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Seu Logotipo ou Nome Aqui

Sobre nós e o futuro
OO  aaggrroonneeggóócciioo  éé  uummaa  ddaass  llooccoommoottiivvaass  ddaa  

eeccoonnoommiiaa  bbrraassiilleeiirraa,,  responsável ppoorr  uumm  
eemm  ccaaddaa  ttrrêêss  eemmpprreeggooss  ee  

aapprrooxxiimmaaddaammeennttee    11//44  ddoo  PPrroodduuttoo  IInntteerrnnoo  
BBrruuttoo  ((PPIIBB))..

ØAgricultura 1.0
– Mecanização  - tração animal

ØAgricultura 2.0
– Mecanização – Motor à combustão

ØAgricultura 3.0 (atual)
– Sistemas guiados, agricultura de precisão, 
transgenia, melhoramento genético, edição 
genômica, fertilizantes de síntese (químicos), etc.

ØAgricultura 4.0 (desafio)
– Fazendas conectadas, interatividade em tempo 
real (sensores e automação), ativos biológicos 
(bioinsumos, biologia sintética) etc. 
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Objetivos da Agricultura 4.0: elevar os 
índices de produtividade de forma sustentável, 
aumentar a eficiência do uso de insumos, 
reduzir custos de produção, melhorar a 
segurança dos trabalhadores rurais, diminuir 
os impactos ao meio ambiente e garantir maior 
qualidade no alimento.

MAPA
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Entraves para a Agricultura 4.0

Rede

Baixa cobertura 
de redes, com 
alto custo de 

transmissão por 
satélite e a baixa 
qualidade do sinal 
dos celulares nas 

zonas rurais

Fomento

Escassez de 
linhas de crédito 

para investimento 
em pesquisa, 

desenvolvimento, 
serviços e 

tecnologia da 
informação

Hardwares e 
softwares

Custos 
elevados dos 

sensores, 
hardwares e 

software para 
implantação em 

larga escala 

Armazenamento 
e Processamento

Demanda de 
capacidade e 

necessidade de 
investimento em cloud
e data centers para dar 

velocidade e 
segurança, 

transformando grandes 
quantidades de dados 
em informações em 

tempo real 

Mão de Obra

Serviços 
especializados e 
desenvolvimento 
de mão de obra 

qualificada
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Novos Insumos 
e Serviços

Desconhecimento do 
potencial do uso da 
agrobiodiversidade

brasileira e da 
implantação de 

novas tecnologias e 
modelos de negócios



Seu Logotipo ou Nome Aqui

Proposta

Polos 
Tecnológicos 

Agropecuários

AAlltteerrnnaattiivvaass  ppaarraa  
ooss  ggrraannddeess,,  mmééddiiooss  

ee  ppeeqquueennooss  
agricultores

(não pode haver 
isolamentos) 

Difusão de 
Inovação

Debate qualificado 
sobre os (1) 

ambientes de 
inovação, (2) 

principais demandas 
dos agricultores e (3) 

analise sobre as 
dificuldades para 

inovar e implantar 
tecnológicas no 

campo

Fórum de 
Inovação 

Agropecuário

PPrroommooççããoo  ddee  aammbbiieenntteess  
ddee  iinnoovvaaççããoo,,  ppeessqquuiissaa  ee  

nnoovvooss  nneeggóócciiooss  eemm  
PPoollooss  EEssttrruuttuurraaddooss    

(universidades, Inst. Tec,  
governo local e 

ambientes inovação com 
startups e empresas) 

com esforços integrados 
do MAPA, MCTIC, MEC e 

Sistema S.

Conectividade 
no Campo

AAppooiioo  aaoo  
ddeesseennvvoollvviimmeennttoo,,  

aaddooççããoo  ddee  ddiiffuussããoo  de 
novas tecnologias, 

produtos, serviços e 
demandas por 

inovação para o 
aumento da 

produtividade da 
agropecuária Brasileira
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1. 2050/9,8 bilhões hab. / 70% + produção de alimentos/ Brasil 40% da expansão (FAO)
2. Aumento da produtividade sem aumento da área plantada
3. Conectividade - principal desafio para a agricultura de precisão
4. Fomento - novos arranjos para aquisição de tecnologias e serviços 
5. Exportações - posicionar o Brasil na exportação de soluções para o Agro (IoT)

Programa 
Bioinsumos

Promoção de novos 
insumos para o 
agro brasileiro 

(inovação a partir 
de ativos biológicos, 

processos e 
tecnologias 
associadas, 

biofábricas, etc.)

Pilares:

Agricultura de 
precisão, 
climatologia, 
bioenergia,
produção orgânica, 
agroecológica, 
tecnologias 
genômicas etc.

Recursos 
Genéticos

Promoção da Conservação 
e Uso Sustentável de 

Recursos Genéticos para 
Alimentação e Agricultura 

(Criação da Política 
Nacional e 

disponibilização de 
Recursos Genéticos para 

garantir a sustentabilidade 
e a competitividade do 

agronegócio)
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Proposta

Polos 
Tecnológicos 

AgropecuáriosDifusão de 
Inovação

Debate qualificado 
sobre os (1) 

ambientes de 
inovação, (2) 

principais demandas 
dos agricultores e (3) 

analise sobre as 
dificuldades para 

inovar e implantar 
tecnológicas no 

campo

Fórum de 
Inovação 

Agropecuário

PPrroommooççããoo  ddee  aammbbiieenntteess  
ddee  iinnoovvaaççããoo,,  ppeessqquuiissaa  ee  

nnoovvooss  nneeggóócciiooss  eemm  
PPoollooss  EEssttrruuttuurraaddooss    

(universidades, Inst. Tec,  
governo local e 

ambientes inovação com 
startups e empresas) 

com esforços integrados 
do MAPA, MCTIC, MEC e 

Sistema S.

AAppooiioo  aaoo  
ddeesseennvvoollvviimmeennttoo,,  

aaddooççããoo  ddee  ddiiffuussããoo  de 
novas tecnologias, 

produtos, serviços e 
demandas por 

inovação para o 
aumento da 

produtividade da 
agropecuária Brasileira
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1. 2050/9,8 bilhões hab. / 70% + produção de alimentos/ Brasil 40% da expansão (FAO)
2. Aumento da Produtividade - A inovação é um dos principais fatores de crescimento
3. Acesso a Internet - principal desafio para a agricultura de precisão
4. Fomento - novos arranjos para aquisição de tecnologias e serviços 
5. Exportações - posicionar o Brasil na exportação de soluções para o Agro (IoT)

Programa 
Bioinsumos

Promoção de novos 
insumos para o 
agro brasileiro 

(inovação a partir 
de ativos biológicos, 

processos e 
tecnologias 
associadas, 

biofábricas, etc.)

Pilares:

Agricultura de 
precisão, 
climatologia, 
bioenergia,
produção orgânica, 
agroecológica, 
tecnologias 
genômicas etc.

Recursos 
Genéticos

Promoção da Conservação 
e Uso Sustentável de 

Recursos Genéticos para 
Alimentação e Agricultura 

(Criação da Política 
Nacional e 

disponibilização de 
Recursos Genéticos para 

garantir a sustentabilidade 
e a competitividade do 

agronegócio)

AAlltteerrnnaattiivvaass  ppaarraa  
ooss  ggrraannddeess,,  mmééddiiooss  

ee  ppeeqquueennooss  
agricultores

(não pode haver 
isolamentos) 

Conectividade 
no Campo



PROJETO

“ANÁLISE DA CONECTIVIDADE NO MEIO RURAL”

Evoluções na modelagem de cobertura de telefonia móvel
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Torres e 
tecnologia

Distância

Relevo

OFERTA DE 
CONEXÃO

Conectividade: Análise Territorial 
Variáveis sócio econômicas e ambientais
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Densidade 
de 

imóveis

Renda

Uso da 
terra

NECESSIDADE 
DE 

CONEXÃO

“Demanda potencial” 
X

“Oferta”

Calcula-se qual a situação de cada local: 
Deficitiaria, Ociosidade ou 

Equilibrada



Modelo Adotado: Longley Rice

Exemplo

Características da abordagem:

• Modelo Longley-Rice (Irregular Terrain Model - ITM)

• Modelo bastante complexo

• Alto custo computacional

• Considera diferentes fatores, principalmente:

• Existência de obstruções (RELEVO)

• Mudanças atmosféricas/climáticas

MODELO ADOTADO
ü Exige um supercomputador para rodar
ü Simula a situação mais próxima do real
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Conectividade: Principal desafio para a agricultura 4.0
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Apoio do MAPA:

1 - Mapeamento 
dos melhores 
locais para 
instalações de 
torres no campo 

2 - Levantamento 
das necessidades 
de licenças 
ambientais 

Renda dos estabelecimentos 
rurais – variações de baixa 
renda (verde escuro) até alta 
renda (vermelho escuro)
(Censo 2006)

Solo – intensidade de uso
Verde - menor intensidade
Amarelo – média intensidade
Marrom – alta intensidade

Sinal 4G no 
Território Nacional

(realizado também 
para 3G)

Objetivo: Encontrar os melhores locais para a criação de antenas 3G e 4G visando 
atender imóveis rurais com atividade agropecuária
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Conectividade 
Etapas do Estudo
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Necessidade de Conexão –
variações de baixa 
necessidade (verde escuro) 
até alta necessidade 
(vermelho escuro)

Déficit de Conexão 4G e 3G
Verde - ociosidade
Amarelo – equilíbrio
Vermelho – déficit

Densidade de Imóveis –
variações de baixa 
densidade (verde escuro) 
até alta densidade 
(vermelho escuro)
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Estações da ANATEL

ü Potência
ü Frequência
ü Altura da antena
ü etc.
(realizado para 2G, 3G e 4G)

Superfícies de cobertura 3G e 4G
ü Intensidade de sinal

ü Sem sinal
ü Baixo
ü Médio
ü etc.

Outros dados utilizados

Terreno
ü Altitude
ü Declividade
ü etc.
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Resultado: Classificação Territorial
Atuação Pública

Atuação pública aumenta em 
locais de maior densidade de 
imóveis e menor renda
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2255%%;;

5500%%;;

7755%%;;

9900%%;;

9999%%;;

Resultados - 4G  

25/50 km

15/30 km

"Quantas antenas são necessárias?"

Ajustes Solicitados: Processamento

1. Infra de Rádio Difusão
2. Projeção 4g
3. Infra PRF
4. Infra Linhões - Fibras
5. Mapa Fibras Óticas não Oficiais
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Resultados - 4G  

15

Modelo ITM
(rede existente)

Modelo ITM
(rede existente + 
25% novas torres)

MT
área = 90 Mi ha

ü Teste com incremento até 25% - alcance de 15-30 km, 
ganho adicional de 107 milhões de hectares (80 Mi ha 
rodando ITM)



Luis Cláudio França                       
+55 61 98143-3796

Luis.franca@agricultura.gov.br
www.agricultura.gov.brObrigado

Luis Cláudio França
Diretor de Inovação
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Obrigado
Luis Cláudio França
Diretor de Inovação - MAPA
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