
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 
2018 

 
 

 

SABRINA FURTADO DOS SANTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIG DATA NA AGRICULTURA 

 

 



 

 

SABRINA FURTADO DOS SANTOS 

 

 

BIG DATA NA AGRICULTURA 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado a Anhanguera Niterói, como 
requisito parcial para a obtenção do título 
de graduado em Engenharia de Controle e 
Automação. 

Orientador: Elisabete Gama Martins de 
Castro 

 
 

 

 

 

 

 

Niterói 
2018 



 

 

SABRINA FURTADO DOS SANTOS 

 

 

BIG DATA NA AGRICULTURA 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado à Anhanguera Niterói como 
requisito parcial para a obtenção do título 
de graduado em Engenharia de Controle e 
Automação.  

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

Prof(a). Titulação Nome do Professor(a) 

 

 

Prof(a). Titulação Nome do Professor(a) 

 

 

Prof(a). Titulação Nome do Professor(a) 

 

 

Niterói, 18 de junho de 2019 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “A tecnologia pode as vezes ser assustadora. 

Mas vamos pensar em quem queremos ser e 

quem somos, e isso nos ajudará a decidir como 

vamos usar a tecnologia. Ela é neutra. Pode ser 

usada de maneira positiva e negativa. É tudo 

sobre nossos valores. ” 

(KEITH INSTONE) 
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Anhanguera, Niterói, 2019. 

 

RESUMO 

 

Big data é um enorme conjunto de dados que possuem grande velocidade e 
variedade que são recebidos através de dispositivos eletrônicos. Com a extração 
desses dados é possível retirar valores que ajudam na tomada de decisão e nas 
aplicações em diversas áreas. Essa ferramenta, ligada com a agricultura de 
precisão, tem sido usada na fazenda para aumentar a produtividade diminuindo 
a quantidade de perdas que os produtores comumente sofrem se tornando de 
suma importância para suprir um consumo que não para de crescer. Este 
trabalho apresentará o motivo que levou a chegada da tecnologia no campo, seu 
desenvolvimento através do tempo até a chegada do Big Data. Este trabalho é 
uma revisão de literatura com aspectos descritivos derivados de pesquisas 
publicadas.  Com base no desenvolvimento rural, a implantação de tecnologias 
cada vez mais inovadoras é fundamental para o crescimento de atividades como 
no campo e apesar de serem encontradas dificuldades em sua inserção, ainda 
sim são responsáveis por impressionantes melhoras dos resultados. 
 

Palavras-chave: Big data; Agricultura 4.0; Automação; Fazenda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Furtado dos Santos, Sabrina. Big Data in Agriculture. 2019. 49. Final Course 
Assignment (Graduation in Control Engineering and Automation – Anhanguera, 
Niterói, 2019. 

ABSTRACT 

Big data is a huge data set that possess great speed and variety that are received 
through electronic devices. With the extraction of these data, it is possible to 
extract values that help decision making and applications in several areas. This 
tool, coupled with precision farming, has been used on the farm to increase 
productivity by reducing the amount of losses that growers commonly suffer from 
becoming of paramount importance to supply growing consumption. This work 
will present the reason that led to the arrival of technology in the field, its 
development through time until the arrival of Big Data. This work is a literature 
review with descriptive aspects derived from published research. Based on rural 
development, the implementation of increasingly innovative technologies is 
fundamental for the growth of activities as in the field and although difficulties are 
encountered in their insertion, they are still responsible for impressive 
improvements in results. 

 

 

Key-words: Big Data; Agriculture 4.0; Automation; Farm. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Muito se discute nos últimos anos sobre o crescimento exponencial da 

população e a urgente necessidade de multiplicar as produções de alimentos de 

forma a suprir a demanda sem esgotar os recursos futuros. Inúmeros debates e 

questionamentos são levantados sobre como e se o mundo conseguirá gerar 

alimentos suficientes para nos manter e acabar com a fome no mundo. Com a 

maior demanda de alimentos, o campo precisa produzir mais aumentando seus 

pastos e gastando mais recursos, enquanto a população cresce e torna a 

aumentar o consumo. Em meio a esse cenário de esgotamento, o setor agrícola 

vem buscando otimizar seus serviços com o uso de maquinas e artigos 

eletrônicos como sensores, atuadores e até drones, automatizando processos e 

conectando inúmeros dispositivos via internet chegando a uma nova era 

agrícola. Esses dispositivos geram centenas de dados por minuto, o que torna o 

processamento impossível para a capacidade de memória do computador e 

como solução para isso se foi utilizado a big data. 

A big data é um grande conjunto de dados estruturados e não estruturados 

que são processados de forma fácil e ágil sendo desenvolvido na nuvem. Sua 

utilização no campo proporcionou uma nova fase que só tende a crescer. 

O problema de pesquisa a ser discutido nesse trabalho é como a big data 

auxiliará no processamento de gigantes volumes de dados que são transmitidos 

por essas novas tecnologias utilizadas no campo? 

Este trabalho tem como objetivo abordar a importância da big data na 

agronomia e sua elementar função para o desenvolvimento tecnológico no 

campo. Explicar a necessidade do seu uso e a chegada da a internet das coisas, 

computação na nuvem e big data, esclarecendo o que são e para que são 

usados e a aplicação da big data no campo. 

 A metodologia utilizada para elaboração deste trabalho foi a revisão de 

literatura, realizada através da interpretação qualitativa e descritiva, pois foram 

apresentados os resultados através de compreensão e pesquisas, relacionando 

e descrevendo variáveis no TCC. Nessa revisão bibliográfica foram realizadas 

pesquisas de publicações que foram realizadas nos últimos cinquenta anos, 

sendo realizadas consultas a livros, artigos científicos, sites e bancos de dados. 

As palavras chaves utilizadas nas buscas foram tecnologia no campo, big data 
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no agronegócio, automação agrícola e internet das coisas. Esse trabalho terá 

como objetivo específico o desenvolvimento tecnológico no campo, que é 

apresentado no segundo capítulo, contendo o contexto histórico no qual se 

introduziu a tecnologia no campo e sua evolução. O segundo objetivo específico 

se encontra no terceiro capítulo explicando o que é o Big Data e computação na 

nuvem, mostrando algumas formas de sua estrutura de programação e o meio 

em que vive e no quarto capítulo é a aplicação do Big Data na Agricultura e são 

exibidos relatos e melhoras com a introdução da big data nesse setor. 
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2 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NO CAMPO 

 

Durante milhares de anos os habitantes da Terra vagavam pelas regiões 

a procura de alimento e viviam praticamente de frutas, raízes e peixes. Segundo 

a pesquisadora Márjorie Lima, que participou de escavações na Amazônia em 

2017, as pessoas ficavam até os alimentos da região se esgotarem e 

prosseguiam onde achavam ter mais comida, foi a partir de uma época que se 

fixarem continuamente embora não se tenha detritos que ajudem a provar o 

motivo (USP, 2017).  

Em sua tese, Lucas Lanfranco aborda a vida nômade e a sua transição 

para o sedentarismo, de acordo com sua pesquisa, a agricultura surgiu pela 

comodidade e quantidade de comida que poderiam obter com menos esforço. 

No momento em que os humanos aprenderam a cultivar plantas e domesticar 

animais, eles passaram a se fixar nos lugares criando civilizações e aumentando 

a população. Foi a partir desse período que os métodos utilizados foram sendo 

desenvolvidos e aprimorados. Do plantio familiar de subsídio, passou para trocas 

de mercadorias e percebendo o grande potencial econômico, esses agricultores 

aumentaram seus lotes para poderem plantar ainda mais. Com o barateamento 

da comida, houve uma maior necessidade de consumo fazendo haver um 

aumento do espaço de cultivo que só tende e aumentar (LANFRANCO 2015; 

PENA 2017). 

Em 2018 o número de habitantes chegou a marca de 7,6 bilhões conforme 

o site WorldoMeters que contabiliza em tempo real o número de nascimentos e 

mortes. São 1,4 bilhões somente na China que já sofre com a superpopulação. 

A pouco mais de 200 anos atrás a população obtinha a marca de 1 bilhão 

de habitante, 6 bilhões a menos do que o número obtido em 2018. Em apenas 

100 anos, de 1900 a 2000, houve um aumento mundial de 1,5 para 6,1 bilhões. 

Um número três vezes maios do que durante toda a história anterior e essa 

marca continuará a aumentar (ROSER; OSPINA 2017). 

A figura 1 mostra um gráfico que a 1.200 anos atrás os números eram de 

poucos milhões de habitantes e agora a população é 1.860 vezes maior do que 

a que havia em 2018, se atendo ao fato de que expressiva quantidade surgiu 

muito recentemente. 
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Figura 1- Gráfico da população mundial nos últimos 12.000 anos 

 

Fonte: Roser e Ospina (2017). 

 

Apesar de estudos apontarem uma queda significativa na taxa de 

crescimento em países desenvolvidos como a Europa, países como a África e 

Ásia continuam mostrando sua elevada taxa de natalidade. Segundo Joseph 

Chamie, diretor da Divisão de População da ONU, “O primeiro crescimento 

rápido acabou, mas ainda estamos crescendo” (ONION, 2016). 

 

Figura 2- Crescimento da população até 2100. 

 

Fonte: Roser e Ospina (2017) 
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Como demonstra a figura 2, que se trata de um gráfico publicado no site 

Our World in Data, os números continuaram a crescer demandando mais espaço 

e mais alimento. 

As expansões demográficas se dão por diversos fatores históricos como 

a revolução industrial e o fim da segunda guerra mundial que fez o número de 

natalidade aumentar drasticamente. Em 1798 Thomas Malthus publicou a 

primeira Teoria Geral falando dos fatores que levam ao crescimento, segundo 

ele fatores como epidemias de doenças e guerras seriam controladores capazes 

de impedir o aumento populacional e segundo isso cresceriam de acordo com 

uma progressão geométrica enquanto a geração de comida cresceria 

aritmeticamente fazendo a população superar o número de alimentos capazes 

de suprir (PEDROSO, 2005). 

Em 2013 foi publicado o livro “10 bilhões” estimando que a humanidade 

vai alcançar esse número até o fim do século. O livro escrito por Stephen Emmot 

diz que o mundo se encontra em estado de emergência planetária demonstrando 

que para manter o consumo de alimentar é preciso plantar mais, o que significa 

mais desmatamento e com isso maior aquecimento global. 

Em 2016 o Banco Mundial da ONU publicou que naquele ano, a 

humanidade precisava de 1,6 planetas para sustentas nossos hábitos de 

consumo e que em 2050 serão necessários quase 3 planetas. 

 “O mundo consumiu, em 2016, cerca de 58,74 milhões de toneladas de 

carne bovina” segundo o site Foodnews que também apresenta o ranking dos 

países que mais consomem. O Brasil ocupa o 5º lugar porem consome ao longo 

da sua vida cerca de uma torre de 160 andares de alimentos e alertou sobre o 

desperdício e a utilização da quantidade de recursos superior da qual o planeta 

é capaz de se regenerar (FORMIGONI 2017; OTAKU 2017). 

 

2.1 REVOLUÇÃO VERDE 
 

Após a Segunda Guerra, no início da guerra fria, os Estados Unidos junto 

com a ONU investiram em iniciativas com o intuito de combater a fome e ganhar 

aliados nos países subdesenvolvidos levando equipamentos e técnicas que 

aceleravam a produção de comida. Um dos cientistas que fazia parte desse 
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grupo de inovação era Dr. Norman Borlaug no qual já realizava pesquisas no 

México e desenvolveu novas variedades de trigo de alta produtividade 

resistentes a doenças. Combinando as variedades de trigo de Borlaug com 

novas tecnologias agrícolas mecanizadas, o México foi capaz de produzir mais 

trigo do que o necessário para seus próprios cidadãos, o que o levou a se tornar 

um exportador de trigo na década de 1960 (GANZAL 2007; BRINEY 2019).  

Devido ao sucesso da Revolução Verde no México, suas tecnologias se 

espalharam mundialmente nas décadas de 1950 e 1960. Os Estados Unidos, 

por exemplo, importaram cerca de metade de seu trigo na década de 1940, mas 

depois de usar as tecnologias da Revolução Verde, ele se tornou auto suficiente 

na década de 1950 e se tornou um exportador na década de 1960 (ESSAYS 

2018; BRINEY 2019).  

A fim de continuar usando as tecnologias da Revolução Verde para 

produzir mais alimentos para uma população crescente em todo o mundo , a 

Fundação Rockefeller e a Fundação Ford , bem como muitas agências 

governamentais em todo o mundo, financiaram o aumento da pesquisa. Em 

1963, com a ajuda desse financiamento, o México formou uma instituição 

internacional de pesquisa chamada Centro Internacional de Melhoramento do 

Milho e do Trigo (JESUS e OMMATI, 2017).  

Países de todo o mundo, por sua vez, se beneficiaram do trabalho da 

Revolução Verde realizado por Borlaug e por essa instituição de pesquisa. A 

Índia, por exemplo, estava à beira da fome em massa no início dos anos 60 

devido à sua população em rápido crescimento. Borlaug e a Fundação Ford 

então implementaram pesquisas lá e eles desenvolveram uma nova variedade 

de arroz, IR8, que produziu mais grãos por planta quando cultivada com irrigação 

e fertilizantes. Então a Índia se tornou um dos principais produtores de arroz do 

mundo e o uso do arroz IR8 se espalhou por toda a Ásia nas décadas seguintes 

ao desenvolvimento do arroz na Índia (BRINEY, 2019). 

Como os fertilizantes são, em grande parte, o que tornou possível a 

Revolução Verde, eles mudaram para sempre as práticas agrícolas porque as 

variedades de alto rendimento desenvolvidas durante esse período não podem 

crescer com sucesso sem a ajuda de fertilizantes.  Essa prática foi fortemente 

criticada por problemas como a contaminação da agua e do solo, intoxicação 

humana, erosão do solo e inúmeras outras. Deu início então a pesquisas de 

https://www.thoughtco.com/current-world-population-1435270
https://www.rockefellerfoundation.org/
https://www.thoughtco.com/current-world-population-1435270
https://www.rockefellerfoundation.org/
https://www.rockefellerfoundation.org/
https://www.fordfoundation.org/
https://www.cimmyt.org/
https://www.cimmyt.org/
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técnicas ecológicas e sustentáveis que fossem capazes de aumentar a produção 

sem prejudicar o solo (PENNA, 2009).  

 

2.2 AGRICULTURA 4.0 

 

Com a chegada da Revolução Industrial, foram desenvolvidas máquinas 

específicas para uso no campo, substituindo trabalhos que antes eram feitos 

manualmente, como por exemplo o a colheita de grãos com o uso de uma lâmina 

afiada foi substituída por máquinas com rodas capazes de cortar em faixas 

contínuas, ou em vez de debulhar o grão, batendo-o com paus, as debulhadoras 

separavam as sementes das cabeças e dos caules. A invenção do trator a vapor 

substituiu o trabalho pesado de tração dos cavalos e mais tarde vieram tratores 

alimentados por motores a gasolina e a diesel, após isso, anos de 

desenvolvimentos foram rapidamente usados para o crescimento, maquinários 

novos e aprimorados, técnicas de irrigação e evolução genética (FIELD 2019; 

SPIELMAKER, 2018).  

Com a chegada da internet dos anos 90, as tecnologias se expandiram 

sendo possível a evolução de vários setores como na agricultura com a criação 

de aplicativos e sistemas inovadores. Um dos grandes problemas na introdução 

da tecnologia no meio rural era a conectividade, com a adoção do 4G e novos 

protocolos de internet o produtor é capaz de transmitir dados em tempo real com 

baixo custo (VAQUERO, 2018). 

A implantação da internet nas fazendas foi um marco gigantesco na área, 

a partir daí foram instalados sistemas GPS (global positioning system ou em 

português sistema de posicionamento global) nos tratores e posteriormente 

GNSS (Global Navigation Satelite System) que é uma evolução do GPS, 

embarcados nos tratores, são sistemas que geram mapas mostrando o nível de 

produtividade. Na hora em que os agricultores puderam mapear com precisão 

seus campos de cultivo, eles puderam monitorar e aplicar tratamentos de 

fertilizantes e ervas daninhas apenas nas áreas que necessitassem. Na década 

de 1990, os primeiros usuários de agricultura de precisão adotaram o 

monitoramento do rendimento das áreas de plantio para gerar recomendações 

de fertilizantes e correção de pH. À medida que mais coisas puderam ser 

medidas e inseridas em um modelo de cultivo, recomendações mais precisas 

http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Seed
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para aplicação de fertilizantes, irrigação e até colheita de rendimento máximo 

poderiam ser feitas (BLINDT, 2018; SCHRIBER, 2015). 

 

Figura 3: Linha do tempo da evolução no campo. 

 

Fonte: DattaBot, (2017).  

A agricultura de precisão (AP) para Jose Molin é o uso de diversas 

ferramentas tecnológicas associadas a sistemas de gestão que possibilitam o 

melhor resultado otimizando a produção de acordo com o espaço e produto. 

Nada mais é do que a utilização de tecnologia da informação (TI) para garantir 

que o campo e o solo recebam exatamente o que precisam para uma ótima 

saúde e produtividade. O objetivo da AP é garantir a 

rentabilidade, sustentabilidade e proteção do meio ambiente com o uso de 

tecnologia amiga do meio ambiente (VIEIRA, 2017; ROUSE, 2016). 

Com alusão a Industria 4.0 e sua automação e digitalização, o termo 

Agricultura 4.0 foi usado na Cúpula Mundial do Governo no lançamento de um 

relatório abordando quatro fatores que precisam ser combatidos para o 

desenvolvimento da agricultura e do mundo: Demografia, escassez de recursos 

naturais, mudanças climáticas e desperdício de alimentos, mostrando que a 

tecnologia não é mais uma tendência, mas sim uma necessidade. Com o apoio 

do governo e investidores, os custos das novas tecnologias foram reduzidos 

https://searchdatacenter.techtarget.com/definition/IT
https://whatis.techtarget.com/definition/business-sustainability
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facilitando o acesso da maioria da população, permitindo a chegada dessa nova 

era (WYWAM, 2018; VAQUERO, 2018).  

A tecnologia moderna ajuda os agricultores a obter informações precisas 

sobre a colheita, o solo, o clima e as condições ambientais. Os agricultores 

começaram a usar tecnologias como sensores de umidade, textura do solo, 

sensor de pragas, irrigação inteligente, máquinas autônomas o uso do RFID 

(Radio Frequency Identification) e muitos outros capazes de gerar informações 

sobre a atividade desejada e mandar diretamente para a mão do fazendeiro para 

que ele tomasse as decisões na hora e da melhor forma, com a possibilidade de 

acionar ou mudar qualquer recurso de forma remota fazendo uso da internet das 

coisas (SCHRIBER, 2015). 

 

Figura 4 - Gráfico de crescimento econômico no agronegócio brasileiro 

 
Fonte: Fernandes (2017) 

 

Os dados comprovam a eficácia do uso de tecnologias no campo, como 

pode ser visto na figura 4 que demonstra o crescimento do agronegócio no Brasil 

no prazo de vinte anos. 

Em uma entrevista ao site The Republic, o empresário John Deere desde 

jovem já dirigia caminhões na fazenda em que morava e cresceu pesquisando e 

se interessando pelas tecnologias que surgiam. “Se eu sou um operador de 

trator, eu preciso estar mais preocupado em plantar sementes no lugar certo, e 

fazer o trabalho com a precisão certa do que estar dirigindo em linha reta”, relata 
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Deere. Com a introdução do GPS de bordo, o operador pode se concentrar em 

várias tarefas facilmente, como também o uso de tratores autômatos que dirigem 

sozinhos (GAGLIORDI, 2018). 

 

2.3 INTERNET DAS COISAS 
 

Internet das coisas (IOT) nada mais é do que tudo que está conectado na 

internet trocando dados um com o outro. Podem ser celulares, sensores, 

máquinas inteligentes, dispositivos portáteis, carros com sensores embutidos, 

até pessoas com chip implantados, tudo o que der para imaginar. Nas fazendas 

também não é diferente, elas usam um conjunto de softwares, hardwares, 

sensores, dados e análises capazes de monitorar continuamente os status de 

vacas, sua saúde, comportamento, bebedouro, quantidade de alimento e 

localização (BURGESS, 2018).  

 O termo Internet das Coisas (IOT) apareceu em 1999 em uma 

apresentação dada por Kevin Aston falando do RFID (Identificação por rádio 

frequência). Essa tecnologia possibilita a interação de dois objetos sem a 

intervenção humana fazendo uso da nuvem. “Estamos presenciando um 

momento em que a rede de comunicação humana e das coisas se encontram, 

onde não usaremos os computadores, mas eles se usarão”, disse Kevin 

Ashton em entrevista para Finep. Como exemplo radares de velocidade que 

detectam os carros com velocidade acima da desejada e também são capazes 

de medir o fluxo de carros em uma via. Entretanto o uso da rede de sensores 

sem fio (RSSF) foi o foco por um longo tempo até meados de 2008 onde o termo 

IoT finalmente tomou conta (FINEP, 2015).  

Para que essa estrutura funcione são necessários alguns estágios para a 

sua conclusão, primeiro é o uso de sensores que captam as informações do 

ambiente ao redor, podem ser sensores diversos, GPS, câmeras, atuadores, 

entre outros, essas informações são separadas e traduzidas de acordo com o 

protocolo que deseja. Para o transporte dessas informações, os sensores podem 

ser conectados à nuvem por meio de vários meios, como redes celulares, redes 

de satélite, Wi-Fi, Bluetooth, redes de longa distância (WAN), rede de longa 

distância de baixa potência e muitas outras. Depois que os dados são coletados 
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e chegam à nuvem, o software os armazena e executa o processamento nos 

dados adquiridos, esses dados resultantes são transformados para uma melhor 

visualização permitindo ao gestor uma tomada de decisão (STOKES, 2018; 

DATAFLAIR, 2018). 

 

Figura 5 - Arquitetura da Internet das Coisas 

 

Fonte: Blockbit  

O componente físico responsável pela parte que entra a programação é o 

micro controlador ou MCU (Micro Controller Unite), ele é um pequeno 

computador com um único chip fabricado com a capacidade de ser programado 

e assim realizar algum tipo de função possuindo entradas e saídas para que 

sejam realizadas suas conexões. Essas placas podem varias de acordo com a 

necessidade do se deseja, umas das mais comuns são o Arduino Uno, 

Raspberry,o BeagleBoard e inúmeros outros. Os programas neles criados 

podem possuir diversas linguagens de programação embora alguns micro 

controladores trabalhem melhor na sua linguagem original, umas dessas 

linguagens são a linguagem C, a mais comum, a C# orientada a objetos, Java, 

Phython, entre outras. (BRAGA, 2016).  

Visando todos esses conjuntos novos, foi criado um grupo, incluindo 

empresas grandes e pequenas, com o objetivo de unir a Internet das coisas. Em 

julho de 2014 um grupo foi criado com o nome de Open Interconnect Consortium 



 

21 

 

(OIC) empresas grandes como a Dell e a Samsung, e empresas que trabalham 

com conexões sem fio, softwares micro controladores, entre outras, com a 

intenção de criar um padrão entre as conexões. Esse padrão criará um protocolo 

entre os inúmeros dispositivos conectados como o Bluetooth, RFID, NFC e Wi-

Fi (ZAMBARDA, 2014). 

Os dados gerados por esses radares são enormes e não estruturados 

requerendo uma determinada análise específica. A criação do protocolo IPv6 foi 

o principal responsável pelo crescimento da IoT permitindo maiores conexões na 

internet e processadores mais baratos e inteligentes como o Big data chegando 

a era da internet no qual todos os objetos eletrônicos serão capazes de ter um 

IP e se conectar (FINEP, 2015; MELO, 2017). 
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3 BIG DATA 

 
 

Big data por ser um assunto muito recente e estar sempre evoluindo, 

ainda não existe uma definição exata do qual explique precisamente seu 

conceito, para os pesquisadores da McKinsey o big data é ”um conjunto de 

dados cujo tamanho está além da capacidade de ferramentas de software de 

banco de dados típicas de capturar, armazenar, gerenciar e analisar”. Segundo 

Viktor Mayer e Kenneth Curkier ” A capacidade da sociedade para aproveitar a 

informação de novas maneiras para produzir insights úteis ou bens e serviços de 

valor significativo”. Até a o dicionário da Oxford fornece uma definição “ Dados 

de tamanho muito grande, geralmente na medida em que sua manipulação e 

gerenciamento apresentam desafios logísticos significativos (MANYIAKA et al., 

2002; MAYER e CURKIE, 2013; GILPRESS, 2013). 

A quantidade de dados não é o único ponto que entra em big data mas 

um conjunto deles, para Gartner (2001), Big Data é um dado que contém maior 

variedade chegando em volumes crescentes e com velocidade cada vez maior. 

Todos os cientistas porem concordam que sua descrição é definida por Vs, como 

Gartner que citou os três Vs, volume, velocidade e variedade. 

Volume: É o grande volume de dados que precisam ser processados. Em 

2018, a quantidade de dados chegou ao número de Terabytes e até Petabytes. 

Só no Twiter são gerados 12 Terabytes por dia. 

Velocidade: É a quantidade de dados que são recebidos a cada minuto. 

Alguns dispositivos enviam dados em tempo real para serem analisados o mais 

rápido possível, quanto mais perto da realidade melhor. 

Variedade: São os vários tipos de dados, sendo estruturados, como 

banco de dados, não estruturados e semiestruturados como vídeos, textos, 

sensores e muitos outros. 

Outros Vs foram surgindo com o tempo como valor e veracidade, porém 

os principais e mais comumente usados são os citados acima (CETAX, 2017; 

ORACLE, 2018; FERREIRA, 2018). 
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3.1 DADOS ESTRUTURADOS, NÃO ESTRUTURADOS E 

SEMIESTRUTURADOS 

 

Dados estruturados: São dados fornecidos por estruturas criadas 

especificamente para recebe-los como campos de preenchimento em uma ficha 

cadastral. Campos de tamanho pré-estabelecido no qual serão aceitas respostas 

específicas, texto no campo de nome, e-mail contendo texto e caracteres aceitos 

e respostas de sim ou não.  

Dados não estruturados: São o contrário das estruturados, não 

possuem uma organização ou um formato pré-definido. Possuem uma estrutura 

interna, porém não são organizadas como o anterior. Podem ser vídeos, áudios, 

imagens, diversos tipos de texto, etc.  

Dados semiestruturados: São dados híbridos, eles possuem estrutura, 

porém não é tão rígida como os estruturados. Não residem em um banco de 

dados relacional mas possuem algumas propriedades organizacionais que 

facilitam sua análise (MONTEIRO, 2016; TAYLOR, 2018; RONK, 2014). 

 

Figura 6 - Ilustração dos três tipos de dados 

 
Fonte: Monteiro (2016) 

 

Em 2018 os dados produzidos a cada dia eram de 2,5 quintilhões de 

bytes, já em 2012 haviam 2,4 zettabytes. Com o estudo mostrando uma dobra 

do mundo digital a cada dois anos, a previsão é que em 2020 sejam gerados 40 

zettabytes. O mais impressionante é observar que aproximadamente 90% de 



 

24 

 

todos os dados foram gerados nos últimos dois anos, e isso é explicado devido 

ao crescimento de usuários conectados na internet e o uso da Internet das 

Coisas (PETROV, 2019).  

Em média o Google recebe cerca de 3.5 bilhões de pesquisas por dia e 

no Facebook estão ativas 2 bilhões de pessoas que mandam diariamente 

mensagens, fotos e vídeos. Essa imensurável quantidade de dados para terem 

valor precisam ser analisadas, porém em 2012 apenas 0,5% dos dados foram 

analisados (MARR, 2018; PETROV, 2019). 

Para que esses dados sejam analisados muitas empresas investem em 

soluções de TI que é crucial para o crescimento da mesma. Essas empresas 

podem estar escolhendo entre o uso de computadores interligados, os data 

centers ou usar esses serviços terceirizados, utilizando a nuvem (OP 

SERVICES, 2018). 

 

3.2 DATA CENTER 

 

Os datacenters são simplesmente locais centralizados onde os 

equipamentos de computação e de rede são concentrados com o objetivo de 

coletar, armazenar, processar, distribuir ou permitir o acesso a grandes 

quantidades de dados (JOHNSON, 2015).  

 

Figura 7 - Data Center 

 

Fonte: Sinestec (2017) 
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Os data centers são formados por centenas de servidores alocados em 

hacks, esses servidores ficam dedicados a tarefas específicas fornecidas pelo 

programador. Algumas empresas pequenas possuem uma sala própria para isso 

com em média de 10 a 50 racks e outros ocupam um andar inteiro (SUMARES, 

2016).  

 

Figura 8 - Rack Fechado 24 U 

 
Fonte: Santos Et al. (2016) 

 

A estrutura dos racks é feita para conter vários servidores e ativos de rede 

como switches e roteadores. Esses dispositivos são conectados entre si como 

também conecta os outros racks por cabos que normalmente são de fibra ótica 

para garantir maior velocidade de comunicação (CONDUFIBRA, 2018).  

A imagem 8 mostra um rack com os servidores e os ativos de rede, seu 

cabeamento se faz pela ligação de todos os componentes aos switches. 

Para manter essa estrutura funcionando a empresa precisa investir 

fortemente em ar condicionados que mantenham o ambiente refrigerado 

impedindo o superaquecimento dos equipamentos como também em nobreaks 

para que eles permaneçam ativos após uma queda de luz (SUMARES, 2016).  
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3.3 COMPUTAÇÃO NA NUVEM 
 

A computação na nuvem ou Cloud Computing em inglês é uma tecnologia 

da qual se possibilita a armazenagem de arquivos em um ambiente externo ao 

seu computador podendo ser acessado em qualquer parte do mundo com 

disposição de internet (GIRALDO, 2018). 

Esse serviço na nuvem também utiliza o datacenter porem é localizado 

em lugares distantes sendo acessados apenas por meio da internet gastando 

apenas aquilo que consumir (MAKHIJA, 2019).   

O termo não é tão novo quanto se imagina, mas foi só em 2006 que a 

Amazon criou a Amazon Web Service que se usava desse princípio e em 2009 

a Google lança aplicações na nuvem para pessoas e empresas e a partir desse 

ponto que ocorre a expansão da área. A ideia já começava a surgir desde 1960 

quando John McCarthy falou no MIT que a computação podia ser vendida como 

eletricidade. (IPSENSE, 2018; ICLOUD, 2018).  

A necessidade das grandes empresas de armazenar dados aumentou a 

procura por supercomputadores com grande memória e boa capacidade de 

processamento, porem o custo para obtê-los é muito elevado e a tecnologia 

desses computadores não acompanha a velocidade de crescimento dos dados. 

Nem todas as empresas podem arcar com alto custo de infraestrutura de TI 

interna e fazer backup de serviços de suporte. Para eles, Cloud Computing é 

uma solução mais barata (WESTCON, 2017). 

A empresa automobilística alemã Daimler fez uso de data centers por 

anos e após observar um grande crescimento da empresa que produziu maiores 

números de dados exigindo mais hardware, a empresa optou pela computação 

na nuvem por ser uma estratégia mais econômica e segura. O Guido Vetter, 

chefe da Daimler disse: 

 

"Mais cedo ou mais tarde, atingiríamos os limites, já que não é nosso 

negócio principal administrar esses grandes ambientes, e estávamos 
investigando o que poderíamos fazer com os dados porque os dados 
estão transformando todo o nosso negócio também " (LARDINOIS, 
2019). 
  
 

 A computação em nuvem é composta por dois componentes, front end e 

back end. O Front end consiste em parte do cliente do sistema que representa os 

https://crunchbase.com/organization/daimler
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usuários que estão acessando o Cloud Components por meio de uma interface 

ou por meio do aplicativo pela Internet. O Back End representa a nuvem em 

si. Consiste nos recursos necessários para fornecer os serviços de computação 

em nuvem, como máquinas virtuais, conta de armazenamento, rede, mecanismo 

de segurança, serviços etc. O componente Back End está sob o controle do 

provedor e é a principal responsabilidade do componente de Back-End gerenciar 

o tráfego controle, fornecer mecanismo de segurança interno e protocolo 

(GUPTA, 2018; GURU99, 2017).  

 

Figura 9 - Arquitetura da nuvem 

 

Fonte: Gupta (2018) 

 

O cliente, ao acessar na ferramenta desejada, transfere seus dados pela 

internet e esses dados são armazenados em gigantes datacenters ficando 

disponível para acesso a qualquer hora. 

Empresas grandes como o Google que atuam com a computação na 

nuvem podem oferecer três tipos de serviços, Software como Serviço (SaaS), 

Plataforma como um Serviço (PaaS) e Infraestrutura como Serviço (IaaS). 

O SaaS é o mais utilizado e conhecido entre todos, é o uso do software 

através da nuvem sem a necessidade de ser baixado no computador podendo 

ser pago ou gratuito como o e-mail e Office 330. 

PaaS é mais vantajoso para desenvolvedores pois é o uso de uma 

plataforma para a criação e o teste sem precisar instalar nada na memória. É o 

acesso e a manipulação de dados nesses ambientes como por exemplo 
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trabalhos em grupo que precisam ser manipulados por todos e a criação de 

ferramentas feitas pelo usuário. 

Iaas é o uso de servidores e toda a infraestrutura de forma remota, é igual 

ao SaaS, mas em vez de ser software é com hardware pagando apenas aquilo 

que usar (FILADORO, 2017; AUGUSTO, 2012; OPSERVICES, 2015).  

A nuvem também pode ser privada, publica e híbrida: A nuvem privada é 

mais usada nas empresas por possuírem informações que só podem ser 

acessadas por eles. A pública todos podem acessar, sendo vista e compartilhada 

por todos na internet. Já a hibrida é a mistura dos dois como parte de serviços 

que precisam ser usados pelos usuários e aqueles abertos ao público 

(FILADORO, 2017; OPSERVICES, 2015). 

Big data não é apenas uma quantidade gigantesca de dados, mas é 

também aquilo que se extrai deles. Para se lidar com essa quantidade de dados 

o Google criou uma ferramenta capaz de analisar os dados gerados pelos 

usuários dos seus serviços, o Map Reduce, em 1994, porém foi em 2005 que a 

Yahoo lançou o Hadoop baseado no código do Google tornando - o aberto.  Com 

o crescimento absurdo dos dados, a empresas foram percebendo a importância 

e o valor que existem neles e a partir daí diversas outras ferramentas foram 

criadas. Algumas delas são: Apache Hadoop, Import.io, Tableau, Apache Spark, 

Oracle Data Mining (RIJMENAM, 2018; PENHA, 2015). 

A escolher entre um deles não se faz pela busca do melhor, mas sim por 

aquele que se adequa as necessidades do usuário. Pelo falo de ser o mais 

popular, open source e gratuito, será citado aqui o Apache Hadoop para a análise 

de dados do Big Data. 

 

 

3.3.1 Apache Hadoop 

 

O Hadoop é uma ferramenta de código aberto da Apache Software 

Foundation (ASF). O projeto de código aberto significa que ele está disponível 

gratuitamente e se pode até mesmo alterar seu código fonte conforme os 

requisitos. Se determinada funcionalidade não atender a sua necessidade, você 

poderá alterá-la de acordo com sua necessidade. A maior parte do código do 

Hadoop é escrita pelo Yahoo, IBM, Facebook, Cloudera. Ele não é apenas um 
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sistema de armazenamento, mas também uma plataforma para armazenamento 

de dados e processamento. É escalável (se pode adicionar mais de um nó em 

tempo real), tolerante a falhas (mesmo se o nó for desativado, os dados 

processados irão para o outro nó). Ele fornece uma estrutura eficiente para 

executar tarefas em mais de um nó de clusters. Cluster significa um grupo de 

sistemas conectados via LAN. O Apache Hadoop fornece processamento 

paralelo de dados enquanto trabalha em várias máquinas simultaneamente. Ele 

pode ser configurado em uma única máquina (modo pseudo distribuído, mas 

mostra seu poder real com um cluster de máquinas. Ele pode ser colocado para 

mil laços em tempo real, sem nenhum tempo de inatividade Empresas como 

Twitter, Lindkin e Adobe fazem uso dessa tecnologia pelas inúmeras vantagens 

obtidas por ela (DATAFLAIR,2016; CALVO, 2016).  

 

3.3.1.1 Arquitetura 
 

O Hadoop funciona de maneira mestre-escravo. Existe um nó mestre e 

existem n números de laços escravos onde n pode ser de 1000s. O mestre 

gerencia, mantém e monitora os escravos, enquanto os escravos são os laços 

reais do trabalhador. Na arquitetura do Hadoop, o mestre deve implantar em um 

bom hardware de configuração, não apenas em hardware comum (DATAFLAIR, 

2016). 

 

Figura 10 - Conexão metre-escravo 

 

Fonte: DataFlair (2016) 

http://data-flair.training/blogs/install-cloudera-hadoop-cdh5-ubuntu/


 

30 

 

 

O mestre armazena os metadados (dados sobre dados), enquanto os 

escravos são os laços que armazenam os dados. Os dados são armazenados 

no cluster de forma distribuída. O cliente se conecta ao nó mestre para executar 

qualquer tarefa (MARTINS, 2013).  

Existem três componentes mais importantes do Apache Hadoop que são 

o HDFS, o Hadoop MapReduce e o Yarn Hadoop. 

HDFS (Hadoop Distributes File System) é desenvolvido para lidar com 

grandes volumes de dados. O tamanho do arquivo esperado está no intervalo de 

GBs para TBs. Um arquivo é dividido em blocos (normalmente 128 MB) e 

armazenado de forma distribuída em várias máquinas. Esses blocos replicam 

conforme o fator de replicação. Após a replicação, armazena em laços 

diferentes. Isso manipula a falha de um nó no cluster. Portanto, se houver um 

arquivo de 640 MB, ele será dividido em 5 blocos de 128 MB cada. 

MapReduce é um modelo de programação que foi projetado para 

grandes volumes de dados em paralelo, dividindo o trabalho em um conjunto de 

tarefas independentes. MapReduce é o centro do Hadoop, ele move a 

computação para perto dos dados. Como um movimento de um enorme volume 

de dados será muito caro, ele permite escalabilidade massiva em centenas ou 

milhares de servidores em um cluster do Hadoop. Portanto, ele é uma estrutura 

para processamento distribuído de grandes volumes de dados configurados em 

um cluster de laços. Como os dados são armazenados de maneira distribuída 

no HDFS, ele fornece o caminho para mapear e reduzir executando o 

processamento paralelo. 

YARN (Yet Another Resource Negotiator) é a camada de gerenciamento 

de recursos do Hadoop. No cluster de vários laços, torna-se muito complexo 

gerenciar, alocar, liberar os recursos (CPU, memória, disco). O Hadoop 

Yarn gerencia os recursos de forma eficiente, alocando o mesmo a pedido de 

qualquer aplicativo. A adição do YARN expandiu significativamente os possíveis 

usos do Hadoop.  Ele introduziu uma nova abordagem que desacoplou o 

gerenciamento e o agendamento de recursos de cluster do componente de 

processamento de dados do MapReduce, permitindo que o Hadoop suporte tipos 

variados de processamento e uma ampla variedade de aplicativos. Por exemplo, 

os clusters do Hadoop poderiam executar consultas interativas, dados de 

http://data-flair.training/blogs/hadoop-high-availability-tutorial/
http://data-flair.training/blogs/install-deploy-cloudera-hadoop-cdh5-apache-2-x-centos/
http://data-flair.training/blogs/mapper-in-hadoop-mapreduce/
http://data-flair.training/blogs/reducer-in-hadoop-mapreduce/
http://data-flair.training/blogs/hadoop-yarn-tutorial/
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streaming e aplicativos analíticos em tempo real no Apache Spark e em outros 

mecanismos de processamento simultaneamente com tarefas em lote do 

MapReduce. (CALVO, 2016; BAPPALIGE, 2014; INTELLIPAT, 2017).   

 

Figura 91 - Estrutura Hadoop 

 

Fonte: Coppa (2017) 

 

3.3.1.2 Linguagem de Programação 
 

O Hadoop é uma estrutura de software livre escrita em Java. Sua 

linguagem de programação básica é Java, mas isso não significa que você pode 

codificar apenas em Java. Da para escrever em C, C ++, Perl, Python, Ruby etc. 

Você pode codificar a estrutura do Hadoop em qualquer linguagem, mas será 

melhor codificar em java, já que você terá um controle de nível mais baixo do 

código (DATAFLAIR, 2016). 

O Apache Hadoop é uma das principais ferramentas de processamento 

aberto para Big Data, sua base serviu para a criação de várias outras e em várias 

áreas. Uma dessas áreas é voltada para o agronegócio que vem sofrendo uma 

expansão desde o seu uso. 

 

 

 

 

 

 

 

https://searchdatamanagement.techtarget.com/definition/Apache-Spark
https://data-flair.training/blogs/python-tutorial-for-beginners/
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4 BIG DATA NA AGRICULTURA 

 

A tecnologia vem se desenvolvendo e se espalhando para todos os 

setores e a agricultura não é uma exceção. As fazendas estão se tornando cada 

vez mais tecnológicas e automatizadas com diversos tipos de dispositivos 

conectados sem fio. 

O uso da agricultura de precisão e Internet das coisas, são capazes de 

aumentar a produção em menor tempo, mas não é só isso, ela ajuda a diminuir 

o desperdício de recursos e ajuda o plantio visando as mudanças climáticas.  

“Os recursos terrestres e hídricos já escassos, provavelmente se tornarão 

ainda mais escassos, e meios técnicos e financeiros insuficientes dificultarão a 

adaptação a um clima em mudanças. ”, de acordo com UNFAO (WOOD, 2017). 
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A IoT está impulsionando o futuro da agricultura para o próximo nível. A 

tecnologia IoT integra uma variedade de tecnologias, como sensor, automação, 

telecomunicações, computador, RFID, com engenharia de bio-sistemas, 

máquinas agrícolas, ciência de alimentos, gestão de cadeia de fornecimento de 

produtos agrícolas, animais, solo e muitos outros (OMID, 2017).    

A tecnologia de IoT está se tornando fundamental na história agrícola e 

essa mudança foi possível graças à nuvem. As tecnologias conectadas já 

fornecem redes de sensores sem fio para ajudar a melhorar a produção e o 

rendimento das colheitas. Os dados de safra em tempo real, possibilitados pela 

computação na nuvem também fornece informações para melhorar o 

planejamento, a compra, o controle de estoque, o plantio e colheita (WOOD, 

2017). 

Os agricultores agora usam tecnologia baseada em GPS para dirigir 

equipamentos agrícolas como tratores, pulverizadores ou colheitadeiras. Isso 

permite que os agricultores controlem seus equipamentos remotamente a partir 

de seu escritório ou dispositivo sem fio. Eles também podem calibrar 

equipamentos para serem executados nos campos automaticamente e obter 

precisão de até centímetros. Isso diminui o custo da mão-de-obra ou o tempo 

gasto pelos agricultores que cuidam das plantações e lhes dá a capacidade de 

realizar multitarefas nos campos (DOC, 2017).  

 

Existem aplicativos práticos para o uso da nuvem que criam um 
ecossistema completo, desde sensores e ferramentas de 
monitoramento que coletam dados do solo até imagens de campos 
agrícolas e observações de atores humanos no solo alimentando com 
precisão os repositórios de dados junto com suas coordenadas GPS 
(WOOD, 2017).  
 

Os agricultores podem usar seus smartphones para monitorar 

remotamente seus equipamentos, plantações e gado, bem como obter 

estatísticas sobre sua alimentação e produção de gado. Eles podem até usar 

essa tecnologia para executar previsões estatísticas de suas colheitas e gado. 

Os drones também se tornaram uma ferramenta inestimável para os agricultores 

pesquisarem suas terras e gerarem dados de safra (DOC, 2017).  

De acordo com o Business Insider Intelligence, para o agricultor médio, 

espera-se que a quantidade de dados que produzida aumente constantemente. 
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De pouco menos de 500.000 para mais de 4.000.000 pontos de dados por dia 

(WOOD, 2017).  

Em um site corporativo de sua empresa, Oscar Vaquero realiza uma conta 

para obter a quantidade de dados gerados por apenas seis sensores, 

demonstrando seu número elevado, “a cada 15 minutos por 365 dias por ano. 

Seis sensores / há x 4 medições por hora x 24h x 365 dias = 210.240 registros 

de dados / ha. ”. A análise realizada por ele mostra uma quantidade enorme de 

dados com apenas sensores, se formos levar em conta os outros dispositivos 

conectados transmitindo dados, a conta seria ainda maior. O Big Data no meio 

rural veio para trazer uma visão completamente diferente ao agricultor seja na 

tomada de decisão ou na predição de eventos. 

 

4.1 EXPERIÊNCIAS 

 

Durante o boom tecnológico das últimas décadas, o mundo agrícola foi 

discretamente introduzido na tecnologia de agregação de dados. A empresa 

Monsano percebeu que os grandes dados na agricultura valem investimentos de 

vários bilhões de dólares e começou a investir nisso (MCLELLAN, 2018). 

O big data vem sendo usado em áreas agrícolas por todo o mundo e o 

Brasil não é diferente. Uma empresa desenvolveu um aplicativo que ajuda o 

produtor agrícola a acabar com as pragas que estragam a produção. Esses 

aplicativos, com ajuda de sensores no solo, geram armadilhas de pragas 

mostrando quando e quanto de agrotóxicos devem ser usados naquele 

ambiente. Eles contabilizam dos insetos e os atraem para armadilhas 

espalhadas no campo (FAPESP, 2018) 

A empresa Ideagri decidiu criar um índice mostrando e medindo a 

produção de leite gerado pelas vacas brasileiras com dados coletados por anos 

com a ajuda do big data. Foram 170 mil vacas de 600 fazendas diferentes. O 

índice ajuda o produtor a observar o nível da sua produção em comparação com 

outras na região como ajuda na escolha das vacas (ARBEX, 2019). 

Fazendas como uma em São Paulo e outra na Índia utilizam a tecnologia 

RFID (Identificador por Rádio Frequência), implantadas nas orelhas das vacas, 
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junto com outras máquinas automatizadas, para medir a quantidade de comida 

ingerida por cada animal, a quantidade de leite produzido e até a saúde, tudo em 

tempo real. Suas fazendas dispõem de câmeras de vigia, ordenha mecanizada, 

áreas refrigeradas e estruturas para medição de peso. Essas informações são 

transmitidas pela internet para um computador no escritório em forma de 

planilha, mostrando a situação de cada uma das vacas (MILKPOINT, 2017; 

HOROWITZ, 2015).  

Outro exemplo na Índia são as negociações de vacas online, as 

informações obtidas pelos sensores instalados nas vacas são colhidas, 

mostradas e comparadas nos sites com outras inúmeras vacas para auxiliar a 

escolha do comprador. Informações como o histórico, os nutrientes ingeridos 

pelo animal, quantidade de leite e peso (HOROWITZ, 2015).  

Agora na Califórnia, os produtores locais observaram que a aplicação de 

fertilizantes da forma tradicional não estava gerando uvas com a qualidade 

esperada por causa do solo em que eram plantadas. Em solução a isso a IBM 

junto com a Vinícola E & J Gallo implantaram um conjunto de sensores e 

desenvolveram um sistema com recomendações para o uso de fertilizantes e o 

uso da agua em tempo real (FAEMG, 2017).  

Os pequenos agricultores da Ásia e da África Subsaariana enfrentam 

grandes problemas com o abastecimento de sementes de qualidade, pensando 

em uma solução para isso, a empresa ICRISAT desenvolveu um catálogo de 

sementes online e uma ferramenta de roteiro de sementes digitais. Os roteiros 

de sementes permitem que os governos, os produtores de sementes em 

pequena escala e o setor privado planejem, produzam, monitorem e forneçam 

sementes de qualidade aos pequenos produtores, não importando a localidade. 

Os dados gerados pelos produtores são enviados para o site para que os 

agricultores possam sem interessar e comprar. Essa plataforma também é útil o 

armazenamento de informações que se alocam na plataforma online (ICRISAT, 

2017).  

La em Nebraska nos Estados Unidos, a fazenda do Roric Paulman utiliza 

diversos dispositivos na agricultura de precisão, segundo ele, possuía cerca de 

40 aplicativos diferentes no celular para gerenciar os dados. A empresa IBM 

possui uma plataforma de Inteligência Artificial (IA) e Internet das coisas (IoT) 

para o gerenciamento desses dados do qual foi usado pelo Roric. Sua fazenda 

https://techcrunch.com/author/brian-horowitz/
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tem 10.000 acres e gera um terabyte de dados todo mês. A nova plataforma da 

IBM permite que ele junte tudo em seu telefone para que ele tenha uma visão 

poderosa e unificada de sua fazenda. Nessa plataforma os produtores podem 

filmar um campo de milho a partir de um drone e usar a análise de 

reconhecimento visual para identificar a doença ou uma infestação de pragas. O 

aplicativo também permite que o produtor fotografe as plantas de perto e a 

identificação de praga ou a doença que está colocando a plantação em perigo 

(GILDERSLEEVE, 2018). 

 

4.1.1 CRESCIMENTO 

 

A produção agrícola, com a ajuda do big data, pode aumentar de duas 

maneiras: aumentando o rendimento por unidade de área) ou expandindo a área 

sob cultivo. O aumento da produção de cereais tem sido amplamente alcançado 

pela intensificação nos últimos 50 anos. Apenas 16% mais terra foi usada para 

cereais em 2014 do que em 1961, enquanto a produção mundial de cereais 

aumentou 280%. Durante o mesmo período, a população mundial aumentou 

136%, o que significa que a produção de cereais por pessoa aumentou mesmo 

quando a população mais do que duplicou (McLellan, 2918). 

 

Figura 102 - Crescimento da produção de cereais 
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Fonte: McLellan (2018) 

 

A vinícola da Califórnia citada a cima, com o uso do big data mostrou uns 

crescimento de 23% em suas produções e também conseguir reduzir o consumo 

de agua em 20% como também aquilo que necessitavam, a melhor qualidade de 

suas uvas (FAEMG, 2017). 

 

4.2 DESAFIOS 

 

Ainda existem vários desafios para pôr em ação o uso de big data em 

todo o setor agrícola como a péssima qualidade de conexão com a internet. 

Outra dificuldade é a tecnologia ser comumente usada em empresas e 

fazendas de grande porte e raramente nas de pequeno e médio, esses 

aplicativos são mais adequados para as grandes indústrias por já estarem 

acostumados na tomada de decisão e ao acesso a captura de dados de 

maquinário e a capital (MCLELLAN, 2018). 

Essas novas tecnologias entram com dificuldade no meio rural também 

pelo fato dos fazendeiros não estarem acostumados com esses recursos. Os 

fazendeiros antigos preferem usar as mesmas ferramentas e técnicas por saber 

que funcionam e resistem a ideia de novos recursos por medo de quebrar ou não 

saber manuseá-los. Também são poucas iniciativas que ajudam o pequeno e 

médio produtor a investir em novas tecnologias (FAEMG, 2017). 

McLellan (2018), entra em outro ponto igualmente importante, o medo de 

não saber onde os dados vão parar. “Se alguém conhece os dados de uma 

operação, também sabe quando e onde estão as safras, quanto rendimento, 

quanto custa e os lucros da fazenda”. Segundo ele, os fazendeiros possuem o 

medo de que essas informações caiam em mãos erradas, sendo um competidor 

ou uma empresa de vendas. Disse também que esses dados, se vazados, 

podem ser usados contra o agricultor sendo vendidos a um concorrente ou 

subcotando um vizinho para um melhor negócio nos preços da terra. Esses e 

outros problemas ainda tornam o crescimento na área lento, porem inevitável.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os enormes conjuntos de dados que são recebidos de inúmeros 

dispositivos com acesso à internet são denominados como o Big Data. Esses 

dispositivos estão espalhados por toda a parte e são mais comuns do que se 

imagina, até mesmo na área rural. Lá, são encontrados tratores com sistema 

embarcado em tempo real, sensores, drones e muitos outros, todos produzindo 

dados. A extração desses dados possibilita uma nova visão para o produtor rural, 

permitindo uma análise do que já acontece para o que pode acontecer. 

Essa ferramenta tem permitido a migração do produtor do trabalho braçal 

no campo para a visualização de tudo o que ocorre na área no aplicativo. Permite 

também a inserção de outras novas tecnologias aquecendo o mercado e 

trazendo grandes expectativas para o setor.  
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A fazenda automatizada cada vez mais vem abrindo as portas para a 

chegada de jovens dedicados aos trabalhos tecnológicos que o setor tanto 

necessita. Dezenas de Starups voltadas para o uso dos recursos no campo 

floresceram por atender a demanda que ainda não foi suprida. 

Por se tratar de um assunto muito novo, mais ainda no agronegócio, 

pouco conteúdo é encontrado em livros e artigos. Com isso, o tema se torna 

pouco conhecido e pouco estudado, mas é de suma importância a sua 

abordagem para o futuro tecnológico. 
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