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Em outubro de 2007, em Manfredi, povoado dos pampas argentinos a menos de 80 
quilômetros da cidade de Córdoba, um grupo de produtores rurais se extasiava com o que via. 
Um trator-semeadora espalhava pelo solo sementes de milho e fertilizantes conforme o 
programado no computador de bordo. O motorista não dirigia. Observava o processo em pé, 
do lado de fora da cabine, só por garantia. O trabalho estava a cargo do piloto automático. De 
um edifício, os técnicos do Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária (Inta) faziam o 
mesmo com um computador conectado à internet sem fio. E outro recebia toda essa 
informação através do celular. Sinal dos tempos. 

Para surpresa de muitos, o evento era apenas uma amostra parcial da incorporação da 
eletrônica, da informática e da comunicação que está transformando culturas e colheitas em 
processos automatizados de dar inveja a qualquer industrial de metrópole. 

“Hoje a tecnologia permite eliminar quase todas as ineficiências e se transformou num 
caminho sem volta”, garante Mario Bragachini, líder do projeto e coordenador do programa de 
agricultura de precisão e máquinas precisas do Inta. “O rendimento adicional dependerá de 
cada caso, mas no de um agricultor competitivo, não subsidiado, dado o custo do solo, uma 
melhora de 5% poderia significar manter-se no jogo ou ficar fora dele”, enfatiza. 

O pampa ao sul do Rio Bravo é o maior programa de adoção do que tem sido chamado de 
agricultura de precisão, cyberagricultura ou e-agricultura. Cobre 25% de sua superfície 
cultivada e 14% das colheitadeiras, superando concorrentes como a Austrália. Mesmo assim, 
essa conjunção de equipamentos ainda está restrita a produtores de vanguarda e com 
produção de larga escala. 

Há mais novidades. Um recém-lançado leque de dispositivos permite corrigir a produção a 
cada safra. Como isso é possível? O básico são os contadores das colheitadeiras, que, 
combinados a informações de GPS, permitem elaborar mapas de rendimento que, comparados 
com amostras de solo, permitem fazer correções como, por exemplo, economizar fertilizantes 
onde estes não trariam resultado, ou acrescentar mais onde seriam necessários. Daí por 
diante, tudo é plus. 

Semeadoras ou pulverizadores de herbicidas e fertilizantes munidos de receptores de satélite e 
aplicadores variáveis dão continuidade ao mapeamento de forma tão precisa como o disparo 
de um míssil. Na outra ponta da produção, leitores de proteínas e umidade permitem 
armazenagem diferenciada e até mesmo a suspensão da colheita até que chegue o melhor 
momento de colocá-la no mercado, garantindo melhor qualidade e preços até 15% maiores. 

As últimas novidades? Tecnologias usadas na mineração, como os georradares, para 
desenvolver um mapa de subsolo sem necessidade de se empunhar uma pá; leitores de 
clorofila ou de massa verde para dosificar agroquímicos em tempo real e direto no alvo; torres 
de controle para guiar veículos que avançam simultaneamente com piloto automático; 
monitoramento remoto de rebanho pela internet. 

No campo da agricultura de precisão os argentinos são os líderes, mas não os únicos. Até há 
pouco, a adoção desse tipo de equipamento era incipiente no Brasil; menos de 1% das 
colheitadeiras estavam equipadas com os elementos básicos. Mas, superada a crise climática 
de safras passadas, os produtores de grãos prometem avançar a passos rápidos. O poderoso 
complexo açúcar/etanol, por sua vez, não poderia ficar de fora, e em parceria com vários 
centros de pesquisa, como o da Unicamp, em 2007 deu início aos seus ensaios na 
cyberagricultura.  



Também para colheita manual 

Até os cultivos perenes entraram na onda da precisão cirúrgica. Prova disso é o Chile, líder 
nesse tipo de agricultura, com 60% dos vinhedos de exportação manejados sob sistemas de 
precisão. “Só que, em vez de rendimentos, o objetivo é a qualidade do vinho resultante. O 
menu tecnológico é totalmente diferente, por serem colheitas manuais”, comenta Stanley Best, 
pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisa Agropecuária (Inia) chileno. 

O mapeamento dos vinicultores chilenos tampouco fica atrás. Mediante fotografias espectrais 
cujo custo oscila entre US$ 5 e US$ 8 por hectare, são identificadas zonas de desenvolvimento 
vegetal homogêneo. Cada uma forma um terroir digital que receberá sua própria estratégia de 
rego, fertilização e colheita. Graças à queda vertical dos custos dos aparelhos eletrônicos, em 
alguns casos também são aplicados sensores remotos para controlar clima e solo, assim como 
equipamentos portáteis que, como revólveres tirados de um filme de ficção científica, medem 
a composição molecular do fruto para determinar sua qualidade. 

Com tal parafernália em mãos, o resultado não deixa a desejar. “Nas áreas menores, temos 
observado melhorias de rentabilidade de 100%. Nas maiores, que já estavam mais avançadas, 
as melhorias oscilam em torno a 20%”, afirma Best. 

O princípio poderia ser válido para frutas e outros cultivos de peso na América Latina, como o 
café. Mas, apesar dos casos bem-sucedidos, a expansão da tecnologia enfrenta seus 
obstáculos. Por um lado, segundo os especialistas, o equipamento requer adaptação. É preciso 
desenvolver os algoritmos apropriados para as produções locais, além de bases de dados 
capazes de integrar informações de fontes variadas. Se se trabalha com redes de sensores, a 
questão se torna ainda mais complicada. São fontes de informação em tempo completo e, 
segundo os pesquisadores, dão erros se quebram ou ficam sem bateria. 

Por outro lado, há dificuldades estruturais. “O setor da cafeicultura é tradicionalmente 
conservador. Nos últimos quatro anos viveu problemas financeiros, além de ser 
estruturalmente minifundista”, diz Juan Carlo Hidalgo, diretor-executivo da Associação de 
Agricultura de Precisão de El Salvador. Por isso, muitos prestadores de serviço apostam num 
guarda-chuva institucional que proporcione, além de  apoio institucional, uma escala viável 
para a adoção da tecnologia. 

Essa foi a estratégia do programa eFarms, da Unicamp. Para isso, a universidade se associou à 
Cooxupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, em que 98% dos sócios são 
minifundistas tão pequenos “que uma imagem de satélite não serve para analisar cada fazenda 
separadamente”, diz Claudia Bauzer Medeiros, coordenadora do programa.  

Para solucionar esse problema, o programa estenderá uma rede de sensores que transmitirão 
sobre redes Wi-Fi, unidas por uma rede sob o padrão WiMax “para reduzir custos”, além de 
oferecer outros serviços, como acesso à internet a sócios e escolas da região. Do ponto de 
vista produtivo, supõe-se que a rede permitirá a interação entre produtores para o alerta de 
incidentes como geadas. “Mas a coleta de dados só tem sentido com a cooperativa atrás”, 
destaca Madeiros. “É ela que conta com os especialistas para traçar diagnósticos com base 
nesses dados e assessorar o produtor”, explica. 

Esse é um ponto importante. “A agricultura de precisão se baseia puramente em informação 
para adotar uma decisão”, diz Bragachini. “Quem não souber interpretar, terá feito um gasto, 
e não um investimento”, adverte. 
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