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Resumo
O aplicativo Arbopasto é uma ferra-

menta para planejamento da introdu-
ção do componente arbóreo em área 
de pastagem utilizando as espécies 
mais adequadas para esta fi nalidade. 
Foi desenvolvido pela Embrapa, em 
parceria com a Universidade Fede-
ral do Mato Grosso do Sul (UFMS), 
para disponibilizar, em dispositivos 
móveis com sistema operacional An-
droid, IOS, Windows Phone e Web, 
informações de 51 espécies arbóreas 
nativas da Amazônia Ocidental de for-
ma rápida e intuitiva. O aplicativo pos-
sui uma série de funcionalidades, entre 
estas, fi ltros de busca para a procura 
das espécies arbóreas pelo nome co-
mum ou científi co ou pela combinação 

de duas ou mais características das ár-
vores. No aplicativo, as espécies arbó-
reas são apresentadas com fotos para 
facilitar a identifi cação das mesmas no 
campo. O aplicativo Arbopasto está 
disponível desde abril de 2019 para 
download gratuito na loja da Google 
Play e no site https://arbopasto.cpafro.
embrapa.br. É de uso fácil, gratuito, 
não requer cadastro prévio e funciona 
off -line.

Introdução
A integração lavoura-pecuária-flo-

resta (iLPF) pode proporcionar uma 
série de benefícios para os empreen-
dimentos rurais. Temos como exem-
plo de benefícios: a diversificação na 
produção da propriedade; redução no 
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custo de formação das pastagens pela 
recuperação do solo e renda com as 
culturas anuais; diminuição do risco 
de perda de renda do produtor, pois 
sua produtividade aumenta e não fica 
dependente de somente um produto; 
maior conservação do solo e, conse-
quentemente, redução de perdas com 
erosão e menor impacto ambiental; e 
melhor aproveitamento da proprieda-
de rural.

Em muitas propriedades rurais 
amazônicas, a ILPF vem sendo adota-
da com uso de diversas espécies for-
rageiras e arbóreas. As principais limi-
tações tecnológicas observadas nesse 
sistema são: falta de persistência da 
pastagem sob as árvores; danos às ár-
vores provocados pelos animais; a re-
duzida velocidade de crescimento das 
espécies arbóreas; elevado investi-
mento econômico inicial; falta de infra-
estrutura e mão de obra especializada; 
complexidade do sistema e desconhe-
cimento dos seus benefícios (Andrade 
et al., 2012).

Visando fornecer informações para 
técnicos e produtores interessados 
em explorar os benefícios de espécies 
arbóreas nativas em sistemas pecuá-
rios, a Embrapa Acre em parceria com 
a Embrapa Rondônia lançou em 2012 
o Guia arbopasto: Manual de identifi -
cação e seleção de espécies arbóreas 
para sistemas silvipastoris. Neste livro 
são descritas 51 opções de espécies 
arbóreas nativas da Amazônia Ociden-
tal. Estas espécies são classifi cadas e 

ranqueadas com base na sua aptidão 
para produção de madeira e forneci-
mento de serviços múltiplos em sis-
temas silvipastoris. É, portanto, uma 
ferramenta indispensável para técni-
cos e produtores rurais planejarem a 
introdução do componente arbóreo em 
área de pastagem utilizando as espé-
cies mais adequadas para esta fi nali-
dade. Até o presente momento, mais 
de 400 exemplares do Guia Arbopasto 
já foram comercializados e é notória a 
demanda por um produto que auxilie 
de forma mais prática e rápida no pla-
nejamento da inclusão de árvores em 
sistemas pecuários. 

A ideia de transformar o Guia Arbo-
pasto em um aplicativo para dispositi-
vos móveis surgiu da necessidade de 
deixar as informações mais acessíveis 
ao público geral e também de permi-
tir que as características das espécies 
arbóreas sejam consultadas mesmo 
quando o usuário estiver no campo. 

Essa publicação descreve o de-
senvolvimento e as características do 
aplicativo Arbopasto, desenvolvido em 
parceria pela Embrapa Rondônia, Em-
brapa Acre, Embrapa Gado de Corte e 
Universidade Federal de Mato Grosso 
do Sul (UFMS), com o objetivo de fa-
cilitar a utilização das informações já 
disponíveis no Guia Arbopasto a téc-
nicos, produtores e pesquisadores in-
teressados no aumento da sustentabi-
lidade técnica, econômica e ambiental 
dos sistemas pecuários da região 
Amazônica. 
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Desenvolvimento do 
Aplicativo Arbopasto

O protótipo do Aplicativo Arbopasto 
foi desenvolvido na plataforma Android 
utilizando o Android Studio. 

A metodologia de desenvolvimento 
do aplicativo foi dividida nas seguintes 
etapas:

1) Análise de Requisitos: em reu-
nião com a equipe técnica do 
projeto foram defi nidos os requi-
sitos funcionais e não-funcionais, 
ou seja, o que o aplicativo deve-
ria fazer e, consequentemente, o 
que deveria ser armazenado no 
banco de dados.

2) Modelagem Conceitual: com 
base nos requisitos foi realiza-
da a modelagem “entidade-rela-
cionamento” do banco de dados 
para a base local no Android e, 
em seguida, foi realizada a mo-
delagem da base de dados do 
sistema WEB. O Modelo Enti-
dade Relacionamento, ou sim-
plesmente MER, como o nome 
sugere, é um modelo conceitual 
utilizado na Engenharia de Sof-
tware para descrever os objetos 
(entidades) envolvidos em um 
domínio de negócios, com suas 
características e como elas se 
relacionam entre si (relaciona-

mentos). Em geral, este modelo 
representa de forma abstrata a 
estrutura do banco de dados da 
aplicação, o qual pode conter vá-
rias outras entidades, tais como 
chaves e tabelas intermediárias, 
que muitas vezes só fazem sen-
tido no contexto de bases de da-
dos relacionais.

3) Criação do banco de dados e 
protótipos: foi realizada a con-
versão do modelo conceitual no 
modelo físico. Nessa fase fo-
ram criados os primeiros protó-
tipos do sistema. Testes rigoro-
sos de segurança e usabilidade 
dos sistemas foram realizados. 
Utilizou-se o modelo de desen-
volvimento evolucionário, mais 
precisamente o modelo espiral, 
o qual foi desenvolvido para um 
conjunto de protótipos, a fi m de 
facilitar a identifi cação de novos 
requisitos e correções de erros 
futuros no sistema.

4) Desenvolvimento: nesta fase, 
o sistema implementado para 
Android passou a comunicar-
-se com banco de dados local e 
WEB. Nessa fase também ocor-
reu o desenvolvimento da plata-
forma WEB do sistema, que ser-
ve para recuperação dos dados 
obtidos em um único local. 



5

5) Testes e Manutenção: nesta fase 
o sistema implementado foi sub-
metido a testes para correção 
dos erros detectados. Foram 
realizadas modifi cações e me-
lhorias no banco de dados, além 
de várias correções nas estrutu-
ras de layouts dos sistemas para 
garantir maior usabilidade do sis-
tema e respeitar os padrões de 
Interação Humano-Computador 
(IHC). 

Características do 
Aplicativo Arbopasto

Foi desenvolvida em conjunto ao 
sistema web, uma versão móvel do sis-
tema escrita em Android nativo, com to-
dos os novos padrões de design e apli-
cações dos princípios de IHC. A versão 
móvel do sistema compartilha uma 
base de dados online com a versão 
web, assim, os dados podem ser man-
tidos por um colaborador da Embrapa e 
esses mesmos dados podem ser aces-
sados por qualquer pessoa que tenha 
o aplicativo instalado. O aplicativo ain-
da se encontra em sua versão beta, 
porém, ele já conta com uma série de 
funcionalidades, entre elas, a função 
sincronização dos dados com o banco 
de dados web e baixar a última versão 
da base de dados todas as vezes que 

o aplicativo for aberto (caso tenha co-
nexão com a internet), assim os dados 
podem ser baixados e acessados a 
todo o momento, mesmo quando não 
se tem mais acesso à internet. O pro-
cesso de download da versão 1.0 que 
conta com 51 árvores, demora apenas 
2 a 3 segundos em conexões 3G; em 
conexões melhores, esse tempo de 
download nem é notado. Para garantir 
tal otimização no tempo de download, 
é utilizada a biblioteca de requisições 
web no Android chamada FlyHttp, que 
está disponível em: https://github.com/
mariodearaujocarvalho/FlyHttp.  

O sistema Web encontra-se dispo-
nível no endereço: https://arbopasto.
cpafro.embrapa.br/. A versão online 
do sistema contém duas partes, uma 
de apresentação e outra de gerencia-
mento de dados, que são acessadas 
somente por pessoas devidamente 
autorizadas para fazer a gerência dos 
dados. A versão web conta com um 
banco de dados, onde são cadastradas 
as informações das árvores. Essa ver-
são conta com a opção de Upload de 
imagens, para que os dados inseridos 
fi quem o mais próximo possível dos da-
dos apresentados no livro (Andrade et 
al., 2012). 

A seguir apresentamos algumas 
imagens (Figuras 1, 2, 3, 4 e 5) do Apli-
cativo Arbopasto em ambiente web e 
em aparelho de celular com sistema 
Android (Figura 6).
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Figura 1. Tela inicial do Aplicativo Arbopasto no ambiente Web.

Figura 2. Catálogo de árvores com a possibilidade de se fazer buscas pelos nomes comuns ou 
científi cos das mesmas.
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Figura 3. Filtro múltiplo que permite fazer buscas combinando duas ou mais características das 
árvores.

Figura 4. Na aba “sobre” o usuário encontra as informações das instituições envolvidas no 
desenvolvimento do aplicativo e também um e-mail para solicitação de suporte técnico e envio 
de sugestões/reclamações.
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Figura 5. Para cada árvore existem três ambientes dentro do aplicativo onde o usuário pode 
encontrar as informações gerais da espécie (A), a fi cha técnica (B) e as fotos que podem auxiliar 
na identifi cação da árvore (C). 
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A versão para dispositivos móveis 
teve como objetivo disponibilizar informa-
ções de 51 espécies arbóreas da Amazô-
nia Ocidental de forma rápida e intuitiva 
em dispositivos com sistema operacional 
Android, IOS e Windows Phone. Também 
possui uma série de funcionalidades, en-

tre estas, fi ltros de busca para a procura 
das espécies arbóreas por nome ou pela 
combinação de suas principais caracte-
rísticas. No aplicativo, as espécies arbó-
reas são apresentadas com fotos para fa-
cilitar a identifi cação das mesmas e que 
podem ser salvas, caso seja necessário. 

Figura 6. O aplicativo Arbopasto em smartphone.

Download
O aplicativo Arbopasto está disponí-

vel desde abril de 2019 para download 
gratuito na loja da GooglePlay (Figura 
7) ou no sítio https://arbopasto.cpafro.
embrapa.br. 

Para realizar o download do aplica-
tivo, o usuário deverá acessar a Goo-

glePlay e digitar “Arbopasto” na ferra-
menta de pesquisa. Quando o ícone 
do aplicativo aparecer no resultado da 
pesquisa, o usuário deverá abrir a ja-
nela de download. Nela o usuário de-
verá acessar o ícone “instalar” e seguir 
as instruções de instalação. Ao fi nal do 
processo, o aplicativo estará instalado 
no dispositivo.
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Perspectivas
A partir da disponibilização pública do 

Aplicativo Arbopasto no primeiro semes-
tre de 2019 foi possível trabalharmos em 
estratégias de divulgação na mídia e es-
tamos fazendo o acompanhamento via 
Google Analytics para verifi car a aceita-
bilidade da ferramenta. Continuaremos 
trabalhando para o desenvolvimento da 
segunda versão do aplicativo a partir de 
sugestões enviadas para o e-mail criado 
especifi camente para isso (arbopasto@
embrapa.br). Esses resultados são de 
suma importância para aumentarmos a 
efetividade das ações de sensibilização 
para inclusão do componente arbóreo 
em áreas de pastagem visando a produ-
ção de bovinos, tanto de leite quanto de 
corte, na Amazônia.
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