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RESUMO
Este estudo buscou investigar as barreiras na adoção de tecnologias da pecuária de precisão.
Buscando assim oferecer bases mais sólidas para uma pecuária mais inteligente e sustentável.
Empregou-se uma revisão sistemática integrativa de publicações disponíveis nas bases: Science
Direct, Scopus, Spell e Scielo. Os resultados indicam que os custos elevados envolvidos na
adoção dessas tecnologias, a baixa qualificação de pessoal disponível, as culturas, crenças,
sentimentos e percepções dos produtores em relação a essas tecnologias, a falta de infraestrutura
digital no campo, as incompatibilidades tecnológicas das soluções do mercado e a insuficiência
de dados úteis representam as principais barreiras para a adoção das tecnologias de pecuária de
precisão.
Palavras-chave: Pecuária de Precisão; Fazendas Inteligentes; Pecuária 4.0.

As tecnologias de Pecuária de Precisão (PP) estão se tornando cada vez mais comuns
na pecuária moderna. Frequentemente integradas entre si, buscam melhorar as interações entre
humanos e animais, assim como aumentar a produtividade e a sustentabilidade das fazendas
(VAINTRUB et al., 2020). Essas tecnologias utilizam princípios de engenharia de processos
para automatizar a pecuária, permitindo aos fazendeiros monitorar grandes populações de
animais, sua saúde e bem-estar, detectando problemas individuais em tempo hábil e até mesmo
antecipando problemas antes que eles ocorram (NEETHIRAJAN; KEMP, 2021).
Apesar dos potenciais benefícios, a aceitação e a abertura dos produtores em relação às
novas tecnologias permanecem relativamente baixas (VAINTRUB et al., 2020). E uma
abordagem estritamente tecnológica para aumentar a eficiência produtiva ainda não foi
amplamente aceita, sendo que a aplicabilidade efetiva dessas tecnologias nas fazendas ainda é
limitada (LOVARELLI; BACENETTI; GUARINO, 2020).
Ao controlar precisamente os processos agrícolas, a PP pode melhorar a produção e
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reprodução, aumentando o bem-estar humano e animal, além de facilitar o uso de recursos
direcionados para reduzir o impacto ambiental (GROHER; HEITKÄMPER; UMSTÄTTER,
2020).
Este estudo buscou investigar as barreiras na adoção de tecnologias da pecuária de
precisão. Buscando assim oferecer bases mais sólidas rumo a uma pecuária 4.0, uma pecuária
mais inteligente e, consequentemente, mais sustentável.
Para o alcance do objetivo da pesquisa, empregou-se uma revisão sistemática integrativa
(BOTELHO; CUNHA; MACEDO, 2011). Conforme elucidado, buscou-se investigar as
barreiras na adoção de tecnologias da pecuária de precisão, em publicações científicas
disponíveis nas bases internacionais: Science Direct e Scopus. E nas bases nacionais: Spell e
Scielo. Ao final foram selecionadas 24 publicações. Os resultados da revisão são apresentados
no Quadro 1.

Quadro 1. Barreiras para a Adoção das Tecnologias de Pecuária de Precisão.
Categorias

Barreiras

Estudos

Custos Elevados

Custos elevados de aquisição, Alto

Benjamin e Yik (2019); Lima et al.

investimento inicial, Gastos com manutenção

(2018); Lovarelli, Bacenetti e

de longo prazo, Aumento do custo com

Guarino (2020); Maculan e Lopes

energia elétrica, Pouco tempo de vida das

(2016); Neethirajan e Kemp (2021);

baterias e Custos proibitivos na conversão de

Ramirez et al. (2019); Sales-

infraestrutura convencional.

Baptista et al. (2016); Sharma et al.
(2020).

Baixa Qualificação

Baixa alfabetização no campo, Falta de uma

Li et al. (2020); Lima et al. (2018);

do Pessoal

força de trabalho especializada, Falta de

Lovarelli, Bacenetti e Guarino

experiência dos produtores com sistemas

(2020); Ramirez et al. (2019);

informatizados, Falta de habilidades

Sharma et al. (2020); Vaintrub et al.

necessárias para a operacionalização dos

(2020); Van Hertem et al. (2017).

sistemas, Falta de treinamentos, Falta de
Informação, Baixa Escolaridade e Falta de
Conhecimento Tecnológico
Culturas, Crenças,

Resistência a mudanças por parte dos

Benjamin e Yik (2019); Lima et al.

Sentimentos e

produtores, Dificuldade de quebrar velhos

(2018); Lovarelli, Bacenetti e

Percepções dos

hábitos, Dificuldades de aceitação das novas

Guarino (2020); Neethirajan

Produtores

tecnologias, Escolhas Tradicionais, Falta de

(2020); Neethirajan e Kemp (2021);

confiança nas tecnologias de precisão,

Ramirez et al. (2019); Rojo-

Disponibilidade limitada de informações sobre

Gimeno et al. (2019); Sharma et al.

retorno dos investimentos, Falta de proteção e

(2020).
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transparência sobre a propriedade e
privacidade dos dados, Sentimento de pressão
externa para a adoção, Percepção de fardo
extra, Desconfiança e ceticismo com as novas
tecnologias, Percepções de falta de utilidade e
praticidade e Uso indevido de dados por
corporações.
Falta de

Falta de acesso à internet, Impossibilidades de

Benjamin e Yik (2019); Maculan e

Infraestrutura Digital

transmissão de dados sem fio, Falta de

Lopes (2016); Neethirajan (2020);

instalações projetadas para a incorporação

Neethirajan e Kemp (2021);

tecnológica nas fazendas, Baixa qualidade de

Ramirez et al. (2019); Sales-

sinal, Falta de estrutura de transferência de

Baptista et al. (2016); Sharma et al.

dados, Restrições ambientais, físicas e

(2020); Tedeschi, Greenwood e

situacionais para a incorporação de

Halachmi (2021);

tecnologias de precisão.
Incompatibilidades

Falta de integração entre as tecnologias

Astill et al. (2020); Bahlo et al.

Tecnológicas

disponíveis, Falta de uma maior

(2019); Benjamin e Yik (2019);

universalidade das soluções e sistemas, Falta

García et al. (2020); Li et al.

de compatibilidade entre as diferentes

(2020); Neethirajan (2020);

soluções, tecnologias e dispositivos, Falta de

Neethirajan e Kemp (2021); Norton

interoperabilidade de dados e sistemas, Falta

et al. (2019); Ramirez et al. (2019);

de padronização e uniformização, Tecnologias

RojoGimeno et al. (2019); Sales-

em estágio prematuro e Imprecisões dos

Baptista et al. (2016); Sharma et al.

sensores e sistemas.

(2020); Tedeschi, Greenwood e
Halachmi (2021); Van Hertem et al.
(2017).

Insuficiência de

Falta de dados precisos, Falta de

Bahlo et al. (2019); García et al.

Dados Úteis

acessibilidade a dados públicos e privados,

(2020); Neethirajan e Kemp (2021);

Incapacidade de vinculação de dados de fontes

Ramirez et al. (2019); Sales-

diversas, Incorporação de dados mal-

Baptista et al. (2016); Sharma et al.

condicionados, Quantidade insuficiente de

(2020); Tedeschi, Greenwood e

dados de treinamento, Falta de metadados

Halachmi (2021).

úteis para diferentes sistemas, Falta de bancos
de dados de referência e Problemas com a
validade dos dados.

Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

Conforme disposto no Quadro 1, os custos elevados, a baixa qualificação do pessoal
envolvido, cultura, crenças, sentimentos e percepções negativas dos produtores, a falta de
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infraestrutura digital, incompatibilidades tecnológicas e a insuficiência de dados úteis são
barreiras que ainda dificultam a adoção dessas tecnologias nas fazendas. Pesquisas que se
aprofundem nessas barreiras e ofereçam subsídios para intervenções públicas ou privadas que
visem fomentar a adoção dessas tecnologias são as recomendações dos autores para futuros
estudos.
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