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GLOBAL. . .

UM GIGANTE

BRASIL
O maior saldo 

da balança 
agrícola do 

mundo

O maior 
produtor 

mundial de 
café, açúcar e 

laranja

Líder na 
exportação 
de açucar e 

etanol

O maior 
exportador 

mundial de carne 
bovina e de aves

O segundo 
maior produtor 
mundial de soja

Um dos que menos 
depende de subsídios 
governamentais

3,53% a.a
nos últimos 40 
anos

Aumento de
produtividade de



SOLO NACIONAL
…COM RAÍZES BEM CULTIVADAS EM 

241 milhões 
de toneladas

Em 2017 tivemos 
nossa safra recorde: 

Responsável 
por

24% do PIB 
brasileiro  

Responsável por 
37% dos 

empregos 
gerados no país

Responsável por 
46% das 

exportações 
brasileiras

72% dos municípios
com incremento no IDH 
são produtores de soja

R$160 bilhões

O crédito rural chegou aos 



~ + 60%

~ + 30%
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Crescimento Populacional Custos Ambientais Mudanças de Dieta Custos de Sensores

Demanda por Alimento

Necessidade de atender 
10 bilhões de pessoas em 

2050 vai demandar um 
aumento de 70% na 

produção atual

Limitação de Áreas

Indisponibilidade de 
novas áreas e restrição 

à utilização em diversos 
ambientes atualmente 

utilizados

Novas Demandas

Aumento da renda e o 
processo de 

urbanização criando 
novos consumidores e 

gerando demandas

Acesso a Dados

A redução de custos e 
aumento do poder de 

processamento de 
equipamentos vai 

facilitar o uso de dados 



Fazendas Fazendas 
Conectadas

InsumosInsumos

Dados preço e performance



Baseados no Solo

Sensores para monitorar o 
solo, irrigação e a saúde 

das plantas

Imagens Aéreas

Captura dados da 
produção, saúde de 

plantas e necessidade de 
irrigação

Baseados na Máquina

Sensores acoplados a 
máquinas, capturando 

dados de performance e 
condições de lavoura



Medições Solo/Planta

Monitoramento da saúde 
de plantas; gestão da 

irrigação; gestão do solo; 
manejo de pragas

Monitoramento Animal

Saúde animal; Fertilidade; 
Localização e fluxo de 

rebanhos

Previsão do Tempo

Previsão apurada e 
localizada; sensores de 

umidade



Drones podem voar a 
baixas velocidades e 
altitudes, capturando 

dados. Desenvolvimento 
de plataformas e sensores

Satélites cobrem vastas 
áreas em uma mesma 

imagem, e o maior  
processamento aumentou 

extração de dados

Avançadas tecnologias 
de sensores e imagens 

aéreas podem percorrer 
grandes áreas com 

velocidade



Sensores integrados aos 
equipamentos para capturar dados 

agronômicos e de performance

Sensores acopláveis calculando e 
controlando entradas e saídas de 

insumos e destinos



Softwares de análise 
podem modelar 

crescimento de lavouras e 
simulação de ambientes  

Dados meteorológicos são 
fundamentais, e análises 
destas informações por 

software de análises 
projetam safras e manejos

Aprendizado de máquina 
ajuda a automatizar e 

otimizar lavouras. Análise 
de dados para melhorar 
irrigação, fertilização e 

semeadura

Simulações de Lavoura Análises Meteorológicas Operações de Lavoura



Drones projetados para 
aplicação de produtos a 
taxas precisas e variáveis 
com níveis elevados de 

eficiência

Tratores autônomos 
executarão tarefas e 
manejos a partir de 

programação, 
acompanhados por 

tablets ou computadores

Tecnologias que utilizam 
Inteligência Artificial para 

tomadas de decisão e 
manejos no nível de 

plantas
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http://agevolution.canalrural.com.br/
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