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ABRASEM

• Associação Brasileira de Sementes e Mudas

• Congrega as Associações Estaduais de Produtores de Sementes e
Entidades Representativas de todo o setor de sementes do Brasil,
de obtentores a usuários; passando pelos setores de pesquisa,
produção, multiplicação, beneficiamento, armazenamento e
comercialização, e objetivando uma representação institucional
forte e atuante.

• Foi criada para congregar, representar, assistir e orientar as
Associações de Sementes Estaduais e do Distrito Federal, bem como
as demais associações, entidades correlatas e empresas associadas.

• Criada em 1972

• Membros: BRASPOV, ABRATES, ABCSEM, APROSSUL, APROSESC, 

APROSMAT, AGROSEM, APASSUL, AGROSEM, ANPROSEM, APASEM, 
APPS, UNIPASTO, BASF, BAYER, DOW, DU PONT, MONSANTO, 
SYNGENTA e YOKOTOBI.



AGRICULTURA DE PRECISÃO

• É o segmento da agricultura
que utiliza de tecnologia da
informação para a coleta e
processamento de dados como
solo, clima e plantio, com a
intenção de oferecer
recomendações de manejo
baseadas em dados
georreferenciados.

• Permitindo dessa maneira o
uso mais racional de insumos
agrícolas, a redução dos custos
de produção e um menor
impacto ao meio ambiente.
Além disso, a AP atua em todo
o processo produtivo, desde a
escolha dos insumos até a
colheita.



NOSSO DESAFIO

1980 2050hoje

4.4 B

7.2 B

9.6 B+População Crescente

1 acre/pessoa em 1961 menos de ⅓ de acre por 

pessoa em 2050

Área cultivável decrescente

Produzir mais, com mais 

eficiência.



AP É UMA SOLUÇÃO PARA O SÉC. XXI?

• Crescimento 
populacional

• Recursos naturais 
escassos

• Desmatamento

• Limitação de área 
agricultável 

• Mudanças Climáticas



AGRICULTURA DIGITAL 
E 

SUSTENTABILIDADE

• Tradução livre:

• Clay Mitchell e seu pai Wade são a
quinta geração atuando na fazenda da
família que cultiva milho não irrigado
e soja em uma área de 1000 hectares
no estado de Iowa. Um líder em
técnicas de plantio direto e novos
sistemas agronômicos, a fazenda dos
Mitchell é mais conhecida por aplicar
um sistema de automação e GPS para
obter economias de sementes,
fertilizantes e defensivos agrícolas
(10%, 10% e 20% respectivamente) ao
mesmo tempo em que seus campos
apresentam um alto rendimento.



COMO FUNCIONA A 

AP NA PRÁTICA?

1. Coleta de Dados

2. Análise e Interpretação

3. Recomendações

4. Implementações



COLETA DE DADOS GERAÇÃO AUTOMÁTICA 

DE MAPAS E RELATÓRIOS

DATA INBOX

CASO I

IMPORTAÇÃO 

DE MAPAS

MARCAÇÕES 

GEORREFERENCIADAS

ENVIO PARA A NUVEM

ACESSO PELA WEB OU 

DISPOSITIVOS MÓVEIS 

DADOS DA MÁQUINA. 
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CASO II

Tela de monitoramento com informações operacionais.



4,3 % de sobreposição

Redução da sobreposição 



• Focada em desenvolver soluções através de imagens geo-espaciais.

CASO III



AGRICULTURA DE PRECISÃO EM 2017



No ranking de países mais inovadores de
2017 realizado pelo portal americano
especializado em economia, Bloomberg, o
Brasil ficou em 46° lugar entre os 50
países avaliados

O 1º Censo AgTech Startups Brasil feito
pela AgTech Garage e a ESALC em 2016
aponta que o Brasil possui apenas 75
startups no setor agro.

É POSSÍVEL INOVAR NO 
BRASIL?



RESSALVAS AO PL 4060/12 E APENSADOS

• Criação de um órgão competente/agência reguladora com
poderes “ilimitados”;

• Tratamento igualitário para setores distintos;

• Fadiga de consentimento x falta de conectividade no campo;

• Risco à inovação e perda de competitividade nacional;

• Restrição a transferência internacional de dados;

• Falta de clareza sobre alguns conceitos do PL quando
observada a realidade da agricultura.



OBRIGADO!

Contato

abrasem@abrasem.com.br   


