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APRESENTAÇÃO

Nesta época em que os alvos são móveis e difusos, a Ciência e a 

Tecnologia ocupam lugar importante para o desenvolvimento do País, 

em particular, da agricultura. A Embrapa desenvolveu um sistema de 

inteligência estratégica – o Agropensa – para monitorar os sinais de 

mudanças e as tendências de um futuro que chega cada vez mais rápido.

Em nosso observatório, já detectamos a importância da automação e da 

agricultura de precisão para que o agronegócio brasileiro continue a bater 

recordes de produtividade, em harmonia com as questões ambientais. 

Trata-se de uma condição, não somente de um desejo.

Não estamos em busca apenas de uma agricultura de precisão 

apoiada por máquinas e equipamentos desenhados para grandes 

empreendimentos. É certo que isto existirá. Mas queremos mais.

Queremos sistemas de gerenciamento de lavouras e criatórios que 

sirvam a grandes, médios e pequenos produtores; que lhes digam não 

apenas a fertilidade, taxa de lotação, adubação e produtividade médias 

de uma propriedade, mas sim a exata fertilidade, a exata taxa de lotação, 

a exata adubação, a exata produtividade e qualidade de cada setor 

diferenciável. Trata-se de deixar de ver o campo e a propriedade como 

uniforme, enxergando e respeitando as diferenças.

Queremos a aplicação racional de insumos, para reduzir riscos de 

degradação ambiental e maximizar o retorno econômico em todas as 

propriedades. Caminhar mais rapidamente na direção da sustentabilidade 

nos exigirá, cada vez mais, incorporar práticas precisas e manejo sítio-

específico à produção agropecuária.

A agricultura brasileira avançou como nenhuma outra na direção da 

sustentabilidade. Ao longo dos últimos quarenta anos fomos capazes 

de transformar grandes extensões de terras pobres e ácidas em terras 

férteis. Fomos também capazes de tropicalizar os mais variados cultivos 

e sistemas de produção animal.

Fomos capazes de desenvolver uma plataforma de práticas sustentáveis 

sem igual no planeta - fixação biológica de N, controle biológico, plantio 

direto, sistemas integrados. Esta foi a primeira grande revolução da 

agricultura brasileira. Agora estamos prestes a entrar na segunda grande 

revolução.



E ela começa com a compreensão de que crescimento e progresso 

econômico não são incompatíveis com o conceito de sustentabilidade. 

Para rompermos as barreiras e entrarmos em outra revolução, teremos 

que lançar mão de todo um arsenal de tecnologias e conhecimentos.

Os desafios à nossa frente são substanciais: Mudanças climáticas; 

Descarbonização da economia; Sistemas integrados para aumentar 

eficiência; Uso mais racional da água; Urbanização gerando demanda 

por automação; Sistemas que nos permitam usar insumos de forma 

inteligente; por fim aumentar a produção de alimentos para atender o 

crescimento da população mundial nos próximos trinta anos.

Queremos criar sistemas de gestão que nos ajudem, a saber, porque, 

em cada metro quadrado e em cada época do ano, a resposta aos insumos 

e aos manejos é diferente. Queremos disseminar esses conhecimentos e 

avaliar a sua eficiência econômica e ambiental em propriedades de todas 

as dimensões físicas e econômicas.

O que se busca é obter a mesma eficiência em cada metro quadrado 

de qualquer área em produção, não só nas lavouras, mas também nos 

criatórios. Estamos falando não só de agricultura de precisão, mas 

também de pecuária de precisão. Mas também por uma extensa rede de 

profissionais e instituições públicas e privadas, trabalhando em parceria.

Começamos no final da década de 90 e, a partir de 2009, estruturamos a 

Rede Agricultura de Precisão II, que já reúne cerca de 200 pesquisadores, 

20 centros de pesquisa da Embrapa, mais de 30 empresas privadas, nove 

universidades, três fundações e quatro institutos de pesquisa. A Rede 

AP opera em 15 campos experimentais de culturas perenes e anuais, 

distribuídos em todo o território nacional. 

Este livro traz resultados de quatro anos de pesquisas dessa rede, 

em diferentes biomas brasileiros. As contribuições podem ajudar os 

proprietários rurais a, de fato, adotarem a Agricultura de Precisão. Em 

meio ao desenvolvimento desses trabalhos, tivemos a satisfação de contar 

com uma nova estrutura, inédita no País, para reforçar ainda mais as 

pesquisas nesse tema de fronteira.

O Laboratório de Referência Nacional em Agricultura de Precisão 

(Lanapre), idealizado e construído pela Embrapa, com apoio decisivo de 

emendas parlamentares no âmbito federal, está localizado em São Carlos 

(SP), e será uma plataforma poderosa para essa rede de profissionais. Nele 

vamos pesquisar e desenvolver equipamentos, sensores, componentes 

mecânicos e eletrônica embarcada. Teremos recursos inéditos como 

sistemas computacionais de geoinformática para processar os dados 

coletados em campo e orientar a gestão dos sistemas agrícolas. Recursos 



que nos oferecem inúmeras possibilidades - desde o ajustes da aplicação 

de insumos em taxas variadas até monitoramento preciso do que acontece 

na superfície, seja do solo, das lavouras que ele sustenta. É preciso oferecer 

mais alternativas mecânicas para suprir a crescente falta de mão-de-obra 

na agricultura

Precisamos de soluções da automação e instrumentação para melhorar 

a aplicação de insumos, buscando o uso mais eficiente desse fator e menor 

contaminação ambiental. É algo que buscaremos com afinco - estamos 

muito determinados a avançar em parceria com a academia e parceiros 

privados. É muito bom que a ambição científica não tenha limites. E 

vale ressaltar que o Lanapre já nasce em um sistema inédito de gestão 

através da criação da Unidade Mista de Pesquisa em Automação para 

o Desenvolvimento Sustentável, através de parceria estratégica entre 

Embrapa, a Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade Federal 

de São Carlos (UFSCar)

Parabenizamos os Editores e todos Autores deste importante livro 

e estimulamos a todos os interessados a voarem em direção ao futuro 

da agricultura sustentável e que tem na agricultura de precisão uma 

ferramental fundamental. 

Maurício Antonio Lopes

Presidente da Embrapa

Ladislau Martin Neto 

Diretor Execuvito P&D- Embrapa
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