
APLICATIVO NUTRISOLO
ao alcance das mãos, em poucos cliques e em todo lugar



Na tela inicial é possível ver o 
nome, o propósito do aplicativo 
e qual a empresa que o desen-
volveu. Ao clicar no botão, obtêm-
se informações sobre a equipe.

Tela das culturas após clicar no 
botão Culturas na tela inicial.

Tela obtida após clicar no botão 
da cultura desejada (exemplo: o 
abacaxi). 

•	 Aplicativo móvel para Android que auxilia agricultores e técnicos 
extensionistas no processo de recomendação de adubação e cal-
agem do solo, para as culturas de abacaxi, banana, citros e man-
dioca no Amazonas.

•	 A ajuda que os agricultores e técnicos precisam, ao alcance de suas 
mãos, em poucos cliques e em todo lugar.

•	 Dados	confiáveis	e	rapidez	nas	informações	sobre	nutrição	de	so-
los e plantas.

•	 O aplicativo para smartphones Android pode ser baixado gratuita-
mente na Play Store do Google. 

•	 A base de dados do aplicativo pode ser acessada off line.



Tela de recomendação de 
adubação e calagem para 
o abacaxi. Os campos são 
preenchidos conforme resultado 
da	análise	química	realizada.

Tela obtida após o clique na dica 
Adubação, na categoria Supri-
mento de Nutrientes.

Tela dos resultados da reco-
mendação, a partir dos dados da 
análise	química	que	foram	inseri-
dos na tela de recomendação.

Continuação dos resultados da 
recomendação. O botão enviar 
possibilita o compartilhamento, a 
impressão e/ou a persistência da 
recomendação, de acordo com 
as ferramentas disponíveis no 
dispositivo.

Tela de dicas sobre a cultura.Exemplo das ferramentas que po-
dem ser encontradas na tela da 
cultura desejada.
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Visite o portal www.embrapa.br e acesse todos os nossos projetos, 
nossas tecnologias e publicações.

Realização


