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RESUMO 

  

O agronegócio tem um papel fundamental, considerado um dos pilares na 

economia brasileira, onde gera grande prospecção econômica. Este estudo delimita-

se a investigar a aplicação da agricultura de precisão com foco na Internet das 

Coisas (IoT), do inglês Internet of Things, onde será abordada sua utilização no 

controle de irrigação, que influencia diretamente o produto final, destacando também 

a sustentabilidade do processo, em virtude da redução do desperdício de água. 

Dessa premissa, é estudado o uso de sensores e análise de dados do solo para 

otimização de colheita e aumento de produtividade. Com os avanços tecnológicos, a 

IoT, definida de forma simplificada como o processo de conectar tudo a tudo por 

meio de sensores e dispositivos, tem sua aplicação garantida no setor do 

agronegócio, estimulada pela agricultura de precisão, que tem por objetivo o uso das 

tecnologias a favor da melhoria no desempenho global. O uso da IoT em 

propriedades rurais de todos os tamanhos, proporciona minimização de custos e 

desperdícios e otimização do processo de execução das atividades do setor. 

 

PALAVRAS-CHAVE: IoT no agronegócio; Tecnologia da irrigação; Tecnologia no 

agronegócio; Agricultura de precisão. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O setor do agronegócio tem papel fundamental na economia, quer na criação 

de riqueza, quer de emprego, visto que ao longo dos últimos anos,para uma 

exploração agrícola ser rentável e sustentável, foi preciso uma mudança dos 

modelos vigentes, o que acabou impulsionando a modernização, apoiada nos novos 

recursos tecnológicos disponíveis.O custo e a escassez de mão-de-obra, a 

mecanização das tarefas, a melhoria das técnicas de alta produtividade e o 

conhecimento técnico especializado, foram pilares fundamentais para essa 

mudança. 

 A agricultura inteligente ou de precisão, é o sistema que permite transformar o 

investimento em aumento da produção, de rentabilidade e diminuição de custos da 

exploração por meio da gestão eficiente dos recursos, respaldada pela tecnologia, 

porém, o seu custo elevado de manutenção e equipamentos ainda eram empecilho 

à sua disseminação, contexto que está se transformando rapidamente, graças aos 

avanços de várias tecnologias, mas principalmente das técnicas da IoT.  
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Segundo Assumpção (2017) pesquisas atuais indicam que até 2020 haverá 

25 bilhões de dispositivos no mundo e 4 bilhões de usuários conectados. Esses 

dados confirmam o caminho sem volta da mobilidade, que influencia e impulsiona 

diretamente o progresso e fica claro que o setor do agronegócio deve investir para 

acompanhar essa evolução. 

No Brasil o agronegócio tem números expressivos e é considerado um dos 

maiores exportadores do mundo. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (2017) o setor representou 43,5% do valor total das exportações 

brasileiras em março de 2017 e destaca ainda a estimativa de que a agropecuária 

deve movimentar por volta de 1,2 bilhões de toneladas/ano. Ainda segundo 

informações do Ministério, o setor é responsável por quase metade das exportações 

do país e por 21% do PIB (Produto Interno Bruto), sendo que no primeiro trimestre 

de 2017, o PIB agropecuário teve um crescimento de 13,4%, sustentando a 

economia num período de recessão (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA 

E ABASTECIMENTO, 2017). 

Diante desses números econômicos superlativos, outro dado importante 

refere-se ao consumo de água no agronegócio, que é imenso, sendo que a irrigação 

na agricultura é apontada como a maior consumidora dos recursos hídricos no 

mundo.  Segundo pesquisas, o índice de desperdício decorrente de manejo errôneo 

e má utilização da água chegam a quase 50% do total gasto no setor (ANTONELLI, 

2012).  

Irrigação pode ser definida como a técnica para prover a água necessária às 

plantações e garantir a produção agrícola, mas segundo Marcos Brandão Braga, 

pesquisador da Embrapa, é preciso ampliar essa definição, pois a irrigação moderna 

como elemento essencial para produtividade das culturas é um fato destacado no 

cenário acadêmico, e os requisitos atuais impõe aos produtores a necessidade de 

um conhecimento mais amplo, englobando várias áreas, desde a produção até a 

comercialização, para que, a partir da compreensão dessas informações, seja 

possível eleger entre os sistemas disponíveis, àquele que atenda ao manejo mais 

apropriado e permita que determinada cultura tenha todo o seu potencial produtivo 

explorado sem desperdício ou prejuízo (BRAGA, 2017). 

Este estudo aborda o uso de sensores de irrigação e análise de dados para 

otimização de colheita e aumento de produtividade, como por exemplo, os modelos 
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econômicos desenvolvidos no Brasil pelos pesquisadores da Emprapa1, que 

controlam a irrigação, seja a falta ou o excesso de água e podem operar até sem 

necessidade de energia elétrica, promovendo a economia do recurso hídrico, 

financeiro e do tempo. (SILVA, 2015). 

O presente estudo visa explorar os conceitos e fazer levantamento do uso da 

tecnologia para otimizar a irrigação no sistema de agricultura de precisão por meio 

da pesquisa exploratória e bibliográfica. 

 

OBJETIVOS 

 

 O objetivo deste estudo é demonstrar a importância do uso da tecnologia para 

promover avanço e eficiência na Agricultura de Precisão, com foco no uso da IoTe 

suas ferramentas de apoio e desenvolvimento para vários setores, especificamente, 

será abordado o do uso de sensores para adquirir dados para análise das variações 

da superfície do solo e do tempo, para otimização de colheita e aumento de 

produtividade. 

 

METODOLOGIA 

 

A proposta e objetivos definidos nesta pesquisa científica foram 

desenvolvidas por meio de metodologia, amparada em revisão bibliográfica, fontes 

confiáveis como artigos técnico-científicos, monografias, dissertações e teses. 

Trabalhos previamente conduzidos em áreas correlacionadas da agroindústria foram 

revisitados, possibilitando o relato de um reduzido conjunto de investigações a 

respeito de IoT e Smart Agriculture. Após a investigação das principais tecnologias 

desenvolveu-se estudo literário referente a principal necessidade do agronegócio, 

sendo este referente ao desperdício de aproximadamente 50% da água utilizada na 

irrigação do solo, partindo dessa premissa, avaliou-se estudos acerca do assunto e 

foi desenvolvido bibliograficamente soluções para a sustentabilidade agrícola, bem 

como a minimização de custos para o setor. 

A ideia deste estudo é utilização de sensores no solo que medem o nível de 

umidade, temperatura, previsão de chuva etc. com auxílio de sensores de irrigação 

                                                           
1
 Embrapa - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, é uma empresa de inovação tecnológica 

focada na geração de conhecimento e tecnologia para agropecuária brasileira, vinculada ao Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) (EMBRAPA, 2017). 
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para que os mesmos tragam respostas rápidas evitando-se prejuízos e danos 

maiores, tendo um feedback praticamente em tempo real. 

 

DESENVOLVIMENTO  

 

O cotidiano da humanidade vem se transfigurando de forma muito rápida, 

consequência da evolução tecnológica que se incorporou as atividades rotineiras e 

propiciou novos modelos de estudo e de conhecimento, oferecendo um grande 

volume de informações, rapidamente e de fácil acesso, graças aos recursos que 

permitem a conexão à rede mundial via internet, cada dia mais populares, facilitando 

a busca por informações com apenas alguns cliques e tornando a linguagem e a 

comunicação cada vez mais universais. 

A disponibilidade ágil e o volume de novas informações acarretam, porém, o 

esforço para incorporar e compreender os novos conceitos e expressões que se 

impõe para definir essas tecnologias; além da aprendizagem de como elaborar as 

questões da melhor forma para a interpretação do conhecimento adquirido.  

Inúmeras ferramentas tecnológicas estão disponíveis, e sua aplicação em 

determinados setores da sociedade podem fornecer elementos, referências, que se 

adequadamente examinados devem ajudar a traçar os melhores caminhos para o 

seu desenvolvimento e para gerar resultados condizentes com os requisitos dessa 

sociedade atual, tanto em termos de exigências do aspecto econômico, quanto, da 

perspectiva da sustentabilidade, tema em pauta em todo o tipo de discussão atual 

sobre a evolução da humanidade versus o que esse crescimento e prosperidade 

acarretam para o futuro do planeta. 

Dentre as muitas aplicações da tecnologia e sua interação no mundo 

contemporâneo, destacam-se as possibilidades que esta oferece ao 

desenvolvimento das práticas realizadas pelo agronegócio, setor importante para a 

economia brasileira, um conceito moderno, que permite uma visão ampla da 

agricultura, e segundo Mendes e Padilha Junior (2007)envolve entender a totalidade 

do sistema e como os seus processos de produção, distribuição e o consumo 

(agropecuária, insumos, agroindústria e serviços ligados a essa cadeia) interagem e 

se complementam. Essa definição propõe que a agricultura tem que ser trabalhada, 

levando-se em conta e alinhando, todas as conexões e repercussões dessa cadeia, 

ou seja, “antes da porteira” (insumos necessários à produção, que não fazem parte 

da propriedade), “dentro da porteira” (a produção propriamente dita, equipamentos, 
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implementos, energia, água) e “depois da porteira” (armazenagem, comercialização, 

distribuição), termos que definem os segmentos do agronegócio de forma 

simplificada e rural (BURANELLO, 2017; TAGUCHI, 2015). 

A agricultura de precisão (ou agricultura digital ou agricultura inteligente) é o 

sistema de gerenciamento agrícola que visa desenvolver as boas práticas do setor, 

levando em conta que as lavouras apresentam cenários variáveis,e por meio da 

adoção de ferramentas e técnicas disponibilizadas pela tecnologia, alinhar esses 

cenários, ajudando a definir as melhores opções para utilizar os recursos disponíveis 

e alavancar a produtividade. 

 Uma das técnicas que mais tem contribuído para o avanço da agricultura de 

precisão é a chamada IoT, que permite com seus recursos, expandir os limites da 

agricultura tradicional, fornecendo aos produtores, mecanismos e informações que 

apoiam a tomada de decisão, e podem gerar mais eficiência, como por exemplo, 

através do uso de equipamentos sensores de coleta de dados de umidade, solo, 

temperatura e meteorológicos, e de ferramentas de análise desses dados, é possível 

que o produtor obtenha de forma confiável  informações que preveem situações 

como um ataque de pragas ou problemas que poderiam ser ocasionados por 

chuvas, ou irrigação inadequada, podendo dessa forma reparar falhas e tomar as 

medidas necessárias para corrigir processos, minimizar o desperdício e evitar 

prejuízos (ROSA, 2016). 

 Há várias definições para se entender do que se trata a IoT, mas segundo 

Abinc (2017) pode-se dizer que essa expressão se refere de forma abrangente, a 

aplicação de variadas tecnologias que permitem por meio de conexão à internet, 

controlar objetos, equipamentos ou as “coisas” como o nome sugere e poder 

analisar os dados gerados a partir dessa conexão para promover a ação necessária, 

remotamente. 

Para Gogliano Sobrinho (2013) apesar de ainda haver certa dificuldade no 

entendimento do conceito e dúvidas sobre a sua aplicação, a IoT pode ser 

interpretada, de forma resumida, como um novo padrão tecnológico que aborda a 

associação funcional e imediata entre a internet e objetos de uso do dia a dia, 

praticamente de forma invisível. O termo “Internet of Things” foi usado pela primeira 

vez pelo inglês Kevin Ashton, pesquisador do MIT (Massachusetts Institute of 

Technology) durante uma apresentação empresarial, no ano de 1999 (GOGLIANO 

SOBRINHO, 2013; MANCINI, 2017).   
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 No ambiente da agricultura de precisão, a IoT permite, por exemplo, que 

estações de irrigação se comuniquem com sensores meteorológicos, ou acionando 

e desligando sensores de solo de acordo com a necessidade, e também avaliam a 

qualidade da terra, fornecendo avisos para que ações sejam realizadas para 

solucionar a falta de algum nutriente ou a necessidade de proteção para algum 

cultivo. Segundo aponta Mancini (2017) a IoT pode ser aplicada com sucesso na 

gestão da agricultura e dos recursos naturais, em diversas áreas, tais como: 

segurança e rastreabilidade de produtos agrícolas, gerenciamento de qualidade, 

monitoramento ambiental para produção e cultivo, gerenciamento no processo de 

produção, gerenciamento inteligente de água em irrigação de precisão, entre outros. 

 Segundo o pesquisador da Embrapa Cerrados, Jorge Werneck Lima, estima-

se que 10% da área de lavoura plantada no Brasil sejam irrigadas e esse número 

tende a crescer bastante, mas ressalta que a irrigação por si só não se basta, é 

importante buscar conhecimento sobre conservação do solo, e realizar o manejo 

correto para o aperfeiçoamento e dessa forma, garantir aproveitamento dos recursos 

hídricos na Agricultura (CASTELÕES, 2017). 

 Para o pesquisador Luís Henrique Bassoi, da Embrapa Semiárido, o Brasil 

ainda irriga pouco, são 6 milhões de hectares irrigados, mas há capacidade para 

aproximadamente 30 milhões de hectares, e esse déficit ocorre devido à falta de 

infraestrutura de distribuição de água e energia em alguns locais, e também da falta 

de capacitação e transmissão de tecnologia para se fazer irrigação da forma correta. 

O pesquisador argumenta que o setor utiliza a água para produzir e uma área 

irrigada pode ser até três vezes, mais produtiva, conforme o seu cultivo e destaca a 

importância da irrigação em algumas regiões como o Semiárido, onde não é 

possível produzir sem irrigação, o que torna processos que promovem o uso 

eficiente da água, como os critérios indicados pela Agricultura de Precisão, 

fundamentais para o desenvolvimento e propagação da irrigação no país (REYNOL, 

2015). 

 O pesquisador Bassoi julga que a Agricultura de Precisão como forma de 

gerenciamento da atividade agrícola, pode fornecer subsídios e amparar o produtor, 

indicando as melhores soluções e ajudando-o a tomar as decisões mais acertadas, 

sendo que muitas vezes a aplicação do conceito da Agricultura de Precisão só exige 

alguns ajustes operacionais, sem onerar custos com aquisição de equipamentos ou 

aumento da mão de obra (BIROLO, 2015).  
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 Os sensores para uma irrigação eficiente são as ferramentas que devem ser 

utilizadas para medir a umidade e a tensão de água do solo, sendo que um sistema 

de irrigação eficiente é aquele que deve consumir menos energia e apresentar o 

mínimo desperdício de água, visando preservar os recursos hídricos, o que exige 

também a restituição apropriada da água que foi desviada pelas plantas na última 

irrigação (COELHO e SIMÕES, 2015). 

 Dentre os sensores para medidas de umidade ou tensão da água do solo, os 

de maior precisão são os reflectómetros do tipoTDR (reflectometria no domínio do 

tempo) ou tipo FDR (reflectometria no domínio da frequência), e os sensores de 

umidade ou de tensão de água do solo mais acessíveis aos produtores tais como o 

Irrigas.  

 No Brasil, a Embrapa Instrumentação, vêm desenvolvendo equipamentos 

com diferentes especificações, adaptados a diferentes necessidades e custo 

reduzido no mercado, como o Sensor Diétrico, com características como a medição 

de uma faixa extensa, sem necessidade de manutenção; apóia a automatização da 

irrigação por intermédio do estado hídrico do solo; sensor que avalia a força, 

capacidade e atividade da água em solos e plantas (EMBRAPA 

INSTRUMENTAÇÃO, 2015). 

 

RESULTADOS 

 

Para aproveitar melhor os recursos hídricos no setor, sugere-se a adoção da 

irrigação inteligente, embasada pelos conceitos da Agricultura de Precisão e das 

ferramentas da IoT, que permitem a combinação de dados provenientes de sensores 

dispostos nas fazendas e a interpretação desses dados, possibilitando precaver 

problemas ou buscar rápidas soluções e melhorando a produtividade e a 

sustentabilidade (TANG et al., 2002). 

 Resultando das pesquisas literárias verificadas neste estudo se evidencia que 

há ainda poucos estudos pertinentes ao assunto. Porém mesmo sem muitos 

embasamentos empíricos sobre irrigação do solo com a utilização de sensores para 

mitigar ou minimizar os desperdícios de água e ao mesmo tempo otimizar os 

processos, prevendo possíveis erros ou em tempo coibindo prejuízos maiores, ficou 

evidente e comprovado que a utilização da IoT possibilita uma abordagem válida 

para aprimorar o sistema de irrigação. 
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 A utilização dos sensores possibilita a verificação precisa de dados como 

umidade e temperatura, fácil acesso a dados, estatísticas que possibilitam ao 

agricultor orientação quando as tomadas de decisões, contribuindo de forma 

expansiva para agricultura sustentável, evitando que seja desperdiçado recursos 

naturais, consequentemente com a medida certa de umidade do solo há maior 

produtividade e queda de danos por excesso de umidade no plantio. 

 Diante da aplicabilidade da IoT cria-se a possibilidade de controle de pivôs 

centrais de irrigação e também por meio de dispositivos móveis, monitorando em 

tempo real as fazendas, conectando tudo a tudo, consequentemente o agricultor terá 

em tempo real dados atualizados com relação ao seu plantio as medidas 

necessárias para mitigação de erros e desperdícios. 

 Outro ponto é com relação a funcionários constantemente observando o 

plantio e verificando mudanças no clima, excesso ou falta de umidade, as medidas 

por meio de sensores e da IoT auxiliam o agricultor mesmo ele estando distante da 

fazenda, a tomadas de decisões, maximizando o trabalho do agricultor. 

 Outro aspecto favorável referente ao controle maximizado na irrigação do solo 

com a utilização de sensores colocados na extensão territorial da plantação, é a 

possibilidade de fazer a irrigação por pivô central de modo variável, se podendo ter o 

controle de quais áreas precisam ser irrigadas. 

 Mesmo sendo um projeto de análise literária se evidencia que o estudo 

conclui que a irrigação através da utilização da IoT e demais recursos elencados 

neste estudo capacitam agricultura sustentável ao mesmo tempo é ferramenta 

indispensável para o agricultor que visa a sustentabilidade, minimização de 

desperdícios, diminuição de custos e tomadas de decisões assertivas em tempo 

mínimo, prevenindo perca de plantio ou mitigando perdas. O presente estudo 

mostrou total viabilidade possibilitando ao agricultor implementar em sua fazenda 

direcionamentos assertivos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa mesmo que em contexto literário demostrou a relevância da 

aplicação da IoT aliada a tecnologias no setor da agricultura, com diversos pontos 

positivos, fácil usabilidade e principalmente podendo contribuir de maneira 

significativa para mitigação de recursos naturais, editando exponencialmente 

desperdícios. 
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A IoT abriu para o setor a possibilidade até então remotamente impensável de 

ter acesso as necessidades de uma fazenda por meio da tecnologia, no caso deste 

estudo sensores possibilitam aos agricultores que sua terra tenha a umidade 

necessária, seja irrigada conforme a necessidade geográfica, bem como mudanças 

climáticas sejam previstas e tomadas de decisões rápidas possam ser efetuadas, 

dinamizando a vida do agricultor. 

Um dos pontos é quanto a sustentabilidade, as medidas de minimizar 

impactos ambientais estão sendo levadas em conta, recursos hídricos podem ser 

utilizados de maneira inteligente evitando desperdícios, consequentemente tornando 

a agricultura menos invasiva ao meio ambiente. 

Outros estudos acerca da sustentabilidade no agronegócio podem ser 

estendidos, tem-se muito ainda a explorar com relação a IoT no contexto para 

melhorias nas fazendas e no maior controle do agricultor sob seu plantio, uma das 

propostas é implementação de novos sensores que caracterizem especificamente 

um plantio, como cana de açúcar por exemplo, podendo além de controlar a 

umidade, ter estáticas sobre as pragas, investigações acerca de medidas 

preventivas que prejudicam o plantio. Vislumbra-se um futuro com controle total do 

solo, podendo mitigar muitos desperdícios e perdas de plantios.  
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