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MAURÍCIO HUGO

Muitos agricultores têm tido, 
em sua atividade, a segurança 
e a garantia de mais produti-
vidade e lucratividade desde 
que adotaram a prática da 
Agricultura de Precisão em 
suas propriedades.  Agora, es-
tas ferramentas tecnológicas 
começam a chegar, também, 
à atividade pecuária. E os pe-
cuaristas de Mato Grosso do 
Sul poderão conhecer esta re-
alidade mais a fundo, em um 
evento que será realizado de 
26 a 28 de novembro, na Em-
brapa de Campo Grande.

Você 
sabia que:

a pecuária 
de precisão 
é a gestão 

melhorada de todos 
os recursos da 
propriedade. o solo, os 
animais, os vegetais, os 
suplementos, tudo usado 
com racionalidade.

Também é a 
utilização das 
informações 

e a sua gestão por 
meio da tecnologia 
de informação... como 
afirma o engenheiro 
agrônomo naylor Perez, 
pesquisador da embrapa 
Pecuária sul.

sul-mato-grossenses subiram 
32%, entre 2009 e 2014, dos 
quais a Rússia destaca-se co-
mo a maior importadora de 
carne in natura do 
Estado. Apesar 
dos ganhos, a 
bovinocultu-
ra em Mato 
Grosso do 
S u l  a i n d a 
carece de 
um aporte de 
conhecimen-
to focalizado 
nas demandas do 
mercado, situação par-
tilhada com outros estados 
brasileiros. “Estados Unidos, 
Canadá, Austrália e alguns 
países da Europa possuem 

um sistema de produção mais 
intensivo, no qual o custo da 
mão de obra é alto e, assim, 
estão bem avançados em pes-

quisas na linha de pe-
cuária de precisão. 

É uma tendência 
mundial e não 
terá volta. No 
Brasil, os pro-
dutores ainda 
são resistentes a 

estas mudanças, 
principalmente 

por acreditarem 
que os custos de im-

plantação das tecnologias 
sejam elevados. Porém, o 
cenário está mudando”, as-
segura Thaís Basso Amaral, 
pesquisadora de Sistemas de 

     A gestão eficiente da pro-
priedade rural passa pela 
redução de custos aliada ao 
aumento da produtividade e 
a pecuária de precisão entra 
como um suporte de peso, 
maximizando os recursos, re-
duzindo desperdícios e apro-
veitando, correta e sustenta-
velmente, cada centímetro da 
área. As inovações tecnoló-
gicas utilizadas no conceito, 
incluindo novas ferramentas 
de tecnologia da informação 
e comunicação, permitem 
monitorar o animal em seu 
ambiente contribuindo com 
o processo de tomada de de-
cisão do produtor.
    Segundo dados do IBGE, os 
abates bovinos dos rebanhos 

Na TEORIa
a pecuária de precisão 

é apontada como um 

caminho a ser percorrido 

pelos produtores, em 

busca de uma maior 

eficiência dos rebanhos 

Produção da Embrapa. Por 
acreditar nesta mudança e in-
centivados pela nova conjun-
tura e perspectivas otimistas 
para a cadeia da carne bovina, 
um grupo de pesquisadores 
da Embrapa, em parceria com 
a Faculdade de Computação 
da Universidade Federal do 
Mato Grosso do Sul (UFMS) 
e a Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS)/
Núcleo de Estudos em Siste-
mas de Produção de Bovinos 
de Corte e Cadeia Produtiva 
(Nespro), realiza o lº Simpósio 
Brasileiro de Pecuária de Pre-
cisão aplicada à bovinocultura 
de corte, de 26 a 28 de novem-
bro, em Campo Grande-MS, 
na Embrapa Gado de Corte.

divulgação/dalízia aguiar

Como tirar o máximo de uma propriedade que trabalha com pecuária
depois da criação da agricultura de precisão, agora é a vez de os criadores de bovinos aprenderem a tirar tudo de sua atividade, com muita racionalidade

a pecuária de precisão, embora seja uma prática nova, já vem sendo empregada em algumas propriedades do Centro-oeste e do sul com sucesso os avanços tecnológicos na pecuária, de leite ou de corte, estão cada dia maiores



e também produtores inte-
ressados em aprofundar-se 
no assunto. A engenharia da 
computação na produção 
animal, o uso de sensores, 
a nutrição de bovinos com 
precisão e os softwares para 
manejo pecuário estão entre 
os temas a serem apresen-
tados. Para Thaís Basso, “os 
avanços obtidos na capaci-
dade de processamento dos 
computadores, na tecnologia 
dos sensores e na engenha-
ria de controle e nos siste-
mas e dispositivos móveis, 
tornaram viável a análise 
frequente e confiável de da-
dos relacionados à produ-
ção animal em tempo real”.

O encontro ainda permitirá 

 “Sentimos a necessidade de 
reunir pesquisadores que tra-
balham com pecuária de pre-
cisão, no sentido de promover 
uma discussão ampla sobre o 
tema, bem como identificar o 
que vem sendo realizado no 
Brasil e vislumbrar um norte 
para esta linha de pesquisa. 
Sabemos que se somarmos 
esforços da iniciativa priva-
da, Embrapa e universidades, 
podemos avançar mais rapi-
damente no conhecimento, 
promovendo a inovação no 
campo”, atesta Thaís Basso, 
uma das coordenadoras do 
Simpósio.
   As 100 vagas oferecidas são 
para especialistas, profes-
sores, técnicos, acadêmicos 
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o envio de trabalhos científi-
cos, na forma de resumos, até 
o dia 24 de outubro, nas áre-
as de computação aplicada à 
produção animal, soluções 
tecnológicas para gestão e 
manejo da propriedade, sof-
twares aplicados à pecuária 
de corte, geotecnologias e au-
tomação. 
    As normas e informações 
adicionais estão disponíveis 
no portal do Simpósio (ht-
tp://cloud.cnpgc.embrapa.

br/pecuariaprecisao2014/).

INOVAÇÕES
Desde 2001 a Embrapa Gado 
de Corte e parceiros desen-
volve soluções nessa direção, 
como “o chip de identifica-
ção umbilical, o teclado do 
peão, a balança de passagem, 
o chip umbilical com termô-
metro e o colar com GPS pa-
ra identificar a trajetória dos 
animais na pastagem”, dis-
põe a veterinária Thaís Basso. 

Como tirar o máximo de uma propriedade que trabalha com pecuária
depois da criação da agricultura de precisão, agora é a vez de os criadores de bovinos aprenderem a tirar tudo de sua atividade, com muita racionalidade

    Também especialista na 
área, o pesquisador Pedro 
Paulo Pires reforça que es-
tas ferramentas permitem ao 
produtor avaliar o rendimen-
to de cada animal, desde o seu 
nascimento, individualizan-
do os dados e ao final de “seis 
meses, um ano, dois anos, 
o pecuarista saberá se teve 
prejuízo ou não, o quanto e a 
possibilidade de pensar em 
novas estratégias ou reforçar 
as já adotadas”, conclui.

os avanços tecnológicos na pecuária, de leite ou de corte, estão cada dia maiores
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