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TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

Bambuí, 14 de dezembro de 2021 

 

 Eu, Robson Shigueaki Sasaki, Siape nº 2143776, professor do ensino Básico, 

Técnico e Tecnológico, lotado no Departamento de Engenharia e Computação, declaro 

que as informações contidas no relatório individual de Trabalho – RIT, 2021/1 são 

verdadeiras e de minha inteira responsabilidade. 

 

Por ser verdade, firmo o presente 

 

 

 

 



RIT – 1º Semestre de 2021 

Robson Shigueaki Sasaki – SIAPE: 2143776 

IFMG – Campus Bambuí 

Departamento de Engenharia e Computação (DEC) 

 

SUMÁRIO 

 Atividades de Ensino      p. 01-04 

 Atividade de Pesquisa     p. 05-20 

Gestão e representação    p. 21-31 

Produtos de Pesquisa     p. 32-46 

NOME: SIAPE:

Robson Shigueaki Sasaki 2143776

Aulas (em horas de 60 minutos) 2 6,67 13,33

Orientação de trabalho de conclusão de curso ou projeto integrador (por orientação) 2 1 2

Orientação de estágio, tutoria ou monitoria (por orientação) 1 1 1

PESQUISA
Fator de 

ponderação

Quantidade de 

atividades
CH realizada

Coordenação de projetos de pesquisa – com fomento interno 12 1 12

Colaboração em projetos de pesquisa – com fomento interno 6 1 6

Organização de eventos científicos regionais – participação em comissão organizadora 1 1 1

Participação em grupo de pesquisa 0,5 1 0,5

Parecer ad-hoc de projetos e trabalhos científicos 0,5 2 1

Orientação de alunos em projetos de pesquisa 1 2 2

GESTÃO E REPRESENTAÇÃO
Fator de 

ponderação

Quantidade de 

atividades
CH realizada

Participação como titular em comissões, conselhos, grupos de trabalho e demais órgãos colegiados (interno ou externo) 2 3 6

Participação como suplente  em comissões, conselhos, grupos de trabalho e demais órgãos colegiados (interno ou externo) 0,5 2 1

PRODUTOS DE ENSINO, PESQUISA E/OU EXTENSÃO
Fator de 

ponderação

Quantidade de 

atividades
CH realizada

Publicação em revistas Qualis B3, B4, B5 e C (de acordo com as áreas de atuação do docente) 8 1 8

Publicação em eventos regionais 2 1 2

Quantidade de 

atividades
CH realizada

24 55,83

OBSERVAÇÃO: 

OBSERVAÇÃO: 

OBSERVAÇÃO: 

TOTAL

ENSINO
Fator de 

ponderação

Quantidade de 

atividades
CH realizada

OBSERVAÇÃO: 

ATUALIZAR / GERAR RELATÓRIO



Horário Acadêmico - 1º Semestre de 2021

Relatório de Professores

 Página: 136 08/09/2021     (12:34)Horário escolar gerado pelo programa Urânia (www.horario.com.br)

ROBSON SHIGUEAKI SASAKI
Hor Seg Ter Qua Qui Sex

07:00      
07:50 AGRO.2019/Máquinas e Mecan Agrícola  AGRO.2019/Máquinas e Mecan Agrícola   
08:40 AGRO.2019/Máquinas e Mecan Agrícola  AGRO.2019/Máquinas e Mecan Agrícola   
09:40    IMAU.2020/Implementos Agrícolas  
10:30    IMAU.2020/Implementos Agrícolas  
-------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
13:00 IMAU.2020/M. de Tratores e Impleme.     
13:50 IMAU.2020/M. de Tratores e Impleme.     
14:40      
15:40   HAF   
16:30   HAF   
19:00      
19:50      
20:50      
21:40      
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Campus Bambuí 
Diretoria Geral 

Departamento de Engenharia e Computação
 
 

 

Ofício Nº 98/2021/CBA-DEC/CBA-DG/CBA/IFMG
Bambuí, 25 de agosto de 2021.

 

Ao Professor
ANDRE LUIS DA COSTA PAIVA
Rod. Bambuí/Medeiros km5
38900-000 - Bambuí - MG

Assunto:Termo de Orientação TCC - Gustavo Calejon Gomes.

         Professor André Luis Da Costa Paiva (Coordenador de TCC)
 
Eu, Gustavo Calejon Gomes , aluno do curso de Agronomia, convido o professor Robson

Shigueaki Sasaki para ser meu orientador de TCC, de acordo com o tema estabelecido. Comprometo-me a
reunir periodicamente com o orientador, não deixando acumular atividades para o final do período, sob pena
de perder a orientação do referido professor. Eu, professor Robson Shigueaki Sasaki, assino o documento
como forma de aceite a proposta DE ORIENTAÇÃO, validando as informações referentes a proposta de
orientação contidas aqui. Eu, Luciano Gonçalves, assino o documento como forma de aceite a proposta DE
COORIENTAÇÃO.

 
Informações da Proposta:
1. Tema do TCC / Título Provisório: Manejo na cultura do alho (Allium sativum L.)
 
2. Aluno Orientado:
2.1. Nome: Gustavo Calejon Gomes
2.2. E-mail: gucalejon@hotmail.com
2.3. R.A: 0005958
 
3. Professor Orientador:
3.1. Nome: Robson Shigueaki Sasaki
3.2. e-mail: robson.sasaki@ifmg.edu.br
 
4. Coorientador 
4.1.Nome: Luciano Gonçalves
4.2. e-mail: luciano.gonçalves@ifmg.edu.br
    Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Robson Shigueaki Sasaki, Professor, em 25/08/2021, às
13:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por Luciano Donizete Gonçalves, Professor, em 25/08/2021,
às 16:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Gustavo Calejon Gomes, Usuário Externo, em
25/08/2021, às 22:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs
informando o código verificador 0934526 e o código CRC 9BD94E69.

Faz. Varginha - Rodovia Bambuí/Medeiros - Km 05 - Caixa Postal 05 - CEP 38900-000 - Bambuí - MG
37 3431 4900 - www.ifmg.edu.br

23209.003123/2021-02 0934526v4
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Certificamos que Robson Shigueaki Sasaki, CPF nº 049.001.429-13, matrícula SIAPE nº 2143776, 
orientou o(a) aluno(a) Josias Souza Machado, regularmente matriculado(a) no Curso Técnico em 
Manutenção Automotiva Subsequente, no processo de Estágio Curricular Obrigatório realizado junto ao 
concedente Auto Center RT Comércio de Peças e Serviços Mecânicos Ltda, no período de 07/06/2021 a 
25/06/2021, conforme registros no setor responsável pela atividade.

 

Bambuí MG, 05 de agosto de 2021.

a autenticidade deste documento pode ser verificada através da URL:
http://sgce.bambui.ifmg.edu.br/validar/34B01E50
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Campus Bambuí 
Diretoria Geral 

Diretoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação
Faz. Varginha - Rodovia Bambuí/Medeiros - Km 05 - Caixa Postal 05 - CEP 38900-000 - Bambuí - MG

37 3431 4900 - www.ifmg.edu.br

DECLARAÇÃO

A Diretoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação do IFMG - Campus Bambuí, declara para os devidos
fins, que Laíne de Cássia Teixeira, CPF: 130.261.346-43. Bolsista. Participou do projeto intitulado:
Rastreabilidade dos produtos lácteos “Sabores do Campus” como ferramenta de gerenciamento,
Edital: 10/2019, sob a orientação de Robson Shigueaki Sasaki, CPF: 049.001.429-13. Vigência do vínculo
do aluno: O projeto teve vigência de 01 de julho de 2019 a 15 de setembro de 2021. Diante da Pandemia
Covid-19, houve interrupção na condução do projeto pelo período de sete meses, entre julho de 2020 e
janeiro de 2021. Retomaram-se as atividades e condução do projeto em fevereiro de 2021, e concluído
em setembro de 2021.

 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

Bambuí,29 de setembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Vinicius da Encarnação, Administrador, em 29/09/2021,
às 17:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Jessica Ferreira Rodrigues, Diretor(a) de Inovação,
Pesquisa e Pós-graduação Substituto(a), em 05/10/2021, às 10:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs
informando o código verificador 0967595 e o código CRC 60DE9ABD.

23209.003608/2021-98 0967595v1
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Reitoria 

Pró-reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação 
Coordenadoria de Pesquisa

Av. Professor Mário Werneck, 2590 - Bairro Buritis - CEP 30575-180 - Belo Horizonte - MG
- www.ifmg.edu.br

DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que o docente CALEBE GIACULI JUNIOR é coordenador do
projeto aprovado no Edital nº 065/2018, intitulado "Robô automático para plantio de alho", tendo como
colaboradores os docentes Carlos Renato Nolli, Francisco Heider Willy dos Santos e Robson Shigueaki
Sasaki. O projeto conta com a participação do discente Carlos Willian Silva Camargos, bolsista de
Iniciação Científica (IFMG), com dedicação semanal de 12 horas.

Belo Horizonte,02 de agosto de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Humberto Moreira de Resende, Administrador, em
02/08/2021, às 16:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs
informando o código verificador 0912328 e o código CRC 12B99E23.

23208.000326/2019-24 0912328v1
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Campus Bambuí

 Faz. Varginha - Rodovia Bambuí/Medeiros - Km 05 - Caixa Postal 05 - CEP 38900-000 - Bambuí - MG
37 3431 4966  - www.ifmg.edu.br

PORTARIA Nº 107 DE 27 DE MAIO DE 2021

 

Dispõe sobre a composição da
Comissão Central e Subcomissões
da XIII Semana de Ciência e Tecnologia
no âmbito do IFMG - Campus Bambuí

 
O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE MINAS GERAIS (IFMG) – CAMPUS BAMBUÍ, nomeado pela Portaria IFMG nº 1172 de 20/09/2019,
publicada no DOU de 23/09/2019, Seção 2, pág.29, e no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
Portaria IFMG nº 475, de 06 de abril de 2016, publicada no DOU de 15 de abril de 2016, Seção 2, pág.17,
retificada pela Portaria IFMG nº 805, de 04 de julho de 2016, publicada no DOU de 06 de julho de 2016,
Seção 2, pág. 22, e pela Portaria IFMG nº 1078 de 27 de setembro de 2016, publicada no DOU de 04 de
outubro de 2016, Seção 2, pág. 20, RESOLVE:
 
 
Art. 1º. DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para constituírem a Comissão Central e Subcomissões
da “XIII SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA” do IFMG Campus Bambuí, no exercício de 2021:

Comissão Central Cargo Siape Função

Gabriel de Castro Jacques Professor do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico 2933903 Presidente

Alda Maria Torres Campos Técnico em Agropecuária 1206503 Membro

Diego Fernandes Gondim Técnico de Tecnologia da
Informação 2236250 Membro

Eduardo Henrique Modesto de Morais Professor do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico 2937511 Membro

Fábio Junior Diniz Programador Visual 1948987 Membro

Glênia Aparecida da Silveira Assistente em Administração 2083713 Membro

Boletim de Serviço Eletrônico em 27/05/2021 
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Luciana da Silva Oliveira Professor do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico

2335675 Membro

Luciana Gomes Germano Andrino Assistente em Administração 1099070 Membro

Santiago Silva Pereira Técnico de Tecnologia da
Informação 1563197 Membro

Vinícius da Encarnação Administrador 1585754 Membro

Subcomissão da Jornada Científica    

Jéssica Ferreira Rodrigues Professor do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico 2396114 Presidente

Adriano Geraldo Professor do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico 1516849 Membro

Candice Mara Bertonha Professor do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico 3137275 Membro

Claudimar Junker Duarte Professor do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico 2336474 Membro

Flávio Vasconcelos Godinho Professor do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico 1226782 Membro

Joana Zafalon Ferreira Professor do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico 1061187 Membro

Júlio César Benfenatti Ferreira Professor do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico 1364143 Membro

Karina Yukie Hirata Professor do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico 3143951 Membro

Marcos Alves de Farias Professor do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico 1245031 Membro

Robson Shigueaki Sasaki Professor do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico 2143776 Membro

Rosemary Pereira Costa e Barbosa Professor do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico 1728131 Membro

Vássia Carvalho Soares Professor do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico 1810668 Membro

Subcomissão da Feira Interdisciplinar de
Produção Acadêmica (FIPA)    

8
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Bruno Pellizzaro Dias Afonso Professor do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico

1260730 Presidente

David Maikel Fernandes Professor do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico 1943351 Membro

Eliane Cristina de Resende Professor do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico 1180007 Membro

Francisco Heider Willy dos Santos Professor do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico 2193246 Membro

Kamilla Soares de Mendonça Professor do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico 2405194 Membro

Lucas Boeno Oliveira Técnico de Laboratório/Área 2411370 Membro

Myriam Angélica Dornelas Professor do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico 1496054 Membro

Nayara Penoni Técnico de Laboratório/Área 1563162 Membro

Subcomissão da Mostra de Extensão    

Eduardo Henrique Modesto de Morais Professor do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico 2937511 Presidente

Alda Ernestina dos Santos Professor do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico 1245901 Membro

Fernanda Nunes Cabral Professor do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico 1057261 Membro

Júnia Cleize Gomes Pereira Professor do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico 1391041 Membro

Meryene de Carvalho Teixeira Professor do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico 1971024 Membro

Rodrigo Francisco Dias Professor do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico 3066013 Membro

Ronan José de Oliveira Dias Assistente em Administração 1585701 Membro

Subcomissão do Festival de Arte e Cultura    

Regiane Maria Soares Ramos Professor do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico 1236279 Presidente

9
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Clarice Silva Cesário Professor do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico

3170226 Membro

Emerson Rodrigues Pimentel Professor do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico 2051435 Membro

Gabriel Abílio de Lima Oliveira Professor do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico 2077055 Membro

Marcelo Pereira Silva Professor do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico 2108778 Membro

Paulo Henrique Araújo Professor do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico 1918448 Membro

Samira dos Santos Ramos Professor do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico 1416043 Membro

Subcomissão da Feira de Ciências    

Luciana da Silva de Oliveira Professor do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico 2335675 Presidente

Alcilene de Abreu Pereira Professor do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico 1810716 Membro

Fabiana Aparecida Couto Professor do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico 2132291 Membro

Gustavo Henrique Pereira Luz Professor do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico 1974882 Membro

Mayler Martins Professor do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico 1668453 Membro

Pedro Renato Pereira Barros Professor do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico 1424799 Membro

 
Art. 2º. Por meio do seu Presidente, caso necessário, a comissão poderá convocar outros servidores para
auxiliarem nas atividades, desde que formalmente notificados.
Art. 3º. Determinar que esta portaria seja devidamente publicada no Boletim de Serviço Eletrônico do IFMG
- Campus Bambuí.
Art. 4º. Determinar que a Coordenadoria de Gestão de Pessoas adote as providências cabíveis à aplicação
desta portaria.
Art. 5º. Revogar a Portaria nº 94, de 14/05/2021.
Art. 6º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Documento assinado eletronicamente por Rafael Bastos Teixeira, Diretor(a) Geral, em 27/05/2021, às
10:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs informando
o código verificador 0853849 e o código CRC EDEFA62A.

23209.001564/2021-61 0853849v1
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12/14/21, 1:58 PM dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/37073
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Situação do grupo:

Ano de formação:

Data da Situação:

Data do último envio:

Líder(es) do grupo:

Área predominante:

Instituição do grupo:

Unidade:

Logradouro:

Número:

Complemento:

Bairro:

UF:

Localidade:

CEP:

Grupo de pesquisa

Endereço para acessar este espelho: dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/9023640737896640

Identificação

Certificado

2013

17/04/2014 14:13

07/09/2021 08:13

Cleyton Batista de Alvarenga 

Paula Cristina Natalino Rinaldi

Ciências Agrárias; Agronomia

Universidade Federal de Uberlândia - UFU

Instituto de Ciências Agrarias

Endereço / Contato

Endereço

Rod. LMG. 746, km 01

s/n

km 01

MG

Monte Carmelo

38500000

Grupo de Investigação em Mecanização
Agrícola (GRIMA)

12
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Caixa Postal:

Latitude:

Longitude:

Telefone:

Fax:

Contato do grupo:

Website:

Localização geográfica

-18.7316244

-47.49274830000002

Contato do grupo

(34) 3810-1028

()

cleytonalvarenga@ufu.br

Repercussões

Repercussões dos trabalhos do grupo

O Potencial da agricultura brasileira é alavancado pela fundamental contribuição da mecanização
na agricultura. Nesse sentido, o Grupo de Investigação em Mecanização Agrícola (GRIMA)
trabalha no intuito de buscar novos conhecimentos e técnicas para aprimorar o trabalho no
campo, utilizando máquinas e implementos agrícolas.

Participação em redes de pesquisa

Rede de pesquisaRede de pesquisa Website/BlogWebsite/Blog

Nenhum registro adicionado

Linhas de pesquisa

Nome da linha de pesquisaNome da linha de pesquisa

QuantidadeQuantidade
dede

EstudantesEstudantes
Quantidade deQuantidade de
PesquisadoresPesquisadores

Agricultura de precisão 3 5

Mecanização Agrícola 3 7

Tecnologia de aplicação de produtos fitossanitários 9 11

Recursos humanos
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dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/37073 3/5

PesquisadoresPesquisadores Titulação máximaTitulação máxima Data inclusãoData inclusãoPesquisadoresPesquisadores Titulação máximaTitulação máxima Data inclusãoData inclusão

Bruno Sérgio Vieira Doutorado 03/09/2018

Cleyton Batista de Alvarenga Doutorado Anterior a abril
de 2014

Edson Aparecido dos Santos Doutorado 03/09/2018

Fernando Juari Celoto Doutorado 16/03/2021

Gleice Aparecida de Assis Doutorado 14/06/2020

Jair Rocha do Prado Doutorado 07/04/2020

Joao Paulo Arantes Rodrigues da
Cunha

Doutorado 03/09/2018

Mauri Martins Teixeira Doutorado 04/05/2014

Paula Cristina Natalino Rinaldi Doutorado Anterior a abril
de 2014

Robson Shigueaki Sasaki Doutorado Anterior a abril
de 2014

Vanessa Andaló Mendes de
Carvalho

Doutorado 26/08/2016

EstudantesEstudantes Nível de TreinamentoNível de Treinamento Data inclusãoData inclusão

Agronome Paul Saint Paul Mestrado 16/03/2021

Bruno Amâncio da Cunha Mestrado 16/03/2021

Dalton Luiz Benz Mestrado 29/04/2019

Darlisson Medeiros Santos Mestrado 04/03/2020

Layanara Oliveira Faria Doutorado 07/09/2021

Marcos Paulo Resende Ribeiro Mestrado 29/04/2019

Matheus Vilhena Parenti Mestrado 03/09/2018

Pablo Arthur Silva Gonçalves Graduação 03/09/2018

Slloane do Valle Nogueira
Fernandes

Graduação 07/09/2021

Thiago Felipe Janke Barbosa Graduação 07/04/2020

TécnicosTécnicos Formação acadêmicaFormação acadêmica Data inclusãoData inclusão

Renan Zampiroli Mestrado 03/03/2016

Colaboradores estrangeirosColaboradores estrangeiros PaísPaís Data inclusãoData inclusão

Nenhum registro adicionado

Egressos
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dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/37073 4/5

PesquisadoresPesquisadores Período de participação no grupoPeríodo de participação no grupoPesquisadoresPesquisadores Período de participação no grupoPeríodo de participação no grupo

André Luiz Firmino De 03/09/2018 a 07/04/2020

André Luiz Firmino De 03/09/2018 a 07/04/2020

Jardel Boscardin De 03/09/2018 a 07/04/2020

Jardel Boscardin De 03/09/2018 a 07/04/2020

EstudantesEstudantes Período de participação no grupoPeríodo de participação no grupo

Ademar Tavares da Silva neto De 03/09/2018 a 07/09/2021

Ademar Tavares da Silva neto De 03/09/2018 a 07/09/2021

Carlos Augusto Pedro De 04/03/2020 a 07/09/2021

Carlos Augusto Pedro De 04/03/2020 a 07/09/2021

Gabriela Cristina de Sá De 10/03/2017 a 29/04/2019

Gabriela Cristina de Sá De 10/03/2017 a 29/04/2019

Gustavo de souza Marques Mundim De 29/04/2019 a 18/10/2019

Gustavo de souza Marques Mundim De 29/04/2019 a 18/10/2019

Jessica Beatriz De Carvalho De Não informada a 05/10/2018

Jessica Beatriz De Carvalho De Não informada a 05/10/2018

Julia Mundim Nascimento Mota De 03/03/2016 a 05/10/2018

Julia Mundim Nascimento Mota De 03/03/2016 a 05/10/2018

Luiz Fernando Horacio Junior De 17/11/2017 a 29/04/2019

Luiz Fernando Horacio Junior De 17/11/2017 a 29/04/2019

Nalberto Angelo Val Júnior De Não informada a 05/10/2018

Nalberto Angelo Val Júnior De Não informada a 05/10/2018

Raísa Silva De 03/03/2016 a 05/10/2018

Raísa Silva De 03/03/2016 a 05/10/2018

Raynner Lage Cordeiro De Não informada a 03/03/2016

Raynner Lage Cordeiro De Não informada a 03/03/2016

Renan Zampiroli De Não informada a 29/02/2016

Renan Zampiroli De Não informada a 29/02/2016

Tulio Urban Lourenço Miranda Silva De 17/11/2017 a 07/09/2021

Tulio Urban Lourenço Miranda Silva De 17/11/2017 a 07/09/2021

Victor Luis Pedroso Val De Não informada a 05/10/2018

Victor Luis Pedroso Val De 10/03/2017 a 05/10/2018

Indicadores de recursos humanos do grupo
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dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/37073 5/5

FormaçãoFormação
acadêmicaacadêmica PesquisadoresPesquisadores EstudantesEstudantes TécnicosTécnicos

ColaboradoresColaboradores
estrangeirosestrangeiros TotalTotal

FormaçãoFormação
acadêmicaacadêmica PesquisadoresPesquisadores EstudantesEstudantes TécnicosTécnicos

ColaboradoresColaboradores
estrangeirosestrangeiros TotalTotal

Doutorado 11 1 0 0 12

Mestrado 0 6 1 0 7

Graduação 0 3 0 0 3

 

16



11/22/21, 2:11 PM Yahoo Mail - [Agriambi] Solicita avaliação de artigo

1/1

[Agriambi] Solicita avaliação de artigo

De: Carlos Alberto Vieira de Azevedo (noreply.ojs2@scielo.org)

Para: robsonsasaki@yahoo.com.br

Data: sábado, 6 de novembro de 2021 20:07 BRT

Sr. Robson Shigueaki Sasaki:
Este é apenas um lembrete amigável do nosso pedido de avaliação da submissão, "Mobile application to regulate
air-blast sprayers in coffee plantation," ao periódico Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental.
Esperávamos ter recebido sua resposta até 2021-11-01, assim este email foi gerado e enviado automaticamente
com o passar dessa data. 
Eu acredito que você seria um ótimo(a) parecerista para o manuscrito. O resumo da submissão segue abaixo e eu
espero que você considere o aceite desta tarefa tão importante para nós.

Por gentileza, logue no site do periódico para indicar se você irá aceitar dar o parecer ou não, e também para
acessar a submissão e registrar sua avaliação e recomendação.

O prazo para envio do parecer é 2021-11-08.

URL da submissão: http://submission.scielo.br/index.php/rbeaa/reviewer/submission?
submissionId=250687&reviewId=447333&key=aYd9UU

Obrigado por considerar este pedido.

Carlos Alberto Vieira de Azevedo Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental

"Mobile application to regulate air-blast sprayers in coffee plantation"

Mobile application development advances, particularly for smartphones and tablets, have allowed farmers to make
decisions more assertively in their agrobusiness management. This article addresses the development and
evaluation of an app aimed at people who deal with the pesticide application technology in coffee farming, more
specifically, regulation and calibration of sprayers. This mobile app provides the main data necessary for a correct
regulation of air-blast sprayers to apply pesticides in coffee planting. Its functionalities include calculation of the
application rate for each situation (L ha-1) based on data obtained in the field, such as canopy volume. The app,
called SprayCafé, was developed in Portuguese for the Android platform using the Java programming language in
the integrated development environment Android Studio. The evaluation was based on a questionnaire answered by
139 users, who ranked the following requirements: ease of use, loading time, adequacy of screen resolution, data
relevance, sequence of information, and applicability, among others. The system proved to be simple and robust; it
was thus assessed as adequate to the field and to be of great value for coffee planting, especially because it allows
safer and more adequate application of pesticides. The graphical user interface is interactive and easy to use,
requiring little technical knowledge of digital agriculture.
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https://submission.scielo.br/index.php/rbeaa/reviewer/submission/250687 1/1

Avaliação:Mobile application to regulate air-blast sprayers in coffee

plantation

   1. Requisição 2. Diretrizes 3. Download e Avaliação 4. Finalização

Avaliação Enviada

Obrigado por completar a avaliação da submissão. Seu parecer foi submetido com

êxito. Agradecemos a sua contribuição para a qualidade do trabalho que

publicamos. O editor pode contatá-lo novamente para obter mais informações se

for necessário.

Exportar minha revisão para Publons

Exportar meu parecer para Publons

Nome De Última
resposta

Respostas Fechado

Adicionar comentáriosDiscussão da avaliação

Nenhum item

⟵ Back to Submissões

Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  
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8/4/2021 E-mail de Instituto Federal de Minas Gerais - Thank you for submitting your review of Manuscript ID RCERES-2020-0005 for the Revi…

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=8fed26d45c&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1707168173258083675&simpl=msg-f%3A17071681… 1/1

Robson Shigueaki Sasaki <robson.sasaki@ifmg.edu.br>

Thank you for submitting your review of Manuscript ID RCERES-2020-0005 for the
Revista Ceres 
1 mensagem

Tiago Kaspary <onbehalfof@manuscriptcentral.com> 4 de agosto de 2021 10:07
Responder a: tkaspary@inia.org.uy
Para: robson.sasaki@ifmg.edu.br

04-Aug-2021 

Dear Dr. Sasaki: 

Thank you for reviewing manuscript # RCERES-2020-0005 entitled "Effect of air blast sprayer application speed on
the dye retention of coffee leaves" for the Revista Ceres. 

On behalf of the Editors of the Revista Ceres, we appreciate the voluntary contribution that each reviewer gives to the
Journal.  We thank you for your participation in the online review process and hope that we may call upon you again
to review future manuscripts. 

Sincerely, 
Dr. Tiago Kaspary 
Associate Editor, Revista Ceres 
tkaspary@inia.org.uy 
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10/5/21, 1:42 PM SEI/IFMG - 0967595 - Declaração

https://sei.ifmg.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1100069&infra_siste… 1/1

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Campus Bambuí 
Diretoria Geral 

Diretoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação
Faz. Varginha - Rodovia Bambuí/Medeiros - Km 05 - Caixa Postal 05 - CEP 38900-000 - Bambuí - MG

37 3431 4900 - www.ifmg.edu.br

DECLARAÇÃO

A Diretoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação do IFMG - Campus Bambuí, declara para os devidos
fins, que Laíne de Cássia Teixeira, CPF: 130.261.346-43. Bolsista. Participou do projeto intitulado:
Rastreabilidade dos produtos lácteos “Sabores do Campus” como ferramenta de gerenciamento,
Edital: 10/2019, sob a orientação de Robson Shigueaki Sasaki, CPF: 049.001.429-13. Vigência do vínculo
do aluno: O projeto teve vigência de 01 de julho de 2019 a 15 de setembro de 2021. Diante da Pandemia
Covid-19, houve interrupção na condução do projeto pelo período de sete meses, entre julho de 2020 e
janeiro de 2021. Retomaram-se as atividades e condução do projeto em fevereiro de 2021, e concluído
em setembro de 2021.

 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

Bambuí,29 de setembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Vinicius da Encarnação, Administrador, em 29/09/2021,
às 17:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Jessica Ferreira Rodrigues, Diretor(a) de Inovação,
Pesquisa e Pós-graduação Substituto(a), em 05/10/2021, às 10:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs
informando o código verificador 0967595 e o código CRC 60DE9ABD.

23209.003608/2021-98 0967595v1
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10/08/2020 SEI/IFMG - 0613032 - Portaria

https://sei.ifmg.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=705365&infra_siste… 1/3

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Campus Bambuí

 Faz. Varginha - Rodovia Bambuí/Medeiros - Km 05 - Caixa Postal 05 - CEP 38900-000 - Bambuí - MG
37 3431 4966  - www.ifmg.edu.br

PORTARIA Nº 152 DE 10 DE AGOSTO DE 2020

 

Dispõe sobre a criação do Núcleo
Estratégico de Apoio à Pesquisa
(NEAP) no âmbito do IFMG-
Campus Bambuí.

 

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE MINAS GERAIS (IFMG) – CAMPUS BAMBUÍ, nomeado pela Portaria IFMG nº 1172 de
20/09/2019, publicada no DOU de 23/09/2019, Seção 2, pág.29, e no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Portaria IFMG nº 475, de 06 de abril de 2016, publicada no DOU de 15 de abril de 2016,
Seção 2, pág.17, retificada pela Portaria IFMG nº 805, de 04 de julho de 2016, publicada no DOU de 06
de julho de 2016, Seção 2, pág. 22, e pela Portaria IFMG nº 1078 de 27 de setembro de 2016, publicada no
DOU de 04 de outubro de 2016, Seção 2, pág. 20, RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR as pessoas abaixo relacionadas para compor o Núcleo Estratégico de Apoio à
Pesquisa (NEAP) no âmbito do IFMG-Campus Bambuí.
 

PROFESSOR SIAPE FUNÇÃO SETOR

GABRIEL DE CASTRO
JACQUES 2933903 PRESIDENTE

DIRETORIA DE INOVAÇÃO,
PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃOJESSICA FERREIRA

RODRIGUES 2396114 MEMBRO

ADRIANO GERALDO 1516849 MEMBRO

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS
AGRÁRIAS

CANDICE MARA BERTONHA 3137275 MEMBRO

GABY PATRICIA TERAN
ORTIZ 1467402 MEMBRO

MARCELO LORAN DE
OLIVEIRA FREITAS 1396953 MEMBRO

CLAUDIMAR JUNKER
DUARTE 2336474 MEMBRO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS E

LINGUAGENS

MARCOS ALVES DE FARIAS 1245031 MEMBRO

ROGERIO AMARO 1550800 MEMBRO

Boletim de Serviço Eletrônico em 10/08/2020
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10/08/2020 SEI/IFMG - 0613032 - Portaria

https://sei.ifmg.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=705365&infra_siste… 2/3

GONCALVES

VASSIA CARVALHO SOARES 1810668 MEMBRO

GABRIEL ABILIO DE LIMA
OLIVEIRA 2077055 MEMBRO

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS
GERENCIAIS E HUMANAS

JULIO CESAR BENFENATTI
FERREIRA 1364143 MEMBRO

ROSEMARY PEREIRA COSTA
E BARBOSA 1728131 MEMBRO

VALTER DE MESQUITA 1672651 MEMBRO

CALEBE GIACULI JUNIOR 1060469 MEMBRO

DEPARTAMENTO DE
ENGENHARIA E COMPUTAÇÃO

FLAVIO VASCONCELOS
GODINHO 1226782 MEMBRO

MARCOS ROBERTO RIBEIRO 1745068 MEMBRO

ROBSON SHIGUEAKI
SASAKI 2143776 MEMBRO

 
Art. 2º. Revogar a portaria Nº 54, de 30 de Março de 2017 e suas retificações.
 
Art. 3º. Determinar que esta portaria seja devidamente publicada no Boletim de Serviço Eletrônico do
IFMG - Campus Bambuí.
 
Art. 4º. Determinar que a Coordenadoria de Gestão de Pessoas adote as providências cabíveis à aplicação
desta portaria.
 
Art. 5º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 
 
 

 

Documento assinado eletronicamente por Rafael Bastos Teixeira, Diretor(a) Geral, em 10/08/2020,
às 16:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs
informando o código verificador 0613032 e o código CRC 15B3B69D.

22



10/08/2020 SEI/IFMG - 0613032 - Portaria

https://sei.ifmg.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=705365&infra_siste… 3/3

23209.001970/2020-43 0613032v1

23
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Campus Bambuí

 Faz. Varginha - Rodovia Bambuí/Medeiros - Km 05 - Caixa Postal 05 - CEP 38900-000 - Bambuí - MG
37 3431 4966  - www.ifmg.edu.br

PORTARIA Nº 143 DE 13 DE JULHO DE 2021

 

Atualiza a composição do Colegiado
do curso Técnico em Manutenção
Automotiva, modalidade
Subsequente, no âmbito do IFMG-
Campus Bambuí.

 

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE MINAS GERAIS (IFMG) – CAMPUS BAMBUÍ, nomeado pela Portaria IFMG nº 1172 de
20/09/2019, publicada no DOU de 23/09/2019, Seção 2, pág.29, e no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Portaria IFMG nº 475, de 06 de abril de 2016, publicada no DOU de 15 de abril de 2016,
Seção 2, pág.17, retificada pela Portaria IFMG nº 805, de 04 de julho de 2016, publicada no DOU de 06
de julho de 2016, Seção 2, pág. 22, e pela Portaria IFMG nº 1078 de 27 de setembro de 2016, publicada no
DOU de 04 de outubro de 2016, Seção 2, pág. 20, RESOLVE:
Art. 1º. ATUALIZAR a composição do Colegiado do Curso Técnico em Manutenção Automotiva,
modalidade Subsequente, conforme o que se segue:
 
Membros titulares:
Presidente: DEC – Gilberto Augusto Soares (Coordenador)
Docentes:
DEC – Hêner Coelho (Substituto do Presidente)
DEC – Robson Shigueaki Sasaki 
DEC – Rodrigo Caetano Costa
DCGH – Júlio César Benfenatti Ferreira
DCL – Júlio César Santos
TAE:
Alice Goulart da Silva
Discentes:
Alex Maurício de Oliveira
Bruno Garcia de Melo
 
Membros suplentes:
Docentes:

Boletim de Serviço Eletrônico em 14/07/2021 
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DEC – Rodrigo Herman da Silva
DCGH – Myriam Angélica Dornelas
DCL – João Henrique Rodrigues
TAE:
Flaviane Ribeiro da Costa
Discente:
Henrique Ferreira Santos
 
Art. 2º. Determinar que esta portaria seja devidamente publicada no Boletim de Serviço Eletrônico do
IFMG - Campus Bambuí.
 
Art. 3º. Determinar que a Coordenadoria de Gestão de Pessoas adote as providências cabíveis à aplicação
desta portaria, se aplicável.
 
Art. 4º. Revogar a Portaria nº 247/2020.
 
Art. 5º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Documento assinado eletronicamente por Rafael Bastos Teixeira, Diretor(a) Geral, em 13/07/2021,
às 17:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs
informando o código verificador 0896016 e o código CRC A9C27000.

23209.002521/2021-01 0896016v1
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Campus Bambuí

 Faz. Varginha - Rodovia Bambuí/Medeiros - Km 05 - Caixa Postal 05 - CEP 38900-000 - Bambuí - MG
37 3431 4966  - www.ifmg.edu.br

PORTARIA Nº 101 DE 19 DE MAIO DE 2021

 

Dispõe sobre alteração
da composição de
Colegiado de Curso no
âmbito do
IFMG-Campus Bambuí.

 
O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS (IFMG) – CAMPUS BAMBUÍ, nomeado pela
Portaria IFMG nº 1172 de 20/09/2019, publicada no DOU de 23/09/2019, Seção 2,
pág.29, e no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria IFMG nº 475,
de 06 de abril de 2016, publicada no DOU de 15 de abril de 2016, Seção 2, pág.17,
retificada pela Portaria IFMG nº 805, de 04 de julho de 2016, publicada no DOU de
06 de julho de 2016, Seção 2, pág. 22, e pela Portaria IFMG nº 1078 de 27 de
setembro de 2016, publicada no DOU de 04 de outubro de 2016, Seção 2, pág. 20,
RESOLVE:

 

Art. 1º ATUALIZAR a composição do Colegiado do Curso Técnico em Manutenção
Automotiva, modalidade Integrado ao Ensino Médio, conforme o que se segue:

 

Membros titulares: 

Presidente: 

DEC – Carlos Renato Nolli (Coordenador)

Docentes: 

DEC - Talles Barbosa Portilho (Substituto do Presidente) 

DEC – Alexandre Moura Giarola

DEC – Diogo Santos Campos 

DEC – Hêner Coelho 

Boletim de Serviço Eletrônico em
20/05/2021

Portaria 101 (0845940)         SEI 23209.001784/2021-95 / pg. 1
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DEC – Rodrigo Caetano Costa 

DEC – Rodrigo Herman da Silva 

DCGH – Júlio César Benfenatti Ferreira 

DCL – Júlio César dos Santos 

TAE: 

Mariângela de Faria 

Discentes: 

Quézia Vitoria de Oliveira

Vinícius Moreira Camargos do Couto

 

Membros suplentes: 

Docentes: 

DEC – Robson Shigueaki Sasaki 

DCGH – Rafael Vieira Ambar

DCL – João Henrique Rodrigues 

TAE: 

Alice Goulart da Silva 

Discentes: 

Luiz Fabiano Martins dos Santos

 

Art. 2º. Determinar que esta portaria seja devidamente publicada no Boletim de
Serviço Eletrônico do IFMG - Campus Bambuí.

 

Art. 3º. Determinar que a Coordenadoria de Gestão de Pessoas adote as
providências cabíveis à aplicação desta portaria.

 

Art. 4. Revogar a Portaria nº 12/2020. 

 

Art. 5º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Portaria 101 (0845940)         SEI 23209.001784/2021-95 / pg. 2
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Documento assinado eletronicamente por Rafael Bastos Teixeira,
Diretor(a) Geral, em 19/05/2021, às 08:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs informando o código verificador
0845940 e o código CRC A7925310.

23209.001784/2021-95 0845940v1

Portaria 101 (0845940)         SEI 23209.001784/2021-95 / pg. 3
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Campus Bambuí

 Faz. Varginha - Rodovia Bambuí/Medeiros - Km 05 - Caixa Postal 05 - CEP 38900-000 - Bambuí - MG
37 3431 4966  - www.ifmg.edu.br

PORTARIA Nº 254 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2020

Atualiza  composição  do  Colegiado  e  do  Núcleo
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RESUMO: 
 
 Robôs autônomos têm sido utilizados em diversas aplicações para melhorar a qualidade dos 
processos, aumentar a produtividade e melhorar a qualidade de vida das pessoas evitando trabalhos em 
locais inóspitos e de difícil acesso, ou até mesmo cotidianos e repetitivos, podendo realizar tarefas de forma 
contínua e consistente com repetibilidade. O uso de tecnologias advindas da robótica voltadas para a 
agricultura é algo relativamente recente, já que existem relatos da utilização de robôs em estufas há cerca de 
20 anos. Na horticultura, por exemplo, robôs foram utilizados para a colheita de citrinos e maçãs. A produção 
de alho no estado de Minas Gerais representou cerca de 36,9% de toda a produção no Brasil em 2016, e foi 
considerada pela ANAPA como a região que mais produziu alho no país em 2018. O processo de produção 
de alho ainda é em grande parte manual, tendo como consequências uma grande necessidade de mão de 
obra e a submissão de trabalhadores a más condições de ergonomia na realização do plantio. Com base nos 
problemas encontrados, uma nova implementação robótica foi construída após uma profunda revisão 
bibliográfica, que teve como foco verificar o estado da técnica usada nas áreas de construção de robôs 
autônomos e mecanismos para plantio de alho. Para tal implementação, foi desenvolvido um modelo 
tridimensional que permitiu averiguar detalhadamente diversas formas de montagem utilizando materiais 
disponíveis no comércio local e de baixo custo, antes mesmo da efetiva construção, o que possibilitou o 
refinamento do projeto evitando erros e desperdício de tempo e material. Durante o processo de construção 
percebeu-se a necessidade de pequenas alterações do projeto mecânico original, o mesmo ocorreu com o 
projeto eletrônico e ambos funcionaram satisfatoriamente, dentro das expectativas da atual fase do projeto. 
Este projeto está sendo conduzido em um processo de melhoria contínua, onde cada novo teste gera novos 
requisitos para a reformulação do mesmo. Na etapa final este robô será submetido a um teste real de plantio, 
e como resultado principal espera-se ter o projeto mecânico e eletrônico consolidado. 
 
Palavras-chave: Robótica. Agricultura. Plantio de alho. 
 
INTRODUÇÃO: 
 

A produção de alho tem grande relevância no cenário agrícola de Minas Gerais. De acordo com a 
CONAB, em 2016 o estado representou 36,9% de toda a produção de alho no Brasil. Em 2018, segundo a 
ANAPA, Minas Gerais era a região que mais produzia alho no país, com aproximadamente 4,5 mil hectares 
plantados. O processo de produção de alho ainda é em grande parte manual, como consequência há uma 
grande necessidade de mão de obra e os trabalhadores precisam se submeter a má postura para que 
consigam realizar o plantio. Ao longo do tempo, a má postura pode trazer sérias consequências para a saúde 
do trabalhador. De acordo com Dos Santos (2016), fatores como uma jornada de trabalho excessiva, 
desrespeito a questões ergonômicas, má postura e estresse formam um conjunto nocivo em diversas 
atividades profissionais. A robótica aplicada às técnicas agrícolas tem grande potencial para melhorar a 
produtividade do trabalho no campo, seja de forma assistida ou autônoma. Além disso, pode poupar os 
trabalhadores de realizar tarefas repetitivas e com baixa ergonomia. 

A Robótica e os Sistemas Autônomos ao longo dos anos vêm transformando os processos industriais, 
aumentando a produtividade e a qualidade dos processos, mas a aplicação dessas tecnologias na agricultura 
é relativamente recente. Segundo Hackenhaar (2014) nos últimos 20 anos a robótica na agricultura vem sendo 
utilizada em ambientes como estufas de horticultura. Estudos vêm sendo feitos para desenvolver 
colheitadeiras autônomas de tomate cereja, pepino, cogumelos, e outras frutas. Além disso, robôs foram 
utilizados para a colheita de citrinos e maçãs. 
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A nova geração de robôs leves, com pneus de baixa pressão, revolverá o volume mínimo de 
solo para permitir a acomodação das sementes. Estas por sua vez serão precisamente 
semeadas de acordo com os níveis de umidade do solo. Seus movimentos serão controlados 
por software específicos - SAFAR (Arquitetura de Software para Robôs Agrícolas), e as rotas 
serão planejadas por meio de Google Earth. Os robôs ainda serão capazes de colheita 
seletiva, permitindo aos agricultores obter uma maior qualidade de corte, enquanto as plantas 
que ainda necessitam de tempo para crescer, são deixados no campo (HACKENHAAR, 2014, 
p. 122). 

 
Muitos processos tradicionalmente empregados envolvem grande necessidade de mão de obra ou 

maquinário pesado em sua realização. A aplicação da robótica nos processos agrícolas se apresenta como 
uma opção intermediária voltada aos produtores de médio porte, e com a redução do custo poderá atender 
até mesmo produtores de pequeno porte. Essas tecnologias terão maior impacto no setor Agroalimentar, 
tendo como foco a produção de alimentos desde a fazenda até a prateleira dos varejos (DUCKETT, Tom et 
al, 2018). 

De acordo com Resende et. al. (2004) o plantio do alho depende de vários fatores para que ocorra 
com sucesso. Resende et. al. (2004) cita que o preparo do solo e a escolha deste é essencial para uma boa 
cultivação do alho, de acordo com ele, um terreno ótimo deve conter solo leve, de textura média, ricos em 
matéria orgânica, planos ou ligeiramente inclinados facilitando o preparo do terreno. Para fazer o preparo do 
solo, Resende et. al. (2004) aconselha realizar uma aração com profundidade mínima de 20 cm, essa aração 
deve ser feita cerca de 45 a 60 dias antes do plantio do alho. No plantio do bulbilho é indicado por Resende 
et. al. (2004) um espaçamento de 20 a 30 cm entre as fileiras do campo, e 7 a 10 cm de cada bulbilho e uma 
profundidade de 2 a 3 cm. Segundo Borrero Guerrero (2017) o deslocamento adequado de um robô móvel 
entre as fileiras de uma cultura agrícola implica numa apropriada configuração estrutural do veículo, é preciso 
também considerar a detecção das filas de plantas ou árvores, bem como o desenvolvimento de um sistema 
de controle de locomoção.  

Visando implementar novas tecnologias voltadas à melhoria no processo de plantio de alho com foco 
no produtor de médio porte, este trabalho tem como objetivo desenvolver um robô para plantio de alho que 
possa funcionar de forma autônoma ou assistida. Com isso pretende-se avaliar técnicas de construção de 
robôs de baixo custo que tenham potencial para melhorar as condições de trabalho do agricultor, além de 
explorar possíveis melhorias em relação à produtividade do processo. 
 
METODOLOGIA: 
 

Após uma profunda revisão bibliográfica, o primeiro objetivo a ser alcançado foi a modelagem 3D do 
protótipo, para facilitar a visualização do projeto como um todo. No processo de modelagem foi usado o 
software SolidWorks, onde foram feitas todas as peças em tamanho real, começando pelo chassi onde seriam 
encaixadas as outras peças do modelo. Todas as peças foram modeladas pensando em facilitar sua 
construção e reduzir o custo final do projeto, utilizando principalmente materiais de baixo custo e disponíveis 
no comércio local. 

Dentre as peças modeladas destaca-se a esteira usada na locomoção do protótipo, onde foi proposta 
uma maneira única de construção utilizando correntes de motocicleta, braçadeiras artesanais, parafusos e 
tiras cortadas de pneu de carro. A construção da esteira consiste em posicionar as braçadeiras nas partes 
internas dos elos da corrente de moto (com um espaçamento entre elas, para que a esteira se movimente 
corretamente) e então fixá-las nas tiras de pneu usando parafusos ao longo de toda a extensão da corrente 
usada (Figura 01). 

No modelo 3D também foram usadas outras peças, tais como um gerador movido a gasolina, motores 
de para brisa de automóvel, motor de passo, etc. Usando como base o modelo 3D, foi iniciado então o 
processo de construção do protótipo. Primeiramente foi construída toda a estrutura mecânica do robô, onde 
foram usadas ferramentas e equipamentos básicos (máquina de solda inversora, serra circular, mini torno 
adquirido com recursos do projeto, além de uma furadeira de bancada) e materiais reaproveitados de carros, 
motocicletas e outras estruturas metálicas (Figura 02). 
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Figura 01 - Modelagem da esteira do protótipo        Figura 02 - Construção da estrutura mecânica 

Assim que a construção da estrutura mecânica foi finalizada, foi iniciada a construção da parte elétrica 
do protótipo e em paralelo também foi construído o mecanismo semeador, que consiste em um motor de 
passo que sobe e desce um eixo fixado à uma cunha que abre o solo e um recipiente que armazena os 
bulbilhos de alho e possui em seu interior uma corrente de motocicleta com pás fixadas à ela que funcionam 
como um elevador, conduzindo os bulbilhos até o ponto em que caem em um duto metálico e são direcionados 
ao solo (Figuras 05 e 06). Foi usado um gerador de tensão alternada 110V para fornecer energia a uma fonte 
de corrente contínua que fornece 12V aos demais componentes eletrônicos do protótipo. Também foi 
confeccionada uma placa eletrônica para unir alguns dos componentes utilizados e facilitar a troca de dados 
entre eles. No processo de confecção foi usada uma CNC para gravar o desenho do circuito na placa de 
fenolite (Figura 03). Ao todo, neste projeto foram usados os seguintes componentes eletrônicos:  

● 4 módulos de ponte H; 
● 2 microcontroladores (1 arduino pro micro e um ESP32); 
● 1 módulo GPS; 
● 1 módulo magnetômetro; 
● 1 módulo acelerômetro; 
● 3 sensores indutivos; 
● 1 sensor ultrassônico; 
● 4 motores de para brisa de automóvel; 
● 1 motor de vidro elétrico de automóvel; 
● 1 fonte de corrente contínua 12V; 
● 1 gerador de corrente alternada 110V; 
● 1 motor de passo. 

Com exceção dos módulos de ponte H, motores e sensores indutivos e ultrassônico, todos os outros 
componentes foram soldados à placa confeccionada e montados em um painel construído dentro de uma 
caixa plástica (Figura 04). Dentro da caixa foi colocada também a fonte de corrente contínua responsável por 
fornecer energia a todos os demais componentes eletrônicos do protótipo. 
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Figura 03 - Confecção da placa na CNC  Figura 04 - Montagem do painel elétrico 

Ao final do processo de construção da parte elétrica, o protótipo foi testado como um todo, tanto suas 
estruturas mecânicas quanto o funcionamento dos motores, sensores e demais dispositivos eletrônicos. 
Foram feitos testes de resistência da estrutura mecânica, testes de torque e corrente dos motores, testes de 
eficácia do mecanismo semeador e testes de funcionamento dos sensores. Na Tabela 01 estão listadas 
algumas especificações dos motores utilizados (não foram encontrados dados a respeito da temperatura de 
trabalho dos motores). Logo após os testes, foi iniciada a implementação do software de controle cuja função 
é integrar o funcionamento de todas as estruturas e dispositivos presentes no protótipo, interpretando os 
resultados obtidos das leituras dos sensores e fazendo o acionamento correto dos mecanismos nos 
momentos necessários. 

Torque nominal 8.82 Nm 

Corrente máxima 12A 

Tensão de alimentação 12V 

Tabela 01 - Especificações dos motores 

 

      Figura 05 - Mecanismo semeador de bulbilhos       Figura 06 - Primeira versão do protótipo 

Foi utilizada a IDE Arduíno na implementação deste software, a sintaxe da linguagem usada nessa 
IDE se assemelha bastante à das linguagens C e C++. A interface gráfica de controle desenvolvida para 
smartphones Android foi criada no software MIT AppInventor (disponível em: https://appinventor.mit.edu/) e 
se comunica com o robô através da interface Bluetooth do microcontrolador ESP32. 

 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES:  
 
 Com a construção deste protótipo foi observado que apesar de ainda haver necessidade de 
melhorias, nos testes em campo a estrutura mecânica como um todo, principalmente as esteiras de 
locomoção se mostraram robustas e eficientes na tarefa de locomover o robô pelo solo. Além disso, o custo 
de construção foi relativamente baixo, visto que em sua maioria foram usados materiais de fácil acesso como 
correias e correntes de motocicletas, motores de parabrisa veicular entre outras estruturas. Os motores de 
parabrisa utilizados se mostraram capazes de movimentar o robô a uma velocidade de aproximadamente 2 
metros por segundo (sem carga), com consumo médio de corrente de 10A por motor.  

O mecanismo semeador se mostrou eficaz na tarefa de conduzir os bulbilhos até o duto metálico que 
os direciona ao solo, e através desse sistema é possível controlar a taxa de plantio por meio do software. Na 
etapa final do projeto o robô será testado em um canteiro onde será verificada sua capacidade  de abrir sulcos 
no solo, e será avaliada a quantidade de energia necessária para realizar o processo de plantio. 
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CONCLUSÕES:  
 

O trabalho foi realizado de forma bastante satisfatória tanto no que se refere aos objetivos 
previamente estabelecidos quanto no ganho de conhecimento para a equipe envolvida, principalmente para 
os alunos da Engenharia de Computação envolvidos que puderam aplicar na prática diversos conhecimentos 
adquiridos ao longo do curso, além de poder desenvolver novas habilidades como modelagem 3D de 
mecanismos, elementos de máquinas e projeto de produtos. 

 
Espera-se com a conclusão deste trabalho que novas melhorias sejam implementadas de forma que 

o projeto desenvolvido possa ser utilizado como prova de conceito e base para futuros projetos. 
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Resumo  

É crescente o uso de sistemas remotos para aplicação de agrotóxicos, entretanto, observa-se a carência de estudos 

relacionados ao tema. O presente trabalho teve como objetivo desenvolver e avaliar uma aeronave remotamente 

pilotada (RPA) para a aplicação de agrotóxicos. Inicialmente, projetou-se a RPA, e construiu-se com poliestireno 

extrudado de 5 mm e isopor t7. Após a construção da RPA foi instalado um sistema de pulverização hidráulica 

constituído de bomba hidráulica; Tanque com capacidade de 0,350 L e pontas Jacto®, cone vazio, modelo JD12P. 

Posteriormente, realizaram-se testes de eficiência de aplicação. Montou-se um experimento, em condições de 

laboratório, em delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial (3x7), três alturas de voos (1,0; 2,0 e 3,0 

m) e sete posições de etiquetas hidrossensíveis no solo (-1,5; -1,0; -0,5; 0,0; +0,5; +1,0 +1,5 m). O pulverizador foi 

previamente aferido quanto a vazão de líquido e velocidade do voo, o qual apresentaram valores de 0,160 L min -1 por 

ponta e velocidade do voo de 20 km h-1, respectivamente. As pulverizações foram realizadas nas referidas alturas, na 

posição 0,0. A referência com sinal negativo trata-se da deposição a esquerda do sentido de deslocamento e sinais 

positivo deposição a direita do sentido de deslocamento. Após as pulverizações, as etiquetas foram digitalizadas e 

submetidas a análise. A RPA apresentou melhor características de deposição no alvo, quando operou na altura de voo 

de 1 m. O sistema possibilita aplicação em áreas localizadas principalmente em plantas perenes de elevado porte. 

Palavras-chave: RPA; Altura de voo; Etiquetas hidrossensíveis. 

 

Abstract  

The use of remote systems for the application of pesticides is growing, however, there is a lack of studies related to 

the subject. The present work aimed to develop and evaluate a remotely piloted aircraft (RPA) for the application of 

pesticides. Initially, the RPA was designed, and it was built with 5 mm extruded polystyrene and t7 Styrofoam. After 

the construction of the RPA, a hydraulic spraying system consisting of a hydraulic pump was installed; Tank with 

capacity of 0.350 L and Jacto® spray nozzles, empty cone, model JD12P. Subsequently, application efficiency tests 

were carried out. An experiment was set up, under laboratory conditions, in a completely randomized design, in a 

factorial scheme (3x7), three flight heights (1.0, 2.0 and 3.0 m) and seven positions of water sensitive papers in the 

soil ( -1.5; -1.0; -0.5; 0.0; +0.5; +1.0 +1.5 m). The sprayer was previously checked for liquid flow and flight speed, 

which presented values of 0.160 L min-1 per spray nozzle and flight speed of 20 km h-1, respectively. The sprays were 

carried out at these heights, at the 0.0 position. The reference with a negative sign refers to the left-hand position of 

the travel direction and the positive signs to the right-hand position of the travel direction. After spraying, the tags 

were scanned and submitted for analysis. The RPA showed better target deposition characteristics when operated at a 

flight height of 1 m. The system allows application in areas located mainly in large perennial plants. 

Keywords: RPA; Flight heights; Water sensitive papers. 

. 

Resumen  

El uso de sistemas remotos para la aplicación de pesticidas es cada vez mayor, sin embargo, hay una falta de estudios 

relacionados con el tema. El presente trabajo tuvo como objetivo desarrollar y evaluar una aeronave pilotada a 

distancia (RPA) para la aplicación de pesticidas. Inicialmente, se diseñó el RPA y se construyó con poliestireno 

extruido de 5 mm y espuma de poliestireno t7. Después de la construcción de la RPA, se instaló un sistema de 

pulverización hidráulico que consta de una bomba hidráulica; Depósito con capacidad de 0.350 L y boquillas de 
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difusión Jacto®, cono hueco, modelo JD12P. Posteriormente, se llevaron a cabo pruebas de eficiencia de la 

aplicación. Se montó un experimento, en condiciones de laboratorio, en un diseño completamente aleatorizado, en un 

esquema factorial (3x7), tres alturas de vuelo (1.0, 2.0 y 3.0 m) y siete posiciones de papel sensible al agua en el suelo 

(-1.5; -1.0; -0.5; 0.0; +0.5; +1.0 +1.5 m). El boquillas de difusión fue previamente revisado para flujo de líquido y 

velocidad de vuelo, los cuales presentaron valores de 0.160 L min-1 por boquilla y velocidad de vuelo de 20 km h-1, 

respectivamente. Las pulverizaciones se realizaron a estas alturas, en la posición 0.0. La referencia con un signo 

negativo se refiere a la posición a la izquierda del sentido de la marcha y los signos positivos a la posición a la derecha 

del sentido de la marcha. Después de la pulverización, las etiquetas se escanearon y se enviaron para su análisis. El 

RPA mostró mejores características de deposición del objetivo cuando se opera a una altura de vuelo de 1 m. El 

sistema permite su aplicación en áreas ubicadas principalmente en grandes plantas perennes. 

Palabras clave: RPA; Altura de vuelo; Papel sensible al agua. 

 

1. Introdução  

Os agrotóxicos são utilizados para combater pragas, doenças e plantas daninhas. A ferramenta mais utilizada para 

proteger as lavouras dos ataques de patógenos e insetos, de forma rápida, tem sido a aplicação de produtos fitossanitários, por 

meio da pulverização (Ferreira et al., 2013). Existem diversas formas para realizar a aplicação de agrotóxicos, desde 

equipamentos costais manuais até equipamentos aéreos. Essa variação pode ocorrer devido ao tamanho da área, características 

da cultura e do alvo a ser atingido. 

As máquinas agrícolas estão em constante evolução, e, atualmente, na era da “Agricultura 4.0” as transformações 

digitais e a tecnologia aparecem no setor agrícola de várias formas. Entre as ferramentas e tecnologias, encontram-se as 

Aeronaves Remotamente Pilotadas (RPAs). De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), RPA é aquela em 

que o piloto não está a bordo, mas controla a aeronave remotamente por meio de uma interface (computador, simulador, 

dispositivo digital, controle remoto, etc). 

O Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola (Sindag, 2017) relata que os drones serão substitutos de boa 

parte dos aparelhos de pulverização, trazendo precisão e segurança na operação. Diversas vantagens podem ser atribuídas ao 

uso de RPAs na agricultura. Verger et al. (2014) e Gao et al. (2018), relatam o baixo custo financeiro e alta flexibilidade. 

Ainda as RPAs permitem aplicação em áreas de difícil acesso, áreas muito íngremes ou com obstáculos onde os demais 

pulverizadores não conseguem operar. O drone também permite realizar aplicações em taxas variáveis ou localizadas somente 

na área de interesse, consequentemente há uma economia de produto (Luchetti, 2019). Ainda, como vantagem, Assaiante et al. 

(2020) relatam que além da pulverização, as RPAs podem-se realizar o mapeamento de pontos de irrigação, estimativa de áreas 

com erosão do solo, focos de incêndio, exploração de áreas de difícil acesso e áreas para abertura de estradas. 

Embora haja diversos trabalhos e estudos demonstrando as vantagens da aplicação via RPAs, em outros países, no 

Brasil observa-se uma carência de estudos em relação ao tema. Entretanto, o número de prestadores de serviço e usuários tem 

crescido de forma exponencial. Sendo assim, esse trabalho teve a finalidade de desenvolver e avaliar uma RPA para a 

aplicação de agrotóxicos. 

 

2. Metodologia 

O trabalho foi desenvolvido no Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Bambuí, Bambuí – MG, nas dependências 

do Laboratório de Mecânica Agrícola. No desenvolvimento da pesquisa, empregou-se a metodologia cientifica estabelecida 

por Koche (2011). 

 Para dar início ao desenvolvimento da aeronave remotamente pilotada (RPA), projetou-se um aeromodelo com 

características de voar a baixas altitudes, baixa velocidade e com boa capacidade para transportar carga. Foi projetado um 

aeromodelo asa alta, com envergadura de 1.200 mm, comprimento de 900 mm, e a fuselagem com 75% do tamanho da 

envergadura. 
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A fuselagem da RPA foi construída em uma chapa de poliestireno extrudado com espessura de 5 mm, mais conhecido 

como depron. Após o projeto da RPA, foi transferido para a chapa e realizado os cortes (Figura 1). 

 

Figura 1. Cortes em poliestireno extrudado para confecção da fuselagem da RPA. 

 

Fonte: Autores. 

 

O estabilizador vertical, e o horizontal juntamente com o leme e o profundor também foram construídos em 

poliestireno extrudado.  

Para montar a fuselagem central do avião, utilizou-se adesivo termoplástico para união das peças. Após coladas, todas 

as bordas foram lixadas para obter melhor acabamento e também a fim de se evitar arrasto durante os voos. Varetas de fibra de 

vidro foram colocadas para servirem de apoio para a fixação da asa. 

A construção da asa da RPA foi realizada utilizando-se como material principal Isopor T7, um material com alta 

densidade e baixo peso (D = 32,5 kg m-3). Para aumentar a resistência da asa foram instaladas duas varetas de fibra de vidro na 

parte superior e inferior. Essas varetas foram instaladas paralelas umas às outras, evitando a torção e a flambagem da asa. 

Para maior proteção e acabamento estético revestiu-se totalmente a RPA com fita adesiva na cor vermelha, 

aumentando a visibilidade, facilitando o controle visual durante os voos e também a fim de evitar arrasto. Posteriormente, 

todas as partes foram unidas e coladas com adesivo termoplástico. Por fim foi feito a instalação do trem de pouso e a fixação 

da asa na RPA. 

Para o controle da RPA, foi utilizado um sistema de rádio controle. Utilizou-se um rádio transmissor (marca 

Turnigy®, modelo 9x com frequência de 2.4 GHz). No interior da aeronave foi instalado um receptor compatível com o 

transmissor, o mesmo recebe o sinal e transmite para as diversas partes eletrônicas da RPA. O sistema de controle remoto 

instalado possui um alcance de 1.500m, e além de controlar e operar a RPA, pode-se acionar remotamente todo o sistema de 

pulverização. Também, foi instalado um GNSS (marca Bryton, modelo 530) para medir a velocidade média de deslocamento. 

Para a movimentação da RPA, foi instalado um sistema eletromecânico. Utilizou-se quatro servomotores, sendo que 

dois deles foram instalados na asa, movimentando-se os ailerons e os outros dois foram instalados nos estabilizadores vertical e 

horizontal, um servomotor ligado ao profundor e outro ligado ao leme. 

O sistema propulsor instalado foi um motor Brushless (marca Turnigy, modelo 3536 de 1.450 kV). Para variar a 

aceleração, foi diretamente ligado ao motor um controlador eletrônico de velocidade de 60 A. No motor foi instalado uma 

hélice com especificação técnica de 10x6, que apresentou 10 polegadas de comprimento e 6mm de passo. 

Para o sistema de pulverização, foi instalado um tanque com capacidade de 0,350 L e para pressurizar o líquido, 

utilizou-se uma bomba hidráulica (marca CFACIL, modelo Robótica com vazão de 120 L h-1, 12V). A barra de pulverização 
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utilizada na RPA (marca Jacto®, com 500 mm de comprimento) foi dotada de duas pontas de pulverização hidráulica (marca 

Jacto®, modelo JD 12P), uma ponta em cada extremidade da barra. O acionamento do sistema de pulverização foi realizado 

pelo rádio controle. 

Após o desenvolvimento da aeronave, prosseguiram-se as avaliações da pulverização. Para avaliar a faixa útil e 

qualidade da pulverização da RPA, montou-se um experimento, em condições de laboratório, realizando-se aplicações de água 

em papéis hidrossensíveis. Durante o experimento, isolou e monitorou o tráfego de pessoas e veículos em um raio lateral de no 

mínimo 50 m do local. A aeronave operou a altura máxima de 20 m do solo e sempre visível ao operador.  

Na avaliação da faixa útil de aplicação, montou-se um experimento em delineamento inteiramente casualizado, em 

esquema fatorial (3x7), três alturas de voo (1,0; 2,0 e 3,0 m) e 7 etiquetas distribuídas horizontalmente a direção do voo, 

espaçadas entre si de 0,50 m (-1,5; 1,0; -0,5; 0,0; +0,5; +1,0 +1,5m), totalizando uma faixa de avaliação de 3 m (Figura 2). 

Todo o procedimento foi repetido por quatro vezes, totalizando 84 unidades amostrais.  

 

Figura 2. Avaliação da qualidade da aplicação. 

 

Fonte: Autores. 
 

As pulverizações foram realizadas tomando-se como referência a posição central da faixa de avaliação (0,0). 

Padronizou-se o sinal negativo e positivo as etiquetas posicionadas ao lado esquerdo e direito, respectivamente, do sentido do 

voo. 

A velocidade média de deslocamento da RPA durante as avaliações foi de 20 km h-1. As pontas de pulverização 

apresentaram vazão média de líquido de 0,160 L min-1. A temperatura do ar no momento da pulverização foi de 25 ºC, 

umidade relativa de 45% e velocidade do vento de 12 km h-1. A RPA foi controlada remotamente de forma manual, e, para 

aplicação na altura correta, foi colocado uma baliza, ao lado das etiquetas (Figura 3A). Sob o solo foi colocado uma barra de 

alumínio com a posição exata das etiquetas (Figura 3B). Em seguida, realizaram-se as pulverizações (Figuras 3C e 3D). 
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Figura 3. Avaliação da deposição de gotas sob o alvo. (A) Baliza para referência da altura de voo da pulverização; (B) Papéis 

hidrossensíveis; (C) RPA e (D) Papel hidrossensível após a aplicação. 

  

(A) (B) 

  

  

(C) (D) 

Fonte: Autores. 
 

Após as pulverizações, as etiquetas foram devidamente identificadas quanto a posição da etiqueta, a altura da 

pulverização e a repetição da pulverização. 

As etiquetas foram fotografadas e analisadas com o auxílio do software para análise de imagens ImageTool 3.0®. 

Determinaram-se os parâmetros técnicos da pulverização (DMV; densidade de gotas; porcentagem de cobertura do alvo e 

índice SPAN). Os dados foram submetidos a análise estatística, teste F da análise de variância (ANOVA), e, quando 

significativo (P<0,05) as médias foram comparadas pelo teste de Tukey. As análises estatísticas foram realizadas por meio do 

software Sisvar® v.5.3. 

 

3. Resultados e Discussão  

A RPA desenvolvida apresentou estabilidade, baixo custo de fabricação, e possibilidade de realizar as pulverizações 

no alvo. Na avaliação dos parâmetros técnicos da pulverização, quanto ao parâmetro DMV, constataram-se diâmetros de gotas 

variando entre 53 e 363 μm e houve a tendência de gotas maiores serem depositadas nas etiquetas centrais, reduzindo-se o 

valor deste parâmetro nas extremidades da faixa avaliada (Tabela 1). 
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Tabela 1. Diâmetro da mediana volumétrica (DMV) das gotas de pulverização em diferentes alturas de voo. 

Altura (m) 
Posição da etiqueta (m) 

-1,50 -1,00 -0,50 0,0 +0,50 +1,00 +1,50 

1 77 Aa 104 Aa 157 Aab 328 Ab 302 Ab 168 Aab 57 Aa 

2 227 Bab 273 Bb 304 ABb 231 Aab 204 ABab 53 Aa 57 Aa 

3 252 Bbc 354 Bc 363 Bc 249 Aabc 64 Bab 59 Aa 69 Aab 

Médias seguidas por uma mesma letra, maiúscula na coluna e minúscula na linha, não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo teste de 

Tukey. Fonte: Autores. 

 

O tamanho de gotas na pulverização de agrotóxicos é um dos parâmetros mais importantes a ser avaliado, uma vez 

que determina o potencial risco de deriva, potencial risco de perdas por escorrimento, porcentagem de cobertura do alvo e a 

densidade de gotas. Quanto a variabilidade no diâmetro das gotas ao longo da faixa de pulverização avaliada, podem ter sido 

ocasionadas pelo vento lateral presente no momento da pulverização, ocasionando o arraste das gotas menores para as 

extremidades. Ainda, gotas maiores, existe a menor influência meteorológicas no momento da deposição da gota (Sasaki et al., 

2016). Costa et al. (2007) relatam que gotas muito finas e finas propiciam maior cobertura do alvo, mas tendem a ser levadas 

facilmente pelo vento (deriva). Massola et al. (2018) relatam que espectro de gotas e a uniformidade de distribuição 

volumétrica são parâmetros importantes na seleção da ponta de pulverização. 

Com relação à porcentagem de cobertura do alvo, observou-se que a deposição variou entre 0,0 e 3,6%. Na altura de 1 

m, houve maior deposição ao centro da faixa avaliada e na extremidade da faixa (-1,5 e +1,5) a porcentagem de cobertura do 

alvo foi de 0%. Nas alturas de 2 e 3 m, houve maior variabilidade nas deposições das gotas (Tabela 2).  

 

Tabela 2. Porcentagem de cobertura de gotas pulverizadas pela RPA em diversas alturas de voo. 

Altura (m) 
Posição da etiqueta (m) 

-1,50 -1,00 -0,50 0,0 +0,50 +1,00 +1,50 

1 0,0 Aa 0,2 Aa 0,8 Aa 3,6 Ab 2,7 Ab 0,1 Aa 0,0 Aa 

2 0,9 ABab 1,3 Aab 1,8 Ab 0,7 Bab 0,2 Bab 0,5 Aab 0,0 Aa 

3 1,6 Babc 2,7 Bc 1,8 Abc 0,3 Bab 0,0 Ba 0,0 Aa 0,0 Aa 

Médias seguidas por uma mesma letra, maiúscula na coluna e minúscula na linha, não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo teste de 

Tukey. Fonte: Autores. 

 

De acordo com os resultados quanto a porcentagem de cobertura do alvo, embora utilizou-se pontas com perfil do tipo 

cone vazio, na altura de voo de 1 m, observou-se que o perfil de distribuição das gotas foi semelhante ao perfil do tipo leque, 

conforme descrito por Maciel et al. (2017), o perfil tipo leque ocorre maiores porcentagens do volume no centro do perfil. No 

presente ensaio, ocorreram maiores deposições ao centro da faixa, e reduzindo a deposição na extremidade. Empregando-se a 

pulverização por meio da RPA, pode ter ocorrido influência da turbulência do ar, ocasionado pela hélice da RPA, velocidade 

de deslocamento e altura de voo acarretando em maiores deposições no centro da faixa avaliada. Kullmann et al. (2020) 

avaliaram a uniformidade de distribuição volumétrica de pontas de pulverização hidráulica com assistência de ar a barra, e 

constataram que a distribuição é influenciada pelo vento ambiente e vento assistente. Nas alturas de voo de 2 e 3 m, houve 

maior variabilidade e não foi possível constatar nenhum perfil de deposição.   

No presente experimento, a melhor altura de voo foi a 1 m, que proporcionou melhor uniformidade de distribuição de 

gotas. Para realizar o planejamento da pulverização, recomenda-se realizar simulações de sobreposições entre as passadas, 

obtendo-se assim a uniformidade de distribuição das gotas. 
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A porcentagem de cobertura das gotas pulverizadas é um parâmetro muito importante para saber a deposição das 

gotas e avaliar a qualidade da aplicação. Ahmad et al. (2020) em um experimento, empregando-se um veículo aéreo não 

tripulado, relatam porcentagens de cobertura de 36,19% em seu trabalho, porém empregaram-se um maior volume de calda, o 

que influenciou diretamente na porcentagem de cobertura. Shan et al. (2021) em aplicações com um veículo aéreo não 

tripulado, também observaram que a porcentagem de cobertura aumentou com o aumento do volume de calda. Com um 

volume de calda de 7,5 L ha-1 em uma velocidade de 10,8 km h-1 apresentaram uma porcentagem de cobertura de 2,7%, já com 

uma vazão de 15 L ha-1 a porcentagem de cobertura chegou a 4,6%. 

Quanto a densidade das gotas depositadas no alvo, os resultados obtidos foram semelhantes a porcentagem de 

cobertura do alvo. Na altura de 1 m houve uma maior densidade de gotas na etiqueta central (0,0 m) reduzindo nas 

extremidades. Nas alturas de voo de 2 e 3 m, ocorreu maior variabilidade na densidade de gotas (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Densidade de gotas proporcionada pela RPA em diversas alturas de voo. 

Altura (m) 
Posição da etiqueta (m) 

-1,50 -1,00 -0,50 0,0 +0,50 +1,00 +1,50 

1 1,9 Aa 5,5 Aab 14,1 Aabc 18,5 Ac 15,1 Abc 2,3 Aab 1,3 Aa 

2 8,5 Aab 8,5 ABab 16,7 Ab 5,7 Bab 3,2 Ba 0,8 Aa 2,1 Aa 

3 20,9 Bb 18,5 Bb 8,1 Aab 2,4 Ba 0,9 Ba 1,6 Aa 2,1 Aa 

Médias seguidas por uma mesma letra, maiúscula na coluna e minúscula na linha, não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo teste de 

Tukey. Fonte: Autores. 

 

Na pulverização de agrotóxico, a densidade de gotas a serem depositadas no alvo, depende do produto a ser aplicado e 

ao alvo a ser atingido. Para alterar a densidade de gotas, deve-se ajustar o espectro de gotas e/ou volume de pulverização. Para 

um determinado volume de pulverização, Viera et al. (2019) relatam que o aumento do DMV está inversamente relacionado 

com o aumento da densidade de gotas no alvo. Nas condições avaliadas, observou-se que a densidade de gotas variou entre 0,9 

e 20,9 gotas cm-2. Houve variações na densidade de gotas de acordo com a altura de voo. Nas alturas de voo de 2 e 3 m, a 

variação ocorreu de forma aleatória. Andrade et al. (2018), avaliaram a aplicação de agrotóxicos por meio de RPA e também 

constataram variações na densidade de gotas de acordo com a altura de voo e tipo de ponta hidráulica. Wen et al. (2018) 

relatam em seu trabalho variações na densidade de gotas pulverizadas e relatam que pode ser causado pela velocidade do vento 

natural durante o experimento. 

Na análise da homogeneidade das gotas, embora houve variações quanto aos valores do índice Span, observou-se que 

não apresentaram diferenças significativas (Tabela 4).   

 

Tabela 4. Índice SPAN. 

Altura (m) 
Posição da etiqueta (m) 

-1,50 -1,00 -0,50 0,0 +0,50 +1,00 +1,50 

1 0,78 Aa 0,6 Aa 0,59 Aa 0,87 Aa 0,69 Aa 0,91 Aa 0,94 Aa 

2 0,56 Aa 0,42 Aa 0,66 Aa 1,71 Aa 0,83 Aa 1,62 Aa 0,80 Aa 

3 0,65 Aa 0,76 Aa 0,83 Aa 2,35 Aa 0,85 Aa 1,25 Aa 0,55 Aa 

Médias seguidas por uma mesma letra, maiúscula na coluna e minúscula na linha, não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo teste de 

Tukey. Fonte: Autores. 

 

O índice Span, representa a uniformidade no tamanho das gotas. O valor do parâmetro, é ideal quando seu valor é 
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zero, porém este valor não é observado nas pontas comerciais devido às mesmas produzirem gotas de tamanhos variados 

(Sasaki et al., 2016). Valores mais próximos de zero, mais homogêneo é o espectro de gotas. No planejamento e execução da 

pulverização de agrotóxicos, recomenda-se associar o tamanho de gotas juntamente com o índice Span. Ahmad et al. (2020) 

obtiveram resultados semelhantes no mesmo parâmetro, comparando as alturas de voo, ambos tiveram pequenas variações. No 

trabalho de Martin et al. (2019), os dados do índice Span variaram em relação ao modelo de pontas hidráulica utilizada. 

Um ajuste aerodinâmico na hélice e fuselagem pode melhorar a distribuição de gotas em ambos os lados e otimizar a 

qualidade da aplicação. As aplicações com gotas muito finas e finas exigem condições meteorológicas mais amenas para 

reduzir a deriva. As gotas produzidas podem ser consideradas seguras para uma aplicação aérea. Para a densidade de gotas, 

cobertura e Span também é possível observar esse efeito. 

O equipamento desenvolvido foi utilizado exclusivamente para a aplicação de agrotóxicos. A RPA desenvolvida 

possui reservatório relativamente pequeno, e recomenda-se a sua utilização principalmente em áreas de pequeno porte, 

aplicações em áreas localizadas, em locais de difícil acesso ou em plantas de elevado porte. Outras adaptações podem ser 

realizadas no equipamento, principalmente com relação a capacidade do tanque, que neste caso deve-se observar as 

características aerodinâmicas da aeronave.  

Além do sistema de pulverização, a RPA pode ser adaptada e utilizada na agricultura, como por exemplo, acoplar um 

sistema de aquisição de imagens para futuras análises e/ou monitoramento de lavouras empregando-se os sistemas remotos. 

Rokhmana (2015) realizou um estudo prévio e demonstrou o potencial uso de RPA para sensoriamento remoto.  

 

4. Conclusões  

A RPA, apresentou resultados satisfatórios com grande potencial para utilização para a aplicação de agrotóxicos. 

A aerodinâmica do projeto influenciou na qualidade da aplicação entre os lados esquerdo e direito da aeronave. 

A RPA possibilita aplicações de agrotóxicos de maneira localizada, em plantas de elevado porte ou local de difícil 

acesso. 

A altura de pulverização que proporcionou melhor qualidade de aplicação foi de 1 metro. 

Em trabalhos futuros, sugere-se o estudo da viabilidade de aumentar a capacidade do tanque da aeronave, deriva em 

condições de campo e validação do sistema proposto em culturas perenes de difícil acesso.  
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