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INOVAÇÕES PARA AUMENTAR
A PRODUÇÃO AGRÍCOLA

Já parou para pensar como as fazendas estão 
com suas produções cada vez mais conectadas?

E no futuro (que começa agora) a tendência é 
que tudo funcione como uma grande rede.

Para alcançar esse resultado não faltam 
inovações, como Internet das Coisas, automação 
e softwares de coleta e análise de dados.

A digitalização de uma fazenda também envolve 
instalação de sensores para coleta de dados no 
solo, maquinários e silos.

O uso de tecnologias no campo tem sido chamando de smart farming: método 
de desenvolvimento agrícola focado no uso de tecnologia de informação.

NO ALTO 
Uma ferramenta que ganhou 

popularidade rapidamente entre 
produtores foi o drone. 

Geralmente usados para 
monitorar cultivos, identificar 

pragas e progresso da produção, 
também podem dispersar 

defensores agrícolas.

“Informações são transferidas para um banco de 
dados em nuvem, processadas e transformadas em 
recomendações especí�cas para o agricultor ou 
gestor daquela fazenda”.
Herlon Oliveira, presidente da Abinc 
(Associação Brasileira de Internet das Coisas) e CEO da AgrusData
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NAS NUVENS
Parte das informações captadas pelos drones vão para softwares ou aplicativos 
e transitam pela nuvem até chegar aos smartphones dos produtores.

Há ferramentas que:
• Medem o campo; 
• Preveem o tempo; 
• Calculam a quantidade de sementes necessárias para o plantio;
• Calculam a quantidade de defensivo agrícola;
• Identificam pragas;
• Reportam históricos de chuvas.

PARA O SOLO
Essa mesma nuvem de dados armazena 
e transporta informações para veículos 
e ferramentas autônomas que 
trabalham com pouca ou nenhuma 
intervenção humana. 

Tratores e caminhões autônomos já são 
realidade em algumas fazendas ao redor 
do mundo.

AGRICULTURA DE PRECISÃO
 
O uso de tecnologia embarcada está relacionado à agricultura de precisão, um 
termo definido em 2012 pelo Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento).

Esse é um sistema de gerenciamento agrícola baseado na variação espacial e 
temporal da unidade produtiva e visa ao aumento de retorno econômico, à 
sustentabilidade e à minimização do efeito ao ambiente. 
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Existem 5 principais inovações neste contexto:

• Telemetria: tecnologia é focada em monitoramento, medição e/ou rastreamento 
de dados enviados via comunicação sem fio (rádio ou satélite) a uma central de 
controle;

• IoT - Internet das Coisas: basicamente qualquer equipamento eletrônico 
pode estar conectado à Internet gerando informações diversas e melhorando a 
eficiência de qualquer sociedade;

• VRT - Tecnologia de Aplicação à Taxa Variável: aplicadas a máquinas 
agrícolas para permitir uma aplicação controlada de insumos (fertilização e 
pulverização) e espaçamento e quantidade de sementes de acordo com mapa de 
recomendação;

• On-the-go: sensoriamento direto no qual há sensores embarcados nas 
máquinas agrícolas coletando dados e oferecendo informações em tempo real;

• ISOBUS: protocolo universal para comunicação eletrônica entre implementos, 
tratores e computadores para promover a padronização da comunicação 
estabelecida entre tratores e implementos.
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