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INTRODUÇÃO 

Atualmente, para a recomendação de adubação da cultura da videira e demais culturas nos estados 

do Rio Grande do Sul (RS) e Santa Catarina (SC) é feita utilizando-se o Manual de Calagem e 

Adubação para os estados do RS e de SC. No entanto, a utilização desse manual para adubação da 

videira, por exemplo, é bem demorada e exige que se percorra do início ao final do livro para fazer a 

recomendação. No caso da cultura da videira, as páginas de calagem estão no início, as de adubação 

de pré-plantio estão no meio e as de adubação de manutenção estão no final do livro o que faz com 

que o técnico demore até fazer uma recomendação para a cultura. Uma solução para esse problema 

foi automatizar as informações do manual em um único lugar de fácil acesso num sistema de macros 

em Excel. Não se trata de uma planilha de Excel simples e sim um sistema utilizando a linguagem de 

macro Visual Basic for Applications (VBA). O VBA possibilita que o usuário alcance uma tremenda 

eficiência no uso diário do Excel. O objetivo do desenvolvimento do sistema foi permitir que o 

técnico, agricultor ou estudante realize com facilidade os cadastros de técnicos, produtores, talhões 

e análises de solo, folhas e fertilizantes, os quais serão usados nas três fases da adubação da cultura 

da videira: calagem e adubação de pré-plantio (realizada antes do plantio), adubação de crescimento 

(realizada nos três primeiros anos após o plantio) e adubação de manutenção (realizada do quarto 

ano em diante).  

DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA 

A partir de planilhas simples implementadas em Excel com fórmulas foi contratada uma empresa 

para a automatização da planilha para a linguagem VBA. A utilização de linguagem VBA permite que 

em vez de se utilizar as fórmulas em planilha, se utilize uma programação “por trás” do Excel para a 

execução dos comandos utilizados nos cálculos da planilha.  

A primeira utilização da linguagem VBA foi para a construção dos “userforms” que são formulários 

utilizados para se fazer os cadastros e salvar os dados em planilha de banco de dados, nesse caso, 

como o volume de dados esperado é pequeno, foi no próprio Excel mesmo.  

A segunda utilização da linguagem VBA foi para fazer os vínculos de técnicos, produtores, talhões e 

análises de solo e folhas para a recomendação de adubação.  

A terceira utilização da linguagem VBA foi para implementar modelos de .pdf para as recomendações, 

de forma que se permita enviar de forma fácil as recomendações via e-mail, WhatsApp e demais 

aplicativos de compartilhamento.  

Não serão divulgados os códigos do desenvolvimento pois são de propriedade do desenvolvedor. 

Mas o sistema pode ser solicitado através do e-mail petersongardin@gmail.com 
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UTILIZAÇÃO DO SISTEMA 

A primeira fase da utilização do sistema são os cadastros. Primeiramente se faz o cadastro do técnico, 

após o cadastro do produtor que será vinculado a um técnico, depois o cadastro de um talhão ou 

gleba, que será vinculado a um produtor.  

 

Figura 1: Tela inicial do sistema com cadastro de novo talhão, o qual deve estar vinculado a um 

produtor e a um técnico.  

Posteriormente, se faz o cadastro de uma análise de solo ou folha que será vinculada a um talhão, de 

modo que os vínculos fiquem: Técnico/produtor/talhão/análise de solo ou folha.  

Na figura 2 pode ser visualizada a tela de cadastro de análise de solo. Com a análise de solos em 

mãos o técnico pode cadastrá-la no sistema e o sistema calcula diversas informações de fertilidade 

necessárias para a interpretação correta da análise, tais como, classe em que cada nutriente se 

encontra, saturação da CTC pH7,0 por bases (V), saturação da CTC efetiva por Al (m), saturação da 

CTC a pH7 por Ca, Mg, K e Na, acidez potencial (H+Al), soma de bases, CTC a pH7 (T) e CTC efetiva (t) 

com suas interpretações. É permitido ao técnico gerar um laudo da análise de solo em pdf para envio 

ao produtor via aplicativos de compartilhamento.  

CALAGEM E GESSAGEM 

O sistema permite o cálculo da calagem para todas as culturas pelos métodos SMP, neutralização do 

alumínio, saturação de bases e gessagem. Da mesma forma é permitido salvar um pdf da 

recomendação de correção ao agricultor na forma de pdf. 



 

 

 

Figura 2: Tela de cadastro de análise de solo para posterior recomendação de calagem, adubação de 

pré-plantio e adubação de crescimento da videira e interpretação da análise de solo para qualquer 

cultura. 

  

ADUBAÇÃO DE PRÉ-PLANTIO E DE CRESCIMENTO 

Para a cultura da videira a adubação de pré-plantio e de crescimento é baseada em análise de solo. 

Após a realização dos cadastros o técnico pode acessar o módulo dessas adubações e realizar 

facilmente os cálculos e escolher os corretivos necessários para a adubação. Da mesma forma, gerar 

um pdf com a recomendação para envio ao produtor.  

ADUBAÇÃO DE MANUTENÇÃO 

O último passo na adubação da cultura da videira é realizar a adubação de manutenção, que é feita a 

partir do quarto ano após o plantio e com base na análise de folha. Na figura 3 é exibida a 

interpretação de uma análise foliar. Da mesma forma que as telas anteriores para a interpretação 

foliar e recomendação de adubação (Figuras 3 e 4) podem ser gerados pdfs para envio aos 

produtores. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 



 

O sistema de intepretação de análise de solo, folha e recomendação de adubação com uso do VBA se 

mostrou uma ferramenta versátil que ajuda o técnico nas tarefas que o sistema se propõe a realizar, 

de uma forma fácil, rápida e precisa, que evita erros de cálculos e facilita o envio de informações do 

técnico ao produtor rural.  

 

Figura 3: Tela de interpretação de análise foliar para posterior recomendação de adubação de 

manutenção na cultura da videira e interpretação para diversas outras culturas de frutíferas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

 

Figura 4: Tela de recomendação de adubação de manutenção para a cultura da videira. 

 


