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XV SIMPÓSIO DE RECURSOS HÍDRICOS DO NORDESTE  

 

AGRICULTURA4.0: Padrão Analítico Taxonômico do Processo Produtivo da 

Uva de Mesa, na Região do Submédio do Vale São Francisco, Brasil 

 

Aderaldo de Souza Silva 1 

 

RESUMO – O estudo foi conduzido, na fazenda Empresa Brasiluvas (Latitude 9º19.617 S, 

Longitude 40º12.145 N). O plantio foi realizado em 1985 e a pesquisa experimental durante as safras 

1999 a 2001. Essa abrangeu 35 hectares de uva de mesa variedade Itália sob sistema de irrigação por 

gotejamento. A matriz ambiental (água, solo, planta e clima) teve seus parâmetros mensurados por 

um período útil de 1.096 dias. A informação, a partir de análises multivariadas gerou Fatores Críticos 

de Controle (FCC) e a Escala de Desempenho (ED) considerada Padrão4.0, permite auditar os 

processos produtivos das organizações. As informações foram processadas em um ambiente R 

(Software livre), através de inúmeros algoritmos matemáticos e estatísticos complexos, permitindo 

concluir que, em 19,53% das atividades atribuídas a aplicação de insumos químicos via água de 

irrigação, apresentou o Índice máximo de produtividade na Escala de Desempenho (ED4.0), para uva 

Itália tipo exportação (41t/ha por semestre – Grupo 1), em termos de valores médio, entre as 1.096 

atividades diárias estudadas (p≤0.001). Enquanto o Grupo 6 foi considerado de mais baixa 

produtividade na ED4.0, com valor médio de 21 t/ha. Essa diferença da ED4.0 representou uma perda 

equivalente a 31,035.00 US$ (ha/6 meses). 

Palavras-Chave – Gestão de processos e riscos 

 

ABSTRACT– The study was conducted at the Empresa Brasiluvas farm (Latitude 9º19,617 S, 

Longitude 40º12,145 N). The planting was carried out in 1985 and the experimental research during 

the 1999 to 2001 harvests. It covered 35 hectares of table grape variety Italy under drip irrigation 

system. The environmental matrix (water, soil, plant and climate) had its parameters measured for a 

useful period of 1,096 days. The information from multivariate analyzes, generated Critical Control 

Factors (FCC) and the Performance Scale (ED), considered Standard4.0 because it allows auditing the 

productive processes of organizations. The information was processed in an R (Free Software) 

environment, through numerous complex mathematical and statistical algorithms, allowing to 

conclude that, in 19.53% of the activities attributed to the application of chemical inputs via irrigation 

water, it presented the maximum productivity index on the Performance Scale (ED4.0), for Italy grape 

type export (41t / ha per semester - Group 1), in terms of average values, among the 1,096 daily 

activities studied (p≤ 0.001). While Group 6 was considered to have the lowest productivity in ED4.0, 

with an average value of 21 t / ha. This difference from ED4.0 represented a loss equivalent to US $ 

31,035.00 (ha / 6 months). 

Keywords - Process and risk management 
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1 – INTRODUÇÃO 

A revolução tecnológica que ocorre na atualidade na área industrial (Industria 4.0), bem como 

a da rede mundial de computadores (Internet das coisas), consiste na ideia de fusão do mundo real 

com o mundo digital (HP, 2014; DELOITTE, 2020). 

A Indústria 4.0 (a quarta revolução industrial) é um termo utilizado para caracterizar a utilização 

do que há de mais moderno para produzir bens de consumo: big data, internet das coisas, inteligência 

artificial e muito mais. Sabe-se que a agropecuária brasileira começa a dar indícios de incorporação 

vertiginosa nessa direção, principalmente, pelos seus gestores e empreendedores. 

Especialistas provenientes do setor público e privado vem, ao longo de suas funções, 

pesquisando nessa direção e, recentemente, conseguiram definir um Padrão Analítico Taxonômicos 

de Processos Produtivos por meio da construção da Escala de Desempenho (ED). Essa escala é um 

índice padronizado, resultante de análises multidimensionais (Fatorial e de Agrupamento), 

empregada por Ribeiro Filho (2019). 

Os algoritmos são desenvolvidos em um ambiente R, um software computacional e gráfico. 

Duas grandes vantagens tornam o programa bastante popular: a primeira é que ele é um software de 

código aberto, livre, grátis, do tipo GNU (General Public License - GNU’s Not Unix), ou seja, os 

usuários podem executar o programa como quiserem, podem estudar como funciona e adaptá-lo às 

suas necessidades (livre acesso aos códigos-fonte). Além disso, podem redistribui-lo livremente e 

realizar melhorias (Ritter et al., 2020). 

A expressão “ambiente R” é muitas vezes utilizada para se referir ao espaço computacional, ou 

seja, à sua característica de ser um sistema coerente e totalmente planejado. Como mencionado ele 

compila e roda em uma grande variedade de plataformas UNIX, Windows e MacOS, além de 

processar sub-rotinas do software SAS (Statistics System Analysis) e SPSS, que usam modelos 

matemáticos e estatísticos de extrema acuidade (p ≤ 0.0001). Na atualidade essa é a ferramenta para 

Computação Estatística mais utilizada na construção de metodologias similares à proposta nesse 

estudo (Ritter et al., 2020). 
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É fato que a covalidação do presente algoritmo analítico taxonômico ocorre há 40 anos, mas, 

somente no XV Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste ela foi proposta com o objetivo 

ambicioso de preparar as principais organizações da agropecuária brasileira, inclusive as familiares, 

para a automação de seus procedimentos produtivos, ajudando-as a conquistar o mundo dos negócios 

nesses novos tempos (HP, 2014; DELOITTE, 2020). 

Em síntese, cada empreendimento tem sua especificidade, iniciando pela análise de um ano 

fiscal, tendo como referência seus microdados de informações (Relatório Técnico Analítico). A partir 

dos mesmos é construída uma matriz de análise causal multidimensional, onde estarão especificados 

os caminhos sugeridos pelos Fatores Críticos de Contrôle (FCC) e o Planejamento Estratégico a ser 

seguido em termos de ambiente de inovação tecnológica, segundo os preceitos da 4ª revolução 

industrial, marcada pela convergência de tecnologias digitais, físicas e biológicas. 

Neste contexto é objetivo deste estudo convalidar o algoritmo aplicado à Escala de Desempenho 

(ED) de Processos Produtivos, Padrão Taxonômico4.0,, objetivando auditar organizações da 

Agricultura Familiar e ou do Agronegócio do Brasil, preparando-as para sua automatização via Rede 

Mundial de Computadores (Internet das Coisas).  

1I – MATERIAIS E MÉTODOS 

Este estudo caracterizado como pesquisa quali-quantitativa (agricultura de precisão) foi 

realizado nas safras de uva de mesa variedade Itália, durante o período de 1999 a 2001. O experimento 

foi conduzido na fazenda Empresa Brasiluvas, localizada no submédio do Vale do São Francisco, em 

Juazeiro, BA, cujas coordenadas são: latitude 9º19.617 S, longitude 40º12.145 N. 

O plantio foi efetivado em 1985, em sistema de condução horizontal, conhecido como latada, 

pérgola ou caramanchão, com as plantas cultivadas em fileiras simples, com espaçamento de 3,0 

metros entre plantas e 3,0 metros entre fileiras para o sistema de gotejamento e 2,0 metros entre 

plantas e 4,0 metros entre fileiras para o sistema de irrigação de microaspersão, totalizando 1.111 

plantas por hectare (gotejamento) e 1.250 plantas por hectare (microaspersão).  
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Foram utilizados 14 setores de irrigação, atingindo uma área de 35 hectares, dos quais sete 

setores eram abastecidos por um sistema de irrigação por gotejamento e sete setores abastecidos por 

um sistema de microaspersão. Cada setor é constituído de emissores, linhas laterais, linhas de 

derivação, cabeçal de controle, casa de bomba e sistema de filtragem. Os setores de gotejamento 

correspondem às parcelas D1(D1B), D3(D3+D2A), D4(D4A), D5(D4B+D5A), D6(D5B+D6), D7A, D7B e D7C 

enquanto os setores com microaspersão correspondem às parcelas  I1A, I1B, I4A, I4B, I6A, I6B e I6C. 

Salienta-se que para as análises de construção da ED Padrão4.0 foram utilizados apenas os microdados 

referentes as parcelas irrigadas pelo sistema de gotejamento.  

 No sistema de irrigação por gotejamento, a água era bombeada para 9 setores, irrigando 3 

setores por vez. A cada 30 minutos essa irrigação era passada para outro setor, fazendo um ciclo, 

voltando para o início e parando quando atingia a lâmina de irrigação necessária diária. No sistema 

microaspersão, a água era bombeada para 18 setores, irrigando 6 por vez, e assim, consecutivamente. 

Salienta-se que todos os sistemas de irrigação eram semiautomatizados. 

 

Figura 1- Fazenda Empresa Brasiluvas, localizada no submédio do Vale do São Francisco, em 

Juazeiro, BA (latitude 9º19.617 S, longitude 40º12.145 N) -1999-2001. 

BANCO DE DADOS – (Microdados )

Sistema de Irrigação por Gotejamento 
e Micro aspersão

Cultura da Uva Irrigada via Fertirrigação 
AUTOMATIZADA

Monitoração diária: Microclimática x 
Insumos x Produtividade

Safras Agrícolas: 1998-1999-2000-2001 
(Plantio-1985)

Nota: 1.096 dias de leitura continua de microdados (Microclima, Fertirrigação e Produtividades da UVA)
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A análise sequencial dos algoritmos utilizados na construção do Padrão Taxonômico da 

Escala de Desempenho dos Processos Produtivos (ED4.0), iniciou pela análise fatorial, tendo como 

principal produto a seleção dos autovalores, em primeiro lugar, determinando o número adequado de 

Fatores ou variáveis conceituais (Adkins e Carter, 2011). Em suma, permitiu a redução de centenas 

de variáveis em Fatores (F1, F2, F3, F4, ..., Fn). Também, permitiu obter, em prol da seleção dos 

Fatores, as cargas fatoriais que correspondem às correlações entre as variáveis originais e os 

respectivos Fatores e os percentuais de variância de uma variável original que compartilha com todas 

as outras variáveis, ou seja, as comunalidades finais. Sequencialmente, foi utilizada a análise de 

conglomerados ou clusters, que é uma técnica que procura construir classificações naturais dos 

elementos de um conjunto de dados, que de outra forma não poderia ser evidente.  

A pesquisa de campo em escala operacional teve como como objeto primordial definir o Padrão 

Taxonômico da Escala de Desempenho dos Processos Produtivos, no caso específico para 

covalidação do Sistema Produtivo da Uva de Mesa tipo exportação, segundo as normas de qualidade 

de Boas Práticas Agrícolas (BPAs).  

Para isso foi necessário a monitoração diária de três safras, através de suas variáveis 

(indicadores) pertencentes a uma matriz ambiental (água, solo, planta e clima). Os parâmetros 

informatizados (microdados) permitiram elaborar as Escalas de Desempenho (ED) entre 0 e 1, 

ponderadas em função dos Grupos (G1, G2, ..., Gn), formados por atividades circunscritas aos 

processos produtivos da uva e na sequência padronizada. Compuseram esse estudo 46 variáveis e 

1.096 observações (parâmetros microclimáticos, datas de aplicação de insumos, aplicação de 

água(lâminas) e produtividades por parcela, totalizadas por semestre, isto e´, 30 de julho e 31 de 

dezembro. 

Os agrupamentos de atividades (Grupos: G1, G2, ..., Gn) foram divididos em igual número de 

Fatores (Perfis: P1, P2, ..., Pn), definidos pela análise para cada  safra em ED(4.0)1; ED(4.0)2;  ED(4.0)3; 

ED(4.0)4;  ED(4.0)5; e ED(4.0)6 . 
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1II– RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados provenientes da análise fatorial, considerando o universo de 1.096 dias de 

monitoração continua, foram resumidos na matriz de coeficientes (Tabela 1) das atividades do sistema 

produtivo da Uva por Gotejamento, bem como a hierarquização dos Fatores utilizados na construção 

do dendograma, segundo o Método do Caminho Crítico, composto pelos Fatores (F1, F2, F3, F4, F5 e 

F6), também, nominados Fatores Críticos de Controle (FCC). Na Tabela 1 estão as Comunalidades 

Finais (CF%), calculadas em porcentagem, e as características das variáveis pertencentes a matriz 

ambiental, para cada um dos seis Fatores. Ressalta-se que eles explicam ao redor de 100,00% da 

variação total, confirmando a assertiva de monitoração diária por contribuir, significativamente, na 

construção dos Perfis de cada Fator com seus respectivos indicadores, em forma totalizada.  

Tabela 1 – Matriz de coeficientes – Sistema de Irrigação por Gotejamento 

 

ND Perfil Variável Nome F1 F2 F3 F4 F5 F6 CF(%)

1 F1-Safra (Uva) DiaJul Dia Juliano 99 100

2 Mes (Mês/Ano) 99 99

3 G050ProdTHA Produção(t/ha) 59 61

4 F2-Data (Atividades) G002Data Fecha 99 100

5 Ano Ano 94 100

6 F3-Aplicação (Água) G014VazaoR Vazão real(mm) 99 100

7 G015Lamina Lâmina(mm) 99 100

8 F4-Insumos G063S S (Enxofre) 94 92

9 G061Ca Ca (Cálcio) 94 90

10 F5-Microclima G007UrAr Umi. R. Ar (%) 88 99

11 G008Evap Evaporação (mm) -49 43

12 G005Tmed T. média (
o
C) -53 31

13 G003Tmax T. máxima(
o
C) -54 34

14 F6-Pluviometria G006Pmm Precipitação(mm) 98 100

Nota: 22 19 19 16 14 9

Fatores (F1, F2, F3, F4, F5 e F5 (Fatores Críticos de Controle-FCC),

obtido pelo Método do Caminho Crítico.

Variância explicada (%) não ponderada:

CF(%) - Comunalidades Finais em porcentagem.

Values greater than 36.98(%) are flagged by an '*'.
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Denomina-se Fator Crítico de Controle (FCC) a variável discriminante de maior significância, 

intrínseca ao Fator 1 (F1), nesse caso a variável DiaJul (Dia Juliano). Nesse fator ficaram associadas 

as variáveis dia juliano, mês e produtividade de uva de mesa, tipo exportação. Os FCC foram os 

procedimentos mais frágeis do Sistema Produtivo da Uva Safras 1998-2001. A identificação desses 

fatores ou itinerários técnicos mais sensíveis permite que eles sejam, precisamente, monitorados por 

meio de equipamentos móveis de coleta de dados on line, essenciais na preparação de organizações 

para a automatização de seus processos produtivos. 

A tipificação do universo das 1.096 atividades de fertirrigação ao longo de três anos na 

Empresa, classificou as referidas parcelas irrigadas por Gotejamento em seis Grupos (G1, G2, G3, G4, 

G5 e G6), em função de seus indicadores causais já mencionados para o Sistema de Irrigação por 

Gotejamento (Tabela 2). 

Tabela 2 – Matriz de tipificação – Sistema de Irrigação por Gotejamento 

 

ND Matriz de Tipificação Escala de Desempenho ED1(100%) ED2(86%) ED3(72.5%) ED4(51.5%) ED5(26.1%) ED6(0.0%)

1 Frequência Atividades (N) 214 184 179 151 187 181

2 Porcentagem Parcelas classificadas (%) 19.53 16.79 16.33 13.78 17.06 16.51

3 Caminho Crítico (CC) Prioridades (Metas) CC2 CC1 CC5 CC3 CC6 CC4

4 Grupo (Cluster) Parcelas homogêneas G1 G2 G3 G4 G5 G6

5 Fator(Perfil) Características/Grupo F2 F1 F5 F3 F6 F4

6 Fator Crítico de Contrôle Monitoração/Processos Datas Safra MicroClima Turno(Rega) Pluviometria Insumos

ND Variáveis Nome/Valor médio ŷ ŷ ŷ ŷ ŷ ŷ

1 DiaJul Dia Juliano 259 274 277 76 94 91

2 Mes (Mês/Ano) 9 9 10 3 4 4

3 G050ProdTHA Produção(t/ha) 41 33 28 26 25 21

4 G002Data Fecha 9/14/1998 9/29/1999 10/1/2000 3/16/2001 1/2/2000 3/31/1999

5 Ano Ano 1998 1999 2000 2001 2000 1999

6 G015Lamina Vazão real(mm) 9 8 9 9 4 7

7 G014VazaoR Lâmina(mm) 119 103 123 113 54 96

8 G063S S (Enxofre) 3 3 2 1 3 2

9 G061Ca Ca (Cálcio) 2 2 1 0 1 1

10 G007UrAr Umi. R. Ar (%) 52 57 59 59 66 54

11 G008Evap Evaporação (mm) 9 7 8 8 6 8

12 G005Tmed T. média (oC) 28 27 27 28 27 29

13 G003Tmax T. máxima(oC) 34 33 34 36 34 37

14 G006Pmm Precipitação(mm) 1 2 2 1 3 1

0.00 8.55 13.04 15.79 16.19 20.69ED4.0(Redução de Produtividade(t/ha)/Grupo

mailto:aderaldo@uol.com.br


 

     

 

XV Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 
1  Engo. Agro. Mestrado em Irrigação e Drenagem, Doutor em Edafologia, Ex-Pesquisador da Embrapa Semiárido (Petrolina-PE), 

Consultor Sênior da Empresa MC.SS Engenharia Serviços e Consultorias, Rua Paraná 690, Bairro Bela Vista, CEP 13911-418, 

Jaguariúna, São Paulo,  (+55 (83) 9 9692.2222, aderaldo@uol.com.br). 
  

8 

A análise da Tabela 2 e Figuras 2 e 3 permite concluir que, o desempenho mais adequado das 

atividades agrícolas da uva no período dos três anos estudados, foi conseguido em 19,53% das 

atividades atribuídas à aplicação de insumos químicos via água de irrigação. Isso possibilitou o Grupo 

1, obter na Escala de Desempenho (ED4.0) o máximo de produtividade de uva Itália tipo exportação 

41(t/ha), em termos de valores médio, dentro das 1.096 avaliadas, com uma probabilidade (p≤0.001). 

Já o Grupo 6 foi o de mais baixo desempenho dentre os seis tipificados, apresentando um valor médio 

de apenas 21 t/ha, o que ocasionou uma redução significativa entre si, correspondendo a 20,69 t/ha 

de uva (equivalente a uma perda potencial de 31,035.00 US$ por hectare/semestre). 

Finalmente, a redução potencial de uva tipo exportação por Grupo de parcelas no Gotejamento 

foram de 8,55 t/ha, 13,04 t/ha, 15,79 t/ha, 16,19 t/ha e 20,69 t/ha para os Grupos (G2, G3, G4, G5 e 

G6), respectivamente. 

 

Figura 2 – Relação tridimensional à cadeia produtiva definindo uma série de atividades 

(indicadores), sugeridas pelos valores médios das variáveis que compuseram as 

análises multivariada (fatorial e de agrupamento). 

Nome/Valor médio ŷ

Dia Juliano 259

(Mês/Ano) 9

Produção(t/ha) 41

Fertirrigação 09/14/1998

Ano(Safra Agrícola) 1998

Lâmina(mm) 9.08

Vazão Real(m3) 119.12

S (Ingrediente ativo) 2.79

Ca (Ingrediente ativo) 1.52

UmediaRelAR(%) 52.01

Evaporação(mm) 8.56

Tmedia(C) 27.89

Tmaxima(C) 33.70

Precipitação(mm) 0.51

PADRÃO ANALÍTICO TAXÔMICO DE PROCESSOS PRODUTIVOS (ED4.0)
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Observa-se na Figura 3 que as maiores produtividades são alcançadas com as temperaturas 

médias entre 25 oC e 30 oC e temperatura máxima variando entre 30 oC e 40 oC. Enquanto a ausência 

de precipitações pluviométricas, significativas, são essenciais ao atingimento das máximas 

produtividades. Por esse motivo as produtividades máximas ocorrem, apenas, no segundo semestre 

de cada ano agrícola. 

 

Figura 3 – Superfície de resposta à cadeia produtiva da uva (t/ha) em função dos indicadores: 

mês, temperaturas médias e máxima, precipitações pluviométricas e ano agrícola. 

Conclusões 

A contribuição deste estudo é a proposta metodológica pioneira para auditar organizações da 

agropecuária brasileira, objetivando a preparação e monitoração de procedimentos de automatização, 
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por meio da Rede Mundial de Computadores e da Taxonomia das Coisas (Taxonomy of Things), 

utilizando-se de tecnologias (algoritmos) para processamento da informação tipo: tratamento de 

grandes volumes de dados, serviços inteligentes, previsão e gestão de riscos 

O Padrão Taxonômico da Escala de Desempenho dos Processos Produtivos (ED) Padrão4.0, 

desenvolvido e convalidado nesse estudo, pode ser estendida a outras cadeias de culturas agrícolas e 

pode ser utilizada para auditar com acuidade e praticidade as operações agrícolas, identificando os 

gargalos do processo produtivo ao largo de toda cadeia produtiva, em ordem sequencial dos eventos 

coletados, on line, por meio de equipamentos moveis e propor soluções a curto, médio e longo prazo. 

Além disso permitiu processar e classificar por meio de taxonomia numérica grandes volumes 

de dados (Big Data), uma vez que as empresas produtoras de uva de mesa, suco e vinho no Brasil, 

assim como os agricultores que usam tecnologia em larga escala, geram significativos volumes de 

microdados sobre suas operações agrárias e não detém, até então, uma forma precisa e prática 

(serviços inteligentes - web services) de auditar seus processos produtivos ao largo de cada safra, com 

vistas a previsão de processos futuros, em base ao conceito sugerido pela Sustentabilidade Ambiental, 

entre os vários setores da cadeia produtiva. 
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