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& Agronegócio

Brasil é um dos maiores

produtores de agro no

mundo, e tem o maior

potencial para aumentar sua

produção agropecuária e

suas exportações. O setor

representa 1/4 do PIB do

país, e sua produtividade

cresceu 3.7x em 35 anos

(duas vezes mais rápido do

que EUA).

África: ~ 75% dos africanos

dependem da agricultura para

subsistência. Representando

mais de 30% dos PIBs

nacionais e exportações.

~50% da produção é

desperdiçada depois da

colheita, enquanto milhões no

continente passam fome.

India: ~700 milhões de pessoas,

ou seja, 60% da população

depende da economia rural para

sua subsistência. Embora a Índia

é o segundo maior produtor do

mundo, sua eficácia na produção

ainda são muito baixas.

Agronegócio e alimentos tem uma enorme importância econômica, social e ambiental 
– uma indústria de US$ 5 trilhões representando 10% dos gastos dos consumidores no 
mundo, 40% dos empregos  e 30% da emissão dos gases causadores do efeito estufa.
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Brazil

2011

São Paulo Rio de Janeiro

IBM Research | Brasil

9 projetos

http://www.fapesp.br/en/11633



Digital Agriculture CFP – Results

• 26 proposals received from 8 different institutions 

• 9 of these proposals were selected.

Processo Responsável Instituição Título
Duração proposta 

(meses)

2017/19136-0 Marcos Vinícius Bueno de Morais 

Faculdade de Tecnologia de 

Garça/FATECGARCA/CEETPS 

Desenvolvimento de uma plataforma móvel de carregamento de 

Veículos Aéreos Não-Tripulados acoplados com sensores 

agrometeorológicos para análise de tempestades de granizo

24

2017/19282-7 Thiago Teixeira Santos 
Embrapa Informática 

Agropecuária/CNPTIA/EMBRAPA 

Agricultura ciente de ambiente: raciocínio sobre estrutura 

tridimensional no campo de cultivo (AACr3)

24

2017/19350-2 Paulo Estevão Cruvinel 
Embrapa Instrumentação 

Agropecuária/CNPDIA/EMBRAPA 

Ferramenta Digital Avançada para o Gerenciamento de Riscos 

Agrícolas.

24

2017/19379-0 
Henrique Coutinho Junqueira 

Franco 

Centro Nacional de Pesquisa em 

Energia e Materiais/CNPEM/MCTI 

Dados de sensor multiespectral embarcado em veículo aéreo não 

tripulado (VANT) para avaliação e diagnóstico de fertilização 

nitrogenada em lavouras de cana-de-açúcar.

24

2017/19397-9 Fernando José Von Zuben 
Faculdade de Engenharia Elétrica e 

de Computação/FEEC/UNICAMP 

Uma abordagem multitarefa para a predição de precipitações 

extremas

18

2017/19398-5 Marcos Vinícius Folegatti 
Escola Superior de Agricultura 

Luiz de Queiroz/ESALQ/USP 

Calibração estocástica do algoritmo SEBAL para prescrição de 

irrigação por taxa variável em clima subtropical

24

2017/19407-4 Pedro Takao Yamamoto 
Escola Superior de Agricultura 

Luiz de Queiroz/ESALQ/USP 

Técnicas de sensoriamento remoto para monitoramento de 

artrópodes-praga em agricultura

24

2017/19413-4 Emanuel Carrilho 

Instituto de Química de São 

Carlos/IQSC/USP 

Agricultura em um POCT: Agricultura de Precisão Usando 

Dispositivos Analíticos Microfluídicos em Papel de Baixo Custo 

para Analises Químicas

24

2017/19416-3 
Hugo Enrique Hernandez 

Figueroa 

Faculdade de Engenharia Elétrica e 

de Computação/FEEC/UNICAMP 

Radar Transportado por Drone para Agricultura de Precisão na 

Cana de Açúcar

24
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Produção
Precisa crescer

70% até 2025

Água
Escassez

Consumo da Indústria

Aumento doméstico /

Estilo de Vida

Clima

Segurança
Preço

Biocombustível

Desperdício Perda

Boom Consumidores

Classe Média

Efeito Boomerang

Aumento na demanda de 

água/alimento

1 a cada 7
Desnutrido

Cultivo Intensivo de Água

Mais arroz, menos milho moído

Dobro até 2030

Uso descontrolado 

fertilizantes e pesticidas

Contaminação

Água/Solo
Comida 

AdulteradaPopulação

Grão para combustível

40% do milho dos EUA

Preço dos alimentos

forçado a aumentar 

em 75%

15%
Por varejistas,

consumidores finais

15%
na produção.

Falta de  armazenamento e 

transporte adequado 

Problema mundial em 

desenvolvimento

9B em 2050

Altas Temperaturas

Seca
Perda de 23% Milho (2012)

Inundação

6% arroz perdido (2011)
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Agricultura Digital
Digitalização de campo: trator o escritório móvel, sensores, IOT, ag de precisão, etc.



Crescimento Exponencial de Dados

Demanda de nova tecnologia, estratégia

Confluence of Social, Mobile, 
Cloud, Big Data / Analytics 



Imagens 3D Lidar baseado em laser pulsado

10© 2017 IBM Corporation

fonte: santosLab



Imagens hiperespectrais

11© 2017 IBM Corporation

fonte: http://mundogeo.com/blog/2004/08/23/sensoriamento-remoto-hiperespectral/
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volume para  1 hectare / ano

Só no Brasil, 28.3 Exabytes / ano pode ser necessário para 

armazenar os dados relacionados as culturas abaixo:

Mas qual o volume de dados em agricultura digital?



Computação Cognitiva e Analise Dados (Big Data) tem 
um potencial enorme

Se diminuirmos a distancia entre produção teórica e a real  seria possível duplicar a produção 
da maioria das culturas 



AgTechs inovadoras começaram a abordar uma ampla gama de 

recursos em toda a cadeia de valor em agronegócio



Agricultura de Precisão e Raciocínio Geoespacial com grande 
volume de dados
18% de eficiência de insumos + 4% de ganhos de produtividade = US$ 7,2 somente no Brasil



Diminuindo a distancia entre o rendimento esperado e o rendimento real, que pode permitir até 2X de 

produção para a maioria das culturas

Computação Cognitiva e Análise de Dados: imenso potencial
Genética × Ambiente × Manejo (GEM)

Genética:

- Sequenciamento genômico

- Mapeamento genomico-fenotipo

- Desenvolvimento de sementes

usando análises genômicas

- Monitoramento de doenças

e análise

Planejamento de Cultivos

-Tomada de decisão multi-objetiva

-Previsões de produção e otimização

- Modelagem climatica para 

planejamento de colheitas otimizado

- Sustentabilidade

Genética

• Previsões 

meteorológicas para 

atividades agrícolas

• Previsão climática para 

todos os estágios de 

crescimento

• Previsões em áreas com 

poucas estações 

meteorológicas públicas

• Previsões de preço 

(fornecimento / demanda)

• Análise de solo com IOT

• Previsão de pragas

Ambiente de colheita Práticas de manejo

• Monitoramento continua

de nutrientes do solo, 

insetos e pragas, etc.

• Algoritmos de 

agricultura de precisão

(fertilizantes, 

pulverização, pesticidas e 

irrigação) 

• Análise física baseada em 

sensores

• Sensoriamento remoto e 

visual de produtividade 



O s  s e r e s  

h u m a n o s  s e  

d e s t a c a m  e m :

Dilemas

Compaixão

Sonhar

Abstração

Imaginação

Moral

Generalização

S i s t e m a s  

C o g n i t i vo s  s e  

d e s t a c a m  e m :

Senso comum

Linguagem Natural

Localizar Conhecimento

Identificação de Padrões

Aprendizagem de Máquina

Não agirem de forma tendenciosa

Capacidade infinita

Ponto de vista da Computação Cognitiva/IA pela IBM
Sistemas cognitivos estabelecem  uma nova parceria entre 
homem e máquina.



Por que IA agora?

Confluência de 

fatores
• Avanços em 

computação com 

alta performance

• Avanços em 

Inteligência Artificial 

(ML, DL)

• explosão de 

dados)

Computação Cognitiva/ IA 

está abordando problemas 

fundamentais:

A teoria econômica 

também sugere que AI 

aumentará 

substancialmente o 

valor do julgamento 

humano, que é 

fundamental na tomada de 

decisão 

(IA = Inteligência 

Aumentada)

 Sobrecarga cognitiva (volume 

de dados e ritmo)

 Avanços recentes em IA estão 

preparados para reduzir o custo 

de análise e previsão; ajudando 

a melhorar as decisões

 A teoria econômica nos diz que 

à medida que o custo da 

predição de máquina cai, as 

máquinas farão cada vez mais 

previsão (Agrawal, Gans e 

Goldfarb, 2017, HBR)





Requerimentos:

 Garantia de Conformidade

 Qualidade da cadeia de suprimentos

 Monitoramento de Fornecedores

 Garantia de abastecimento

 Monitoramento de Produção

 Gerenciamento de riscos

Federação e 

curadoria de 

dados

GESTÃO DE DADOS 

E INSIGHTS 

Requerimentos:

 Monitoramento de campo online

 Previsão do tempo

Processamento de imagem

 Agricultura de Precisão

 Redução de custo de insumos

 Eficiência de produção

Gestão do Território

Dentro da Fazenda Fora da Fazenda

Acelerar a digitalização do agronegócio
Há a oportunidade de capturar e fornecer dados de forma inovadora



A Computação Cognitiva e 

analise de dados irão 

requerer 

interoperabilidade entre 

dados de múltiplas fontes 

na cadeia.

Tempo Frota

Segur

o

Ferramentas de 

Análise

Patrulha de 

Colheita

Maquinário

Semente

Cuidado na 

Colheita

Armazenamento

Financiamento

Commodities

Hoje é mais fácil coletar e reunir dados e  informações.

Mas o volume de dados requer resolver um problema de logística.  Uma plataforma que pode 

reduzir os números e fornecer um agricultor com informações úteis e práticas que melhore suas 

práticas agrícolas é  o grande desafio



Serviços de 
Inteligência 
Artificial e 
Analise de 
Dados

O que é a Plataforma da IBM para Tomada de decisão em 

Agronegócio? 

Soluções 
com o 
ecosistema

Irrigação 
inteligente 

Agricultura de 
precisão 
& Analise

Monitoramento 
de clima

Nuvem 
voltada aos 
Agronegócios
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Nuvem

Dados 

IA

Aplicações
Operações 

sensíveis –

Clima/tempo

Watson Q&A 

para cultivo Previsão 

climática
Reinssurance, 

CPRs

Gestão de 

fazenda

Compreensão 

visual para 

silvicultura

Chain of 
Custody Compliance

Landwatcher Cultivation 
Advisor

PAIRS
Weather
Advisor

Crop 
Recognition

Inputs
Management

Soil
Management

Blockchain
Logistics

IoT Blockchain Watson Mobile

Específicos de Agricultura Genéricos

Web and 
Application

Dev Ops

The 
Weather 
Company

Data 
Management

Registros (por exemplo, Colheita, Consórcio, Agência, Entidade Governamental)

Plataforma relevante geoespacial

Yield Fcst 
Models

Water Run-
Off Models

Farm data 
capture 
schema

Image 
Synthesis

Conjuntos de dados físicos públicos (por exemplo, NASA, USDA, USGS, Embrapa)

Banco de Dados massivo

Dados e metadata privados

Enhanced 
NDVI

Soil 
Moisture 
Models

Agronomic 
Deep 
Image 

Analytics

Previsão de 

rendimento

por produto

Irrigação de 

Precisão

Controle de 
Pesticida Suprimento de 

comida

E segurança

Gerenciamento 

de crédito do 

agronegócio

Garantia de 

Sustentabilidade

Otimização –

Comércio de 

mercadorias

Gerenciamento 

de 

equipamentos

Input Fazenda Trading Processamento Distribuição VarejoCadeia de Valor

Plataforma da IBM para Agronegócio









IBM Blockchain aplicada a rastreamento de grãos



IBM Blockchain aplicado a rastreamento de grãos
F

o
n

te
s

Lista de 

saída

Lista de 

entrada

Contrato de 

venda

Contrato 

Bart

BLOCKCHAIN

Contratos Inteligentes Royalties se 

sementes

Contrato de 

venda
CERTIFICADO

BLOCKCHAIN 



Dra Silvia Massruha & Dr Ulisses Mello 



IBM Confidential 
Chatbot, farmbots, robots, HCI

Computação Cognitiva para facilitar o acesso à

informação dos agricultores.

Extrai informações de documentos PDF 

específicos da cultura da EMBRAPA.

Os usuários fazem perguntas em linguagem 

natural, o Watson responde.

Extração, representação e consumo de conhecimento





Extração de textos e

imagens de documentos Detecção Leganda

Detecção Imagem

Late blight - Os sintomas foliares 

são manchas escuras cercadas 

por bordas verdes pálidas

Diversas Aplicações:

Gerenciamento de terras

Detecção de pragas e doenças

Avaliação da qualidade dos alimentos

Classificação da planta

Essas aplicações exigem muitas imagens rotuladas para aprendizagem 

supervisionada. Livros e artigos científicos são uma excelente fonte de 

imagens etiquetadas especializadas:



Deep Image 
Learning

Decease identification

Ensinando o Watson a ver
Compreensão visual para agricultura

Landwatcher

TreeCounter

Reconhecimnto antecipado da colheita
Análise NDVI (MODIS & LandSat)
SSURGO (Levantamento do Solo. Geográfico)
NASS (Serviço Nacional de Estatística Agrícola)



(real data)

Day of the year

Sensoriamento remoto

Repositório e Serviços Integrados de Análise Física, capaz de analisar 

dados geoespaciais:

Reduz os requisitos de processamento de combinar dados 

geoespaciais de várias camadas em 10X

Normaliza os fluxos de dados de diferentes resoluções de tempo e 

espaço sem recorrer a uma análise do "menor denominador comum”

Faz análise rápida de múltiplas camadas e consultas possíveis

Sample of Datasets in PAIRS

Elevation (USA)

Soil properties (USA)

Landsat 7 

Landsat 8

Landsat 8(SR)

crop planting map (USA)

MODIS Aqua (13) (global)

MODIS Aqua (09) (global)

MODIS Terra (13) (global)

MODIS Terra (09) (global)

30 years historical weather – Daymet(USA)

California weather measurements (CA)

PRISM weather Measurement (USA)

USA Weather Forecast (USA)

Reference Evapotranspiration (Global) - IBM

SMT – ML weather product (USA) - IBM

European Model–ECMWF(Global)

Global Weather Forecast  (Global)

Seasonal Forecast – SMT (Global) - IBM



` IBM Synapse

Primeiro chip para Learning Systems

Navegação espacial

Visão de máquina

Reconhecimento de padrões

Memória associativa

45 nanometro         262k sinapses programáveis

256 neurônios         65k sinapses de aprendizado



Genomic data
Field performance 
(phenotype) data

Genotype to Phenotype mapping

Drones PhenomobilesGene expressions SNP’s

Trait 

development

Automatic 

phenotyping

Plant breeding recommendation
To maximize fuel energy potential

Automated High-Throughput Phenotyping and Trait Development Platform

• Goal
• An automated high-throughput system for determining how 

variations in the sorghum genome impact field performance, 
agricultural productivity, and energy potential as biofuel

• Challenges
• Automating phenotyping using sensor data from ground-based 

mobile and airborne platforms has been a bottleneck for 
advancing plant breeding

• Integrated analytics on high-dimensional genomic data and multi-
modal field image/sensor data is unprecedented and poses major 
technical challenge

• Partnership
• Purdue University (Agronomy/Sensors)

• IBM Research (Cognitive Analytics)

• CSIRO (Crop Science)

• US Department of Energy
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Consórcio para seqüenciamento da cadeia de fornecimento de alimentos

41

IBM Research e Mars abordam a saúde global com parceria em segurança alimentar

Reference: http://www.research.ibm.com/client-programs/foodsafety/index.shtml

Vigilância, avaliação de risco 

ediagnóstico de patógenos 

transmitidos por alimentos em toda 

a cadeia de abastecimento 

alimentarusando uma abordagem 

científica



Mapeando a Atmosfera
Uma grande análise de dados e IoT para previsão tempo precisa

Até

2,2 bilhões 

Locais com e 

previsão do 

tempo

15 milhões de 

leituras de 

pressão por 

meio de 

dispositivos 

móveis

Dados 

atmosféricos 

por meio de 

50,000 voos por 

dia

190.000 

estações 

meteorológicas 

mundiais

150 modelos 
de previsão 
(inputs para 
previsão)

+

Previsões: sob demanda, até 2,2 bilhões de locais precisos, atualizados a cada 15 minutos

Current conditions and probability 
forecast on demand

TWC oferece 15 bilhões de previsões por dia



TWC Consumer Farm Forecast

https://weather.com/forecast/agriculture/l/USDC0001:1:US

Continue for 2017:

• Homepage permanent link in global navigation

• Article and Video Content Promotion

• Cross promotion with Responding By Storm

• Native drivers on TWC site*

• Homepage promo unit in Spotlight

• Today page promo unit in Lifestyle module

Implement in 2017:

• New +2 Today page promotion to drive interested 

users (based on previous FF interest, weather, time 

and location) to Farming Forecast Hub with relevant 

weather information

https://weather.com/forecast/agriculture/l/USDC0001:1:US


Exemplo: Cultivo saudável para milho

Entregue como um serviço gerenciado 
integrado, baseado em nuvem

IoT

Dados públicos e privados

Watson and Analytics

Aplicações

Eg. Partner Network
• IBM Cloud: uma plataforma de nuvem altamente escalável construída para dados em 

velocidade, com padrões baseados na plataforma meteorológica 

• Plataforma Watson IoT - capacidade de absorver uma grande variedade de dados de 
equipamentos agrícolas conectados

• Imagens de alta resolução e satélite (MODIS, LANDSAT8 e SENTINEL2)
• Previsão aprimorada a demanda (EFoD: T, RH, Precipitação, horário de luz do sol)
• Pacote de agricultura (condições do solo, evapotranspiração)
• Histórico limpo (pelo menos 1 ano): para validação do modelo de doença

• HD-NDVI para monitoramento da saúde do milho
Predição da doença do milho (ex: Aspergillus Ear Rot e Fusarium Ear Rot)

Monitoramento da saúde da cultura e prevenção de doenças (hospedado na nuvem)
Aplicativo móvel: painel de operações
Camadas de dados meteorológicos
Ag Data Layers

Ag Analytics / Ag IoT
Ecossistema

IBM Decisions Platform for 
Agribusiness





Obrigado!
contato: utmello@br.ibm.com



backup



Weather nos proporciona uma vasta 

experiência na coleta de dados IoT

IoT

250K + estações 
meteorológicas 
pessoais
50K vôos / dia
Carros conectados
Acesso a 
smartphones
equipados com 
barômetro de 
20M



O tempo e a logística são muitas vezes fundamentais para 
decisões orientadas por dados

Dados Públicos 
e Privados

Entregue como um serviço gerenciado 
integrado, baseado em nuvem

IoT

Dados Públicos 
e Privados

Watson & Analytics 

Aplicações

Parceiros do Ecossistema

Embutido
e gerando análises 
agrícolas



Conteúdo de previsão pronto para o mercado agrícola

 Evapotranspiração de referência

 Evapotranspiração específica para 
103 culturas

 Evapotranspiração modelo

 Temperatura do solo e umidade até 
200cm

 Medida de aquecimento ou 
resfriamento., geada e necessidades 
de irrigação

Public & Private Data

As APIs de  Agri fornecem uma variedade de 

conteúdo de previsão pronta para negócios para 

os mercados agrícolas, gerando-o de forma 

remota, usando a tecnologia wxmix proprietária

da The Weather Company |  IBM Business (TWC).

Tipos comuns de culturas incluem:

Cacau

Café

Milho

Algodão

Soja

Cana de açúcar

Trigo






