
Guia de Ideias



Procurando ideias?
Então veio ao lugar certo!
A equipe organizadora e os patrocinadores

do SancaThon prepararam uma seleção

de grandes desafios da agricultura

moderna!



1.
O que é 
Agricultura 4.0



Agricultura 4.0
PORQUE É TÃO IMPORTANTE?

Praticamente tudo demanda tecnologia 
para se alcançar o rendimento e 
qualidade desejada e isso pode ser 
atingido graças à integração de 
Software e Hardware. Recolher a 
informação certa e interpretá-la a fim 
de reduzir desperdícios e aumentar 
produtividade é um dos grandes 
desafios de diversas áreas produtivas!

DEFINIÇÃO:

A Agricultura 4.0 refere-se a um 
conjunto de tecnologias digitais de 
ponta integradas e conectadas 
por meio de softwares, sistemas e 
equipamentos capazes de 
otimizar a produção agrícola, em 
todas as suas etapas.

ALGUNS LINKS INTERESSANTES:

https://blog.jacto.com.br/agricultura-4-0-tudo-o-que-voce-precisa-saber/

https://www.docusign.com.br/blog/agricultura-4-0-a-revolucao-tecnologica-chegou-no-campo/

https://blog.jacto.com.br/agricultura-4-0-tudo-o-que-voce-precisa-saber/
https://www.docusign.com.br/blog/agricultura-4-0-a-revolucao-tecnologica-chegou-no-campo/


2.
Principais 
problemas 



Otimização do uso de 
recursos hídricos
PORQUE É TÃO IMPORTANTE?

Comparado a muitos países do mundo, o Brasil possui recursos 
hídricos abundantes para a produção agrícola. Porém, em alguns 
territórios do país a água já se tornou objeto de disputa entre 
diferentes produtores. Pensar em tecnologias que otimizam o uso 
dos recursos disponíveis é extremamente importante, uma vez 
que essa abundância pode não durar por muito tempo, o que 
geraria inúmeros problemas para diversos setores do Brasil.

ALGUNS LINKS INTERESSANTES:

https://www.embrapa.br/agua-na-agricultura/sobre-o-tema

https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/42157533/artigo-agua-para-producao-de-alimento

https://www.embrapa.br/agua-na-agricultura/sobre-o-tema
https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/42157533/artigo-agua-para-producao-de-alimento


Desperdícios na Cadeia de 
transporte

PORQUE É TÃO IMPORTANTE?

Todos os anos são produzidos milhões de toneladas de alimentos pelos 
produtores brasileiros. Entretanto o caminho entre a colheita e a entrega ao 
consumidor final possui diversos problemas. O armazenamento, transporte 
por rodovias e tratamento dentro de portos são estágios que geram 
aproximadamente 3% da perda total de produtos, criando prejuízos na 
ordem de bilhões de reais.

ALGUNS LINKS INTERESSANTES:

https://jornal.usp.br/ciencias/ciencias-agrarias/pesquisa-quantifica-perdas-logisticas-de-soja-e-milho-no-br
asil/

https://esalqlog.esalq.usp.br/upload/kceditor/files/2017/SILA15/7%20-%20THIAGO%20P%C3%89RA%20-%
20Perdas%20na%20log%C3%ADstica%20de%20gran%C3%A9is%20s%C3%B3lidos.pdf

https://jornal.usp.br/ciencias/ciencias-agrarias/pesquisa-quantifica-perdas-logisticas-de-soja-e-milho-no-brasil/
https://jornal.usp.br/ciencias/ciencias-agrarias/pesquisa-quantifica-perdas-logisticas-de-soja-e-milho-no-brasil/
https://esalqlog.esalq.usp.br/upload/kceditor/files/2017/SILA15/7%20-%20THIAGO%20P%C3%89RA%20-%20Perdas%20na%20log%C3%ADstica%20de%20gran%C3%A9is%20s%C3%B3lidos.pdf
https://esalqlog.esalq.usp.br/upload/kceditor/files/2017/SILA15/7%20-%20THIAGO%20P%C3%89RA%20-%20Perdas%20na%20log%C3%ADstica%20de%20gran%C3%A9is%20s%C3%B3lidos.pdf


Qualidade na cadeia de 
produção
PORQUE É TÃO IMPORTANTE?

A cada dia que passa mais pessoas se preocupam com o que está 
sendo consumido. Por isso é fundamental saber se o produto que 
chega em suas mãos está isento de agrotóxicos ou se realmente 
pode ser classificado como orgânico. Para que isso seja possível é 
necessário o acompanhamento sobre tudo que ocorre desde a 
plantação, passando pelo transporte até chegar às prateleiras do 
supermercado.

ALGUNS LINKS INTERESSANTES:

https://revista.feb.unesp.br/index.php/gepros/article/download/341/378

http://www.sober.org.br/palestra/9/557.pdf

http://www.fgv.br/rae/artigos/revista-rae-vol-40-num-2-ano-2000-nid-46136/

https://revista.feb.unesp.br/index.php/gepros/article/download/341/378
http://www.sober.org.br/palestra/9/557.pdf%5C
http://www.fgv.br/rae/artigos/revista-rae-vol-40-num-2-ano-2000-nid-46136/


“
Aplicações de Drones e robôs 
dentro de campos de cultivo

PORQUE É TÃO IMPORTANTE?

Durante muitos tempo imagens e informações produzidas por 
satélites foram utilizadas para a tomada de decisões. Entretanto, 
hoje em dia é possível ter uma análise mais local de uma plantação 
usando sistemas embarcados que possam realizar o processamento 
da saúde de plantas através de imagens, condições climáticas e 
qualidade do solo de forma muito fiel.

ALGUNS LINKS INTERESSANTES:

https://periodicos.utfpr.edu.br/rcaa/article/download/7437/5290

https://agribotix.com/whitepapers/farmers-need-know-agricultural-drones/

https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Pesquisa-e-Tecnologia/noticia/2019/02/robos-no-cam
po-como-tecnologia-afeta-agricultura.html

https://periodicos.utfpr.edu.br/rcaa/article/download/7437/5290
https://agribotix.com/whitepapers/farmers-need-know-agricultural-drones/
https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Pesquisa-e-Tecnologia/noticia/2019/02/robos-no-campo-como-tecnologia-afeta-agricultura.html
https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Pesquisa-e-Tecnologia/noticia/2019/02/robos-no-campo-como-tecnologia-afeta-agricultura.html


PORQUE É TÃO IMPORTANTE?

Estufas agrícolas são extremamente úteis no cultivo de culturas mais 
frágeis, como hortaliças, flores e alguns tipos de legumes. Prover um 
ambiente favorável para o pleno desenvolvimento das plantações é um 
enorme desafio, pois inúmeras variáveis devem ser levadas em conta, 
como temperatura, umidade, índices de luminosidade… . Algumas 
alternativas como as hortas verticais também surgiram como soluções 
para otimização de espaços, permitindo uma grande produção por área 
em grandes ambientes urbanos.

Estufas inteligentes e hortas 
verticais

ALGUNS LINKS INTERESSANTES:

https://www.lonax.com.br/o-que-sao-estufas-agricolas-e-quais-seus-beneficios/

https://www.lonax.com.br/o-que-sao-estufas-agricolas-e-quais-seus-beneficios/


Segurança na agricultura
PORQUE É TÃO IMPORTANTE?

Garantir que os trabalhadores do campo tenham condições seguras de trabalho é 
essencial pois eles em sua grande maioria trabalham constantemente com 
equipamentos e máquinas que podem ser extremamente perigosos. Desenvolver 
soluções que melhorem a segurança do trabalho rural mas que não comprometam 
a produção agrícola é um grande desafio das grandes empresas do agronegócio.

ALGUNS LINKS INTERESSANTES:

https://prolifeengenharia.com.br/treinamentos/nr-31-seguranca-na-agricultura/

https://prolifeengenharia.com.br/treinamentos/nr-31-seguranca-na-agricultura/


3.
Bancos de Dados, 
Informações e 
Patentes



Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP: http://www.teses.usp.br
Contém os trabalhos de pós-graduação realizados na USP.

Networked Digital Library of Theses and Dissertations: http://search.ndltd.org/
Contém os trabalhos de pós-graduação realizados em universidades internacionais.

Base de patentes do INPI: 
https://gru.inpi.gov.br/pePI/jsp/patentes/PatenteSearchBasico.jsp
Contém informações bibliográficas e, quando disponível, o documento completo de patentes brasileiras.

Derwent Innovations Index: 
http://apps-webofknowledge.ez67.periodicos.capes.gov.br/DIIDW_GeneralSearch_input.do?product=DIID
W&SID=1FqEhEPXYoiM5nZhbLB&search_mode=GeneralSearch
Base de patentes internacionais com informações bibliográficas e, quando disponível, o documento 
completo.

Google Patents: 
https://patents.google.com/
Ferramenta de busca de patentes do Google com informações bibliográficas e, quando disponível, o 
documento completo.

http://www.teses.usp.br
http://search.ndltd.org/
https://gru.inpi.gov.br/pePI/jsp/patentes/PatenteSearchBasico.jsp
http://apps-webofknowledge.ez67.periodicos.capes.gov.br/DIIDW_GeneralSearch_input.do?product=DIIDW&SID=1FqEhEPXYoiM5nZhbLB&search_mode=GeneralSearch
http://apps-webofknowledge.ez67.periodicos.capes.gov.br/DIIDW_GeneralSearch_input.do?product=DIIDW&SID=1FqEhEPXYoiM5nZhbLB&search_mode=GeneralSearch
https://patents.google.com/


AGRIS - International Information System for the Agricultural Sciences And Technology (FAO): 
http://agris.fao.org/agris-search/home
Base de dados com mundial em ciência e tecnologia na agricultura e assuntos relacionados com 
referências bibliográficas e texto completo de alguns documentos.

SIDRA - Sistema IBGE de Recuperação Automática: 
https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/pam/referencias
Fornece informações estatísticas sobre quantidade produzida, área plantada e colhida, 
rendimento médio e valor da produção agrícola.

CEPEA - Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Esalq USP: 
https://www.cepea.esalq.usp.br/br/consultas-ao-banco-de-dados-do-site.aspx
Fornece dados estatísticos e numéricos, bem como indicadores, relacionados a preços, custos e 
gestão, exportação, mercado de trabalho e defesa agropecuária.

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações: 
http://bdtd.ibict.br/vufind
Contém os trabalhos de pós-graduação realizados nas universidades 
brasileiras.

http://agris.fao.org/agris-search/home
https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/pam/referencias
https://www.cepea.esalq.usp.br/br/consultas-ao-banco-de-dados-do-site.aspx
http://bdtd.ibict.br/vufind


Embrapa:https://www.embrapa.br/imagens?fbclid=IwAR1rLQVmb4GLNtqq9IQSFgTkDoIl0LASiFYjlnt6Ug
YQKGIxgk9EauCY43s
Base de dados de imagens da Embrapa.

CAB Direct: https://www.cabdirect.org/
Fonte de referência em informação agrícola internacional.

FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations): http://www.fao.org/home/en/
Site da agência da ONU dedicada à Alimentação e Agricutulra com acesso às suas publicações e 
estatísticas.

SIDALC: http://www.sidalc.net/
O Serviço de Informação e Documentação Agrícola das Américas é um serviço internacional de 
informações agrícolas, pecuárias, florestais e ambientais de 23 países das Américas.

Agrobase: http://www.agricultura.gov.br/biblioteca/agrobase
Trata-se de uma das principais bases referenciais sobre literatura agropecuária brasileira.

BioOne: http://www.bioone.org.ez67.periodicos.capes.gov.br/action/showPublications?type=byAlphabet
Reune periódicos nas áreas de Ciências Biológicas e Ciências Ambientais publicados por associações 
profissionais e sociedades científicas.

https://www.embrapa.br/imagens?fbclid=IwAR1rLQVmb4GLNtqq9IQSFgTkDoIl0LASiFYjlnt6UgYQKGIxgk9EauCY43s
https://www.embrapa.br/imagens?fbclid=IwAR1rLQVmb4GLNtqq9IQSFgTkDoIl0LASiFYjlnt6UgYQKGIxgk9EauCY43s
https://www.cabdirect.org/
http://www.fao.org/home/en/
http://www.sidalc.net/
http://www.agricultura.gov.br/biblioteca/agrobase
http://www.bioone.org.ez67.periodicos.capes.gov.br/action/showPublications?type=byAlphabet


4. 
Critérios de Avaliação
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Agora é com vocês!
Sobraram dúvidas?
● Converse com os mentores
● Pesquise além desse documento
● Realize brainstorms


