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RESUMO: O Georreferenciamento consiste na identificação da localização de 

pessoas/objetos, dos quais podem ser um radar, um GPS e até mesmo um celular. 

Através do georreferenciamento é possível expandir a comunicação buscando ampliar a 

aproximação das pessoas por locais que costumam freqüentar. O presente trabalho teve 

como objetivo desenvolver um protótipo de aplicativo Android que permita realizar o 

registro da posição das colméias de abelhas usando dispositivo móvel através de 

georreferenciamento, integrado com servidor socket, ERP (Enterprise Resource 

Planning) e banco de dados, que irão fornecer dados das colméias e rotas a serem 

seguidas. Para o desenvolvimento do aplicativo utilizou-se a IDE Android Studio que é 

um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) oficial para o desenvolvimento de 

aplicativos Android e a API do Google maps. Para o armazenamento dos dados utilizou-

se a ferramenta SQLite. Como resultados iniciais, a partir da utilização do aplicativo é 

possível registrar os pontos, a localização dos apiários no mapa, registrar ocorrência que 

consiste em identificar os locais de enxames localizados em áreas urbanas. Ao finalizar o 

trabalho, pretende-se a ampliação do conhecimento sobre georreferenciamento e 

programação para sistema Android, mudança de atitudes do público alvo quando a 

utilização de softwares aplicativos voltados para a apicultura, aumento de consciência 

sobre a importância da apicultura e georreferenciamento obtidos através de aplicativos 

móveis, melhoria de controle eficiente sobre a localização das colméias de abelhas, 

aumento de lucro devido ao controle eficiente das rotas das colméias de abelhas. 
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INTRODUÇÃO  

 
O avanço da tecnologia da informação acarreta mudanças na forma de como a 

sociedade se comunicar, e isso dificilmente irá mudar. Pode-se tirar proveito de 

georreferenciamento para expandir a comunicação buscando ampliar a aproximação das 

pessoas por locais que costumam frequentar (TECMUNDO, 2010). 

Com o advento dos dispositivos móveis e com o acesso as informações mais 

confiáveis e seu correto processamento, abre-se um leque de possibilidades que podem 

levar a evolução de diversas aplicações em diferentes áreas do conhecimento, como a 

área de apicultura o foco da presente pesquisa desenvolvida que buscou desenvolver um 

protótipo de aplicativo Android que realize registros da posição das colmeias de abelhas. 

Com o controle eficiente sobre a localização das colmeias de abelhas, o apicultor será 

capaz de mapear cada colmeia do seu apiário ou de novas colmeias localizadas no centro 

urbano ou fora do seu apiário para posteriormente realizar a captura do enxame, com 

isso, pode-se aumentar o seu crescimento, além de criar estratégias para otimizar as 

rotas, os tempos de visita, atendendo com isso cada vez mais colmeias sabendo quais são 

os locais e/ou que geram mais lucro para o apicultor. O presente trabalho se justifica 

pela sua relevância social, abrindo possibilidades para o crescimento da apicultura no 

estado do Piauí. 

Em virtude disso, tem-se como objetivo o desenvolvimento um aplicativo 

Android que permita realizar o registro da posição das colmeias de abelhas usando 

dispositivo móvel através de georreferenciamento. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA/REVISÃO DE LITERATURA 

 
Segundo Dilião (2018), o Georreferenciamento consiste na identificação da 

localização de pessoas/objetos, dos quais podem ser um radar, um GPS e até mesmo um 

celular. Uma técnica contemporânea para o georreferenciamento é a utilização do GPS, 

atualmente o rastreamento por GPS é realizado por um sistema que foi desenvolvido 

pelos Estados Unidos, e é composto aproximadamente por 24 satélites que determinam 

a posição de um receptor na superfície terrestre, através dos satélites dispostos sobre a 

região, com isso, pode-se construir aplicações muito ricas utilizando recursos de 

georreferenciamento. 

A caracterização da paisagem geográfica pode auxiliar no manejo dos apiários e 
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na melhoria da qualidade dos produtos apícolas pela implementação de sistemas de 

rastreabilidade e certificação de origem. O uso de imagens de satélites como base 

cartográfica é muito promissora, devido o baixo custo, periodicidade de aquisição e 

fornecimento de informações importantes. O georreferenciamento permite melhorar a 

localização dos apiários e aumentar a produção, pois pode evitar a saturação das áreas 

visitadas pelas abelhas africanizadas (CAMARGO, 2011). 

A possibilidade de determinar diretamente as coordenadas de um local tornou o 

GPS um recurso inestimável para a obtenção de dados para mapeamento, permitindo o 

cálculo de posições desconhecidas na terra, mar e ar, a partir de posições conhecidas 

desses satélites no espaço (CAMARGO, 2011). 

Dentre inúmeras ferramentas para o desenvolvimento sustentável da apicultura, 

o mapeamento das áreas apícolas e a caracterização ambiental e de potencial produtivo 

destas, são a base para um planejamento de gestão qualidade da apicultura (BARROS et 

al., 2008). 

 
METODOLOGIA 

 
Para a realização do projeto do PIBIC, inicialmente foram realizadas reuniões 

para discutir sobre as ferramentas que seriam usadas no desenvolvimento do protótipo, 

após o levantamento de requisitos, realizou-se um estudo sobre cada ferramenta 

utilizada. Em seguida deu-se início a construção do aplicativo. 

Para o desenvolvimento do aplicativo utilizou-se a IDE Android Studio que é um 

ambiente de desenvolvimento integrado oficial para o desenvolvimento de aplicativos 

Android e a API do Google maps, que trata-se de um serviço gratuito, que pode  

incorporar várias funcionalidades ou aplicação, dependendo da necessidade (RIBAS, 

2017). 

Para o armazenamento dos dados foi utilizado a ferramenta SQLite, que é uma 

biblioteca que gerencia os dados direto do seu sistema de arquivos. Baseada em SQL 

(Structured Query Language) que atua como um “mini-SGBD”, capaz de controlar 

diversos bancos de dados que podem conter diversas tabelas (EQUIPE, 2011). Com o 

objetivo de agilizar e acelerar o processo de desenvolvimento do protótipo, foi utilizado 

o framework Room, que pode ser usado para ler e gravar dados no banco de dados 

SQLite (HOLANDA, 2018). 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Foi desenvolvido uma aplicação destinada a dispositivos móveis que busca 

contribui com o trabalho dos apicultores na localização e registro dos apiários, trazendo 

maior controle e aumento no lucro da produção. De acordo com Camargo (2011) o 

sucesso na produção de mel depende inicialmente do controle e organização na 

instalação adequada do apiário, uma vez que no Brasil predomina a apicultura fixa, 

característica de pequenos e médios proprietários, na qual as colmeias permanecem no 

mesmo local durante todo o ano, sendo que a localização das colmeias e a escolha do 

local de implantação do apiário é decisiva, pois a produtividade, em parte, dependerá 

desta escolha. 

Utilizando dados de altitude, longitude e latitude a plataforma Android é capaz 

de indicar em um mapa uma determinada localização, podendo inclusive construir rotas 

a serem seguidas. Cada vez mais, os usuários de dispositivos móveis buscam aparelhos 

com recursos mais avançados como Bluetooth, Wireless Fidelity (Wif), câmera e GPS. Ao 

mesmo tempo, o mercado corporativo busca incluir aplicações móveis em seus sistemas 

visando ao lucro que pode decorrer da usabilidade dessas aplicações (LECHETA, 2009). 

A aplicação desenvolvida consta com recursos de cadastro de usuários, registro 

da localização de apiários, registro de ocorrências de colmeias e relatório de 

ocorrências. A figura a seguir apresenta a tela inicial do protótipo. 

 

 

Figura 1 – Tela principal 
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A Figura 2 apresenta as telas que usuário tem acesso ao utilizar o aplicativo: tela 

do Menu principal representado na letra a), onde é possível interagir com as demais 

ferramentas da aplicação; tela de Login representado na letra b), sendo que para ter 

acesso a aplicação é necessário que o usuário realize o login; tela de Registro de 

localização na letra c), onde o usuário pode cadastrar/excluir a localização das colmeias, 

e traçar a melhor rota entre elas; e a tela de Registrar Ocorrências na letra d), onde o 

usuário informa seus dados e envia uma foto com a localização de uma colmeia, para 

futura remoção. 

 

    a)  b)  

                                    c)  d)  

Figura 2 - a) Menu; b) Tela de Login 

c) Tela de registro de localização; d) Tela de Registro de Ocorrência 

 

As Telas de Relatório de Ocorrências representadas na Figura 3, possui uma 

lista com todas as ocorrências pendentes e ocorrências finalizadas, para maior controle 

das ocorrências registradas. 
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Figura 3 – Telas de Relatório de Ocorrências 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
   A partir da utilização do aplicativo é possível registrar os pontos, a localização 

das colmeias no mapa, registrar ocorrência que consiste em identificar os locais de 

enxames localizados em áreas urbanas. 

Com finalização do presente trabalho, buscou-se alcançar a ampliação do 

conhecimento sobre georreferenciamento e programação Android, mudança de atitudes 

do público alvo quando a utilização do aplicativo, aumento de consciência sobre a 

importância da apicultura e georreferenciamento, melhoria de controle eficiente sobre a 

localização das colméias de abelhas e aumento de lucro devido ao controle eficiente das 

rotas. 
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