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Revolução Digital na Agricultura 



Evolução da Agricultura

Fonte: Agricultura digital: pesquisa, desenvolvimento e inovação nas cadeias produtivas

https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/1126213/2/LV-Agricultura-digital-2020.pdf



Agricultura: Trajetória recente    

Impactos mensuráveis em segurança alimentar
....

Impactos mensuráveis em capacidade 
exportadora

....

Impactos mensuráveis em desenvolvimento 
regional

Produção de alto desempenho 
(SNPA - 43 Uds, OEPAS, Universidades ….)

....
Agricultura baseada em ciência

....

Crescente incorporação de práticas 
sustentáveis

Parceria público-privada e Internacional



EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária



Embrapa Agricultura Digital

Foco de atuação: Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Agricultura Digital visando a 

sustentabilidade e agregação de valor nas cadeias produtivas da agropecuária. 

118 empregados



Evolução da Tecnologia da Informação e Comunicação

Fonte: Agricultura digital: pesquisa, desenvolvimento e inovação nas cadeias produtivas

https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/1126213/2/LV-Agricultura-digital-2020.pdf



Agricultura Digital – Do Agro 4.0 rumo à Agricultura 5.0

Fonte: Agricultura digital: pesquisa, desenvolvimento e inovação nas cadeias produtivas

https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/1126213/2/LV-Agricultura-digital-2020.pdf



Pré-Produção: bioinformática e biotecnologia para melhoramento genético vegetal e animal

Agricultura Digital – Soluções Embrapa

Tambaplus: análises de 

pureza e de parentesco de

matrizes de tambaqui.

Patente: Método e uso 

para verificação de 

erros de montagem em 

genomas. 

Parceria: Embrapa e 

Unicamp.

Vacina carrapato bovino: 

pesquisa de genes em 

diferentes estágios de 

diferentes hospedeiros.

Unidade Mista de

Pesquisa em

Genômica Aplicada a

Mudanças Climáticas

Parceria: Embrapa, Unicamp e Fapesp

Objetivo: geração de ativos biotecnológicos

para a adaptação de espécies agrícolas aos

principais estresses abióticos associados às

mudanças climáticas (e.g., seca e calor)

Bancos de dados de

perfis e metagenomas

microbianos

associados a espécies

de plantas nativas de

um “hotspot” de

biodiversidade local

caracterizado por solos

extremamente pobres

em fósforo.
Fotos: Isabel R. Gerhardt



Produção e Pós-produção

Agricultura Digital – Soluções Embrapa

 Contagem automática de 

plantas e frutos na lavoura 

por imagens de drones

 ContaGado: detecção e 

contagem de gado 

usando veículos aéreos 

não tripulados

 Blockchain para rastrear a cadeia de 

cana de açúcar 

 Detecção e rastreamento para fruticultura de 

precisão (uva, maçã e laranja)

Parceria: Coplacana  e usinas 

do interior do estado de São 

Paulo.

 Diagnóstico de doenças  de culturas 

agrícolas  (café, milho e soja) 



Produção: Dentro da porteira

Agricultura Digital – Soluções Embrapa

Imagens de sensores – Drones e Satélites 

Simuladores e Integração de Dados e Algoritmos

Dados 

Externos

Planejamento da produtividade de pastagem e sistema de gestão

16/08/21 1111



• Desenvolvimento de ferramentas digitais para valoração ESG:

• Mercado de carbono do solo 

• Leite carbono neutro 

• Carne de baixo carbono

Agricultura Digital – Soluções Embrapa



Produção: Aplicativos da Embrapa

Agricultura Digital – Aplicativos da Embrapa



Agricultura Digital – Soluções Embrapa

• Big data para reduzir riscos climáticos na 

produção de grãos no Brasil.

• Informações de espécies vegetais nativas e 

estratégias para recomposição ambiental 

(WebAmbiente).

• Aplicativo com informações do Zoneamento 

Agrícola de Risco Climático (Plantio Certo).

• Informações de produtividade e 

sustentabilidade para a soja - Cerrado e 

Amazônia (Agroideal)

•

• Sistema de monitoramento 

agrometeorológico (Agritempo).

• Sistema Inteligente de Classificação de 

Solos (SoloClass).



Agricultura Digital – Apoio a Políticas Públicas 

Gestão de riscos agrícolas

ZARC: parceria com 31 Unidades da Embrapa, OEPAs e SPA/MAPA. 

Culturas: soja, milho, milho safrinha, arroz …. 

RenovaBio: Estímulo ao crescimento de uso de biocombustíveis, em 10 

anos, para redução das emissões de Gases de Efeito Estufa no setor de 

transportes

PronaSolos: Elevação do conhecimento sobre os solos do Brasil para 

promover a agricultura de precisão e apoiar o crédito agrícola.

Plano ABC+: adoção das tecnologias de produção sustentáveis,com o 

objetivo de responder aos compromissos de redução de emissão de GEE no 

setor agropecuário assumidos pelo país. 

Monitoramento do uso e conservação do solo



Diagnóstico e Monitoramento da 

Agricultura Digital 



Fonte: Agricultura digital: pesquisa, desenvolvimento e inovação nas cadeias produtivas

https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/1126213/2/LV-Agricultura-digital-2020.pdf

Agro 4.0 – Tendências, Desafios e Oportunidades 

Fonte: AGTECH – Mining Report – 2018

Segurança Alimentar

Alimentos Seguros

Competitividade

Sustentabilidade

Tecnologias Digitais  

“A principal ruptura 
no mercado não é a 
tecnologia, mas sim o 
consumidor.”



Agricultura Digital: Agro4.0 rumo ao Agro 5.0

Intensiva em mão 
de obra 

Baixa 
Produtividade

Revolução Verde

Melhoramento 
genético

Uso de pesticida e 
fertilizante

Maquinário 
agrícola

Agricultura de 
precisão

Intensificação em 
sistemas integrados

Sistemas de 
posicionamento 
global

Biotecnologia

Software de 
aplicação agrícola

Agricultura de base 
biológica

Agricultura de 
decisão

Internet das Coisas

Drones

Big data/IA

Computação em 
nuvem

Aplicações móveis 

Agricultura 
Inteligente

Uso Intensivo de 
Inteligência 
Artificial

Robótica

Biologia sintética 

Impressão 3D e 4D

Agricultura vertical

Agricultura 1.0

Agricultura 2.0

Agricultura 3.0

Agricultura 4.0

Agricultura 5.0

Antes de 1950 19901950 2015 Atual 



Estágio da Agricultura Digital no Campo

Detalhes da Pesquisa

17 de abril a 2 de junho de 2020

+ de 1000 questionários / 753 completos

Múltipla escolha

Margem de Erro= +- 5%

mWcRU9n
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Agricultores: Principais aplicações e desafios 

mWcRU9n
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Agricultura Digital X Conectividade

Cenário Atual 

- 4400 Torres/Antenas (23% cobertura)

- Valor da Produção Bruto (VPB) 2021= R$ 1,057 Trilhão 

Cenário 1: 

+ 4400 Torres/Antenas (4G, 3G ) 

- 48% cobertura 

- VPB (+ 4,5%) = R$ 47,56 Bilhões 

Cenário 2:

+ 15182 Torres/Antenas (5G,4G,3G)

- 90% cobertura 

- VPB (+9,6%) = R$ 101,47 Bilhões
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/inovacao/conectividade-rural/livro

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/inovacao/conectividade-rural/livro


Mapeamento de Startups do Agro Brasileiro

 Total de startups 2020/2021: 1574

 Em 2019: 1125

Fonte: https://radaragritech.com.br/dados-2020-2021/



Programas de Inovação da Embrapa



Programas de Inovação da Embrapa

Iniciativas em Inovação Aberta da Embrapa

 Programa de aceleração e 

inovação aberta criado pela 

Embrapa e pela Venture 

Hub®, com apoio da 

Anprotec, Bayer e Airbus  

para ajudar Startups, 

Grandes Empresas e 

Instituições a acelerarem 

negócios e tecnologias para o 

Agronegócio.



Ecossistema de Inovação em Agricultura Digital

Fonte: Agricultura digital: pesquisa, desenvolvimento e inovação nas cadeias produtivas

https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/1126213/2/LV-Agricultura-digital-2020.pdf



Ecossistema de Inovação em Agricultura Digital

Ambiente colaborativo, entre Embrapa e parceiros, para viabilizar soluções para programas de 

pesquisa na agricultura, por meio do uso de tecnologias digitais. 

https://www.agroapi.cnptia.embrapa.br/portal/

Caso de uso: 
app Plantio 
Certo



Ecossistema de Inovação em Agricultura Digital



Desafios e Oportunidades da Transformação Digital na Agricultura

Fonte: Agricultura digital: pesquisa, desenvolvimento e inovação nas cadeias produtivas

https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/1126213/2/LV-Agricultura-digital-2020.pdf
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Agricultura Digital 
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Obrigada pela atenção!

silvia.massruha@embrapa.br


