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Resumo- O agronegócio no Brasil, apesar de conter uma fatia importante no PIB bra-
sileiro, sofre de uma carência tecnológica muito grande, pensando nisso a proposta apre-
sentada será desenvolver uma solução para auxiliar o agricultor na tomada de decisões
no seu dia a dia, a ideia principal consiste em capturar dados que são importantes para
determinado cultivo e apresentá-los ao agricultor que baseado neles poderá tomar algumas
decisões fundamentais para seu cultivo. Para ter uma efetividade maior, o sistema irá uti-
lizar os dados capturados ’in loco’ através de uma micro estação meteorológica e também
utilizar bases de dados disponíveis em uma estação confiável mais próxima possível. Com
estes dados coletados será desenvolvida uma interface gráfica para que seja apresentado
ao agricultor, fazendo com que o mesmo possa tomar suas decisões baseado em dados
realísticos, vale ressaltar que os dados coletados para desenvolvimento do sistema serão
umidade do ar e solo, temperatura, incidência de raios solares, direção e velocidade do
vento e pressão atmosférica. A proposta foi desenvolvida com as estações micrometeoro-
lógicas fornecidas pela Komp e toda a comunicação com a estação será feita utilizando a
tecnologia Lora.
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1 Introdução

A Agroindústria pode ser descrita como uma fase de produtos primários, estes podem
ou não ser transformados em subprodutos. Seus produtos tem como principal caracterís-
tica servir de alimento para o consumidor final. A agricultura é um dos principais eixos
da economia no Brasil, onde segundo (IBGE, 2020) o setor cresceu 2,4% somente no ano
de 2019 e colaborou com 5,2% do Produto Interno Bruto (PIB).

Esta potência mundial na indústria agro não é à toa, ocorre devido ao país estar
situado em uma região climática onde favorece diversas atividades, dentre elas os desta-
ques estão para os grãos com 232,6 milhões de toneladas e frutas com 43,1 milhões de
toneladas no ano de 2019/2020 (EMBRAPA, 2021).

Diante de tal cenário pode-se afirmar que em um determinado local tem-se diversas
culturas e o que se leva em conta na hora da escolha do plantio acaba sendo a estimativa
do custo benefício daquela determinada cultura.

Segundo (IBGE, 2018) no censo Agro realizado em 2017 as lavouras com maiores
rendimentos foram a soja, seguida da cana de açúcar, o milho e o café, juntas estas três
culturas somam uma área de aproximadamente 19,5 milhões de hectares e mais de 406,4
milhões de toneladas produzidas.

Os dados dos Censos Agropecuários 2006 e 2017 mostraram que o Brasil se destacou
na produtividade total dos fatores, correspondendo a uma taxa de crescimento médio
anual de aproximados 4,3%, superior a outros países, tais como: Argentina (2,7%), Chile
(3,1%), Estados Unidos (1,9%) e China (3,3%) (FILHO; GASQUES, 2020).

Mesmo tendo uma fatia considerável do Produto Interno Bruto (PIB) o setor agro
ainda sofre com a falta de investimento em tecnologia, durante o mandato atual, para
minimizar um pouco este problema o governo federal elaborou um plano de ação para
incentivo ao Agro 4.0, pode-se dizer que mesmo tendo um avanço nas últimas décadas,
a tecnologia não é uma ferramenta muito utilizada na agroindústria, apesar de que isto
tem mudado nos últimos anos, ainda se tem muito o que avançar, pensando nisto o
projeto de monitoramento climático para a agroindústria vem de encontro como uma das
soluções.(FILHO; GASQUES, 2020)

A resistência de determinados agricultores para implementação de soluções que en-
volvem tecnologias está sendo resolvida, hoje já se tem outra visão em relação a isto,
porém ainda existem inúmeros outros fatores que colaboram para que esta carência ainda
prevaleça no setor.

Tendo a comunicação como um de seus maiores problemas, talvez seja este um dos
principais fatores que acabam prejudicando a procura por investimentos em tecnologia
no campo, hoje a área rural conta com pouco ou quase nada de cobertura no sinal, seja
ele 3g, 4g, wifi ou outra, com isso a implementação de determinadas soluções acabam
tornando-se inviáveis, pois investimentos em telecomunicações exigem um custo elevado.

No ano de 2021 as áreas urbanas já estão totalmente cobertas, sendo que 91,2%
possuem sinal 3g ou 4g disponível, porém este dado não reflete o que se vê no campo,
com operadoras telefônicas em praticamente todos os municípios na área rural ainda se
tem muito problema na cobertura de sinal.(ANATEL, 2020)



Como solução para este problema será utilizada comunicação com a tecnologia de
radio frequência conhecida como ’Lora’ que permite comunicações a longas distâncias,
principalmente em áreas rurais onde o alcance pode chegar a 12 Km ou mais, além de
seus equipamentos possuírem a característica de baixo consumo de energia, esta tecnologia
é bem popular e possui popularidade ao redor do mundo.

Com a proposta, é oferecida uma ferramenta que integrará o agricultor a uma rede
de sensores, por trás desta ideia tem-se o conceito de Agro 4.0, do qual o principal objetivo
será oferecer uma melhora nos índices de produtividade e redução nos custos operacionais,
tem-se também um conceito de IOT, onde cada vez mais temos dispositivos conectados
com o objetivo de transformar o mundo físico em digital.

Com o intuito de auxiliar nas principais decisões referentes ao cultivo de um de-
terminado produto, o monitoramento vai proporcionar uma ideia concreta do que vem
acontecendo no dia a dia da região através da leitura constante dos dados oferecidos pela
estação micrometeorológica.

O monitoramento poderá auxiliar na gestão da lavoura através da leitura dos da-
dos considerados interessantes na previsão meteorológica e que são fundamentais para o
sucesso no plantio de determinados tipos de cultivos, vale ressaltar que o sistema deverá
apenas monitorar, ou seja, entregar a informação sobre as condições climáticas em tempo
real.

Tendo em vista que o sistema será focado para o cultivo e plantação de um determi-
nado produto, a ferramenta desenvolvida irá oferecer uma solução para captação de dados
como umidade do solo, umidade do ar, temperatura, pressão atmosférica e velocidade e
direção do vento, para então poder apresentar os dados ao usuário, vale lembrar que foi
constatado que estas variáveis são de suma importância no monitoramento climático para
a tomada de decisões no plantio.

A ideia principal consiste em, através dos dados coletados, tem-se a possibilidade
de analisar e tomar decisões fundamentais para o sucesso de uma boa safra, como por
exemplo, a umidade do solo em relação a utilização do sistema de irrigação.

1.1 Objetivo Geral

Consiste em desenvolver um sistema para coleta e disponibilização de dados captura-
dos através de uma base histórica já existente e também de um sistema de monitoramento
climatológico para captura das informações locais utilizando as tecnologias de comunica-
ção Lora na transmissão dos dados entre estação e o gateway.

1.1.1 Objetivos Específicos

• Desenvolver um sistema para armazenamento de dados;

• Coletar informações da micro estação meteorológica;

• Implementar uma interface gráfica onde o usuário possa analisar os dados captura-
dos;



• Desenvolver uma rede Lora para comunicação entre a estação micrometeorológica e
a rede externa;

• Desenvolver uma API para consumo destes dados;

• Análise de mercado para a aplicação agro.

2 Metodologia

Este trabalho tem como finalidade realizar estudos para viabilizar a captura e ar-
mazenamento dos dados que representam as principais variáveis observadas no campo,
para que, desta forma, seja possível compreender e estudar os comportamentos de certos
cultivos no setor agro.

O desenvolvimento deste projeto foi dividido em duas principais etapas, a primeira se
caracteriza pelo estudo de viabilidade da implementação do projeto, como equipamentos,
definição da comunicação e outras, e a segunda será a implementação e desenvolvimento
do projeto.

Na primeira etapa foi executado um levantamento dos pré requisitos necessários para
o desenvolvimento, foi desenvolvida uma pesquisa de quais equipamentos se adequarão ao
sistema implementado como banco de dados, sistema de comunicação, variáveis a capturar
e definição das tecnologias a utilizar.

Na segunda etapa foi implementado o sistema de comunicação, montagem e desen-
volvimento da comunicação com a estação meteorológica, análise e captura de banco de
dados com as informações confiáveis e desenvolvimento da API (Application Programming
Interface).

2.1 Fundamentação Teórica

No desenvolvimento do projeto foi feito um estudo para adquirir um embasamento
teórico suficiente para avaliar certas decisões que podem ser fundamentais no resultado.

2.1.1 Definição dos Pré requisitos

O projeto será dividido em algumas etapas, como a análise das estações disponíveis
em mercado, sua acessibilidade, funções e possíveis variáveis a capturar, também ficou
definido o meio de comunicação entre a estação e o nodo como sendo Lora e as princi-
pais tecnologias a utilizar como uma API desenvolvida em Java utilizando o Framework
SpringBoot (SPRINGBOOT, 2021) e javascript como linguagens de desenvolvimento do
software.

3 Resultados e Discussão

Com o sistema operando em pleno funcionamento, teremos uma ferramenta que
proporcionará não só para o usuário final uma boa perspectiva da situação climática, mas
também servirá como uma base de dados para futuros estudos.



4 Considerações Parciais/Finais

O sistema desenvolvido servirá como ferramenta na gestão da lavoura, oferecendo
uma interface que informará a situação climática em que a região se encontra, além de
oferecer uma base de dados sólida para futuros estudos no comportamento da lavoura.
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