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AGROtic Grãos e Fibra  

 

 

  

O Papel da Tecnologia 

da Informação e Comunicação 

no Fomento à Área de Grãos e Fibra 



Evolução da Agricultura Moderna 

“Terceira Onda” “Segunda Onda” 

Monocultura 

Monodisciplinar 

Commodities 

Insumos sintéticos 

Pesquisa adaptativa 

Intensificação 

Multidisciplinar 

Commoditie/alimento 

Eficiência 

Pesquisa sistêmica 

Sistemas complexos 

Transdisciplinar 

Multifuncionalidade 

Insumos biológicos 

Pesquisa complexa 

Revolução Verde Agricultura de base 

biológica 
Sistemas Integrados 

Tempo e complexidade 

1960 - 1990 1990 - 2020 2020 - 2030 

Fonte: http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/165890/1/Pillon-Livro-rochagem.pdf 

“Primeira Onda” 



Maior organização de pesquisa e 

inovação agropecuária do Hemisfério Sul 

Fundada em 1973 

Empregados: 9.733 

Pesquisadores: 2.425 

Analistas:  2.517 

PhDs: 1.958 

 Rede de 42 Unidades – presente em todo o Brasil 
  Centros Nacionais Temáticos  

    Centros Nacionais de Produtos  

    Centros Ecorregionais e Agroflorestais 

Plataforma de cooperação científica – Labex (US, Europa, Ásia) 

Plataforma de cooperação técnica – África 

 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 



Embrapa Informática Agropecuária 

Localização: 
UNICAMP Campinas – São Paulo - Brasil 

Foco de atuação: atuar nas áreas de agroinformática e bioinformática para  

prover soluções para a agricultura aplicando métodos, técnicas e ferramentas  

computacionais envolvendo equipes multidisciplinares 



        Papel estratégico da TIC na Agricultura Moderna  

Fonte referência: Silvia Massruhá – Embrapa Informática Agropecuária 

 

Fonte: Silvia Massruhá – AgroAnalysis/set 2015 

 



Programação de P&D 

Bioinformática e 
Biologia 
Computacional 

Computação 
Científica e 
Automação 

Modelagem 
Agroambiental e 
Geotecnologias 

Sistemas de 
Informação 

 Análise e integração 
dados genômicos 

 Estrutura de 
proteínas 

 Biologia de sistemas 
e biologia sintética 

 BD genótipos e 
fenótipos 

 Pipeline de 
descoberta de 
sequências gênicas 
e regulatórias 

 Modelagem 
matemática 

 Simulação 
computacional 

 Sistemas 
inteligentes 

 Reconhecimento de 
padrões 

 Suporte à decisão 
 Visão 

computacional 
 Ciência de dados 
 Agricultura de 

precisão 

 Zoneamento de risco 
climático 

 Uso e cobertura da 
terra 

 Avaliação de 
impactos de 
mudanças climáticas 

 Tecnologias e 
serviços geoespaciais 

 Mapeamento e 
monitoramento 
agrícola e ambiental 

 Computação em 
nuvem 

 Processamento de 
alto desempenho 

 Internet das Coisas 
 Integração de dados  
 Interoperabilidade 
 Bancos de dados 
 Sistemas e padrões 

abertos 
 Bigdata 
 Representação do 

conhecimento 



Embrapa na Transformação Digital  
   



Embrapa na Transformação Digital 

Fonte: https://www.embrapa.br/pt/aplicativos 



Apps da Embrapa - Grãos 

 Doutor Milho: oferece informações técnicas e 

recomendações de manejo de lavouras de milho, de 

acordo com o estádio de desenvolvimento de cada 

talhão/gleba da lavoura.  

 GD Arroz: baseado no método de graus-dia, 

auxilia no planejamento e na tomada de 

decisão sobre o manejo da cultura do arroz. 

Indica quando deve ocorrer cada um dos seis 

mais importantes estádios de desenvolvimento 

da planta. 



Disponibilização de Informação  



InfoCULT - orienta quando plantar arroz e feijão 

com menor risco climático 

 Fornece, de maneira rápida e 

objetiva, os períodos de 

semeadura com menor risco 

climático para as culturas do 

feijão e arroz, considerando 

tipo de solo e as cultivares.  

 Informações para o cultivo do 

arroz de sequeiro em sete 

estados brasileiros; para o 

feijão de primeira safra em 13 

estados; e para o feijão de 

segunda safra em nove 

estados. 

https://www.cnpaf.embrapa.br/semeadura/?contador-infocult 



Radar da Tecnologia - Soja   

 Site de conteúdo multimídia com foco em assuntos técnicos ligados à 

produção de soja no Brasil. Os conteúdos são organizados por temas. 

Reúne conhecimento científico aplicado ao dia a dia do produtor. 





WebAgritec  



WebAgritec  
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Foto: Acervo Agroicone 
Foto: Acervo Agroicone 

Sistema de Análise Temporal da Vegetação 



Webambiente 



Zoneamento Agrícola de Risco 

Climático - ZARC  
Parcerias: 31 Unidades da Embrapa  

          OEPAs 

                 SPA/MAPA 

Feijão safra 1 solo2 outubro 

Risco 20% 

Risco 30% 

Risco 40% 

Risco > 40% 

Restrições do Zoneamento 

Ecológico Econômico Feijão safra 1 solo 1 dezembro 

Culturas:  Soja, milho, milho safrinha, 

arroz, feijão, trigo, cana, algodão, 

amendoim. 



Diagnose Virtual 

                        

Pesquisas: lógica nebulosa, mineração de textos,  reconhecimento de 

padrões, mineração de dados. 

 

 

Diagnóstico online de doenças de 

plantas. O usuário fornece informação 

sobre os sintomas observados e obtém 

a indicação da desordem mais 

provável juntamente com 

recomendações de controle. 

 

 
 

 

Culturas: Soja, Feijão, Arroz, 
Tomate, Milho, Trigo. 



Detecção e classificação de doenças em 

plantas 

Classificação de 84 doenças em 14 diferentes culturas, entre elas soja, feijão, trigo, 

milho e algodão, usando conceitos de morfologia matemática e aprendizado profundo. 



Contagem de Moscas Brancas em Folhas 
 

 

Detecção e contagem é realizada através de técnicas de visão 

computacional – soja 



Protótipo para estimar a altura do algodão 

 

 

Uso de sensores 

ultrassônicos para 

aplicação fitoregular 

Variação espacial da altura do 

algodão 



Desafios 



Como alimentar 9 bilhões de pessoas em 2050? 

Fonte: Embrapa/SGI 

Fonte referência: Silvia Massruhá – Embrapa Informática AGropecuária 



  
 
 

Agricultura Digital (Agro 4.0)  

Embrapa Informática Agropecuária 



  
 
 

Agricultura de Precisão 

 Uso de sensores, máquinas autônomas e 

sistema GPS, visão computacional: 

colheita, irrigação, remoção de plantas 

daninhas e controle de pragas de forma 

inteligente – redução de custo e atuação 

precisa. 



planta 

Robótica 

• Sistemas compostos por partes mecânicas 

automáticas e controladas por circuitos integrados, 

tornando sistemas mecânicos motorizados, 

controlados manualmente ou automaticamente por 

circuitos elétricos. 

Robô 

Agricultor Robô Colheita Frutas 

Fonte: http://www.tecnologiasdeultimogrito.com/ 

Fonte referência: Silvia Massruhá – Embrapa Informática Agropecuária 

 



IoT no Agronegócio: porteira para dentro 



Estado de IoT no Brasil 

 
Fonte: BNDES/MCTIC – Brazil  



  

 

 

Diagnóstico: startups 



Parceria Programa Samsung - 

Anprotec para Startups de 

Economia Criativa 

 
Atuação da Embrapa em temas relacionados à agricultura digital 

 
 
 
 

Programa Pontes para a 

Inovação 

Agronow 

Agrosmart 

Gira 



Eventos 2018 

+Valor Agro 

AgroConecta  

2018 
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Obrigado!! 

 

www.embrapa.br/informatica-agropecuaria 

 carlos.meira@embrapa.br 

 


