
FACT SHEET:

A Agricultura 4.0 é um conjunto de tecnologias avançadas integradas e conectadas voltadas para a 
precisão e a eficiência na produção agrícola. Consiste na aplicação do conceito de “quarta revolu-
ção industrial”, ou “indústria 4.0”, no setor agropecuário.

O SETOR AGROPECUÁRIO E O CLIMA: UM PARADOXO

A produção agropecuária é uma das atividades mais afetadas pelas mu-
danças climáticas, mas também uma das principais responsáveis pelas 
emissões de gases de efeito estufa (GEE). No Brasil, é responsável por 
70% das emissões totais, quando considerado mudança do solo conec-
tada à cadeia agrícola.
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Fazendas inteligentes: como a Agricultura 4.0 está mudando a paisagem no campo

1. Tratores guiados por GPS permitem melhor 
uso do solo

2. Drones não apenas levantam informações 
mas também já são capazes de auxiliar na 
pulverização e irrigação de precisão

3. Dispositivos monitoram em tempo real in-
formações sobre as condições do rebanho

4. Maquinários robotizados (agribots) reali-
zam tarefas automatizadas

5. Monitoramento dos dados gerados facilita 
processo de tomada de decisão

 Computação em nuvem facilita o armazena-
mento, acesso e gestão de dados

 IoT e machine learning para automação nas 
tomadas de decisão de múltiplas variáveis

6. Uso de satélites para georreferenciamento 
e mapeamento com imagens



NÚMEROS:

50% é o aumento necessário 
da produção de alimentos para o 

atendimento da demanda em 2030

75 milhões será o número de 
dispositivos agrícolas de IoT em uso no 

mundo até 2020

1.696 MtCO2e foi o total 
registrado de emissões de GEE pela 

agropecuária brasileira em 2016

US$ 80 milhões foi o 
investimento feito em 2018 nas 

AgTechs, startups especializadas em 
tecnologia para o setor agropecuário

Em 2018 havia mais de 300 AgTechs 
no Brasil.  

Em 2019, esse número saltou para 
1.200 startups

97% dos imóveis rurais brasileiros 
tem algum tipo de conectividade, como 

smartphones e outros dispositivos 
móveis

A tendência observada no desenvolvimento da inovação 
no setor agropecuário demonstra que a Agricultura 4.0 e 
a Agricultura de Baixo Carbono, respectivamente voltadas 
para maior produtividade e redução de emissões, rumam 
para um ponto de convergência. 

Processamento de dados climáticos para o melhor apro-
veitamento do solo e de recursos hídricos, monitoramento 
eletrônico de rebanhos e utilização de blockchain para ras-
treamento de cada etapa da cadeia produtiva são alguns 
dos exemplos de soluções desenvolvidas. As inovações 
abrangem tanto as startups do setor, denominadas AgTe-
chs, quanto grandes empresas de tecnologia, para reduzir 
as emissões de GEE do setor e se fortalecer frente aos im-
pactos das mudanças climáticas.

INTELIGÊNCIA AGROCLIMÁTICA (IAC)

Lançado no Brasil em 2018, o IAC é a versão nacional do 
programa Climate Smart Agriculture (CSA), do World Bu-
siness Council for Sustainable Develpment (WBCSD), re-
presentado no país pelo Conselho Empresarial Brasileiro 
para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS). O IAC, que 
acompanha a iniciativa internacional, vem promovendo a 
descoberta de caminhos para um sistema de alimentos 
brasileiro que não só aumenta sua produtividade, mas di-
minui a sua vulnerabilidade ao reduzir as emissões de GEE 
da cadeia, enquanto aumenta sua resiliência aos impactos 
das mudanças climáticas.

• “Bioinsumos”
• Redução de 

emissões de GEE
• Otimização de 

recursos

• Agricultura de 
precisão

• Hiperconectividade
• “Resíduo zero”

• Eficiência hídrica
• Redução de 

emissões de GEE
• Otimização de 

recursos
• Aumento de 

produtividade (efeito 
“poupa terra”)

• Monitoramento
• Automação nas 

tomadas de decisão

• Rastreabilidade 
inteligente

• Redução de perdas 
e desperdícios

• Rastreabilidade 
inteligente

• Redução de perdas 
e desperdícios

• Descentralização 
da distribuição
• Redução de 
emissões no 

transporte

PRODUÇÃO DE INSUMOS AGRICULTURA ARMAZENAMENTO DISTRIBUIÇÃO CONSUMO

• Redução de perdas 
e desperdícios
• Informação e 
comunicação 

• Mudança nos 
padrões de dieta

Contribuição da tecnologia 4.0 no sistema de alimentos


