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MONITORAMENTO REMOTO
Balanças no cocho ou no 
bebedouro e câmeras 3D 
fazem a pesagem remota  
do animal e permitem  
ao pecuarista avaliar se  
a alimentação está adequada 
e se há incidência de doenças 
que levam à perda de peso

COCHO ELETRÔNICO

Possibilita a coleta de dados sobre o total de 
alimento consumido por cada boi e a definição 
do momento certo de repor os alimentos, 
evitando desperdícios e lacunas na oferta que 
impactam o ritmo adequado da engorda

SENSORES TERRESTRES
Dispositivos eletrônicos 
coletam dados como volume 
de chuva, umidade do solo, 
velocidade do vento, 
temperatura na lavoura  
e teor de matéria orgânica, 
nutrientes e minerais  
no solo, fungos e pragas

VEÍCULOS AUTÔNOMOS
Tratores, colheitadeiras  
e pulverizadores que dispensam 
condutores já são testados por 
produtores rurais em condições  
reais de uso em várias nações, 
inclusive no Brasil, mas a carência de 
conectividade em áreas rurais do 
país inibe o avanço dessa tecnologia

Especialistas dividem a produção agrí-
cola em quatro momentos. A agricultura 
tradicional, 1.0, perdurou por milênios 
e era marcada pelo uso reduzido de tec-
nologia e pela baixa produtividade. Esse 
quadro só se alterou no início do século 
XX com a introdução da mecanização e 
do conhecimento científico à atividade 
agrícola. Essa fase passou a ser denomi-
nada agricultura 2.0. Mais recentemen-
te, recursos avançados, como telemetria, 
sensores e rastreamento por satélite, 
fizeram surgir a agricultura 3.0. Agora, 
uma nova onda chega ao setor, a agricul-
tura 4.0, caracterizada pela integração e 
conexão em tempo real das tecnologias 
apresentadas nestas páginas.

Conheça os recursos 
tecnológicos de última 
geração que estão  
mudando o setor rural
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INTERNET DAS COISAS (IOT)
A interconexão de aparelhos, por meio 
de IoT, permite realizar tarefas sem 
intervenção humana direta. Com dados 
de sensores de clima, um sistema 
automatizado pode fazer uma irrigação 
programada e um pulverizador retardar  
a aplicação de defensivos

DRONES
Aeronaves não tripuladas 
coletam imagens de diversos 
ângulos da plantação, auxiliando 
na identificação de pragas, 
falhas no plantio e evolução  
da lavoura. Na pecuária, 
monitoram o gado

SOFTWARES DE GESTÃO
O desempenho da produção depende 
de variáveis como o planejamento  
da compra dos insumos, o momento 
certo para plantio e as condições 
mercadológicas para a venda da 
safra. Softwares ajudam o produtor  
a organizar esses dados e a tomar a 
melhor decisão

MAPAS DE PRODUTIVIDADE
Sensores acoplados a colheitadeiras 
informam a quantidade de produto colhido 
em cada espaço da lavoura, ajudando  
a identificar pontos de alta ou baixa 
produção e as razões do desempenho.  
As informações auxiliam a programação  
da próxima safra

TELEMETRIA DE MÁQUINAS
A coleta de dados por meio  
de sensores embarcados e o 
compartilhamento remoto das 
informações permitem monitorar  
e controlar o desempenho da frota 
agrícola. É possível gerenciar  
o percurso dos veículos, realizar  
a manutenção preditiva e monitorar 
falhas no plantio e na pulverização

GPS
Com o sistema de posicionamento 
global, os produtores acessam 
informações como características do 
relevo e desempenho das máquinas. 
Assim, podem semear, irrigar e aplicar 
pesticidas com precisão, reduzindo 
desperdícios e o impacto ambiental


