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Clay Mitchell controla sua fazenda inteira em cima de um tratar. Enquanto avança sobre seus 
campos em Iowa, no Meio-Oeste profundo dos EUA, ele dirige operações em toda a fazenda e 
verifica os preços das diferentes culturas nos mercados internacionais. O tratar dirige-se 
autonomamente com precisão de polegada, enquanto Mitchell monitora e controla 
remotamente, no campo, todo o sistema de processamento de grãos, sua oficina e maquinário. 
 
Como milhares de agricultores do mundo, Mitchell recorre à informática para tornar a atividade 
agrícola mais eficiente e menos penosa. "0 trabalho no campo era muito estressante, 
sobretudo na escuridão", diz ele, antes que satélites guiassem seu tratar e computadores 
controlassem a aplicação de sementes e fertilizantes. 
 
Além dos avanços tecnológicos, o interesse dos agricultores tem sido estimulado por diversos 
fatores. Em primeiro lugar, os equipamentos estão ao alcance deles devido a quedas de 
preços, ao mesmo tempo em que estão em alta os preços de venda de suas colheitas, devido à 
disparada geral no preços das commodities. Custos mais altos de combustível e pesticidas e 
fertilizantes também aumentaram as vantagem em investir. 
 
Desde que começou a revolucionar as práticas em sua fazenda, em 2000, Mitchell reduziu o 
uso de fertilizantes e pesticidas em 20%. Diz que as safras rendem 30% do que as de outros 
agricultores. 
 
Esses ganhos são resultado de um leque de ferramentas de "agricultura de precisão". Os 
melhores sistemas que custam mais de US$ 30 mil incluem equipamento para navegação via 
satélite com precisão de centímetros e controla não só o volante de um tratar, mas também 
seu equipamento de fertilização e semeadura. 
 
Essas técnicas estão transformando as práticas agrícolas, de modo que os agricultores já não 
precisam aplicar uma série de substâncias químicas, freqüentemente de modo imprecisa, e 
com pouca atenção para a variação nas condições do solo e da cultura. Além disso, o fim do 
combustível e produtos químicos baratos significou uma mudança enorme em atitudes, pois o 
diesel e nutrientes dobraram e triplicaram de preços. 
 
Equipamentos estão ao alcance de produtores que são beneficiados por alta dos 
preços de produtos agrícolas 
 
Refletindo os padrões de atividade agrícola em todo os EUA, um estudo de empresas agrícolas 
em Ohio, realizado pela universidade estadual, concluiu que mais de metade delas estavam 
usando alguma forma de agricultura de precisão no ano passado, o dobro do número em 1999. 
Entre as maiores empresas agrícolas (com um giro superior a US$ 500 mil por ano) dois terços 
usam sistemas de precisão no controle de veículos, metade delas recolhe amostras do solo 
para detectar variações em seus campos e um quinto do total emprega fotografia aérea ou de 
satélites para examinar suas culturas. 
 
Embora sistemas de autopilotagem não sejam baratos, o preço caiu para um oitavo do preço 
de um tratar e um décimo de uma colheitadeira multifunção. 
 
O uso de sistemas sofisticados está se tornando uma prática comum entre grandes empresas 
agrícolas em todo o mundo do Brasil, em plantações de soja encravadas na floresta tropical, 
aos trigais no sul da Austrália. Nos EUA aconteceu o maior crescimento, ao passo que a adoção 
dessas tecnologias está crescendo na Europa, especialmente em fazendas maiores. 
 
Isso não escapou à atenção dos fabricantes de equipamentos agrícolas. Numa tendência de 
consolidação, empresas de maquinário agrícola vem adquirindo empresas de menor porte 
desenvolvedoras de tecnologia via satélite ou formando parcerias com elas. Ao mesmo tempo, 
grandes empresas que atuam no setor de navegação via satélite começaram a operar com 
agricultura de precisão. 



 
Num sinal do avanço tecnológico, a John Deere, maior fabricante mundial de maquinário 
agrícola, diz que já não fabrica simplesmente tratares. "O que vendemos são máquinas 
sofisticadas e de qualidade para processamento móvel de informação", diz Bob Lane, CEO da 
companhia. "Estamos migrando para uma nova era de inteligência", diz, referindo-se a 
máquinas capazes de determinar a melhor maneira prática de fertilização, cultivo e colheita 
exatamente no mesmo lugar, mês após mês. "Nenhum humano seria capaz disso". 
 
Além de descrever trajetórias perfeitas, os tratares autopilotados reagem à saúde da cultura. 
Sensores infravermelhos detectam quão verde está o trigo, e então dizem a um pulverizador 
quanto fertilizante deve aplicar. Em alguns casos, as culturas crescem de modo homogêneo e 
as colheitas são aproximadamente 5% maiores. 
 
Embora muitos agricultores estejam satisfeitos com os resultados, as tecnologias de 
sensoreamento estão em sua infância e persiste ceticismo. Críticos dizem que os sensores 
freqüentemente se perdem e por vezes especificam dosagens enormemente inadequadas de 
produtos químicos. 
 
Em Iowa, Mitchell instalou uma rede de câmeras em toda a sua fazenda, conectados via 
internet sem fio, o que permite o controle das maquinas que secam seus grãos enquanto ele 
está no campo colhendo. Também monitora o clima usando sistemas de radar e usa a internet 
para identificar pragas. 
 
Jess Lowenberg de Boer, um economista agrícola da Universidade Purdue, em Indiana, vem 
monitorando a adoção de tecnologias agrícolas de precisão há uma década. Ele diz que 
sistemas autopilotados são apreciados por agricultores mais velhos, que podem prolongar sua 
vida de trabalho devido à redução das exigências físicas. "É um pessoal que não 
acreditaríamos encontrar nas primeiras levas de agricultores que vêm adotando a nova 
tecnologia, mas para eles, especialmente , há uma recompensa realmente importante". 
 
"Dentro de 20 anos muitos de nós estaremos consumindo alimentos colhidos por robôs", prevê 
Simon Blackmore, que dirige um projeto patrocinado pela União Européia para desenvolver as 
fazendas do futuro em toda a Europa, e é professor visitante no Bristol Robotics Lab, no Reino 
Unido, e em universidades na Grécia, China e Japão. Ele é também proprietário da Unibots, 
que comercializa trabalhos acadêmicos sobre robôs. 
 
Empresas de maquinado vêm adquirindo companhias desenvolvedoras de tecnologia 
via satélite 
 
Blackmore diz que a crescente popularidade de tratores automatizados demonstrou o enorme 
potencial para automatizar tarefas repetitivas nas fazendas. "À medida que superarmos os 
problemas de confiabilidade e segurança, veremos aceitação muito maior desses sistemas 
automáticos e em algum momento futuro a robótica executará todas as atividades". 
 
Juntamente com a Agco, empresa fabricante de maquinário agrícola, Blackmore está 
projetando um conjunto de pequenas máquinas que plantarão, erradicarão ervas daninhas e 
executarão colheitas sem supervisão humana. 
 
Os atuais robôs agrícolas, desenvolvidos em laboratórios universitários em todo o mundo, 
tendem a ser demasiado desajeitados e vagarosos para trabalhar nas fazendas. Mas, embora 
estejam ainda distantes de comercialmente viável, alguns robôs podem reconhecer pragas 
individuais e liquidá-las com produtos químicos. A ideia é usar a quantidade absolutamente 
mínima de fertilizantes ou pesticidas "atacando" as culturas em escala muito pequena. 
 
Com as tecnologias atuais, o extermínio de pragas exige um tratar, um motorista e um braço 
pulverizador distribuindo o pesticida. Blackmore vê um futuro quando pequenos robôs, com 
sua energia possivelmente proveniente do sol ou células de combustível microbianas, 
trabalhando em grupo capinando, eliminando insetos daninhos ou colhendo as safras 24 horas 
por dia. 
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