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RESUMO 
 

No início do século XXI, a agricultura tem sido uma das principais fontes de 

renda do Brasil. A cada safra, a produção de grãos cresce com a ajuda de diversos 

fatores, e um deles é o uso da tecnologia na agricultura, que possibilita o crescimento 

da produção de insumos no Brasil. Embora exista uma grande adesão à tecnologia 

na agricultura, nem todos os produtores têm condições para adquirir alguns produtos 

disponíveis no mercado. 

O Gerenciador Agrícola tem como principal objetivo auxiliar os pequenos 

produtores durante as fases da safra com ênfase na operação de máquinas, e propõe 

uma alternativa moderna e mais acessível em comparação com as soluções atuais do 

mercado. 
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1. INTRODUÇÃO 

De acordo com o Censo Agropecuário divulgado pelo IBGE em 2017, existem 

cerca de 5 milhões de pequenas propriedades rurais em todo o país, representando 

77% dos estabelecimentos da produção agrícola. 

Atualmente existem várias ações e estratégias para ajudar os pequenos 

produtores, que são apoiados pela Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária 

do Brasil (CNA). Entretanto, alguns pequenos produtores ainda sofrem com alguns 

problemas antigos e precisam realizar processos manuais que, embora já possuam 

soluções tecnológicas no mercado, estas mesmas ainda não são vendidas por um 

preço acessível para um produtor que está começando a produzir, ou que possui uma 

renda limitada. Isto inviabiliza a aquisição dos produtos e soluções que poderiam fazer 

uma grande diferença para estes produtores, e as empresas que vendem esses 

equipamentos não dão tanta atenção para estes possíveis clientes. 

O Gerenciador Agrícola vem com a proposta de preencher esta lacuna, onde o 

foco inicial é ajudar o pequeno produtor no processo operacional de máquinas durante 

as fases de plantio e colheita, onde será necessário somente ter um smartphone em 

mãos e um bom sinal de GPS para poder operar.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRAFICA 

Para um melhor entendimento da proposta que o Gerenciador Agrícola traz, 

será apresentado o histórico da agricultura no Brasil no século XX, como o Brasil 

cresceu na área da agricultura e qual tecnologia é utilizada atualmente no mercado. 

2.1. A agricultura no Brasil 

No final do século XX, o Brasil passou a ser um grande provedor de alimentos 

para o mundo todo graças à produção e produtividade agropecuárias. Entretanto, a 

agricultura no Brasil precisou passar por diversas mudanças para tornar isto possível. 

A escassez e a falta de informação para alguns produtores ajudaram a provocar 

diversos problemas durante o século XX, hoje existem milhões de hectares de áreas 

degradadas graças ao cultivo inadequado do solo, desde a fase de preparação até a 

colheita dos grãos. 

Muitos destes problemas foram acarretados por práticas inadequadas que 

causaram severos impactos ambientais, como erosão e assoreamento. Esta 

ineficiência no campo acarreta diversos problemas em todo o país. 

Para aumentar a produção e produtividade agrícola, o governo instituiu 

investimentos públicos em pesquisa e desenvolvimento agrícola no Brasil. 

Entre 1975 e 2017, a produção de grãos passou de 38 milhões de toneladas 

para 236 milhões, ou seja, a produção agrícola aumentou seis vezes mais. Neste 

mesmo período a área de plantio aumentou somente duas vezes mais, indicando que 

a produção por hectare aumentou três vezes mais, graças ao investimento em 

pesquisa, melhorias técnicas e processos na agricultura. 

A agricultura se modernizou, mas ainda existem diversos desafios a serem 

superados. Um dos problemas é a desigualdade da produtividade e renda no campo, 

o que tem sido atribuído ao fato de que a maior parte dos pequenos produtores não 

terem sido capazes de adotar novas tecnologias. 

Em 2006, apenas 0,43% dos estabelecimentos rurais respondiam por mais da 

metade do valor bruto produzido em todo o Brasil. Estes estabelecimentos se opõem 

à maioria, cuja renda bruta atinge, no máximo, dois salários-mínimos segundo o 

pesquisador da Embrapa Eliseu Alves. Esta concentração de 0,43% dos 

estabelecimentos que representam mais da metade do valor produzido, deu um poder 
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de mercado muito grande comparado aos outros agricultores, onde a priorização e 

subsídio para os outros produtores seja bem menor. 

2.2. Tecnologia aplicada em tarefas operacionais na agricultura 

2.2.1. Uso de GPS na navegação 

O GPS Agrícola é um dos primeiros grandes avanços na agricultura, e hoje é 

uma das tecnologias mais utilizadas no dia a dia de todo produtor rural. 

A navegação com o GPS ajuda o produtor a operar suas máquinas de forma 

mais precisa e assertiva no plantio de sementes com profundidade e espaçamentos 

específicos, evitando gastos desnecessários. Além do plantio, o GPS pode ser 

utilizando durante todas as fases da safra. 

 

 

Figura 1. Dispositivo GPS disponível no mercado. 
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Figura 2. Dispositivo GPS disponível no mercado. 

2.2.2. Vantagens do GPS agrícola 

O GPS agrícola traz grandes vantagens para o produtor, como:  

 

I. Rastreamento de máquinas; 

II. Redução de despesas; 

III. Aumento da qualidade do serviço; 

IV. Redução da redundância em rotas de navegação; 

V. Sustentabilidade. 

 

O GPS permite a criação de rotas automáticas, que farão com que as máquinas 

passem só uma vez em cada lugar, diminuindo o consumo de combustível e as falhas 

na semeadura, colheita e aplicação de produtos. Além disso, os trabalhos tendem a 

ser realizados de forma muito mais rápida possibilitando um excelente aumento da 

qualidade de todos os serviços e etapas da plantação. Aplicando melhorias nos 

processos, o resultado será o aumento na qualidade do produto e maior 

competitividade no mercado. 
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2.2.3. Desvantagens do GPS agrícola 

A principal desvantagem do GPS agrícola é o custo de implantação do 

equipamento, a adequação do operador da propriedade e a falta de profissionais 

qualificados para a interpretação dos dados. 

As opções disponíveis no mercado também é um fator problemático, pois as 

empresas que oferecem este tipo de equipamento costumam manter um equipamento 

de hardware antigo por muito tempo no mercado, demorando para trazer novas 

soluções mais modernas e acessíveis. 

2.3. Propostas similares 

Atualmente já existem algumas soluções similares da proposta oferecida, mas 

cada uma possui um foco específico nas suas funcionalidades. 

2.3.1. AgriBus 

O AgriBus é um aplicativo de orientação GPS/GNSS instalado em máquinas e 

veículos agrícolas, como tratores, colheitadeiras e pulverizadores automotores, para 

ajudar a manter o trabalho direto no campo, auxiliando o produtor durante a execução 

de tarefas e melhorando o desempenho durante sua navegação no campo. 

Este aplicativo foi desenvolvido com base no "Software de Navegação para 

Trabalho em Veículos Agrícolas" pela Agri Info Design, e está disponível na PlayStore. 
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Figura 3. Tela de navegação AgriBus. 

 

 

Figura 4. Tela de navegação do AgriBus. 

 

2.3.2. Navegador de Campo 

O Navegador de Campo é um aplicativo de navegação GPS desenvolvido pela 

empresa Farmis, que tem como foco a agricultura de precisão. 
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Usando o navegador de campo, os agricultores poderão utilizar as tecnologias 

de agricultura de precisão em suas fazendas e campos, logo após a instalação deste 

app, diminuindo o custo com equipamentos. O aplicativo ainda permite que sejam 

realizados a exportação de backup dos dados cadastrados para uso posterior. 

 

  

Figura 5. Tela de navegação e Cadastro de áreas do Navegador de Campo. 

 

Funções AgriBus Navegador de 

Campo 

Gerenciador agrícola 

GPS X X X 

Manutenção de máquinas   X 

Abastecimento   X 

Histórico de navegação X X X 

Planejamento    

Plataforma web X  X 

Exportação dados  X X 

Integração com módulo GPS X X  

 

Tabela 1. Funcionalidades dos sistemas similares. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivos gerais 

O projeto tem como objetivo fornecer um sistema que atenda às necessidades 

do pequeno produtor, visando simplificar o planejamento da safra e auxiliar na 

execução de tarefas operacionais, diminuindo os custos com equipamentos. 

Com o gerenciamento simplificado de máquinas e o navegador de GPS, o 

pequeno produtor poderá gerenciar sua safra com facilidade através do celular e 

computador, onde será somente necessário ter estes dois dispositivos em mãos, 

facilitando o uso de informações. Uma vez conectado à internet, a sincronização entre 

os dispositivos será realizada de forma transparente para o produtor. 

A longo prazo o Gerenciador Agrícola tem como objetivo focar em empresas 

maiores e se dividir em módulos conforme a inclusão de novas funcionalidades, 

permitindo assim, que determinadas funções sejam ofertadas separadamente, 

visando atender à necessidade individual de cada cliente. 

3.2. Objetivos específicos 

 Para que o projeto seja desenvolvido, os seguintes objetivos serão necessários: 

• Levantar e documentar requisitos. 

• Desenvolver diagramas UML. 

• Criar protótipos das interfaces. 

• Definir tecnologias e metodologias que serão utilizadas. 

• Preparar infraestrutura do Back-end (Cloud). 

• Desenvolver Back-end. 

• Desenvolver Front-end web. 

• Desenvolver aplicativo Android. 

• Realizar testes. 

• Fazer deploy da aplicação. 

 



21 

 

3.3. Situação atual 

3.3.1. Processo atual 

No processo atual, os produtores precisam adquirir o equipamento de GPS 

separadamente e instalar na máquina para o uso. Caso o produtor não adquira o 

equipamento, a marcação de área deverá ser feita manualmente, o que ocupa muito 

tempo. Para as demais funcionalidades do Gerenciador Agrícola, o controle de 

manutenção de máquinas e abastecimento são feitos manualmente, e o produtor 

precisa anotar todas as informações em alguma planilha ou caderneta. 

 

 

Figura 6. Diagrama do processo atual de mapeamento de área. 

 

No processo atual o produtor precisa realizar diversas tarefas manuais que 

custam tempo e recursos. O produtor deve calcular as linhas paralelas corretamente 

para que não haja desperdício de insumos durante a operação. 

3.4. Processo otimizado (to be) 

Após criar uma conta no Gerenciador Agrícola, o produtor deverá realizar os 

cadastros necessários na aplicação web, e então o produtor estará pronto para operar 

com o aplicativo na propriedade. 

Para navegar em um talhão, o produtor deverá somente informar a propriedade, 

talhão e a largura do implemento, e então a rota será calculada automaticamente e o 

produtor estará pronto para operar. 
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Figura 7. Diagrama do processo otimizado. 

 

3.5. Justificativa 

O Gerenciador Agrícola vem com a proposta inicial de ajudar os pequenos 

produtores com uma solução simples e moderna para operação de máquinas na 

fazenda, trazendo maior acessibilidade e facilidade de uso em tarefas operacionais. 

Com o aplicativo, o produtor terá que apenas possuir um smartphone ou tablet 

com sinal de GPS em mãos para poder operar. 

3.6. Viabilidade do projeto 

As tecnologias necessárias para a utilização do Gerenciador Agrícola podem 

ser consideradas acessíveis, pois o produtor deverá ter somente um smartphone em 

mãos, e a adesão ao smartphone é muito grande o que facilita para o produtor. 

O Gerenciador Agrícola deverá possuir uma plataforma web e mobile, e a 

aplicação mobile poderá funcionar offline, e posteriormente irá sincronizar com a 

nuvem quando obter conexão de internet. 

3.7. Tecnologias para desenvolvimento 

O Back-end do Gerenciador Agrícola deverá ser desenvolvido utilizando o 

framework Spring Boot na linguagem Kotlin e com banco de dados Oracle. 

O módulo Front-end web será desenvolvido em React JS, para que funcione 

nas principais plataformas de Desktop e Mobile. Já o módulo mobile, será 

desenvolvido em React Native, para a utilização de recursos nativos do celular 

(Localização precisa de GPS). 
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Os diagramas UML com exceção do MER foram criados com o software Astah 

Community, e para a criação do MER foi utilizado o Oracle SQL Developer. 

 

  

4. DOCUMENTO DE REQUISITOS 

O documento de requisitos consiste na especificação das características e 

funcionalidades de um sistema, contemplando o escopo do sistema como um todo. 

Cada requisito representa uma característica do sistema para atender uma 

necessidade. 

Para referenciar em qual plataforma os requisitos pertencem, serão utilizados 

os identificadores web e mobile. 

4.1. Requisitos funcionais 

Os Requisitos Funcionais devem descrever de maneira sumarizada, as 

principais funcionalidades que o software deve possuir, permitindo o entendimento 

das funcionalidades do sistema pelos diversos stakeholders. 

4.1.1. Requisitos funcionais web 

RF01: O sistema deve possibilitar o gerenciamento da conta de usuário. 

RF02: O sistema deve possibilitar o gerenciamento da propriedade rural. 

RF03: O sistema deve possibilitar o gerenciamento de talhão. 

RF04: O sistema deve possibilitar o gerenciamento de máquina. 

RF05: O sistema deve possibilitar o gerenciamento de serviço mecânico. 

RF06: O sistema deve possibilitar o gerenciamento de manutenção da 

máquina. 

RF07: O sistema deve possibilitar o gerenciamento de abastecimento de 

máquina. 

RF08: O sistema deve possibilitar o gerenciamento de rotas de navegação. 
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4.1.2. Requisitos funcionais mobile 

RF01: O sistema deve possibilitar o gerenciamento de conta. 

RF02: O sistema deve possibilitar o gerenciamento de abastecimento. 

RF03: O sistema deve possibilitar o gerenciamento de manutenção da 

máquina. 

RF04: O sistema deve possibilitar o gerenciamento de rotas de navegação. 

RF05: O sistema deve possibilitar a navegação em rotas cadastradas. 

 

4.2. Requisitos não funcionais 

Os requisitos não funcionais apresentam uma descrição geral de outros 

requisitos do produto que limitam as opções de desenvolvimento do sistema. Isto inclui 

a descrição de requisitos de segurança, confiabilidade, timeout de sessão de usuário, 

usabilidade, dentre outros. 

4.2.1. Requisitos não funcionais web 

RNF01: As páginas devem ser responsivas. 

RNF02: As requisições devem ser realizadas em até 30 segundos. 

RNF03: Cada requisição deve ter um token de autenticação. 

RNF04: Toda transação deve garantir a consistência das informações. 

RNF05: Todas as requisições devem ser feitas no padrão REST. 

 

4.2.2. Requisitos não funcionais mobile 

RNF01: As requisições devem ser realizadas em até 30 segundos. 

RNF02: O aplicativo deve possuir banco de dados local para funcionar offline. 

RNF03: O aplicativo deve sincronizar com a nuvem a cada 15 minutos. 

RNF04: Cada requisição deve ter um token de autenticação. 

RNF05: Toda transação deve garantir a consistência das informações. 

RNF06: Todas as requisições devem ser feitas no padrão REST. 
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5. MODELAGEM DO SISTEMA 

A técnica de modelagem é a primeira representação gráfica do sistema e é 

utilizada para descrever os requisitos de sistema. Esta técnica é amplamente utilizada 

para documentar a especificação do sistema como um conjunto de diagramas que 

expressam diversos aspectos do sistema (SOMMERVILLE, 2003). 

5.1. Diagrama de caso de uso 

O caso de uso é uma maneira de esboçar e relacionar as tarefas que cada 

usuário ou autor vai realizar dentro do software. É uma forma de elaborar o projeto de 

um sistema de maneira simples e objetiva, visando entender a estrutura das funções 

e assim facilitando no desenvolvimento do sistema. 

Os diagramas de caso de uso abaixo mostram as principais funcionalidades e 

atores do sistema. 

Para cada plataforma foi criado um caso de uso específico separando as 

funcionalidades para melhor organização. 

5.1.1. Caso de uso web 

O ator produtor será o único que irá interagir com o módulo web, e será 

responsável por todas as atividades, como os cadastros e lançamentos operacionais. 
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Figura 8. Caso de uso web. 

 

5.1.2. Caso de uso mobile 

O ator Produtor será o único que irá interagir com o módulo mobile, e será 

responsável por todas as atividades, como os cadastros e lançamentos operacionais. 
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Figura 9. Caso de uso mobile. 

 

5.1.3. Prototipação web 

RF001 Gerenciar conta 

Prioridade: (X) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável 

Ator(es): Produtor. 

Descrição: O produtor deve cadastrar sua conta pelo site e realizar login. 

Entradas e pré-

condições: 

E-mail, senha, nome e CPF/CNPJ. 

Saída e pós-

condições: 

O sistema deverá exibir o status do cadastro que foi 

realizado. 

Fluxo de evento principal 

1. O produtor acessa o site. 

2. O sistema exibe a tela de login. 

3. O produtor clica em criar conta. 

4. O sistema exibe o formulário de cadastro. 
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5. O produtor preenche os campos do formulário e clica em salvar. 

6. O sistema salva as informações e exibe se o registro foi salvo com sucesso. 

[RF001-FS1] 

Fluxos secundários (alternativos e de exceção) 

RF001-FS1: Se a conta já existir, o produtor deve informar o login. 

1. O produtor acessa a página inicial do site. 

2. O sistema exibe o formulário de login. 

3. O produtor preenche os campos do formulário e clica em entrar. [RF001-FS2] 

 

RF001-FS2: Se o produtor esquecer a senha, ele deve clicar na opção esqueci a 

senha para recuperar. 

1. O produtor acessa a página de login do site. 

2. O sistema exibe o formulário de login. 

3. O produtor clica na opção “esqueci minha senha”. 

4. O sistema exibe o formulário de recuperação de conta. 

5. O produtor preenche os dados do formulário. 

6. O sistema envia um e-mail com a chave de recuperação da conta. 

7. O produtor preenche a chave no site e define a nova senha. 

 

Figuras 
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Figura 10. Gerenciar conta. 

 

 

Figura 11. Página de login. 
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Figura 12. Página de cadastro. 
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Figura 13. Tela inicial do site. 
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Figura 14. Página de recuperação de senha. 

 

RF002 Gerenciar propriedade rural 

Prioridade: (X) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável 

Ator(es): Produtor. 

Descrição: O produtor deve cadastrar as suas propriedades. 

Entradas e pré-

condições: 

Nome da propriedade e cidade. O produtor deve estar 

previamente logado no sistema. 

Saída e pós-

condições: 

O sistema deverá exibir o status do cadastro que foi 

realizado. 

Fluxo de evento principal 

1. O produtor acessa o cadastro de propriedade dentro do site. 

2. O sistema exibe a página. 

3. O produtor clica em cadastrar. 

4. O sistema exibe o formulário de cadastro. 

5. O produtor preenche os campos do formulário e clica em salvar. 
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6. O sistema salva as informações e exibe se o registro foi salvo com sucesso. 

[RF002-FS1] 

Fluxos secundários (alternativos e de exceção) 

RF002-FS1: Se a propriedade já existir, o produtor deve encontrar o registro na lista 

e escolher uma ação para gerenciar o registro. 

1. O produtor acessa o cadastro de propriedade dentro do site. 

2. O sistema exibe a página. 

3. O produtor consulta a propriedade desejada e clica no botão de editar. 

4. O sistema exibe o formulário com os dados da propriedade. 

5. O produtor altera os campos do formulário e clica em salvar. 

 

Figuras 

 

 

Figura 15. Gerenciar propriedade. 
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Figura 16. Página de propriedades. 
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Figura 17. Formulário de cadastro de propriedade. 

 

 

RF003 Gerenciar talhão 

Prioridade: (X) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável 

Ator(es): Produtor. 

Descrição: O produtor deve cadastrar os talhões das propriedades. 

Entradas e pré-

condições: 

Nome do talhão, total de área(ha) e mapear a área no mapa. 

O produtor deve estar previamente logado no sistema. 

Saída e pós-

condições: 

O sistema deverá exibir o status do cadastro que foi 

realizado. 

Fluxo de evento principal 

1. O produtor acessa o cadastro de talhão dentro do site. 

2. O sistema exibe a página. 

3. O produtor clica em cadastrar. 

4. O sistema exibe o formulário de cadastro. 

5. O produtor preenche os campos do formulário e clica em salvar. 
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6. O sistema salva as informações e exibe se o registro foi salvo com sucesso. 

[RF003-FS1] 

Fluxos secundários (alternativos e de exceção) 

RF003-FS1: Se o talhão já existir, o produtor deve encontrar o registro na lista e 

escolher uma ação para gerenciar o registro. 

1. O produtor acessa o cadastro de talhão dentro do site. 

2. O sistema exibe a página. 

3. O produtor consulta o talhão desejado e clica no botão de editar. 

4. O sistema exibe o formulário com os dados do talhão. 

5. O produtor altera os campos do formulário e clica em salvar. 

Figuras 

 

Figura 18. Gerenciar talhão. 
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Figura 19. Página de talhão. 
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Figura 20. Formulário de cadastro de talhão. 

 

 

RF004 Gerenciar máquina 

Prioridade: (X) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável 

Ator(es): Produtor. 

Descrição: O produtor deve cadastrar as máquinas das propriedades. 

Entradas e pré-

condições: 

Descrição, modelo, fabricante, combustível, data da compra, 

valor da compra(opcional), percentual de depreciação por 

ano(opcional), Km/Horímetro atual, placa(opcional) e 

implemento(opcional). O produtor deve estar previamente 

logado no sistema. 

Saída e pós-

condições: 

O sistema deverá exibir o status do cadastro que foi 

realizado. 

Fluxo de evento principal 

1. O produtor acessa o cadastro de máquina dentro do site. 

2. O sistema exibe a página. 

3. O produtor clica em cadastrar. 

4. O sistema exibe o formulário de cadastro. 

5. O produtor preenche os campos do formulário e clica em salvar. 

6. O sistema salva as informações e exibe se o registro foi salvo com sucesso. 

[RF004-FS1] 

Fluxos secundários (alternativos e de exceção) 

RF004-FS1: Se a máquina já existir o produtor deve encontrar o registro na lista e 

escolher uma ação para gerenciar o registro. 

1. O produtor acessa o cadastro de máquina dentro do site. 

2. O sistema exibe a página. 

3. O produtor consulta a máquina desejada e clica no botão de editar. 

4. O sistema exibe o formulário com os dados da máquina. 

5. O produtor altera os campos do formulário e clica em salvar. 

Figuras 
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Figura 21. Cadastro de máquina. 

 

 

Figura 22. Página de máquina. 
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Figura 23. Formulário de cadastro de máquina. 

 

RF005 Gerenciar serviço mecânico 

Prioridade: ( ) Essencial ( ) Importante (X) Desejável 

Ator(es): Produtor. 

Descrição: O produtor deve cadastrar serviço mecânico. 

Entradas e pré-

condições: 

Descrição do serviço. O produtor deve estar previamente 

logado no sistema. 

Saída e pós-

condições: 

O sistema deverá exibir o status do cadastro que foi 

realizado. 

Fluxo de evento principal 

1. O produtor acessa o cadastro de serviço dentro do site. 

2. O sistema exibe a página. 

3. O produtor clica em cadastrar. 

4. O sistema exibe o formulário de cadastro. 

5. O produtor preenche os campos do formulário e clica em salvar. 
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6. O sistema salva as informações e exibe se o registro foi salvo com sucesso. 

[RF005-FS1] 

 

Fluxos secundários (alternativos e de exceção) 

RF005-FS1: Se o serviço já existir, o produtor deve encontrar o registro na lista e 

escolher uma ação para gerenciar o registro. 

1. O produtor acessa o cadastro de serviço dentro do site. 

2. O sistema exibe a página. 

3. O produtor consulta o serviço desejado e clica no botão de editar. 

4. O sistema exibe o formulário com os dados do serviço. 

5. O produtor altera os campos do formulário e clica em salvar. 

Figuras 

 

 

Figura 24. Gerenciar serviço mecânico. 
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Figura 25. Página de serviço mecânico. 
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Figura 26. Formulário de cadastro de serviço mecânico. 

 

 

RF006 Gerenciar manutenção de máquina 

Prioridade: ( ) Essencial ( ) Importante (X) Desejável 

Ator(es): Produtor. 

Descrição: O produtor deve cadastrar manutenção de máquina. 

Entradas e pré-

condições: 

Máquina, serviços, data e hora de início, data e hora de 

término, KM/Horímetro atual e observação (opcional). O 

produtor deve estar previamente logado no sistema. 

Saída e pós-

condições: 

O sistema deverá exibir o status do cadastro que foi 

realizado. 

Fluxo de evento principal 

1. O produtor acessa o cadastro de manutenção de máquina dentro do site. 

2. O sistema exibe a página. 

3. O produtor clica em cadastrar. 

4. O sistema exibe o formulário de cadastro. 

5. O produtor preenche os campos do formulário e clica em salvar. 

6. O sistema salva as informações e exibe se o registro foi salvo com sucesso. 

[RF006-FS1] 

Fluxos secundários (alternativos e de exceção) 

RF006-FS1: Se a manutenção de máquina já existir, o produtor deve encontrar o 

registro na lista e escolher uma ação para gerenciar o registro. 

1. O produtor acessa o cadastro de manutenção de máquina dentro do site. 

2. O sistema exibe a página. 

3. O produtor consulta a manutenção de máquina desejada e clica no botão de 

editar. 

4. O sistema exibe o formulário com os dados da manutenção. 

5. O produtor altera os campos do formulário e clica em salvar. 

Figuras 
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Figura 27. Gerenciar manutenção de máquina. 

 

 

Figura 28. Página de manutenção de máquina. 
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Figura 29. Formulário de cadastro de manutenção de máquina. 

 

RF007 Gerenciar abastecimento de máquina 

Prioridade: ( ) Essencial ( ) Importante (X) Desejável 

Ator(es): Produtor. 

Descrição: O produtor deve realizar lançamento de abastecimento de 

máquina. 

Entradas e pré-

condições: 

Máquina, combustível, KM/Horímetro atual, data e hora do 

abastecimento, quantidade, valor e observação (opcional). O 

produtor deve estar previamente logado no sistema. 

Saída e pós-

condições: 

O sistema deverá exibir o status do cadastro que foi 

realizado. 

Fluxo de evento principal 

1. O produtor acessa o cadastro de abastecimento de máquina no site. 

2. O sistema exibe a página. 

3. O produtor clica em cadastrar. 

4. O sistema exibe o formulário de cadastro. 
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5. O produtor preenche os campos do formulário e clica em salvar. 

6. O sistema salva as informações e exibe se o registro foi salvo com sucesso. 

[RF007-FS1] 

Fluxos secundários (alternativos e de exceção) 

RF007-FS1: Se o lançamento de abastecimento já existir, o produtor deve encontrar 

o registro na lista e escolher uma ação para gerenciar o registro. 

1. O produtor acessa o cadastro de abastecimento dentro do site. 

2. O sistema exibe a página. 

3. O produtor consulta o lançamento desejado e clica no botão de editar. 

4. O sistema exibe o formulário com os dados da máquina. 

5. O produtor altera os campos do formulário e clica em salvar. 

Figuras 

 

 

Figura 30. Gerenciar abastecimento de máquina. 
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Figura 31. Página de abastecimento de máquina. 
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Figura 32. Formulário de abastecimento de máquina. 

 

RF008 Gerenciar rotas de navegação 

Prioridade: (X) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável 

Ator(es): Produtor. 

Descrição: O produtor deve gerenciar rotas de navegação dos talhões. 

Entradas e pré-

condições: 

Propriedade, talhão, descrição e pontos A e B. O produtor 

deve estar previamente logado no sistema. 

Saída e pós-

condições: 

O sistema deverá exibir o status do cadastro que foi 

realizado. 

Fluxo de evento principal 

1. O produtor acessa o cadastro de rotas dentro do site. 

2. O sistema exibe a página. 

3. O produtor clica em cadastrar. 

4. O sistema exibe o formulário de cadastro. 

5. O produtor preenche os campos do formulário e clica em salvar. 
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6. O sistema salva as informações e exibe se o registro foi salvo com sucesso. 

[RF008-FS1] 

Fluxos secundários (alternativos e de exceção) 

RF008-FS1: Se a rota já existir, o produtor deve encontrar o registro na lista e 

escolher uma ação para gerenciar o registro. 

1. O produtor acessa o cadastro de rotas dentro do site. 

2. O sistema exibe a página. 

3. O produtor consulta a rota desejada e clica no botão de editar. 

4. O sistema exibe o formulário com os dados da rota. 

5. O produtor altera os campos do formulário e clica em salvar. 

Figuras 

 

Figura 33. Gerenciar rota de navegação. 
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Figura 34. Página de rota de navegação. 
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Figura 35. Formulário de cadastro da rota de navegação. 

 

 

5.1.4. Prototipação mobile 

RF001 Gerenciar conta 

Prioridade: (X) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável 

Ator(es): Produtor. 

Descrição: O produtor deve autenticar-se com a sua conta criada pelo 

site. 

Entradas e pré-

condições: 

E-mail e senha. 

Saída e pós-

condições: 

O sistema deverá informar que a autenticação ocorreu com 

sucesso e abrir a tela inicial do aplicativo. 

Fluxo de evento principal 

1. O produtor acessa a tela de login no aplicativo. 



52 

 

2. O sistema exibe o formulário de login. 

3. O produtor preenche os campos do formulário e clica em entrar. [RF001-FS1] 

[RF001-FS2] 

Fluxos secundários (alternativos e de exceção) 

RF001-FS1: Se o produtor não possuir conta, ele deve criar uma conta. 

1. O produtor acessa a aplicação web e clica em criar conta. 

2. O sistema exibe o formulário de cadastro. 

3. O produtor preenche os campos do formulário e clica em salvar. 

4. O sistema salva as informações e exibe se o registro foi salvo com sucesso. 

 

RF001-FS2: Se o usuário esquecer a senha, ele deve clicar na opção esqueci a 

senha para recuperar. 

1. O produtor acessa a página inicial do site. 

2. O sistema exibe o formulário de login. 

3. O produtor clica em “esqueci minha senha”. 

4. O sistema exibe o formulário de recuperação de conta. 

5. O produtor preenche os dados do formulário. 

6. O sistema envia um e-mail com a chave de segurança da conta. 

8. O produtor preenche a chave no site e define a nova senha. 

 

Figuras 
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Figura 36. Gerenciar conta. 
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Figura 37. Tela de login mobile. 
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Figura 38. Tela inicial mobile. 

 

 

RF002 Abastecer a máquina 

Prioridade: ( ) Essencial ( ) Importante (X) Desejável 

Ator(es): Produtor. 

Descrição: O produtor deve realizar lançamentos de abastecimento de 

máquina. 

Entradas e pré-

condições: 

Máquina, combustível, KM/Horímetro atual, data e hora do 

abastecimento, quantidade e valor. O produtor deve estar 

previamente logado no sistema. 

Saída e pós-

condições: 

O sistema deverá exibir o status do lançamento que foi 

realizado. 
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Fluxo de evento principal 

1. O produtor acessa o cadastro de abastecimento na tela inicial. 

2. O sistema exibe o formulário de cadastro. 

3. O produtor preenche os campos do formulário e clica em salvar. 

4. O sistema salva as informações e exibe se o registro foi salvo com sucesso. 

[RF002-FS1] 

 

Fluxos secundários (alternativos e de exceção) 

 

Figuras 

 

 

Figura 39. Abastecer a máquina. 
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Figura 40. Tela de abastecimento mobile. 

 

RF003 Realizar manutenção de máquina 

Prioridade: ( ) Essencial ( ) Importante (X) Desejável 

Ator(es): Produtor. 

Descrição: O aplicativo deve gerenciar manutenção de máquina. 

Entradas e pré-

condições: 

Máquina, KM/Horímetro atual, data de início, data de término, 

quantidade, valor e serviços. O produtor deve estar 

previamente logado no sistema. 

Saída e pós-

condições: 

O sistema deverá exibir o status do lançamento que foi 

realizado. 

Fluxo de evento principal 

1. O produtor acessa o cadastro de manutenção de máquina. 
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2. O sistema exibe a página. 

3. O produtor clica no botão de novo cadastro. 

4. O sistema exibe o formulário de cadastro. 

5. O produtor preenche os campos do formulário e clica em salvar. 

6. O sistema salva as informações e exibe se o registro foi salvo com sucesso. 

[RF003-FS1] 

Fluxos secundários (alternativos e de exceção) 

RF003-FS1: Se a manutenção já existir, o produtor deve encontrar o registro na lista 

e escolher uma ação para gerenciar o registro. 

1. O produtor acessa o cadastro de manutenção de máquina. 

2. O sistema exibe a página. 

3. O produtor consulta a manutenção desejada e clicar no botão de editar. 

4. O sistema exibe o formulário com os dados da manutenção. 

5. O produtor altera os campos do formulário e clica em salvar. 

Figuras 

 

 

Figura 41. Realizar manutenção de máquina. 
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Figura 42. Tela de Manutenção de máquina mobile. 
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Figura 43. Formulário de manutenção de máquina. 

 

RF004 Gerenciar rota de navegação 

Prioridade: ( ) Essencial ( ) Importante (X) Desejável 

Ator(es): Produtor. 

Descrição: O produtor deve gerenciar rota de navegação. 

Entradas e pré-

condições: 

Máquina, Talhão, largura do implemento e descrição. O 

produtor deve estar previamente logado no sistema. 

Saída e pós-

condições: 

O sistema deverá exibir o status do lançamento que foi 

realizado. 

Fluxo de evento principal 

1. O produtor acessa o cadastro de rotas dentro do aplicativo. 

2. O sistema exibe a página. 
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3. O produtor clica no botão de novo cadastro. 

4. O sistema exibe o formulário de cadastro. 

5. O produtor preenche os campos do formulário e clica em salvar. 

6. O sistema salva as informações e exibe se foi o registro foi salvo com 

sucesso. [RF004-FS1] 

Fluxos secundários (alternativos e de exceção) 

RF004-FS1: Se a rota já existir, o produtor deve encontrar o registro na lista e 

escolher uma ação para gerenciar o registro. 

1. O produtor acessa o cadastro de rotas na tela inicial. 

2. O sistema exibe a página. 

3. O produtor consulta a rota desejada e clica no botão de editar. 

4. O sistema exibe o formulário com os dados da rota. 

5. O produtor altera os campos do formulário e clica em salvar. 

Figuras 

 

Figura 44. Gerenciar rota de navegação. 
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Figura 45. Tela de rota de navegação mobile. 
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Figura 46. Formulário de rota de navegação. 
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Figura 47. Modal de trajeto da rota de navegação mobile. 

 

 

RF005 Navegar na rota do talhão 

Prioridade: (X) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável 

Ator(es): Produtor. 

Descrição: O produtor deve gerenciar e navegar na rota de talhão. 

Entradas e pré-

condições: 

Rota. O produtor deve estar previamente logado no sistema. 

Saída e pós-

condições: 

O sistema deverá abrir a tela de navegação para a rota 

selecionada. 

Fluxo de evento principal 

1. O produtor acessa o cadastro de rotas na tela inicial. 
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2. O sistema exibe a página. 

3. O produtor seleciona a rota desejada e aperta o botão PLAY para iniciar a 

navegação. [RF005-FS1] 

4. O sistema abre a tela de navegação com a rota selecionada. 

5. O produtor preenche os campos do formulário e clica em salvar. 

6. O sistema salva as informações e exibe se o registro foi salvo com sucesso.  

Fluxos secundários (alternativos e de exceção) 

RF005-FS1: Se a rota não existir, o produtor deve criar a rota [RF004]. 

Figuras 

 

Figura 48. Navegar na rota do talhão. 
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Figura 49. Tela de navegação do talhão. 

 

5.2. Diagrama de classe / Modelo entidade relacionamento 

Segundo o professor Eduardo Bezerra em seu livro Princípios de Análise e 

Projeto de Sistemas com UML “O diagrama de classes é utilizado na construção do 

modelo de classes desde o nível de análise até o nível de especificação. De todos os 

diagramas da UML, esse é o mais rico em termos de notação[...] seu objetivo é 

descrever o problema representado pelo sistema a ser desenvolvido [...] à medida em 

que o sistema é desenvolvido, o modelo de classes é incrementado, com novos 

detalhes.” 
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Após o levantamento dos requisitos funcionais e a modelagem do diagrama 

MER, foi elaborado um diagrama de classes que representa todas as entidades 

necessárias para o desenvolvimento do sistema. 

 

 

Apêndice A - Diagrama de Classes 
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Apêndice B - Diagrama MER 

5.3. Diagrama de estado 

O Diagrama de estado tem como objetivo especificar todos os estados de um 

processo que uma funcionalidade do sistema pode possuir, especificando o fluxo e 

condições de cada estado. 
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5.3.1. Manutenção de máquina 

 

Figura 50. Diagrama de estado da manutenção de máquina. 
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Figura 51. Diagrama de estado da navegação. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Gerenciador Agrícola surgiu a partir da necessidade de alguns pequenos 

produtores da região de Campo Mourão, que estavam começando ou possuem um 

volume pequeno de terras para produzir, mas que ainda realizavam algumas tarefas 

manuais. 

Para estes produtores, a aquisição de alguns dispositivos como o GPS era 

inviável, e então surgiu a ideia de criar uma aplicação simples e moderna para suprir 

esta necessidade. 

A partir desta ideia, foi proposto o Gerenciador Agrícola, que vem para auxiliar 

os pequenos produtores nas suas tarefas operacionais, e futuramente entregar novas 

funcionalidades para entrar no mercado e ser ofertados para as empresas, com foco 

na gestão administrativa e agricultura de precisão. 
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Para a primeira versão, o pequeno produtor foi o autor principal dos casos de 

uso, onde foram levantados todos os requisitos importantes que irão sanar os 

principais problemas de processos operacionais. 

Com esta proposta, os benefícios para os pequenos produtores são grandes 

devido à redução de processos manuais, ajudando na redução de erros e evitando 

gastos com recursos, trazendo então maior segurança e velocidade no processo 

operacional e na gestão de máquinas. 
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