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A Quarta Revolução Industrial na 
Agricultura

Em pouco mais de 200 anos, passamos por três revoluções na

forma como produzimos. A primeira se trata da invenção da máquina a

vapor, em meados do século XVIII. Já a segunda se deu com a invenção

e a difusão da energia elétrica, em meados do século XIX. Por fim, a

terceira foi uma revolução informacional, modernizando a indústria

após a segunda guerra mundial.

A quarta revolução industrial ou indústria 4.0 é, segundo Klaus

Schwab, autor do livro “A Quarta Revolução Industrial” (2016), uma

revolução tecnológica que transformará a forma como vivemos,

trabalhamos, nos relacionamos, e será diferente de qualquer coisa que

o ser humano já tenha experimentado antes.

Estas mudanças já vêm ocorrendo devido à velocidade de

propagação das informações, seu alcance e seu impacto no sistema, o

que faz com que a mesma se difira da terceira revolução industrial. Esta

propõe a inserção de um conjunto de tecnologias, como a manufatura

3D, inteligência artificial, biologia sintética, sistemas ciber-físicos, que

permitem a interação entre os mundos físico, digital e biológico

(MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS, s.d).

Nos dias atuais, esta imersão tecnológica vem atingindo diversos

setores da economia, tanto no Brasil, quanto no mundo. E neste

contexto, o agronegócio não está de fora. A velocidade de descoberta

tecnológicas relacionadas a este setor vem em um crescente

exponencial, aprimorando maquinários, reinventando a forma como as

lavouras são conduzidas, e trazendo novas biotecnologias. Assim,

solucionando diversos desafios que o agricultor e pecuarista têm hoje.

Atualmente, uma das mais importantes ferramentas utilizada no

agronegócio é a “internet das coisas”, que vem do inglês IoT (Internet
of Things), que permite que dispositivos físicos como drones, tratores,

sensores e celulares possam se comunicar, trocar e interpretar

informações. Em algumas propriedades rurais, esta tecnologia já está

sendo aplicada, o que permite o monitoramento de fatores como

umidade e textura do solo, incidência de pragas e doenças, índices de

biomassa, presença de plantas daninhas, entre outros.



ADECA AGRONEGÓCIOS 2019

Outra ferramenta útil para o agronegócio é a computação em

nuvem, que armazena uma grande quantidade de dados captados

pelos sensores, para que os mesmos possam ser processados e

analisados no Big Data. Com este banco de dados é possível a aplicação

do Machine Learning, processo no qual a máquina ou computador

aprende com tais informações.

Estas três ferramentas citadas trabalham juntas para que seja

possível o uso racional dos recursos na agricultura. Diminuindo a

utilização de agroquímicos, uma vez que não seria necessária a

aplicação em área total; aumentando a eficiência do uso da água para

irrigação, já que a lâmina irrigada seria aplicada na quantidade certa e

no melhor momento para o desenvolvimento da cultura; e ainda

maximizando a produtividade, reduzindo os impactos ambientais,

sociais e econômicos (AUN, 2017).

Quanto à Biotecnologia uma importante ferramenta vem sendo

estudada, a tecnologia CRISPR (do inglês Clustered Regularly
Interspaced Short Palindromic Repeats), que em português significa

“Repetições Palindrômicas Curtas Agrupadas e Regularmente

Interespaçadas”. Esta ferramenta, ainda em estudo, permite modificar o

genoma de seres vivos sem modificação genética. Permitindo a

inserção ou retirada de genes de interesse do indivíduo, e,

possibilitando uma maior precisão e rapidez com um menor custo que

a tecnologia TALENs (Transcription Activator-like Effector Nucleases)

anteriormente utilizada.

Esta tecnologia, segundo a EMBRAPA (2016), pode permitir a

criação de genótipos resistentes a pragas, doenças, agroquímicos, e até

à seca. O que possibilita a utilização de plantas mais adaptadas a

diferentes ambientes. Outro benefício vem do fato de não ocorrer

modificações genéticas, já que são utilizados fragmentos do DNA da

própria espécie, o que facilita a aceitação na sociedade.

Pela criação destas e de outras ferramentas em vários setores da

economia, que esta Era vem sendo chamada de quarta revolução

industrial. Por conta da alta velocidade no fluxo e interpretação de

informações, e no surgimento exponencial de novas ideias e

tecnologias, nossa forma de pensar, agir e produzir vem sendo

modificada.



Na agricultura o cenário ainda vem passando por

transformações, uma vez que tais tecnologias ainda possuem altos

custos e não são acessíveis a todos. Porém, a disseminação de tais

mudanças se tornará inevitável visto que os benefícios são inúmeros,

aumentando a produtividade e utilizando os recursos naturais de forma
mais racional.
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