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1. RESUMO 

A pulverização é de fundamental importância na agricultura, sendo a responsável pela 

proteção da lavoura contra pragas, doenças, insetos e a disponibilização de nutrientes 

para as plantas, assegurando a produtividade agrícola. A ascensão da tecnologia no 

campo e a popularização dos dispositivos móveis, vêm tornando o uso da agricultura 

de precisão uma realidade acessível a todos os tipos de produtores rurais. Face ao 

exposto, este trabalho apresenta o projeto para o desenvolvimento de um aplicativo 

para dispositivos móveis, com o objetivo de auxiliar no agendamento da pulverização 

para que esta seja feita dentro das condições meteorológicas ideais. 

2. INTRODUÇÃO 

A criação de novas ferramentas ajuda o agricultor a ter acesso às informações 

pertinentes, afinando os sentidos por meio de dados e softwares, de forma a 

compreender o que está acontecendo em sua produção e ajudando-o a tomar as 

decisões mais corretas para o melhor uso de suas terras.  

Dada a importância do setor agrícola e o impacto que o uso da tecnologia de precisão 

traz para esse setor, observa-se que o desenvolvimento de aplicativos para 

dispositivos móveis é uma solução para aproximar essas tecnologias da realidade do 

campo, de forma acessível e de usabilidade relativamente simples. 

Tão importante quanto aumentar a produção, é reduzir os desperdícios, pois eles são 

despesas de valor impactante e que podem ser reduzidos ou até evitados. Uma das 

principais causas de desperdícios está na má aplicação de defensivos agrícolas, que 

de acordo com Cordeiro (2016) um estudo feito pelo Instituto Emater mostra que 

quase metade dessas aplicações é desperdiçada por erros, e uma solução é fazer o 

uso adequado de tecnologias de aplicação que evitam a deriva e esses prejuízos. 

Neste contexto, este trabalho apresenta como solução o desenvolvimento de um 

aplicativo para dispositivos móveis, para que o produtor ou agrônomo realize o  

agendamento da pulverização levando em conta as condições climáticas do local na 

data agendada, sejam recebidas notificações que informem se esta data está dentro 

das condições climáticas ideais, ou caso contrário, sugira um novo agendamento da 

pulverização. 

3. OBJETIVOS 



Desenvolver um aplicativo para dispositivos móveis que notifique o produtor ou 

agrônomo de forma que a pulverização agendada seja realizada dentro das condições 

climáticas ideais, para evitar desperdícios, contaminação ambiental, de culturas 

vizinhas e do trabalhador. 

4. METODOLOGIA 

Com base em pesquisas sobre a pulverização e boas práticas agrícolas, foram 

definidos os parâmetros climáticos que devem ser analisados para obter os resultados 

de uma boa ou má condição para pulverização (temperatura, umidade relativa do ar, 

vento e chuva).  

O desenvolvimento do aplicativo realiza-se com o uso da linguagem Java e sua 

interface gráfica em XML, por meio do ambiente Android Studio e para o 

armazenamento dos dados, a biblioteca SQLite. A primeira etapa do desenvolvimento 

foi a definição do problema de design, para a partir dele construir o layout inicial. 

Dado que a função do aplicativo é coletar os dados da previsão meteorológica por 

meio da API Advisor e compará-los com a data do agendamento da pulverização, ele 

realiza a notificação periódica se as condições climáticas são ideais, ou se não são 

exibe-se o parâmetro que está fora dos limites estabelecidos. 

Posteriormente é desenvolvido o protótipo funcional para a visualização do aplicativo 

e testes de usabilidade e funcionalidade, os quais são feitos com usuários desta 

aplicação, que retornam suas experiências de uso. 

A última etapa consiste na implementação e disponibilização do aplicativo na Google 

PlayStore, onde a experiência de uso é analisada pelas avaliações dos usuários para 

futuras melhorias e correções. 

5. DESENVOLVIMENTO 

De acordo com Gichamba e Lukandu (2012) dispositivos móveis têm menor custo de 

aquisição e maior facilidade de aprendizado de uso mesmo para usuários pouco 

experientes. Isso demonstra que o acesso à informação no meio rural é beneficiado 

pelo uso de dispositivos móveis, que possibilitam a tomada de decisões no local. 

Como foi colocado por Cordeiro (2016), cada cultura possui uma média de aplicações 

de agroquímicos, como por exemplo, a soja recebendo oito aplicações; o milho, cinco; 



a cana-de-açúcar, três; e o algodão, dezoito. O uso adequado das tecnologias de 

aplicação para que a deriva e o desperdício sejam evitados, garante a eficácia da 

pulverização e a segurança ambiental e do trabalhador. 

Nessa perspectiva, é de grande importância para a manutenção da produção agrícola, 

o acesso às informações atualizadas referentes ao monitoramento e previsão de 

condições climáticas, já que estas possibilitam o planejamento das atividades e 

otimizam os investimentos através da redução de desperdícios e esforços. 

Fica demonstrado que para Antuniassi (2017), na pulverização as condições 

meteorológicas favoráveis são: umidade relativa do ar > 50%; temperatura ambiente 

< 30ºC; velocidade média do vento entre 3 e 10km/h; e ausência de chuva. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A utilização deste aplicativo no agendamento da pulverização, com o objetivo de que 

esta seja realizada dentro de condições climáticas favoráveis, faz parte do conceito 

de boas práticas agrícolas em uma aplicação de defensivos, resultando em: economia 

para o produtor devido a redução dos desperdícios causados por deriva e evaporação, 

e consequentemente, a pulverização realizada com segurança ambiental, diminuindo 

a contaminação de áreas vizinhas e do trabalhador. 
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