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O que é Agricultura de Precisão

• Tem sua origem na gestão da variabilidade espacial das
lavouras.

• Utiliza de tecnologia da informação para a coleta e
processamento de dados de solo, clima, plantio, imagens
aéreas e/ou de satélite.

• Objetiva oferecer recomendações de manejo baseadas em
georreferenciamento.

• Permiti o uso mais racional de insumos agrícolas, gerando
redução de custos de produção, aumento de produtividade e
menor impacto ambiental.



• Geotecnologias

• Nanotecnologias

• Biologia Sintética

• Big Data e Internet das 
Coisas

• Automação

• Inteligência Artificial

Cenário atual e futuro da agricultura

“O futuro da agricultura passa pela 
pesquisa, desenvolvimento, inovação e 
cooperação.”
Dr. Mauricio Lopes
Presidente da Embrapa



A tecnologia move o crescimento da agricultura

Estudo elaborado pelo Dr. Eliseu Alves/Embrapa

Participação do trabalho, terra e da tecnologia
no crescimento da renda bruta (%)

Brasil: área colhida, produção e produtividade



• Diálogo Brasil-EUA - A experiência nos Estados Unidos da 
América:

– Similaridade  de questionamentos, tais como:

• Quem controla nossos dados.

• Quem poderá acessá-los.

• Como estão sendo armazenados.

• Os dados básicos ou processados podem ser 
compartilhados ou vendidos.

• Podem essas informações ser utilizadas para influenciar 
mercados de commodities , de terras, etc....

Privacidade e Segurança de Dados



• Privacy and Security Principles for Farm Data

– Documento assinado, em 2016, por representantes dos
produtores rurais e as principais empresas desenvolvedoras de
soluções, indústrias de máquinas e prestadoras de serviços.

– Contem os princípios que norteiam as relações entre as partes.

– 13 princípios e 39 signatários.

– Ex: Políticas de segurança e responsabilidade sobre o
armazenamento das informações, portabilidade, propriedade
dos dados.

– http://www.fb.org/issues/technology/data-privacy/privacy-and-
security-principles-for-farm-data/

Privacidade e Segurança de Dados

http://www.fb.org/issues/technology/data-privacy/privacy-and-security-principles-for-farm-data/


• O que desejamos é uma estrutura normativa eficiente,
simplificada e moderna, para que o setor avance e aproveite
suas potencialidades, respeitando os direitos dos produtores
rurais.

• Confiança e Transparência são as premissas básicas para
desenvolvimento das relações entre os participantes do setor
de Agricultura de Precisão.

Privacidade e Segurança de Dados
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