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Resumo- O setor agropecuário é essencial para o desenvolvimento socioeconômico do
país, sendo o Brasil um dos principais exportadores de grãos do mundo. Porém, durante
o processo de produção ocorrem perdas significativas causadas pela dificuldade de gestão e
de monitoramento do plantio. Um dos pontos mais importantes para a redução de gastos e
na assertividade em resolver esse problema é realizar uma análise de microclima, ou seja,
avaliar mais especificamente os dados climáticos da região de plantio. Dessa forma, o
proprietário pode tomar decisões mais precisas, como por exemplo se deve ou não realizar
pulverização de defensivos. A relação entre esse setor e com soluções tecnológicas que
seguem o conceito de Internet das Coisas e que aplicam a análise de dados para um
melhor gerenciamento das atividades está cada vez maior, gerando assim o cenário do
Agro 4.0. Portanto, este trabalho visa desenvolver um algoritmo baseado em técnicas de
aprendizado de máquina para a previsão de fenômenos, a fim de proporcionar ao agricultor
maior segurança em suas ações e o aumento do valor de seu produto.
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1 Introdução

O Brasil é um país privilegiado no quesito área territorial e de condições climáticas
favoráveis para a prática agropecuária. Com isso, esse setor sempre foi destaque na
economia brasileira, principalmente em cultivos para exportação como soja, milho, sorgo
e café. No ano de 2019 o Produto Interno Bruto do ramo agropecuário cresceu em 1,3%,
mais que o dobro do crescimento de outras grandes áreas da economia como a Indústria,
que teve uma elevação de 0,5% (IBGE, 2020).

Dados da American Soybean Association confirmam a grande influência do Brasil
neste mercado, chegando a exportar cerca de 77 milhões de toneladas métricas na safra
de 2019, ficando acima de grandes potências econômicas como os Estado Unidos que no
mesmo período exportou 49,7 milhões de toneladas métricas (ASA, 2020).

Porém, mesmo com ótimos resultados, grande parte dos produtores do país ainda
não utilizam recursos tecnológicos e novas ferramentas que aumentam sua produtividade,
devido a barreiras econômicas e até culturais. Um dos pontos principais para tornar
todo o ciclo de produção mais rentável, é o gerenciamento eficiente de insumos agrícolas
como sementes, água, fertilizantes e defensivos (BNDES, 2017). O Brasil possui uma alta
taxa de aplicação de defensivos, sendo quase 2,5 vezes maior que países como Austrália
e Canadá (FAO, 2019). Grande parte dos produtos aplicados nas lavouras é devido à
má gestão do proprietário, que não prevê determinados eventos como chuvas e ventos que
podem neutralizar a ação do mesmo, sendo obrigado a realizar o procedimento novamente,
gastando tempo e diminuindo os seus lucros.

Atualmente, existem aplicações disponíveis que preveem o cenário climático de de-
terminada região, porém grande parte delas trabalham com o conceito de macroclima.
Com isso, não atendem completamente a necessidade de produtores que precisam maiores
informações dos seus locais de plantação, que na maioria das vezes não seguem o que
é previsto por essas ferramentas. Dessa forma, é necessário que novas aplicações sejam
desenvolvidas, a fim de atuar com microclima, ou seja, coletar informações de tempera-
tura, umidade do ar e do solo e pressão atmosférica com o objetivo de obter informações
climáticas e meteorológicas mais específicas para a sua localidade.

Portanto, o profissional que adota as ferramentas corretas para o seu plantio e con-
segue antecipar a ocorrência de fenômenos que podem prejudicar sua produção, pode agir
de forma mais eficiente para evitar gastos desnecessários como a pulverização de defen-
sivos em épocas de muita chuva ou o uso adequado de água para irrigação em épocas
de seca, gerando assim mais valor ao seu produto e consequentemente aumentando sua
produtividade.

Com o avanço da tecnologia e o advento da transformação digital, novas soluções
de monitoramento e prevenção foram desenvolvidas visando um melhor rendimento e
conservação de insumos em diversos setores da economia. Técnicas de transmissão sem
fio, análise de dados com aprendizado de máquinas e redes focadas no conceito de Internet
das Coisas, são os principais responsáveis por essa mudança no cenário produtivo.

Todos esses conceitos quando aplicados no setor agropecuário geram grandes re-
sultados, facilitando e melhorando o trabalho de diversas etapas da produção. O termo



Agricultura 4.0 vem sendo utilizado para caracterizar essa relação entre a tecnologia e a
administração do meio agrícola, e estima-se que no ano de 2020 haja mais de 75 milhões
dispositivos conectados nas fazendas e lavouras (CLERCQ; VATS; BIEL, 2018), gerando
dados e monitorando plantios, silos, máquinas e até animais.

Por outro lado, ainda existe uma resistência por parte dos proprietários em adotar
soluções em suas terras. Isso acontece pois muitos agricultores têm receio sobre como
utilizar os serviços e até desacreditam que o investimento pode trazer lucros. Porém,
com a adesão de grandes produtores e uma nova geração de agropecuários surgindo, o
mercado de tecnologia voltado para esse setor vem crescendo e evoluindo cada vez mais,
proporcionando continuamente novas ferramentas para se ter o máximo de produtividade.

Tendo em vista as dificuldades de se obter uma maior eficiência na produção e
as barreiras encontradas na previsão e monitoramento de plantios, este trabalho visa
desenvolver uma algoritmo com técnicas de aprendizado de máquina para prever eventos
que podem interferir nas atividades agrícolas, assim como fornecer um sistema de apoio
para tomadas de decisão.

1.1 Objetivos Gerais

Desenvolver um algoritmo através de técnicas de análise de dados e aprendizado de
máquina para previsão de chuva focado na diminuição de gastos para o setor agropecuário.
Os dados utilizados para o estudo serão obtidos de estações micrometeorológicas presentes
nas áreas de plantio do usuário, de satélites e de estações meteorológicas já existentes na
região de implantação do sistema. Também será desenvolvido um sistema de alertas para
apoio de tomadas de decisão, via e-mail ou mensagens em aplicativos de conversação.

1.1.1 Objetivos específicos

Visando atingir o objetivo geral, será necessário concluir os seguintes objetivos es-
pecíficos:

1. Obter uma base de dados histórica, com um longo período de monitoramento;

2. Realizar a limpeza dos dados para sua análise;

3. Selecionar a atividade agro que será estudada (pulverização, colheita, irrigação e
entre outras);

4. Definir métricas para o sistema de apoio;

5. Análise descritiva da base de dados;

6. Aplicar técnica para predição de parâmetros;

7. Sugerir modelo de apoio para tomadas de decisões.



2 Metodologia

Para atingir todas as metas e os objetivos propostos, o trabalho será divido nas
seguintes etapas: fundamentação teórica, escolha de um banco de dados confiável; pré-
processamento dos dados e escolha de métricas; desenvolvimento de um algoritmo para
apoio de tomadas de decisões utilizando técnicas de Aprendizado de Máquinas; testes do
algoritmo projetado; implementação de um sistema de aviso ao cliente.

2.1 Fundamentação teórica

A presente etapa visa esclarecer os conceitos iniciais e alguns termos importantes que
serão utilizados ao longo da pesquisa. É essencial que o leitor esteja familiarizado com as
terminologias das tecnologias e ferramentas, pois assim o entendimento do trabalho será
melhor aproveitado.

2.2 Escolha do banco de dados

A escolha do banco de dados deve ser criteriosa, sendo que a fonte precisa ser
extremamente confiável. A base também necessita possuir um período de captura extensa,
a fim de garantir uma análise mais concreta.

2.3 Pré-processamento dos dados e escolha de métricas

Os dados escolhidos para estudo devem passar por filtros, processos estatísticos e
outras ferramentas para se tornarem adequados para o estudo da pesquisa. Nessa etapa
também serão definidas as métricas (parâmetros) utilizadas para estudar as diferentes
variáveis que influenciam os fenômenos meteorológicos.

2.4 Desenvolvimento do algoritmo

A partir de diversas técnicas de Aprendizado de Máquina, será desenvolvido um
algoritmo que realize com êxito o objetivo do trabalho. A priori a linguagem de pro-
gramação escolhida é Python, visto que a mesma está em grande ascensão no cenário de
análise de dados.

2.5 Testes de validação do algoritmo

Serão realizados diversos testes com o algoritmo desenvolvido. Será essencial a uti-
lização de outros dados além do utilizado durante a pesquisa, pois assim será comprovado
o real funcionamento do mesmo.

2.6 Sistema de apoio baseado em avisos

Por fim, será desenvolvido um sistema de apoio baseado em mensagens, com o
propósito de sempre avisar o cliente sobre novas mudanças climáticas em sua localidade.



3 Resultados e Discussão

Para consolidar os resultados finais obtidos durante o desenvolvimento do trabalho,
serão realizados testes com diversos dados do banco escolhido para estudo. Também,
assim que possível, serão utilizados dados coletados por uma estação micrometeorológica
própria, a fim de validar o algoritmo com dados capturados mais recentemente.

4 Considerações Parciais/Finais

Com todos os objetivos alcançados, o sistema deverá ter desempenho suficiente para
acessar os dados armazenados pelas estações micrometeorológicas e analisar de forma
eficiente quais as melhores ações a serem feitas naquela região de monitoramento. Também
espera-se que o algoritmo envie avisos contínuos para o usuário, deixando-o a par de todas
as situações existentes em sua plantação.
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