GPS receiver, with the tractor under the two conditions, with and without auto-guidance use. For
the tests on opening furrows in sugarcane the integrated auto-guidance obtained better accuracy
than the universal systems in straight tracks and in curved tracks, presenting lower aligning
errors. In straight tracks the universal system 200 resulted in lower error values than the universal
system 100. The universal system 100 resulted in lower errors in curved lines than the universal
system 200. All the evaluated technologies obtained better performance in straight tracks. RTK
signal had better accuracy when compared to SF1. In the implantation of citrus orchards the
average aligning error on furrows opening was 0.08 m in the conventional system against 0.04 m
for the auto-guidance systems. The opening of furrows operation using the auto-guidance
presented lower field efficiency. However, with auto-guidance it was possible to work with
higher speeds, what resulted in a higher field capacity and smaller operation cost.

Keywords:  Precision agriculture; GNSS; Auto-guidance systems
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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 conseqüente aumento de lucratividade.

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.

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 conseqüência 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
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referência. O posicionamento do veículo é corrigido automaticamente por atuadores no volante

ou diretamente no seu rodado. As manobras de cabeceira, no entanto são feitas manualmente.

Segundo Berglund e Buick (2005), é possível apontar vários fatores responsáveis pela

recente adoção dos sistemas de piloto automático. Dentre eles está a diminuição do estresse do

operador e aumento do número de horas trabalhadas, uma vez que é possível aumentar a jornada

de trabalho pela facilidade de operação noturna com esse sistema. Por conta disso e da

otimização de sobreposições ocorre conseqüentemente o aumento da capacidade operacional.

No estado de São Paulo a cana-de-açúcar e citros são as culturas que têm maior

importância econômica e que geram maior número de empregos diretos e indiretos. Para o

cenário da cana um dos principais problemas é o tráfego indiscriminado de rodados sobre as

soqueiras, especialmente na colheita mecanizada, devido a desalinhamentos das fileiras de cana e

dificuldade de manutenção dos veículos e composições devidamente afastados destas.  Por esse o

motivo as tecnologias de direcionamento automático estão ganhando espaço no setor

sucroalcoleiro.

No cenário da citricultura a implantação de um pomar é uma etapa de extrema

importância econômica devido ao seu alto custo, uma vez que estão envolvidas diversas

operações mecanizadas, que vão desde o preparo do solo até a colocação das mudas nas covas.

Após o preparo do solo, é realizado o alinhamento manual das fileiras para o transplantio, etapa

que demanda a utilização de uma equipe composta por um topógrafo e cerca de 8 a 10

funcionários, que estaqueiam a área para o direcionamento do operador do trator com sulcador

para a abertura dos sulcos. A utilização de sistema de direcionamento automático proporciona a

eliminação do alinhamento manual das fileiras para transplantio e conseqüente redução do

número de funcionários.

Na prática, existem disponível no mercado dois tipos de sistema de direcionamento

automático. O sistema universal que permite a utilização em diversos modelos e tipos de veículos

e máquinas agrícolas. Trata-se de um atuador de volante com um motor elétrico que governa a

direção e mantém o veículo no trajeto desejado durante as operações agrícolas. O outro é o

sistema integrado de piloto automático onde o controle do direcionamento do rodado do veículo é

feito por um conjunto de componentes eletrônicos e hidráulicos integrados no seu sistema de

direção. Teoricamente o sistema integrado apresenta melhor acurácia em campo em relação ao

sistema universal por atuar diretamente no esterçamento do veículo e devido ao menor tempo de

resposta para a correção do trajeto.
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A correta caracterização do desempenho desses recursos no nosso meio não está

devidamente estabelecida e muitos são os questionamentos dos usuários, especialmente

relacionados à sua acurácia e viabilidade econômica. A partir disso o objetivo desse trabalho foi

avaliar o desempenho da utilização de alguns modelos de piloto automático em cana-de-açúcar e

citros. Na cultura da cana-de-açúcar os usuários priorizam o paralelismo entre passadas, portanto

o objetivo foi avaliar a acurácia de sistemas de piloto automático na operação de abertura de

sulcos  focando os  produtos  e  os  sinais  de  correção  diferencial  de  GPS.  Na cultura  de  citros  há

uma demanda acentuada de mão-de-obra na implantação de um pomar para se obter o correto

alinhamento entre plantas nas fileiras e nesse caso o objetivo foi avaliar a acurácia do sistema de

piloto automático na abertura de sulcos para transplantio e analisar o desempenho operacional e

econômico  do  sistema  de  piloto  automático  confrontado  como  a  prática  usual,  de  alinhamento

ótico e manual.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

 Um dos principais elementos do contínuo processo de modernização da agricultura é a

sua mecanização. A atividade agrícola está inserida em um mercado internacional extremamente

competitivo, onde os principais concorrentes são economias desenvolvidas que subsidiam

fortemente seus produtores rurais e possuem barreiras, tarifárias ou não, à importação de produtos

agropecuários.

Nesse cenário competitivo, novas tecnologias que reduzem custo de produção têm sido

forte aliadas dos produtores brasileiros. Neste contexto as tecnologias de GNSS mostram-se cada

vez mais presentes nas propriedades brasileiras, colaborando para a diminuição dos desperdícios

e redução dos custos de produção.

2.1 Sistemas de Navegação Global por Satélites (GNSS)

Desde os primórdios da humanidade o homem busca formas de se localizar na superfície

da terra. Assim surgiram as cartas náuticas, os mapas, a bússola entre outros recursos com função

de localização geográfica. O século passado foi marcado, dentre outros, pela corrida espacial e

em decorrência desenvolveram-se tecnologias inovadoras também para localização. Os Norte-

americanos desenvolveram o sistema denominado “Long-Range Navigation” - LORAN, o “Low

Frequency Continuous Wave Phase Comparison Navigation” - DECCA e o “Global Low

Frequency Navigation System” - ÔMEGA, todos baseados em ondas de rádio. Segundo Monico

(2007) o inconveniente desses sistemas é a impossibilidade de posicionamento global, além da

limitação quanto à acurácia, em razão da interferência eletrônica e das variações do relevo. Outro

sistema desenvolvido, baseado em satélites artificiais, foi o “Navy Navegation Satellite System” -

NNSS, também conhecido como Transit, cujas medidas se baseiam no efeito Doppler. Nesse

sistema as órbitas dos satélites são muito baixas e não há uma quantidade suficiente de satélites e

conseqüentemente há falhas na definição das coordenadas.
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Recentemente a comunidade dedicada ao tema passou a adotar o termo “Global

Navegation Satelitte Systems” (GNSS) para se referir aos sistemas já disponíveis e aos que estão

em projeto e implantação. O GNSS é formado atualmente pelo Sistema de Posicionamento

Global (GPS), dos EUA, o Sistema de Satélites de Navegação Global (GLONASS), da Russia, e

o Sistema de Satélite de Navegação Europeu (Galileo), da União Européia, ainda em

desenvolvimento (ADAMCHUK et al., 2008). A China também planeja lançar uma série de

satélites para compor um sistema global de navegação denominado de Compass Navigation

Satellite System (CNSS).

O  GPS  foi  projetado  pelo  Departamento  de  Defesa  Americano  -  DoD  e  desenvolvido

pelo “Massachussets Institute of Tecnology” – MIT, prioritariamente para uso em aplicações

militares para a Marinha e Aeronáutica dos EUA. É um sistema de geoposicionamento por

satélites artificiais, baseado na transmissão e recepção de ondas de rádio-frequência captadas

pelos receptores, obtendo-se posicionamento em todo globo terrestre (ROCHA, 2002). A

constelação é composta por 24 satélites, sendo que 21 são suficientes para cobrir toda terra e três

são originalmente previstos como reserva. São distribuídos em seis planos órbitas espaçados

igualmente, com quatro satélites em cada um, numa altitude aproximada de 20200 km. Os planos

orbitais são inclinados de 55º em relação ao Equador e o período orbital é de aproximadamente

12 horas siderais. Dessa forma, a posição dos satélites se repete, a cada dia, 4 minutos antes que

ao dia anterior. Essa configuração garante que no mínimo quatro satélites sejam visíveis em

qualquer local da superfície terrestre, a qualquer hora (MONICO, 2007).

Cada satélite transmite continuamente sinais em duas ondas portadoras, sendo a

primeira, L1, com freqüência de 1575,42 MHz e comprimento de onda de 19 cm e a segunda, L2,

com freqüência de 1227,60 MHz e comprimento de 24 cm. Sobre estas ondas portadoras são

modulados dois códigos, denominados códigos pseudo-aleatórios. Na banda L1, modula-se o

código  “Clear  Access”  ou  “Coarse  Aquisition”  -  C/A  e  o  código  “Precise”  -  P.  A  banda  L2  é

somente modulada pelo código P e sobre as portadoras L1 e L2, modula-se o código P (ROCHA,

2004).

Uma das maiores fontes de erro de posicionamento está relacionada com a troposfera, a

qual provoca um atraso do sinal no caminho entre o satélite e o receptor. Tal efeito é denominado

pelos geodesistas de atraso zenital troposférico (ZTD). Existe também o erro provocado pela ação

da ionosfera, que produz retardos na propagação das ondas eletromagnéticas, o que, por sua vez,

provoca um erro na distância medida entre o satélite e o receptor (MONICO, 2007).
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O GLONASS já esteve plenamente operacional no início da década de 1990, mas não

teve a devida manutenção, tendo em 2001 apenas sete satélites operacionais, fato que acarretou

problemas de funcionamento. A partir de então o governo russo iniciou um programa de

modernização e a partir de 2007 foram lançados vários satélites para revitalização do sistema. A

capacidade operacional completa de 24 satélites é prevista para 2011 (INSIDE GNSS, 2009).

Em dezembro de 2005 foi lançado o primeiro satélite teste do sistema Galileo, que está

sendo desenvolvido pela União Européia. O segundo satélite foi lançado no final de 2007 e o

terceiro foi lançado no final de 2008. Depois que todos os satélites forem lançados, a operação

completa tem previsão de início em 2010, com uma constelação de 27 satélites operando e três

reservas, a uma altitude média de 23222 km e com uma inclinação de 56º. A inclinação das

órbitas foi escolhida para garantir uma boa cobertura das latitudes polares, em que o sistema GPS

não tem uma boa cobertura. Com 30 satélites, há uma probabilidade de mais de 90% que em

qualquer parte do mundo se receba sinais de pelo menos quatro satélites (ESA, 2008).

2.2 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
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(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 freqüência, via comunicação de rádio em ondas UHF, garantindo uma acurácia

estática no posicionamento, em torno de 0,02 m (HARBUCK, 2006).

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

respectivamente.

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

que o conceito de agriculura 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).
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2.3 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 (LOWENBERG-DEBOER, 2004).  No Brasil  a aviação foi

pioneira na utilização de GNSS para aplicações agrícolas, com barras de luz substituindo os

sistemas de orientação visual com bandeiras (MOLIN, 1998a).
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Por sua vez (BAIO, 2001) avaliou a acurácia da barra de luz em relação ao marcador de

espuma e a verificou a adaptação dos operadores à nova tecnologia. Em seu trabalho o autor

concluiu que, a barra de luz obteve grande acurácia para o direcionamento do pulverizador,

quando comparada ao marcador de espuma. Além disso, houve alta adaptabilidade dos

operadores à nova tecnologia, devido a uma facilidade operacional maior, em relação ao

marcador de espuma.

Molin (1998) propôs uma metodologia para avaliar erros de percurso em aeronaves

agrícolas e comparou os erros obtidos pela tecnologia de barra de luz guiada por DGPS com a

utilização de bandeirinhas. O sistema de barra de luz apresentou melhor desempenho na

manutenção do alinhamento e propagação de erro na largura das faixas. Buick e White (1998),

citado por Baio et al. (2001) realizaram uma comparação entre a operação terrestre guiada por

barra de luz e por marcador de espuma. O experimento foi realizado em duas áreas distintas, com

dois operadores, em que um possuía experiência de dez anos com o marcador de espuma e nove

meses  com a  barra  de  luz  e  o  outro  tinha  experiência  de  um dia  com os  dois  equipamentos.  O

ensaio foi realizado a uma velocidade de 3,3 m s-1. Foram calculados os erros de sobreposição e

falhas na aplicação. Os autores verificaram que, para o operador com maior experiência não

houve diferença estatística entre os dois tratamentos, mas para o operador com menor experiência

ocorreu melhor acurácia da operação com a barra de luz. Eles observaram, também, que a

durabilidade da espuma é alterada de acordo com a condição climática e concluíram que o

marcador de espuma pode ser substituído pela barra de luz nas operações agrícolas.

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.

 Assim como outras tecnologias, o lucro dos sistemas de auto-orientação por GNSS

depende da redução de custos ou do aumento da produção. Lowenberg-DeBoer (2004) afirma

que na Califórnia, EUA, o fato da auto-orientação dar aos produtores uma maior flexibilidade nos

contratos de trabalho, tem sido uma chave para os lucros. Por exemplo, no passado, poucos

operadores podiam operar a máquina em linha reta com qualidade e eficiência; esses operadores

especializados demandam maior remuneração e nem sempre estão disponíveis. Com os sistemas

de auto-orientação, produtores puderam escolher uma maior gama de operadores sem reduzir a
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qualidade do trabalho. Além do mais, foi possível trabalhar mais horas no dia, à noite e em

condições de pouca visibilidade.

No Alabama, EUA, Harbuck (2006) avaliou a acurácia de quatro tipos de sinais de

correção  diferencial  RTK,  SF1,  SF2  e  WAAS,  em  um  trator  equipado  com  sistema  de  piloto

automático. Para tanto realizou diversas passadas com o trator, durante vários meses, em

diferentes períodos do dia; com o sistema RTK obteve um erro médio de aproximadamente 0,10

m, 0,40 m com SF2, 0,34 m com SF1 e 0,24 m com sinal WAAS. Outros trabalhos avaliaram

sistemas de piloto automático em operações agrícolas (HEIDMAN et al., 2002; THUILOT et al.,

2002; STOLL E KUTZBACH, 2000) utilizando sinal de WASS, RTK, SF1 e SF2 e obtiveram

erros médios em relação à linha A-B referência variando de 0,02 m a 0,10 m.

Baio (2005), realizou um ensaio comparativo da acurácia de um sistema de

direcionamento via satélite por barra de luz e por cabo de aço no direcionamento, de máquinas

agrícolas  em  percursos  retos  e  curvos.  Segundo  o  autor,  ambos  os  sistemas  de  orientação,  são

capazes de auxiliar o operador de máquinas agrícolas em alinhamentos sucessivos adjacentes

tanto em operações em reta quanto em operações em curva. O sistema de direcionamento por

cabo de aço apresentou erros semelhantes estatisticamente ao sistema de direcionamento por

satélite, quando operando em reta. Já na operação em curva o erro médio, apresentado pelo

sistema por cabo de aço, foi estatisticamente inferior. Os erros obtidos com os sistemas de

direcionamento foram maiores para as orientações em curva.

Han  et  al.  (2002),  avaliou  a  desempenho  dinâmico  de  oito  receptores  de  GPS  com

diferentes tipos de correções diferenciais. Os receptores foram montados em uma plataforma

colocada em cima de um pulverizador autopropelido. Foi desenvolvido um software que coletava

os dados simultaneamente e corrigia o off-set dos receptores em relação ao receptor referência,

um RTK montado no centro da plataforma. Foram medidos os erros em passadas paralelas com

diferentes velocidades, variando de 1,1 a 5 m s-1, em uma área cultivada com milho. A maior

acurácia foi obtida para os receptores de maior custo de aquisição e com correções SF1 e SF2;

90% dos dados coletados tiveram erros inferiores a 0,15 m.

Cordesses et al.(2000) apresentaram um sistema de orientação baseado em GPS RTK ao

longo de  caminhos  retos  em uma colhedora  de  grãos.  Os  testes  foram feitos  em terreno  plano,

com velocidades variando de 1,1 a 4,5 m s-1. Foi criado um sistema de automação que utilizou as

coordenadas geográficas georreferênciadas pelo RTK para orientação. Os autores obtiveram

resultados considerados satisfatórios, com um desvio padrão inferior a 0,50 m em 95% (2 ) do
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tempo. Stombaugh (2001) avaliou a aplicabilidade da tecnologia de DGPS com correção

diferencial baseada em algoritmos internos alimentando uma barra de luz, para orientação

automatizada em um pulverizador autopropelido, devido ao alto custo de receptores RTK. O

controle  do  direcionamento  foi  feito  com o  auxilio  de  um sistema de  válvulas  solenóides  e  um

software foi desenvolvido para o controle de fluxo de óleo nas válvulas. O autor trabalhou com as

velocidades de 4,4 e 6,7 m s-1 e  avaliou  o  sistema  com  relação  à  acurácia,  convergência  e

estabilidade. Para medir o erro de localização da antena em sucessivas passadas foram utilizados

os desvios padrões médios, resultando em 0,6 m para a velocidade de 4,4 m s-1 e 0,79 m para a

velocidade de 6,7 m s-1, considerados satisfatórios para pulverizações. Stoll; Kutzbach (2001)

avaliaram um sistema de direcionamento automático montado em uma colhedora de forragem.

Um GPS RTK foi o único sensor de posicionamento; o sistema não fazia manobras de cabeceira

e se guiava baseado em um caminho pré-estabelecido manualmente pelo operador da máquina.

Os  autores  avaliaram o  sistema em percursos  retos,  terrenos  e  velocidades.  O desvio  médio  foi

menor que 0,1 m, considerado aceitável pelos autores para algumas operações agrícolas.

Molin et al. (2008) avaliaram o paralelismo de aberturas de sulcos para o plantio de

cana-de-açúcar utilizando piloto automático orientado por GPS utilizando sinal RTK e

compararam a acurácia do sistema em relação ao sistema convencional (sem a utilização de

piloto automático). Encontraram uma freqüência de 26 % dos erros até 0,02 m sem o uso do

piloto e com o uso do piloto 51 % dos erros estavam até 0,02.
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3 MATERIAL E MÉTODOS

No presente trabalho foi avaliada a acurácia da utilização de dois tipos de piloto

automático de mercado (universal e integrado) e dois tipos de sinais de correção diferencial (RTK

e SF1) na operação de abertura de sulcos em cana-de-açúcar.  Na cultura de citros foi avaliada,

além da acurácia do sistema de piloto automático na abertura de sulcos para transplantio de

mudas, a capacidade operacional do sistema de piloto automático e o conseqüente custo, quando

comparado a uma operação convencional, sem o uso de piloto automático.

3.1 Avaliação do erro de paralelismo em percursos retos e curvos na abertura de sulcos

para o plantio de cana-de-açúcar

 Foram avaliados os sistemas de piloto automático Autotrac – John Deere® na abertura

de sulcos para o plantio semi-mecanizado de cana-de-açúcar. Os sistemas envolvidos foram o

universal versão 100, por ser a primeira versão do sistema (AutoTrac Universal 100™) e uma

segunda versão, denominada de 200 (AutoTrac Universal 200™) (Figura1) e o sistema integrado

(AutoTrac™)(Figura 2).

O sistema universal permite a utilização em diversos modelos e tipos de veículos e

máquinas  agrícolas.  Trata-se  de  um  volante  com  um  motor  elétrico  que  substitui  o  volante

original do equipamento, atuando na coluna da direção e mantendo o veículo no trajeto desejado

durante as operações agrícolas (Figura 1).
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Figura 1 - Volante do piloto automático universal antes da instalação (esquerda) e pronto para
operar (direita)

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

(Figura 2). O sistema integrado é, a priori, mais acurado 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.

Figura 2 - 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) vávula 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
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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 3. 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 3 - Sensor de posição do volante do sistema de piloto automático integrado, em detalhe
(Fonte: John Deere Brasil)

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 12 V. É 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-hidraulicos que formam o sistema.

O sensor de ângulo das rodas é um fluxômetro 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 4.
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Figura 4 - Sensor de ângulo das rodas do sistema de piloto automático integrado  (Fonte:John
Deere Brasil)

A válvula de direção eletro-hidráulica (EH), indicada na Figura 5, 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.

Figura 5 - Válvula de direção eletro-hidráulica (A) do sistema de piloto automático integrado
(Fonte: John Deere Brasil)
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Para a mensuração dos erros foram coletados pontos utilizando como referência uma

estação base RTK L1/L2, (John Deere®), modelo StarFire ITC, com freqüência de coleta de 1 Hz

e 10 canais, equipada com rádio transmissor UHF que trabalha em frequência variável, entre 902

e 915 MHz. A estação ficava instalada a uma distância aproximada entre 100 e 500 m dos

tratores durante os percursos. Os dados de percurso eram armazenados em um computador

portátil  conectado  ao  sistema  avaliado  utilizando-se  o  software  Can  Parse®,  fornecido  pelo

fabricante  dos  sistemas  sendo  avaliados.  Nos  tratores  foram  utilizados  um  receptor  de  GPS

modelo StarFire ITC (John Deere®) com sinal de correção diferencial SF1, via satélite

estacionário, que segundo o fabricante tem uma acurácia  de 0,25 m em 95% do tempo e outro

receptor de mesmo modelo, porém equipado com sistema RTK corrigido pela estação base.

                     (a)                         (b)

Figura 6 - Estação base RTK instalada nas proximidades da área experimental (a) e receptor
móvel (b), detalhe da antena de rádio UHF para comunicação entre base e o trator

O ensaio  foi  realizado  na  Usina  Guaíra,  no  município  de  Guaíra,  SP,  em uma área  de

aproximadamente 10 ha, com declividade em torno de 4%. O solo foi inicialmente preparado

seguindo o procedimento de rotina da empresa, que consiste em uma gradagem pesada seguida de

uma gradagem niveladora.

Para a realização do ensaio utilizou-se um trator marca John Deere, modelo 7815 TDA,

com 148,6 kW de potêncial nominal (Figura 7a), e um trator Valtra, modelo BH 180 TDA, com
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132,4 kW de potência nominal (Figura 7b).  Para abertura dos sulcos foi utilizado um sulcador de

duas hastes, marca DMB, modelo São Francisco, com sistema de proteção com desarme

automático.

(a) (b)

Figura 7 - Tratores John Deere 7815 e Valtra BH180, equipados com sistemas de piloto
automático para realização do ensaio

Cada tratamento era composto de um tipo de percurso, reto ou curvo, um tipo de sistema

de piloto automático, universal 100 ou 200 e integrado, um sinal de GPS, com sistema específico

de fonte de correção diferencial, RTK ou SF1 e um modelo de trator, John Deere 7815 e Valtra

BH 180.

   Para cada tratamento descrito na Tabela 1 foram executadas três repetições compostas

de cinco percursos com aproximadamente 300 m de comprimento. Após cada repetição os sulcos

abertos eram destruídos com a passagem de uma grade pesada.
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Tabela 1 - Combinação de fatores para compor os tratamentos envolvidos na avaliação do erro de
paralelismo em percursos retos e curvos na abertura de sulcos para o plantio de cana-
de-açúcar

 Percurso Sistema Sinal de GPS Trator

Integrado RTK JD 7815

Universal 100 SF1 BH 180

Universal 200 SF1 JD 7815
Reto

Universal 200 SF1 BH 180

Integrado RTK JD 7815

Universal 100 SF1 BH 180

Universal 200 SF1 JD 7815
Curvo

Universal 200 SF1 BH 180

A metodologia de análise dos dados para a obtenção dos erros de alinhamento nos

percursos retos foi embasada no trabalho de Povh et al. (2007).  Para tanto foram obtidas as

coordenadas geográficas dos pontos A e B a partir do receptor GPS RTK, e as coordenadas

coletadas durante os percursos. Como o sistema utilizado não permitia a geração de um arquivo

referência A – B, tomou-se como referência a primeira linha georreferenciada pelo sistema. Em

seguida as coordenadas foram transformadas em coordenadas planas UTM (Universal Transversa

de Mercator).

Para obtenção do erro de paralelismo foi necessário calcular o ângulo de inclinação do

conjunto de dados em relação à uma linha de referencia A-B vertical, conforme ilustrado na

Figura 8.  Para o cálculo do erro em percursos curvos foi necessário calcular o ângulo de

inclinação em relação à linha vertical formada por cada par de pontos coletados pelo GPS RTK,
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uma vez que o piloto automático não cria linhas curvas em seu sistema e sim pequenos

segmentos de reta, gerando assim um ângulo de inclinação a cada par de pontos.

(a) (b)

Figura 8 - Inclinação da linha de referência A-B (a) e a linha A-B após rotação das coordenadas
(b) (adaptado de Povh et al. 2007)

A inclinação do percurso reto em relação à linha referencia A-B pode ser calculado pela

Equação 1

xBxA
yByA

tg .90 1 (1)

Em que,

tg-1 = tangente inversa;

yA = coordenadas y do ponto A em UTM;

yB = coordenadas y do ponto B em UTM;

xA = coordenadas x do ponto A em UTM;
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xB = coordenadas x do ponto B em UTM.

Para alinhar as coordenadas dos pontos coletados, um a um, foi necessário rotacionar o

conjunto de dados. Para tal utilizou-se as Equações 2 a 5, propostas por Povh et al. (2007), de

modo que a coordenada x dos pontos A e B se tornem a mesma, ou seja, a linha AB passa a estar

perfeitamente na vertical (Figura 8b). As mesmas equações são aplicadas a todos os pontos

coletados em campo.

senyxx UTMUTM .cos. (2)

cos.. UTMUTM ysenxy (3)

senyxx UTMUTM .cos. (4)

cos.. UTMUTM ysenxy (5)

Em que,

x - coordenadas do eixo x rotacionadas;

y - coordenadas do eixo y rotacionadas;

xUTM - coordenadas do eixo x em UTM;

yUTM - coordenadas do eixo y em UTM;

 - ângulo de inclinação dos dados.

Após a rotação do conjunto dos dados para a posição vertical foram criadas linhas de

referência paralelas à linha A-B, onde a largura de trabalho foi especificada na entrada dos dados

da planilha proposta por Povh et al. (2007). As Equações 2 e 3 são aplicadas quando a inclinação
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dos dados se apresenta como na Figura 8a, e as Equações 4 e 5 quando as coordenadas se

comportam como na Figura 8b. A planilha, portanto se baseia simplesmente na diferença do eixo

x entre as coordenadas de cada ponto coletado em campo com sua respectiva referência.

Para o cálculo dos erros de paralelismo em curvas foram feitas algumas adaptações na

metodologia proposta por Povh et al. (2007). É importante salientar que os softwares dos

sistemas de piloto automático disponíveis no mercado trabalham em percursos curvos criando

como referência pequenos segmentos de retas. Isso se deve à dificuldade de programar esses

softwares com algoritmos que gerem curvas. Portanto, a diferença básica de uma linha A-B

referência em percursos retos para uma curva A-B referência é a freqüência de coleta, ou seja, a

referência da linha A-B baseia-se em dois pontos marcados no início e no fim do percurso, já a

curva A-B referência memoriza com uma freqüência de coleta de 1 Hz o trajeto curvo da

operação.

 Como o sistema trabalha em curvas gerando pequenos segmentos de reta para cada par

de pontos, existe sempre um ângulo de inclinação diferente, sendo necessário realizar o cálculo

da inclinação (Equação 1) em cada par de pontos. Para tanto as coordenadas foram transformadas

em coordenadas planas UTM. Posteriormente foi necessária a transformação dos pontos da curva

A-B referência em linhas. Para isso foi feita a reprogramação do formato do conjunto de dados

em planilha eletrônica. Após essa etapa foi feito em ambiente AutoCad® o deslocamento paralelo

de 3 m da curva A-B referência. Foi possível assim, obter as referências de onde a máquina

deveria ter passado caso não existisse erro entre as passadas. A partir daí foi necessário fazer o

processo inverso, ou seja, transformar as linhas referência em pontos referência, etapa realizada

novamente em planilha eletrônica. Os pontos das coletas foram alinhados lado a lado com os

pontos referências utilizando-se uma planilha eletrônica criada em ambiente Visual Basic que

procura as coordenadas (y) mais próximas e as alinha lado a lado. A Figura 9 mostra o

organograma para cálculo dos erros de paralelismo em curva.
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Conversão das
coordenadas em

UTM

Transformação
dos pontos da
referência em

linha

Efetuado o deslocamento da
referência em AutoCad®

Transformação das linhas
referência em pontos

Pontos alinhados
automaticamente lado a lado

em planilha eletrônica

Saída de dados

Coordenadas
rotacionadas no

plano
cartesiano

Cálculo da inclinação por par
de pontos coletados

Figura 9 - Organograma para cálculo dos erros de paralelismo em percursos curvos

Na Figura 10 é apresentado o esquema de rotação para cada par de pontos. Observa-se

que como não existe uma referência A-B definida, a rotação tem que ser feita em todos os pares

de pontos existentes na curva A-B referência, de modo que todos os pares de pontos fiquem na

posição vertical. Para tal cálculo utilizou-se as Equações de 2 a 5. Após a rotação dos pontos o

erro do paralelismo entre as passadas é calculado entre a diferença das coordenadas (x) da curva

A-B e das coletas obtidas no ensaio.
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(a) (b)

Figura 10 - Inclinação de pares de pontos da curva A-B (a); pontos colocados na vertical após
rotação das coordenadas (b)

A partir  dos  erros  e  paralelismo realizou-se  a  análise  de  estatística  descritiva,  além da

distribuição de freqüência, que mostra o comportamento dos erros em relação à sua direção

(direita ou esquerda da linha de referência) e as probabilidades de erro equivalentes ao erro

médio, 1  (68,3%) e 2  (95,4%). Esse procedimento foi utilizado para todo o conjunto de dados

excluindo-se apenas as manobras. Os tratamentos foram também comparados utilizando-se o

teste de Tukey a 5% de probabilidade para as médias dos erros.

3.2 Avaliação do erro de paralelismo e do custo operacional na operação de abertura de

sulcos de transplantio em citros

O trabalho foi realizado na fazenda Cambuhy, localizada no município de Matão, SP, e

foi  dividido  em  duas  etapas.  Primeiramente  avaliou-se  o  paralelismo  do  transplantio  nas

operações convencional e com a utilização de trator equipado com piloto automático para a

abertura dos sulcos. Posteriormente realizou-se a avaliação comparativa do rendimento

operacional e dos custos envolvidos nos dois sistemas.
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 A primeira etapa foi realizada em duas áreas cultivadas com laranja variedade Pêra, nas

quais o processo de transplantio desde a abertura dos sulcos até a colocação das mudas foi feita

no sistema convencional e com piloto automático, respectivamente. Na Figura 11 é apresentado o

organograma das etapas envolvidas nos dois sistemas e observa-se que existe o dobro de etapas

envolvidas para a operação convencional em relação ao sistema com piloto automático.

Sistema convencional

Roçagem da
área

Alinhamento das fileiras de plantio
(Serviço topográfico)

Estaqueamento da área
(Orientação do operador)

Abertura de sulcos e retirada das estacas

Sistema com auxílio de piloto automático

Gradagem direta no mato para
passagem do conjunto

(trator+Sulcador) Abertura de sulcos com Piloto
automático

Figura 11 - Organograma das etapas envolvidas na operação de transplantio em sistema
convencional e com a utilização do piloto automático no trator que faz a abertura
dos sulcos

O espaçamento entre as fileiras de plantas foi de 7 m, com espaçamento de 3 m entre

plantas, e as áreas foram sulcadas utilizando-se um sulcador tracionado por um trator Massey
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Ferguson, modelo MF 650, com 132,3 kW de potência nominal no motor, equipado com sistema

integrado de piloto automático (atuador hidráulico governado eletronicamente) marca Trimble,

modelo Autopilot Ag 150. O sinal RTK foi gerado em uma base fixa distante de 100 a 300 m da

área  experimental  e  transmitido  sinal  via  rádio  UHF.  No tratamento  convencional  o  sistema de

piloto automático estava desativado e o trator era operado manualmente. Foram individualizadas

três parcelas contendo 500 plantas cada e distribuídas em 10 fileiras.

Três meses após o transplantio foram georreferenciadas as plantas utilizando um

receptor GNSS RTK Trimble, modelo 5700, de 24 canais, com sinal RTK gerado em uma base

fixa localizada na parte mais alta do terreno, a aproximadamente 300 m do centro do pomar. A

antena do receptor foi posicionada manualmente sobre a região central de cada planta e o ponto

coletado foi armazenado em um computador de mão (PDA), utilizando o software TerraSync®

(Trimble). A partir das coordenadas de cada planta foram calculados os erros de espaçamento

entre elas. Para os cálculos utilizou-se uma planilha eletrônica desenvolvida por Povh et al.

(2007). A entrada de dados consistiu em fornecer a distância referência do espaçamento entre

fileiras  de  plantas,  equivalente  a  7  m,  e  as  coordenadas  das  plantas  em  graus  e  decimais,

utilizando o datum WGS-84, equivalente ao SIRGAS (IBGE, 2008). As coordenadas geográficas

foram transformadas em coordenadas planas UTM (Universal Transversa de Mercator) de acordo

com as equações da “Defense Mapping Agency” (DMA, 1989) obtendo-se valores de distâncias

em metros e facilitando o cálculo dos erros. Dessa forma foi possível calcular os espaçamentos

entre as passadas do trator e os respectivos erros de desalinhamento que serviram para a análise

de comparação entre os tratamentos por meio do Teste F de Snedecor, com 5% de significância.

Na segunda etapa do trabalho, utilizando o mesmo equipamento, conduziu-se a avaliação

da capacidade operacional da operação de abertura de sulcos, com e sem a utilização de piloto

automático. A Tabela 2 apresenta a descrição do tamanho de cada talhão utilizado no ensaio.



43

Tabela 2 - Áreas utilizadas no ensaio da avaliação da capacidade operacional contrastando os
tratamentos com e sem o uso do auxílio de piloto automático no trator para a abertura
dos sulcos

Piloto automático Área (ha)
Talhão 1 9,2
Talhão 2 5,4
Talhão 3 6,7

Convencional
Talhão 4 6,1
Talhão 5 3,4
Talhão 6 3,7

Para a operação em sistema convencional utilizou-se o trator com o piloto automático

desligado. A área foi previamente roçada e as linhas referentes ao percurso do trator foram

demarcadas por um topógrafo, dispondo estacas a cada 30 m. No momento da abertura de sulcos

essas estacas foram retiradas manualmente, repetindo a prática usual da fazenda. Sobre o trator

instalou-se um receptor de GPS marca Garmim, modelo eTrex Legend, que coletou dados

constantemente na frequência aproximada de um ponto a cada três segundos. Esses dados foram

utilizados para determinação dos tempos envolvidos ao longo da operação, sendo realizadas três

repetições para cada tratamento (com e sem a utilização de piloto automático). Foram

selecionados talhões entre 3,4 e 9,2 ha, de acordo com a disponibilidade da fazenda.

Os dados foram processados em um sistema de informação geográfica (SIG). Obteve-se o

tempo total de operação, correspondente ao início e fim de cada repetição, tempo que

efetivamente o trator esteve sulcando, tempo de manobras de cabeceira e o tempo em que o

conjunto, por algum problema técnico ou operacional foi obrigado a paralisar a operação. Esse

conjunto de informações permitiu a obtenção da capacidade de campo e a eficiência de cada

sistema com base nos conceitos definidos por MIALHE (1974). Foram construídos histogramas

comparando as velocidades de operação em cada tratamento e as capacidades efetivas, expressas

espacialmente.
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Para o cálculo comparativo entre o custo da operação de transplantio utilizando sistema

de abertura de sulcos com e sem auxílio de piloto automático foi necessário detalhar as etapas

envolvidas. Assim foi conduzida a composição de custos pelos critérios da empresa, uma vez que

os principais ganhos da utilização do piloto automático têm sido observados pelo aumento da

jornada de trabalho e na redução de mão-de-obra devido à redução do número de operações em

relação ao sistema convencional.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Paralelismo em na abertura de sulcos para o plantio de cana-de-açúcar

4.1.1 Percursos reto

Na Figura 12a é apresentada, a título de exemplo, a variabilidade dos erros ao longo do

tempo de ensaio com sistema universal 100 em trator BH 180, na repetição 2; os demais estão

apresentados no Anexo. Observou-se que o tempo de coleta para esse tratamento foi bem superior

ao tratamento com sistema integrado RTK (Figura 12b), gerando um maior número de pontos,

com erro de paralelismo de até 0,025 m. Observa-se na repetição 2 da Figura 12b, que houve um

acumulo de erros na região negativa do gráfico Não é uma tendência do piloto automático

acumular erros em um único sentido, porém não se sabe ao certo o motivo que causou esse

comportamento dos erros de paralelismo. Pode-se, no entanto levantar algumas hipóteses.  A

primeira e mais provável é que o rodado da máquina tenha sido deslocado pelos sulcos deixados

pelas repetições anteriores no solo, apesar desses sulcos terem sido removidos com a passagem

de uma grade pesada e depois uma grade niveladora. A segunda hipótese é de que a arquitetura

do satélites no momento dessa repetição tenha interferido no nível de acurácia do GPS.
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Figura 12 - Variabilidade dos erros de paralelismo em função do tempo de ensaio com o
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sinal  RTK,  64,7% dos  erros  de  paralelismo encontra-se  à  direita  da  linha  de  referência  (região

positiva do gráfico). Já com o uso do sistema universal 100, combinado com o sinal SF1, no

trator BH 180, 56,8% dos erros de paralelismos encontram-se à direita da linha de referência

(região positiva do gráfico). Com o sistema universal 200 em trator John Deere 7815, 56,1% dos

erros de paralelismos encontram-se à esquerda da linha de referência (região negativa do gráfico).

Com o sistema universal 200 em trator BH 180, 73,3% dos erros de paralelismos encontram-se à

direita da linha de referência (região positiva do gráfico).

(a) (b)

Figura 13 -  Comportamento dos erros de paralelismo entre passadas (a) e distribuição
de freqüência (b) observados nas combinações de tecnologias envolvidas
no ensaio

Observando a distribuição das freqüências relativas dos tratamentos (Figura 13b) tem-se

que, 52% dos valores coletados em todas as repetições no tratamento com sistema integrado

possuem erros de até 0,025m, o qual é a maior freqüência relativa nessa classe de erro em relação

às tecnologias analisadas e que 30,2% dos valores coletados em todas as repetições no tratamento

com sistema Universal 100 em trator BH 180 possuem erros de até 0,025 m. Verifica-se também

que para sistema universal 200 com trator John Deere 24,9% dos valores coletados em todas as

repetições possuem erros de até 0,025 m. Verifica-se também que 38% dos valores coletados em

todas as repetições com sistema universal 200 em trator BH 180 possuem erros de até 0,030 m,

valor 13,3% superior em relação ao Universal 200 com o trator John Deere.

Na Tabela 3 são apresentados os resultados da estatística descritiva dos erros de

paralelismo na operação de abertura de sulcos em percursos curvos. Observa-se que os menores
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valores de erros a 1  (68,3% dos dados) foram observados para tecnologia de piloto automático

integrado e sinal RTK (0,05m) e com piloto automático universal e sinal SF1 no trator BH 180

(0,06m). Para todos os tratamentos em questão observaram-se coeficientes de variação (CV)

elevados de 74,6% a 91,9%. Isso ocorre em função da elevada oscilação dos valores de erro

durante o ensaio. De maneira geral os menores valores de erros médios geraram os menores

valores de CV. O menor erro médio foi observado para o piloto automático integrado, com sinal

RTK (0,034m)  e  o  maior  valor  de  erro  médio  foi  observado para  sistema de  piloto  automático

universal e sinal SF1.

Tabela 3 - Estatística descritiva dos erros de paralelismo de sulcação em percursos retos

Erro médio 1  2  Erro Máximo Desvio Padrão CV
Tratamentos

(m) (%)

Integrado JD RTK 0,034 0,050 0,090 0,159 0,027 77,4

Universal 100 BH 180 0,066 0,090 0,180 0,386 0,054 81,8

Universal 200 JD 0,091 0,110 0,270 0,453 0,084 91,9

Universal 200 BH 180 0,046 0,060 0,110 0,205 0,034 74,6

A  Tabela  4  mostra  que  existe  diferença  significativa  entre  os  erros  de  paralelismo  nos

tratamentos analisados a um nível de 5% de probabilidade, avaliados pelo teste de Tukey, em que

o menor valor de erro é com o uso do sistema integrado RTK em trator John Deere, com 0,034 m,

e o maior erro está com o uso do universal 200 em trator John Deere, com 0,091 m. Ressalta-se

que os coeficientes de variação estão elevados em todos os tratamentos.
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Tabela 4 - Comparação entre médias dos tratamentos avaliados em linha curva

Erro médio CVTratamentos
(m) (%)

Integrado JD RTK 0,034A 77,4

Universal 200 BH180 0,046B 74,6

Universal 100 BH180 0,066C 81,8

Universal 200 JD 0,091D 91,9

 Nota: Médias seguidas de letras diferentes diferem entre si a 5% de probabilidade pelo Teste Tukey.

        Observa-se que o menor erro médio de paralelismo foi obtido com o sistema integrado

de piloto automático recebendo o sinal de GPS RTK. Easterly (2008) avaliou através de um

sensor visual o erro entre as passadas de um trator John Deere 8520 em percursos retos, equipado

com sistema integrado de piloto automático Trimble Ag150 e obteve um erro médio em 2 sigma

de 0,05m, inferior ao encontrado no sistema ensaiado . O sistema universal 200 em trator BH 180

teve um erro médio de 0,046 m e o menor coeficiente de variação entre as tecnologias ensaiadas.

Se consideradas as médias dos tratamentos que utilizaram sinal SF1, obteve-se um erro médio de

0,07 m, inferior ao obtido por Karimi et al. (2006) onde, com a mesmo sinal SF1, utilizando barra

de luz John Deere, o autor obteve um erro médio de 0,11m entre passadas. Também utilizando

barra de luz e sinal SF1 em um pulverizador auto-propelido Spra-Coupe, model 4640, em teste de

campo, Stombaugh (2001) obteve desvios com limite 0,60m e 0,79m, valores superiores aos

encontrados com o sinal de correção SF1 no presente ensaio, que variaram de 0,034 a 0,084 m.

Esse resultados mostram a superioridade da acurácia do piloto automático em relação à barra de

luz, o que era esperado.
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4.1.2 Percursos curvos

Na Figura 14 é apresentada a síntese dos resultados, onde o tratamento com sistema

integrado de piloto automático com sinal RTK demonstra que 63,7% dos erros de paralelismos

encontram-se à esquerda da linha de referência (região negativa do gráfico). No tratamento com

sistema universal 100 no trator BH 180, com sinal SF1, 50,6% dos erros de paralelismos

encontram-se  à  direita  da  linha  de  referência  (região  positiva  do  gráfico).  Já  no  tratamento  em

que foi utilizado o piloto automático universal 200 com trator John Deere 7815 e sinal SF1,

52,9% dos erros de paralelismos encontram-se à esquerda da linha de referência (região negativa

do gráfico). Para o tratamento com trator Valtra BH 180 utilizando piloto automático universal

200 e sinal SF1, 52,6% dos erros de paralelismos encontram-se à esquerda da linha de referência.

(a) (b)

Figura 14 - Comportamento dos erros observados das tecnologias ensaiadas em relação
à linha referência (a) e distribuição de freqüência dos erros de paralelismo

No  tratamento  com  sistema  integrado  e  sinal  RTK  31,7%  dos  valores  coletados  nas  3

repetições possuem erros de até 0,025 m (valor considerado referência para tecnologia RTK

segundo a fabricante do equipamento), a qual é a maior freqüência relativa nessa classe de erro

em relação à tecnologias analisadas (Figura 14b). Isso já era esperado uma vez que a tecnologia

RTK possui uma melhor acurácia. De maneira geral os tratamentos com os sistemas universais

obtiveram freqüências relativas com acúmulos de erros em valores maiores do que 0,025 m. Com

o sistema universal instalado no trator BH 180 e sinal SF1 31,5% dos valores coletados em todas

as repetições possuem erros de até 0,025 m, valor próximo do encontrado com sistema integrado

e sinal RTK.
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A Figura 14b mostra que no tratamento com piloto automático universal 200 e trator BH

180 com sinal de correção SF1, 52,6% dos erros de paralelismos encontram-se à esquerda da

linha de referência, ao contrário do uso dessa tecnologia com o trator John Deere 7815, em que os

erros estiveram em sua maioria à esquerda. Verifica-se também que 26,7% dos valores coletados

em todas as repetições possuem erros de até 0,025 m, valor 4,5% superior em relação ao sistema

universal 200 com o trator John Deere 7815.

Tabela 5 - Estatística descritiva dos erros de paralelismo de sulcação em percursos curvos

Tratamentos Erro médio  Erro Máximo Desvio Padrão CV

(m) (%)

Integrado JD RTK 0,059 0,082 0,150 0,291 0,040 77,0

Universal 100 BH180 0,070 0,105 0,270 0,439 0,090 69,3

Universal 200 JD 0,086 0,110 0,220 0,468 0,060 75,9

Universal 200 BH180 0,072 0,090 0,190 0,409 0,050 78,5

Na Tabela 5, que representa a síntese dos resultados de todos os tratamentos, verifica-se

que o coeficiente de variação de todos os tratamentos está elevado e o menor valor encontrado foi

para o sistema universal 100 com trator BH 180, com CV de 69,3%. Como se poderia esperar, o

sistema  integrado  com  sinal  RTK  resultou  nos  menores  erros  e  com  probabilidade  de  2  

(probabilidade  de  se  encontrar  valores  de  erros  em  até  95,4%  dos  dados);  observou-se  erro  de

0,15 m. Se observado os valores de 1  (probabilidade de se encontrar valores em até 68,3% dos

dados coletados) esse erro para sistema RTK cai para 0,082 m. Os maiores erros médios foram

observados nos tratamentos  com o sistema universal 200. No entanto, se considerado o erro de 2

, os maiores erros são dos tratamentos com o sistema universal 100 no trator BH180 (0,27 m) e

para universal 200 e trator JD7815, ambos com sinal SF1. Esses valores de erro estão dentro dos

valores estabelecidos pelo fabricante do sistema que são de até 0,30 m para o sistema universal

100 e 0,25 m em 2  com o sistema universal 200.

A Tabela 6 mostra que existe diferença significativa entre os erros médios de

paralelismo nos tratamentos analisados, a um nível de 5% de probabilidade, avaliados pelo teste
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de  Tukey,  em que  o  menor  valor  de  erro  é  com o  uso  do  sistema integrado  RTK no trator  JD

7815, com 0,059 m, e o maior erro foi obtido com o uso do sistema universal 200 no mesmo

trator, com 0,086 m. Ressalta-se que os coeficientes de variação estão elevados em todos os

tratamentos devido a grande oscilação dos dados de erros de paralelismos.

Todos os resultados obtidos, tanto em percursos retos quanto em curvos. Demonstram

que a acurácia do sistema integrado com sinal RTK foi superior aos demais tratamentos. Porém, é

difícil afirmar o quanto de acurácia é necessário para que os rodados das máquinas atuais não

destruam a soqueira da cana-de-açúcar. Assim sendo, novos estudos devem ser realizados para

determinar o nível de acurácia necessária para que efetivamente não ocorra pisoteio na cultura.

Tabela 6 - Comparação entre médias dos tratamentos avaliados em linha curva

Erro médio CVTratamentos
(m) (%)

Integrado JD RTK 0,059A 77,0

Universal 100 BH180 0,070B 69,3

Universal 200 BH180 0,072C 78,5

Universal 200 JD 0,086D 75,9

Nota: Médias seguidas de letras diferentes diferem entre si a 5% de probabilidade pelo Teste Tukey.

De maneira geral o sistema de piloto automático integrado obteve melhor desempenho

que o sistema universal, tanto em percursos retos quanto em percursos curvos. O sistema

universal 100 obteve menores valores de erros em curva do que o sistema universal 200, como

mostra a Tabela 6, porém em percursos retos o sistema universal 200 obteve valores médios de

erros menores que o sistema universal 100. Todas as tecnologias avaliadas obtiveram melhores

desempenhos em percursos retos, o que já era esperado, uma vez que os percursos curvos tendem

a aumentar o erros do conjunto mecanizado devido à maior dificuldade do piloto automático em

alinhar a máquina no trajeto correto. Também já era esperado que o sinal RTK obtivesse melhor
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acurácia em relação ao sinal SF1, por ser este o recurso mais eficiente para a redução de erros de

posicionamento dado por GPS.

4.2 Avaliação do uso de piloto automático na implantação de pomares de citros

Verificou-se que o erro médio de paralelismo nas três repetições para o sistema de

abertura de sulcos com trator auxiliado por piloto automático foi de 0,04 m (Tabela 7), com CV

de 74,4%, considerado alto para as condições de campo. Os valores indicam que 68,3% dos

dados apresentam erros de até 0,05 m (1 ) e quando esse percentual é elevado para 95,4% (2 ), o

erro atinge 0,10 m em relação à linha de referência. No sistema convencional de abertura de

sulcos  o  erro  médio  foi  de  0,08  m  para  1  e  de  0,19  m  para  2 .  Observa-se  que  a  média  dos

desvios padrões foi menor para o tratamento com piloto automático (0,03 m) quando comparado

à do sistema convencional (0,06 m), o que indica a capacidade que o piloto automático tem de

orientar com maior acurácia o trajeto dos sulcos e a conseqüente implantação das mudas de forma

mais alinhada.

Tabela 7 - Erros de alinhamento das plantas em sulcos abertos com o trator auxiliado por piloto
automático e sem esse dispositivo, medidos três meses após o transplantio

Com piloto automático Erros de alinhamento (m)
Desvio padrão

(m) CV(%)
Média Máximo

Repetição 1 0,040 0,062 0,101 0,170 0,030 75,8
Repetição 2 0,050 0,061 0,120 0,210 0,030 77,9
Repetição 3 0,040 0,050 0,080 0,110 0,020 69,3
Média do tratamento 0,043* 0,057 0,100 0,163 0,030 74,3
Convencional
Repetição 1 0,111 0,140 0,240 0,330 0,070 66,8
Repetição 2 0,070 0,090 0,170 0,260 0,052 75,2
Repetição 3 0,060 0,070 0,150 0,270 0,053 80,8
Média do tratamento 0,080* 0,100 0,190 0,290 0,058 74,3
Pr>F <0,0001*
Nota: * Siginificativo pelo teste F de Snedecor com nível de 5%
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Houve diferença estatisticamente significativa entre as médias dos erros nos dois

tratamentos, indicando que na abertura de sulcos feita sem o auxílio de piloto automático ocorrem

problemas de desalinhamento, que podem ser causados pelo operador do trator e que são

minimizados com a utilização do piloto automático. No entanto, em campo a diferença é

imperceptível, não influenciando na qualidade final do paralelismo de transplantio. Também não

é possível afirmar que a diferença nas médias dos espaçamentos implicaria em melhor

aproveitamento de área, com mais metros lineares de fileiras de plantas, uma vez que a diferença

entre as médias dos espaçamentos, apesar de significativa é muito pequena.

 A  Figura  15a  mostra  que  66%  dos  erros  de  paralelismos  entre  fileiras  de  plantas,

medidos após três meses do transplantio, para a abertura de sulcos feita com o auxílio de piloto

automático encontram-se à direita da linha de referência (região positiva do gráfico). Sem o

auxílio de piloto automático 51% dos erros de paralelismo situaram-se à direita da linha

referência, portanto houve uma distribuição mais uniforme dos erros de paralelismo para o

tratamento convencional em relação ao sistema com piloto automático. As linhas de plantas

geradas a partir do uso de piloto automático apresentaram acúmulo de erro positivo, à direita da

linha referência. O sistema de piloto automático não se caracteriza por acumular erros dessa

natureza, supondo-se que esse erro seja oriundo de interações entre o trator e o sulcador.

(a) (b)

Figura 15 - Histogramas de distribuição de freqüência relativa dos erros de paralelismo (a)
e freqüência acumulada (b) entre fileiras de plantas, medido após três meses
do transplantio para a abertura de sulcos feita com e sem o auxílio de piloto
automático
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Os resultados referentes aos tempos e capacidades para a operação de abertura de sulcos

feita com e sem o auxílio de piloto automático são sintetizados na Tabela 8. Segundo o teste F de

Snedecor, a diferença entre as médias das velocidades e das capacidades de campo efetivas se

mostrou significativa. Os tempos de manobra e parados para o tratamento com piloto automático

foram maiores, o que gerou uma eficiência de campo média menor para os talhões sulcados com

piloto automático; 73,4% contra 77,6% para os tratamentos em sistema convencional de abertura

de sulcos. O tempo de manobra, superior para o piloto automático, é devido à necessidade do

operador ter que alinhar o conjunto antes de entrar na linha de abertura de sulcos, o que não

ocorre na operação convencional, onde as estacas do alinhamento orientam o operador na entrada

da linha, tornando mais rápida a manobra.

Tabela 8 - Síntese dos tempos e capacidades para a operação de abertura de sulcos feita com e
sem o auxílio de piloto automático

Piloto Automático Convencional
TalhãoVariáveis

1 2 3 Média 4 5 6 Média
Tamanhos de áreas (ha) 9,2 5,4 6,7 7,1 6,1 3,4 3,7 4,4
Tempo de trabalhando (min) 141,0 58,9 88,3 96,1 93,0 47,0 55,1 65,0
Tempo parado (min) 1,5 12,6 9,5 7,9 2,4 1,2 5,0 2,9
Tempo de manobra (min) 42,5 23,7 34,3 33,5 21,4 16,1 16,5 18,0
Tempo total (min) 185,0 95,2 132,3 137,5 117,0 65,0 73,7 85,2
Velocidade média (m s-1) 1,93 1,91 1,73 1,86 1,77 1,69 1,65 1,71
Pr>F (Velocidade) <0,001*
Cap. de campo efetiva (ha h-1) 3,91 5,50 4,55 4,65 3,93 4,34 4,02 4,09
Pr>F (Cap. de campo efetiva) <0,002*
Eficiência de campo 76,8 71,3 72,0 73,4 81,3 74,5 76,9 77,6
Nota: * Siginificativo pelo teste F de Snedecor com nível de 5%

Apesar dos tempos de manobra e tempos parados da operação de abertura de sulcos com

piloto automático terem sido maiores do que com o sistema convencional, o sistema que utilizou o

auxílio do piloto automático permitiu que o conjunto trabalhasse em velocidades superiores às do

sistema convencional, diferindo estatisticamente, como mostra o resultado da análise da Tabela 3.

O mesmo é demonstrado pela capacidade efetiva média maior para o tratamento com piloto
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automático (4,70 ha h-1 contra 4,10 ha h-1), que também difere estatisticamente segundo o Teste F.

Isso resultou em uma economia média de aproximadamente 2 minutos por hectare, resultado

próximo ao encontrado por Holpp (2007) que analisou o uso do sistema de orientação automática

em faixas retas na semeadura para produção de cereais. Os resultados encontrados pelo autor

apontam uma redução de tempo de 3 a 6 minutos por hectare.

Na Figura 16a são apresentadas as distribuições de freqüência das capacidades de campo

efetivas (CcE) para os dois sistemas de abertura de sulcos avaliados e na Figura 16b as freqüência

acumuladas. Observa-se a capacidade que o trator auxiliado por piloto automático teve de manter

a CcE  da operação de abertura de sulcos mais elevada em relação ao sistema convencional. Os

agrupamentos estão relacionados às marchas adotadas. Da Tabela 4 observa-se que esses valores

foram de 4,65 e 4,09 ha h-1, sendo que as velocidades médias foram de 1,86 m s-1, para operação

com piloto automático e de 1,71 m s-1 para sistema convencional respectivamente.  Esse resultado

é semelhante aos encontrados por Lowenber-DeBoer (2004). O autor cita que o piloto automático

trabalha em velocidades mais elevadas que em operações sem esse dispositivo, gerando uma

menor sobreposição e maior facilidade de operar o conjunto mecanizado. Observa-se também que

para o sistema de abertura de sulcos com auxílio de piloto automático ocorreram 12% de

observações com capacidade efetiva nula, enquanto que para sistema convencional esse número

foi de 2%, o que comprova que houve um número bem maior de paradas durante a operação do

sistema com piloto automático. Porém a capacidade que o piloto automático teve em manter as

velocidades de trabalho do trator na abertura dos sulcos mais elevadas fez com que, na média,

este sistema obtivesse valores de capacidades de CcE superiores aos encontrados com o sistema

convencional.
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(a) (b)

Figura 16 - Distribuição de freqüência da capacidade de campo efetiva na operação em sistema
convencional (a) e com piloto automático (b)

Tabela 9 - Operações envolvidas, número de funcionários e jornada de trabalho para os dois
sistemas avaliados

Tratamentos Operações
Nº de

funcionários
Jornada de

trabalho
Roçada da área a

ser sulcada 1
Sistema
convencional Topografia 1

Estaqueamento 8
Retirada das

estacas 2
Abertura de sulcos 1

1 turno =8,8 h

Total 13
Preparo de solo

com grade aradora 1
Piloto Automático Abertura de sulcos 2

2 turnos = 17,6 h

Total 3
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Tabela 10. Detalhamento dos custos das operações envolvidas e o custo por unidade de área dos
dois sistemas avaliados, com dados fornecidos pela equipe da fazenda

Cce Jornada de trabalho Custo Custo TotalTratamentos Variáveis
(ha h-1) (h) (R$ ha-1) (R$ ha-1)

Roçada da área
sulcada 14,67

Topógrafo 6,5
Estaqueamento 64,88 34,33

Retirada das
estacas 16,22

Sistema convencional

Abertura de
sulcos

4,1 8,8

38,47

Total 140,74
Preparo de

solo com grade 38,47

Abertura de
sulcos 76,94 29,77

Piloto Automático Aluguel do
equipamento

de piloto
automático

4,7 17,6

24,53

Total 139,94

Apesar do maior número de operações que estão envolvidas no sistema convencional de

transplantio utilizando sistema de abertura de sulcos (Tabela 10), observa-se que os custos

horários entre os dois sistemas são praticamente os mesmos, R$140,74 para sistema convencional

e R$139,94 com o uso do piloto automático. Isso decorre do custo com o aluguel do equipamento

de piloto automático (R$ 9500,00 mês-1) que encarece consideravelmente a operação. Todavia,

quando os custos horários dos dois sistemas foram divididos pelas respectivas médias de

capacidade de campo efetiva da abertura de sulcos, obteve-se o custo por hectare que foi de R$

34,33 para sistema convencional e de R$ 29,77 para o sistema com auxílio de piloto automático,

resultando numa economia de R$ 4,56 por hectare. Holpp (2007) analisou o uso do sistema de

orientação automática em sistema de produção de cereais e observou redução no uso de sementes,

defensivos e fertilizantes, resultando em potenciais economias da ordem de € 6,30 a 7,30 por

hectare ao ano. Em síntese, observou-se um custo operacional 7,1% menor, acrescido da CcE

6,8% maior para o sistema com uso de piloto automático em relação ao sistema convencional.
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5 CONCLUSÕES

Para os ensaios em operação de abertura de sulcos no plantio de cana-de-açúcar com

utilização do piloto automático o sistema integrado obteve melhor desempenho que o sistema

universal, tanto em percursos retos quanto em percursos curvos, apresentando valores de erros

médios inferiores. Em percursos retos o sistema universal 200 obteve valores de erros médios

menores que o sistema universal 100. O sistema universal 100 obteve menores valores médios de

erros  em  curva  do  que  o  sistema  universal  200.  Todas  as  tecnologias  avaliadas  obtiveram

melhores desempenhos em percursos retos. O sinal RTK obteve melhor acurácia em relação ao

sinal SF1.

Na implantação de pomares de citros foi obtido um erro médio de desalinhamento de 0,08

m em sistema convencional de sulcagem contra um erro médio de 0,04 m do piloto automático.

Apesar da maior acurácia do piloto automático somente esse beneficio não justifica a adoção

desta tecnologia. A operação de sulcagem utilizando o piloto automático apresentou uma

eficiência de campo média menor. Porém, com piloto automático foi possível trabalhar com

velocidades maiores, o que resultou numa capacidade de campo efetiva maior para este sistema

em relação ao sistema convencional de sulcagem (4,7 ha h-1 e 4,1 ha h-1). O custo da operação foi

menor para o sistema com piloto automático (R$ 29,77) do que para sistema convencional (R$

34,33) especialmente em função da redução de demanda de mão-de-obra.
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Anexo 1 - Variabilidade dos erros de paralelismo com o sistema integrado de piloto
automático e sinal RTK; (a) percurso reto; (b) percurso curvo
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Anexo 2 - Variabilidade dos erros de paralelismo em função do tempo com o sistema piloto
automático universal 100 com sinal SF1 em trator BH 180; (a) percurso reto; (b)
percurso curvo
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Anexo 3 - Variabilidade dos erros de paralelismo em função do tempo com o sistema piloto
automático universal 200 com sinal SF1 em trator BH 180; (a) percurso reto; (b)
percurso curvo
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Anexo 4 - Variabilidade dos erros de paralelismo em função do tempo com o sistema piloto
automático universal 200 com sinal SF1 em trator John Deere; (a) percurso reto;
(b) percurso curvo
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