
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

TÍTULO: APLICATIVO DE AUXILIO A MANUTENÇÃO E CULTIVO ORGÂNICOTÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRAÁREA: 

SUBÁREA: COMPUTAÇÃO E INFORMÁTICASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE DE EDUCAÇÃO SÃO LUÍSINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): JONATHAN MOREIRA RIBAS, CAIO VINICIUS DE LIMA MONTEIRO, RENAN BUENO
GOMES CRESPO
AUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): EMANUEL SICHIERI WAGNERORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): MARCELO ADRIANO PERECIM, MARCELO MARTINS LAFFRANCHICOLABORADOR(ES): 



 
CATEGORIA EM ANDAMENTO 

RESUMO 

O projeto consiste em desenvolver um aplicativo que auxilie no cultivo da agricultura 

orgânica, viabilizando as informações sobre as relações ecológicas entre as plantas, 

permitindo a reciclagem de recursos naturais e enriquecimento do solo com matéria 

orgânica e microrganismos. 

 

INTRODUÇÃO 

Segundo o website Globo Rural (acessado em 5 de agosto, 2017), a agricultura 

orgânica no Brasil é formada em sua maioria por agricultores familiares, a qual 

apresenta uma expansão entre 15% e 20% ao ano, devido às vendas diretas ao 

consumidor em feiras orgânicas e para a merenda escolar. 

O projeto foi criado com proposta de avanço tecnológico e o objetivo de preservar o 

meio ambiente diminuindo intervenções químicas na produção.   

A procura por alimentos que unam saúde e preservação do meio ambiente aumenta 

cada vez mais e o impacto ambiental da produção é bem menor em relação a 

agricultura convencional pois não utiliza produtos químicos. 

Surge então a proposta de que a partir de parcerias com empresas do ramo de 

sementes, novas embalagens produzidas deverão conter o código QR específico, 

para que possa haver a interação com o aplicativo. Também será possível contribuir 

com o aplicativo através de sugestões, dúvidas ou enquetes que possam ajudar outros 

agricultores. 

 

OBJETIVOS 

O principal objetivo do trabalho é desenvolver um aplicativo que proporcione ao 

usuário guias com tutoriais e informações para o cultivo e manutenção da agricultura 

orgânica, no momento em que o aplicativo ler o código QR nas embalagens de 

sementes. Este guia também poderá ser aberto por meio de pesquisa pelo nome das 

culturas.  

Como propósito, o aplicativo irá abordar diversas técnicas de cultivo orgânico, tendo 

seu início com culturas em solo, mas visando explorar os campos da aquaponia. 
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METODOLOGIA 

A metodologia utilizada será a pesquisa bibliográfica, prototipação e pesquisa de 

campo.  

Para o desenvolvimento do protótipo será utilizado o software SQLite (disponível em: 

<https://www.sqlite.org/>) que será usado para o desenvolvimento do banco de dados 

e para a interface será utilizado a ferramenta Android Studio (disponível em: 

<https://developer.android.com/studio/index.html>).  

Para a pesquisa bibliográfica serão utilizados livros e sites. 

Alguns exemplos de livros:  

- Implantação do cultivo orgânico - Planejamento e Plantio, Eng. Agr. Silvio Roberto 

Penteado, edição 2010. 

- Compostos Orgânicos e Biofertilizantes – Eng. Agr. Silvio Roberto Penteado, edição 

2010. 

- Aquaponia em Casa – Amber Richards, edição 2016. 

A pesquisa de campo será feita com agricultores da região. 

 

DESENVOLVIMENTO 

No momento o aplicativo encontra-se em fase de pesquisa, desenvolvimento e 

elaboração de informações contidas nos códigos QR em parceria com agricultores da 

região e futuramente com empresas do ramo de sementes. 

Estão sendo pesquisados órgãos governamentais, organizacionais e instituições de 

ensino que possam auxiliar tecnicamente o desenvolvimento do cultivo. 
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RESULTADOS PRELIMINARES 

A princípio como o desenvolvimento está em sua fase inicial, os resultados 

preliminares foram obtidos por meio de pesquisa com as pessoas, no qual 85,2% 

fariam uso do aplicativo.  
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