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RESUMO 

 

A importância da apicultura para o desenvolvimento do setor e as perspectivas para os 

avanços da tecnologia como um fator preponderante na administração do agronegócio, se 

tornam visíveis para a criação e a inovação dos equipamentos utilizados tanto nas colmeias 

quanto na extração e manipulação dos produtos derivados da abelha. No entanto no mercado 

agrícola brasileiro em geral, a informática ainda não é bem explorada, deixando uma enorme 

quantidade de dados soltos, sem nexo, o que faz com que os prejuízos relativos a esse setor 

sejam tão significantes. No setor apícola essa realidade não é diferente, na maioria das vezes o 

apicultor faz o controle de seu apiário com auxílio de planilhas, ou até mesmo em simples 

anotações. Sendo assim, cria-se a proposta de modelagem e prototipação de um sistema de 

informação voltado para a área apícola que servirá de auxílio para um futuro desenvolvimento 

de um sistema computacional que possa vir a organizar os dados de forma a serem 

transformados em informações, auxiliando na tomada de decisões, adequação do manejo e 

principalmente no gerenciamento do negócio. 

 

Palavras-chave:  Apis mellifera L., Apicultura, Gerenciamento, Software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The importance of beekeeping for development for sector and prospects to advances of 

technology as a preponderant factor in the administration of agribusiness, become visible to 

the creation and innovation of the equipment used in both hives as in extraction and 

manipulation of derivatives Bee. However the Brazilian agricultural market in general, the 

informatic is still not fully explored, leaving a huge amount of data loose, disjointed, which 

makes the losses related to this sector are so significant. In this reality beekeeping industry is 

no different, in most cases the beekeeper makes control of your apiary with the aid of 

spreadsheets, or notes even simple. Thus, it creates the proposal of modeling and prototyping 

an information system facing the area beekeeping, which will serve to aid future development 

of a computer system which may organize data in order to be transformed into information, 

assisting in decision-making, management, and adequacy mainly in business management. 

 

Keywords: Apis mellifera L., Beekeeping, Management, Software. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde a pré-história, o homem utiliza o mel como um rico alimento. Extraído, por 

vários séculos de forma predatória, o homem causava danos, chegando a matar suas abelhas 

para que pudesse extrair o mel. Porém, com o passar do tempo o homem foi descobrindo 

técnicas de manejo e também novos produtos de valores econômicos como: Apitoxina 

(composto ativo no veneno das abelhas), cera, pólen apícola, geleia real, entre muitos outros 

produtos produzidos pelas abelhas ou mesmo derivados de seus produtos, com balas, pirulitos 

doces, etc. Deste modo, com o desenvolvimento do manejo apícola, foi criada a apicultura, 

que a exploração racional e econômica das abelhas (EMBRAPA, 2003). 

Os egípcios são considerados os pioneiros na criação de abelhas, por valorizarem, 

antigamente, o mel como um alimento sagrado. As abelhas assumiam tanta importância para 

os egípcios que eram consideradas sagradas por muitas civilizações no Egito antigo. Com o 

tempo, elas também passaram a assumir grande importância econômica e a ser considerado 

um símbolo de poder para reis, rainhas, papas, cardeais, duques, condes e príncipes, fazendo 

parte de brasões, cetros, coroas, moedas, mantos reais, entre outros (EMBRAPA, 2003). 

A apicultura é uma atividade pecuária que não gera impactos negativos ao meio 

ambiente, pois é considerada uma atividade que, ao invés de poluir e também destruir, ajuda 

na preservação da natureza, contribuindo com o processo de polinização de espécies, gerando 

ao produtor e sua família renda com baixo investimento, tanto na produção de derivados da 

apicultura, quanto da lavoura (SEBRAE, 2009). 

 

1.1 Contexto 

 

A apicultura no Brasil tem se desenvolvido muito, se tornando uma atividade em 

franca expansão, elevando o estado brasileiro em um seleto grupo de países produtores de mel 

de qualidade, ocupando a 11° posição no ranking de países produtores de mel, com uma 

produção anual de cerca de 50 mil toneladas de mel (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 

2011), e o 5° maior exportador (CBA, 2007), ficando atrás de China, Estados Unidos, México 

e Canadá. Com uma flora e fauna abundante e clima perfeito, propensos à criação e manejo de 

abelhas, a apicultura segue sendo pouco explorada, mas o Brasil possui a chance de crescer 

mais ainda, de forma sustentável, a produção de mel e derivados, podendo alcançar assim, 

patamares mais altos, se tornado o maior produtor mundial de mel.   



12 

 

 

A apicultura pode ser encarada como uma fonte secundária de renda, principalmente 

para as pequenas famílias rurais. São os pequenos agricultores familiares os responsáveis pela 

maior parte da produção nacional de mel, eles representam uma parcela significativa na 

geração de renda oriunda do extrativismo apícola. 

O maior estado produtor de mel é o Rio Grande de Sul, que corresponde com 16,8% 

da produção nacional, seguido por Paraná com 12,5% e Piauí com 12,3% (RANKBRASIL, 

2012). 

Em Minas Gerais, a apicultura representa uma fonte alternativa de renda aos 

produtores rurais. Mesmo sendo uma atividade secundaria, Minas Gerais ocupa um lugar de 

destaque no cenário nacional de produção de mel, o estado está na 6° posição nacional de 

estados brasileiros produtores (RANKBRASIL, 2012), dando destaque aos vales do 

Jequitinhonha e Mucuri, que juntos representam 22,7% da produção estadual. Responsável 

por maior parte dessa produção no Jequitinhonha, a cidade de Itamarandiba é a maior 

produtora de mel do estado de Minas Gerais, com uma produção anual de 380 toneladas 

(CAPELINHA.NET, 2013). 

 

1.2 Problema Motivador 

 

Todo empreendimento necessita de resultado econômico positivo que seja suficiente 

para que consiga sobreviver e crescer. Com o mercado apícola em pleno crescimento torna-se 

obrigatório a necessidade de se estudar minuciosamente cada detalhe e ter uma visão futurista 

e global do empreendimento afim de que se possa conquistar o seu devido espaço no mercado 

(SEBRAE, 2009).   

A comercialização de forma fracionada diretamente ao consumidor final, realizada por 

muitos apicultores em suas próprias residências ou em feiras, é a forma mais comum neste 

tipo de produção. Em contra partida, outros produtores com uma produção maior, 

comercializam o mel em baldes ou tonéis diretamente com o atravessador ou cooperativas 

(CODEVASFP, 2008). 

Com visão de lucro e o sucesso na apicultura, o produtor busca garantir um 

conhecimento básico sobre os ciclos produtivos do processo de extrativismo de derivados 

apícola. Entre esses processos se encontram: infraestrutura do apiário, manejo adequado, 

disponibilidade de florada, entre muitos outros, mas se esquece de gerir e planejar 

corretamente dados de toda a receita gerada com as vendas dos produtos, investimentos em 

instalação e manutenção de apiários.   
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Com um déficit de tecnologia voltada para fora dos apiários, os produtores enfrentam 

dificuldades no planejamento e controle de toda cadeia produtiva do mel devido ao baixo 

nível de organização, falta de padronização, comercialização fragmentada e marketing 

desestruturado. A falta de uma ferramenta adequada para o controle de produção, gastos e 

receitas é um grande desafio para produtores e desenvolvedores, devido à falta de interesse 

por ambas as partes.   

 

1.3 Objetivo 

 

A proposta principal dessa pesquisa, é propor e modelar um sistema de informação 

para gerenciamento de apiários com base nas características do apiário do IFMG Campus São 

João Evangelista. Este sistema será de grande auxilio não só ao apiário do IFMG, com 

também aos demais produtores de derivados apícola com apiários semelhantes ao do 

abordado, permitindo a eles um melhor gerenciamento dos apiários, fornecendo planilhas 

completas sobre o controle de produção de cada apiário, proporcionando um monitoramento 

detalhado de produtividade e gastos dos mesmos, tornando assim um produto diferenciado, 

dando ao produtor um retorno positivo na manutenção dos apiários. 

 

1.4 Escopo 

 

O projeto abrange a modelagem de um sistema gerenciador de apiários, não tendo a 

obrigação efetiva de desenvolver o software, afim de que possa auxiliar futuros estudos na 

área. Para o desenvolvimento deste trabalho, foram utilizadas ferramentas que irão assessorar 

todas as partes do projeto.  

Foram utilizados de recursos advindos da linguagem de modelagem Unified Modeling 

Language (UML) para auxiliar na visualização das relações entre os objetos facilitando o 

entendimento do funcionamento do sistema. 

Utilizou-se de representações de entidades do sistema através de diagramas de 

estruturais (diagramas de classes) e comportamentais (diagramas de caso de uso, atividade, 

sequência), não sendo incluída no escopo deste projeto a análise de requisitos mínimos de 

hardware para uso do sistema.  

A modelagem do sistema gerenciador de apiários é o objetivo principal deste projeto, 

exonerando do escopo a entrega do sistema desenvolvido. 



14 

 

 

1.5 Justificativa 

 

A apicultura é, literalmente, uma ampla área em crescimento que gera uma 

rentabilidade direta a pequenos e médios produtores, através da extração e comercialização de 

seus produtos, contribuindo para a manutenção da biodiversidade no planeta através da 

polinização. 

São neste contexto que se verificou as necessidades de se criar ferramentas eficazes, 

visto a falta das mesmas, a fim de poder incentivar a formação de novos apicultores e 

melhorar a autoestima dos já existentes, se caracterizando como um avanço para a apicultura, 

organizando e facilitando a manutenção e continuação do empreendimento apícola. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A definição do termo software se torna facilmente entendida quando aplicada ao 

contexto de um produto intangível, ao contrário do termo engenharia de software, que 

diversos autores tratam como uma metodologia para um bom desenvolvimento de um 

software. 

Este capitulo irá abordar os detalhes e técnicas de engenharia de software, que foram 

abordados na modelagem do sistema.  

 

2.1 Engenharia de software 

 

Segundo a definição do dicionário Aurélio (2002), o software pode ser definido como 

“[...] o conjunto dos componentes informacionais, que não faz parte do equipamento físico e 

inclui os programas e os dados a eles associados.”. O software se trata de elemento lógico e 

não de elemento físico, é item intangível e essencial em praticamente todas as áreas do 

conhecimento humano. Não é de hoje que o software ultrapassou o hardware (elementos 

físicos) como chave no sucesso da maioria dos sistemas baseados em computador. Pressman 

destaca que “[...] o software é o fator que diferencia.” (PRESSMAN, 2010, p.12), o uso das 

informações advindas do software pode ser fator que torna a organização melhor que suas 

concorrentes. 

Sendo software um elemento lógico intangível, Pressman afirma que “[...] o software 

tem características que são consideravelmente diferentes das do hardware. [...] O software é 

desenvolvido ou projetado por engenharia, não manufaturado no sentido clássico” Pressman 

(2010, p.13). A falta de padronização na produção de software causava muitos problemas dos 

quais Pressman (2010) destaca: custo elevado, demora na entrega do produto final, 

dificuldade em medir o progresso do desenvolvimento e principalmente a baixa detecção de 

erros do software. Essas questões foram pontuais para a adoção das práticas da engenharia de 

software. 

Existem diversas definições para engenharia de software o que comprovam a 

existência e a exigência da disciplina na criação de sistemas, Bauer (1969) declara que a 

engenharia de software utiliza de princípios sólidos da engenharia para que se possa obter um 

software confiável de forma econômica e que funcione em máquinas reais. Engenharia de 

software pode ser considerada uma abordagem sistemática com padrões disciplinados para o 

desenvolvimento de software (PRESSMAN, 2010). 
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Pressman (2010) diz que a engenharia de software é uma vertente da engenharia de 

sistemas e de hardware que engloba em suas etapas três elementos fundamentais, são eles: 

métodos, ferramentas e procedimentos, que unidos garantem o controle e qualidade durante o 

desenvolvimento do software. O conjunto de tarefas que ocorrem durante o desenvolvimento 

de software são chamados métodos, as ferramentas são auxílio automatizado ou semi 

automatizado aos métodos, já os procedimentos são as ligações entre os métodos e 

ferramentas que possibilitam o desenvolvimento correto do software (PRESSMAN, 2010). 

A engenharia de software tem como principal objetivo a resolução de problemas do 

software e a satisfação do cliente (JALOTE, 2005). Focando essa busca pela resolução dos 

problemas existem os processos de desenvolvimento de software, na próxima sessão deste 

trabalho serão apresentadas as definições de processos de desenvolvimento explicitando as 

características compartilhadas entre os processos, dentre outros temas. 

 

2.2 Processo de desenvolvimento de software 

 

Um processo pode ser definido como conjunto um de tarefas ordenadas que 

envolvessem uma série de etapas que englobam atividades, recursos e restrições utilizados 

para alcançar a saída desejada (PFLEEGER, 2004). Para o PMBOK o processo é um “[...] 

conjunto de atividades inter-relacionadas realizadas para obter um conjunto específico de 

produtos, resultados ou serviços” (PMBOK 2004, p.373). Pressman (2006) define um 

processo de desenvolvimento de software como um conjunto de tarefas que devem ser 

seguidas para a obtenção de um software com qualidade. Sommerville (2007) descreve um 

processo de software como um conjunto de atividades que leva a construção de um software. 

Já Pádua Filho (2009) é mais simplista e define processo como uma receita a ser seguida para 

se projetar e construir um software. 

Vários processos de desenvolvimento foram criados e estão disponíveis no mercado, 

esses processos tem suas particularidades, sendo que alguns são rigorosos no que se diz 

respeito aos artefatos (documentos gerados durante o ciclo de vida do produto), já outros 

focam a velocidade da criação do software mas sem deixar de lado a qualidade. 

Dentro do processo de desenvolvimento pode se prever e dar suporte à evolução do 

software, sendo esta característica muito comum em uma fase de vida da aplicação. O 

processo tem como um objetivo difundir conceitos, padrões e tecnologias associados ao ramo 

de atuação da organização e de qualidade de software. Uma das formas que se pode passar 
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conhecimento as pessoas é prevendo que essas informações sejam passadas através de 

palestras, treinamentos, cursos, seminários e publicações. (CARVALHO e STAA, 2002). 

Olhando pelo lado da compreensão e clareza dentro de um processo, esse deve ser 

bem definido de uma forma bem explicada, entre os envolvidos, que devem compreender com 

a maior facilidade para que os resultados sejam claros para que o progresso desse processo 

seja bem visível. (CARVALHO e STAA, 2002). 

Se não existe um processo de desenvolvimento estabelecido às ferramentas que dão 

suporte ás atividades organizacional não irão ajudar sempre a resolver os problemas 

existentes. Quando existem procedimentos e padrões, os mesmos são definidos e seguidos de 

forma burocrática, sendo que irão servir apenas como uma atividade a mais a ser 

desempenhada pela equipe (CARVALHO e STAA, 2002). Pode haver um grande prejuízo 

com a não utilização de processos, ou até mesmo com a utilização de processos ruins, pois, 

pode ocorrer equívoco que irão se repetir no decorrer de um projeto a outro. Normalmente 

este problema ocorre devido à falta de um planejamento que seja eficiente, e que tem como 

uma consequência à utilização de um número errado e insuficiente de recursos necessários 

para se atender a demanda dos clientes. Com a falta de planejamento, o trabalho fica 

excessivo e muito estressante sendo comum que as suas estimativas não sejam cumpridas e 

que ocorram atrasos e desespero para cumprir os prazos de entrega. (CARVALHO e STAA, 

2002). 

Um processo possui quatro atividades básicas: especificação, implementação, 

validação e evolução. Essas atividades são organizadas de forma diferente nos diversos 

processos de desenvolvimento. A especificação de software ou engenharia de requisitos é o 

processo utilizado para definir quais serviços serão necessários para identificar as restrições 

de operação e desenvolvimento do seu sistema. O estágio de implementação do 

desenvolvimento de software é o processo de conversão de uma especificação de um sistema 

executável. Essa etapa sempre envolve os processos de projeto e de programação de um 

software em uma forma de abordagem evolucionária sendo que o mesmo pode também 

envolver o refinamento da especificação de software. A validação do software ou verificação 

e validação destinam-se a mostrar que um sistema está de acordo com a sua especificação e 

que atende as expectativas do cliente que está adquirindo o sistema. (SOMMERVILLE, 

2007). 

Existem diversos modelos de processo no mercado, os modelos de processos definem 

um conjunto de atividades, ações, tarefas e produtos de trabalho que são necessários para dar 

qualidade à engenharia de software. Os modelos de processos foram propostos para colocar 
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ordem no caos do desenvolvimento de software (PRESSMAN, 2010). Esses modelos são 

vários e são utilizados para alcançar a qualidade, mas cada um deles tem metodologia própria, 

Pressman (2010) exemplifica os seguintes modelos: O modelo sequencial linear, foi definido 

em 1970, podendo também ser conhecido como modelo cascata possuindo fases definidas 

sistematicamente seguidas de maneira linear. Já o modelo de prototipagem tem como 

característica principal gerar protótipos do sistema com definições de requisitos dadas pelo 

cliente.  

 

2.3 O Gerenciamento Automatizado de Apiários 

 

A forma como a administração da agricultura está evoluindo gera uma grande 

preocupação devido à falta de ferramentas e conhecimentos adequados para que a gestão 

agrícola possa ser feita de forma inteligente e sem causar prejuízo, a tecnologia está defasada 

na agricultura (SILVA, 2013). Essa defasagem afeta diretamente a apicultura.  

Diante de um empreendimento apícola, alguns fatores básicos como o planejamento e 

a instalação do apiário requer o uso de tecnologias adequadas. Segundo Costa “[...] o correto 

planejamento das instalações é, portanto, uma forma de racionalizar os gastos de implantação, 

e permitir que, posteriormente, o apiário seja produtivo.". (COSTA, 2007, p.17). 

A apicultura pode se relacionar em diversos aspectos com a tecnologia e a 

administração. A administração dos apiários se faz necessário desde o momento da instalação 

até a venda dos produtos beneficiados pelo produtor. O uso dos dados colhidos é muito 

grande (COSTA, 2007).  Os dados colhidos, como quantidade de mel produzido, poderão ser 

trabalhados de forma clara e objetiva em um software para essa finalidade, demonstrando ao 

produtor todos os custos, lucros e informações gerais obtidos com o seu produto.  

A falta de gerenciamento adequado pode justificar eventuais quedas na produção ou 

prejuízos, fazendo com que previsões e ações futuras sejam comprometidas (COSTA, 2007). 

A maioria das ferramentas para gerenciamento do agronegócio é incompleta e não é voltada 

para uma área em específico. (SILVA, 2013). 

A elaboração deste trabalho aborda a modelagem e prototipação de um software 

gerenciador de dados de apiários, abordando uma sequência coerente de práticas com o 

objetivo de desenvolver com qualidade uma aplicação que será um auxílio ao apicultor no 

incremento de suas atividades, tendo em vista o déficit no mercado brasileiro de software para 

essa finalidade. 
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O uso de software voltado para a apicultura ainda é restrito. A falta de conhecimento 

do produtor em manipular um microcomputador e o pouco interesse de empresas na 

fabricação de software faz com que a produção de ferramentas para o gerenciamento dos 

apiários seja escassa, tornando mais difícil a manipulação e registro de dados. O software para 

apicultura não deve somente auxiliar no manejo do apiário, mas também auxiliar no processo 

de decisão.  

 O computador está cada vez mais presente nas fazendas e sítios. (SILVA, 2013). A 

utilização de um software para o gerenciamento apícola poderá proporcionar ao apicultor 

organização, análise, ações e registros dos dados colhidos em seus apiários. 

Todos os setores do agronegócio estão em busca constante por melhores índices, na 

apicultura esse fato não é diferente, a tecnologia é item indispensável neste processo. (SILVA, 

2013). 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Na literatura encontram-se muitos trabalhos que se relacionam com o tema abordado 

nesta pesquisa. Dentre esses, foram selecionados cinco trabalhos que mais se assemelham 

com o objeto desta pesquisa, que é o uso de soluções com uso da informática no campo. Os 

trabalhos selecionados são: a pesquisa de Magrinelli (2012), intitulada "Avaliação de 

usabilidade de sistema para gerenciamento apícola: o caso LaborApix”, também a pesquisa 

"O ERP (Enterprise Resource Planning) e seus impactos: o caso de uma cooperativa 

agroindustrial do Estado do Paraná", de Dias, Castro e Medeiros (2003); a pesquisa de Borba 

e Torres (2002), intitulada "Uso da informática nas empresas rurais da região de Jaboticabal-

SP"; a pesquisa de Miranda e Azolini (2006), intitulada "A utilização da informação contábil 

para a gestão da apicultura de pequeno porte"; a pesquisa de Zocoller E Torres (2002) 

intitulada “O uso da informática nas empresas rurais na região de Jaboticabal/SP”; e por 

último, a pesquisa de Köster (2009), intitulada de "Sistema de controle automático de corte 

para produção de lâminas alveoladas para colmeias apícolas". Em seguida, serão 

demonstradas as pesquisas e seus respectivos resultados. 
 Na análise do software LaborApix feita por Magrinelli (2012) foram obtidos diversos 

resultados sobre a usabilidade do sistema, segundo esta pesquisa atualmente uma das maiores 

preocupações das empresas é desenvolver uma boa interface, através da interface acontece à 

comunicação do usuário com o sistema, uma interface deve ser bem organizada, prática e de 

fácil uso.  

Existem métodos de avaliação de interface, essa avaliação de interface faz parte do 

processo de desenvolvimento, com os resultados desta análise são identificados e corrigidos 

os problemas de interação entre o sistema e o usuário  

Todos os produtos destinados a mercado, sejam softwares ou não, carregam consigo 

uma interface, tendo responsabilidade direta em levar facilidade ao uso, sendo que a qualidade 

desta interface afeta diretamente na escolha de um produto, atualmente a interface é fator 

muito exigido pelo mercado. 

O LaborApix é um sistema de suporte à Gestão de Recursos e Processos e à 

Rastreabilidade na Produção Apícola, criado pela parceria da Universidade Federal de Lavras 

com a empresa Mitah Technologies. O principal objetivo do artigo abordado é a avaliação do 

LaborApix tendo o foco à usabilidade, sendo parte do teste do sistema antes de lançar o 

mesmo no mercado.  
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Avaliação heurística e percurso cognitivo foram às técnicas escolhidas para avaliar o 

LaborApix. A avaliação heurística é o método utilizado para medir a usabilidade do sistema, 

seguindo um conjunto de regras e métodos. O percurso cognitivo é o método que avalia a 

usabilidade atentando para a facilidade da aprendizagem.  

Para avaliar as heurísticas no sistema foram contatados avaliadores que não possuem 

relação com o projeto. Durante a avaliação heurística foram coletados dados relativos aos 

problemas, como quais foram os problemas, onde o problema foi encontrado, o grau de 

severidade do problema e sugestões para solucionar o problema, além das heurísticas 

infringidas.  

A relação do trabalho de Magrinelli (2012) com o desenvolvimento deste projeto está 

na necessidade de avaliar se o software atende os requisitos do usuário, sendo que a interface 

de comunicação com o usuário é fator de sucesso ou fracasso do produto de software. Fica 

evidente que todo projeto por melhor que ele seja elaborado sempre está sujeito a erros.  

Tendo em vista a grande importância de um sistema no setor agrário, a demonstração a 

seguir, irá mostrar a diferença entre possuir um sistema informatizado, interligando todos os 

setores e que consiga atender a toda a área comercial, contra sistemas não interligados.  

Em um sistema de gestão ou mesmo integração de departamentos, o sucesso da 

implantação, deve-se ao entendimento e atendimento das necessidades do consumidor. 

(DIAS, CASTRO E MEDEIROS, 2003) A eficácia pode ser vista como resultados distintos 

de fatores, que podem ser classificados primeiramente como a gestão interna do sistema e 

posteriormente como as transações que ocorrem entre os agentes produtivos. 

Contudo, a utilização de um sistema de gestão integrada ERP (Enterprise Resource 

Planning) torna-se um excelente aliado para o gerenciamento de um processo organizacional. 

Em cooperativas agropecuárias, a busca por maior agilidade na tomada de decisões e 

também um melhor posicionamento competitivo, faz com que seja necessária a implantação e 

integração de sistemas tendo em vista o importante papel que essa classe exerce no país 

gerando 108 mil empregos diretos o que representa 62% dos empregos das cooperativas 

segundo o relatório anual de atividades da OCB (2012). 

O papel importante das cooperativas na economia se deve, segundo OCB, aos 4,7 

milhões de cooperados, que são responsáveis por mais de 175 mil empregos diretos e uma 

participação na produção nacional de trigo, cevada, aveia, algodão, suínos, soja, café e milho, 

superior a 36%. 
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Para o desenvolvimento do artigo citado neste trabalho, o autor utilizou-se de coleta de 

dados realizadas através de observação direta e entrevista com os funcionários envolvidos e 

também através de relatórios gerados pelo próprio sistema ERP. 

O antigo método de gerenciamento utilizado pelo setor de cooperativas, tinha como 

meta a obtenção das informações de forma manual, como lançamentos e emissão de notas 

fiscais, e a geração de relatório para que pudesse ser analisado pelo setor responsável apenas 

no dia seguinte. 

Com a implantação de um sistema para a gestão integrada, o ERP, se tornou possível 

agilizar as decisões tomadas pela organização. 

As atualizações instantâneas possibilitou a segurança tanto na entrega quanto no 

recebimento de materiais, auxiliando nas decisões de compra que se tornaram ágeis e fáceis, 

devido a melhor avaliação dos estoques e preços dos produtos, que passou a ser em tempo 

real, o que possibilitou a redução nos custos de estocagem. 

Pode se notar que com a implantação do ERP em uma cooperativa agroindustrial no 

estado do Paraná, tornou as técnicas de manipulação e venda de matérias como: trigo, cevada, 

aveia, algodão, suínos, soja, café e milho muito mais dinâmicos e práticas para o produtor. 

O uso de novas tecnologias no campo está mudando o cenário rural. A informatização 

está proporcionada um aumento nos lucros e menos trabalho na administração. O trabalho a 

seguir demonstra a diferença na manipulação de dados com uso de ferramentas 

informatizadas. 

A redução nos custos de acesso à tecnologia tem se tornado um verdadeiro aliado ao 

aumento da tecnologia no campo, aliado ao grande número de software para a agricultura 

disponível no mercado. 

Para o desenvolvimento do trabalho de Zocoller E Torres (2002), foram utilizados 

dados referentes ao EDR. O EDR de Jaboticabal-SP possui 11 municípios integrados a Região 

Administrativa de Ribeirão Preto-SP, onde se concentra uma região agrícola que possui alto 

valor médio da produção por unidade de área cultivada. 

No estudo das propriedades, dados como nível de escolaridade dos produtores, área 

média e estratificação de áreas das UPAs, as principais explorações agrícolas entre muitos 

outros dados, foram coletados para que se pudesse fazer o levantamento. 

Com a utilização mais intensa de computadores nas UPAs para o auxílio das culturas, 

pode se notar que as técnicas de análise e conservação de solo, calagem, por exemplo, foram 

utilizadas por 98% a 99% das UPAs com computador no EDR e por 99% a 100% no 
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município. Também foi relevante o uso da adubação orgânica/verde, ocorrendo em 72% e em 

74% das unidades com computador.  

Graças ao uso de computadores nas propriedades rurais e ao emprego de tecnologias 

mais avançadas, motivado pela busca de produtividade, eficiência e competitividade, os 

produtores da região de Jaboticabal-SP passaram a utilizar os computadores de forma a 

contribuir para uma melhor organização de seus trabalhos, gerando um melhor controle 

quanto aos tratamentos de dados oriundos do campo, quanto na busca por melhores soluções 

para as culturas. 

Para a criação de abelhas por meio de caixas, são utilizadas lâminas alveoladas de cera 

de abelha em cada caixilho, o que facilita o processo de produção do mel. Para a criação 

dessas lâminas é usado um maquinário utilizado desde o derretimento da cera até o 

empacotamento dessas lâminas.  

Pensando nos problemas causados durante o processo de criação das lâminas e nos 

benefícios que poderia acarretar pra área apícola o então estudante Köster (2010), da 

Universidade Positivo de Curitiba teve a ideia de criar um software capaz de atender as 

vontades dos apicultores, para gerar economia e eficiência com o seu uso. 

O objeto do sistema é a realização do controle automático do corte em uma medida 

que seja pré-determinada, fazendo com que o usuário possa fazer uma análise referente à 

produtividade do sistema. Esse sistema é composto por componentes de hardware e software. 

O sistema desenvolvido também incide em um sistema de automação industrial, que tem 

como fim ser implantado numa máquina alveoladora para que possam ser controlados pelos 

usuários os cortes de lâminas e também a sua quantidade. 

O sistema utiliza um micro controlador que é um chip inteligente que utiliza de 

encoders, que são unidades de realimentação, e possui um display LCD que constituis os 

módulos que utilizam um controlador próprio e conexão por meio de um barramento de 

dados. (KÖSTER, 2010). 

A parte de software é desenvolvida por programação na linguagem C que é uma 

linguagem muito utilizada no mercado. 

Por meio de um teclado é realizada a programação do tamanho das placas de cera a 

serem produzidas, sendo visualizadas as informações e opções por meio de um display LCD. 

O encoder incremental que é de uso industrial envia pulsos ao micro controlador que executa 

o cálculo do comprimento das placas alveoladas, enviando um sinal digital ao um atuador 

eletropneumático para a realização do corte de cada placa de acordo com o tamanho 

programado. (KÖSTER, 2010). 
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Ao fim da criação desse sistema foi criado um protótipo sendo realizados testes com 

folha de papel para que pudesse ser feita uma análise. Os resultados foram satisfatórios uma 

vez que o sistema realizou o que era pretendido a ele. (KÖSTER, 2010). 

Com a utilização deste software muitos benefícios foram notados como a redução de 

mão de obra, a redução de custo e o tempo ganho para que se possa produzir mais cera. O 

rendimento dobrou fazendo com que esse sistema seja eficiente e prático para seu devido fim. 

A utilização da informação contábil como auxílio na gestão da apicultura de pequeno 

porte, levando em conta a parte financeira, ajudando a economizar e dando condições e 

suporte ao apicultor de pequeno porte. (AZOLINI E COSTA, 2006) 

Este trabalho propõe um modelo de sistema contábil que oferece aos seus 

administradores a base necessária para seu gerenciamento e para tomada de decisões.  A sua 

realização requer que seja traçado um perfil de empreendedor caracterizado a gestão desse 

porte. O sistema apresenta indicadores importantes para que possa ter o desenvolvimento de 

um modelo de informações contábeis e financeiras, dando ênfase ao relacionamento 

específico da contabilidade tanto com o micro quanto com a pequena empresa. 

Para cumprir com o objetivo da construção de um modelo contábil foi exigido o 

levantamento de um conjunto de questões referentes a vários aspectos do processo produtivo 

do mel como a localização, as instalações, os equipamentos, o manejo e a colheita, além da 

comercialização dos produtos. 

Com a criação desse sistema fica muito mais prático o uso da contabilidade para 

ajudar a controlar os gastos, o lucro, a comercialização do mel. Percebe se que muitos ainda 

não estão preparados para usar essas tecnologias por serem ainda acostumados com o método 

antigo do papel e caneta, mas, com o tempo irão perceber que só tem a ganhar tanto o grande 

como o pequeno apicultor, e que esse sistema pode ajudar a aumentar seu lucro, diminuindo 

muito o seu esforço. 
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4 METODOLOGIA 

 

O desenvolvimento desse trabalho está voltado para a elaboração de um software para 

a apicultura, que irá apoiar e ajudar o apicultor na tomada de decisão referente aos apiários 

instalados. Para isso, foram realizados estudos prévios e visitas aos apiários da  região a fim de 

conhecer a realidade da apicultura e, com isso, desenvolver o software da melhor forma 

possível para que o mesmo possa atender as necessidades e também as expectativas de seus 

usuários. 

Para que o software possa ser desenvolvido com qualidade, serão utilizadas 

ferramentas de alto padrão durante o desenvolvimento, a fim de se obter o melhor resultado 

ao final. 

Durante o planejamento, utilizar-se-á de equipamentos com a configuração de 4GB de 

memória, processador Intel® Core i3, HD de 500GB e sistema operacional Windows 7 Home 

Basic e também softwares disponíveis gratuitamente na rede mundial de computadores. 

Afim de que se atendam as necessidades requeridas durante o desenvolvimento do 

software, algumas ferramentas serão utilizadas para o sucesso do produto final.  

Na primeira fase de planejamento, a utilização de digramas será necessária para que se 

possa entender o fluxo de dados e também auxiliar na criação da documentação do software. 

A ferramenta Astah Community, disponível no site www.astah.net, é um editor UML que 

oferece um poderoso recurso no desenvolvimento de diagramas completos, que irá ser 

empregada no desenvolvimento de diagramas UML comportamentais como os diagramas de 

caso de uso e diagramas de atividade, e também os estruturais como os diagramas de classe e 

diagramas de objetos, incluindo os de interação como diagramas de sequencia, todos de forma 

padronizados.  

A implementação do software se dará em linguagem Java Desktop, versão 7, 

utilizando o IDE (ambiente de desenvolvimento integrado) Netbeans 7.3, por ser uma 

ferramenta poderosa de desenvolvimento gratuito muito utilizado ao redor do mundo e por ser 

de código aberto que pode ser obtida pelo site www.netbeans.org.  

Já para armazenamento de dados, a utilização do Mysql Community Edition, 

disponível no site www.mysql.com, se fez necessária por ser um banco de dados de código 

aberto que utiliza a linguagem SQL (linguagem de consulta estruturada), será necessária a fim 

de proporcionar um armazenamento racional e eficiente das informações. 

http://astah.net/download
https://netbeans.org/
http://www.mysql.com/products/community/
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Para dar apoio a todas essas ferramentas e também aos desenvolvedores foi utilizada a 

rede mundial de computadores com o intuito de se obter todo o suporte necessário no 

desenvolvimento de todas as atividades. 
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5 ANÁLISE E PROJETO DO SISTEMA 

 

A análise de requisitos se faz necessária a fim de apresentar os principais conceitos e 

procedimentos a serem considerados na elaboração do projeto para a prototipação do sistema 

gerenciador de apiários, podendo assim, planejar e facilitar o desenvolvimento das tarefas, 

colaborando com a futura execução do mesmo. 

 

5.1 Levantamento de dados 

 

O levantamento de dados é uma parte importante para a correta modelagem do 

sistema. Ela definiu os rumos da prototipação, alimentando as linhas de desenvolvimento de 

diagramas, criando uma análise crítica em relação a cada ponto do modelo de sistema, 

levantando em uma forma hipotética as funcionalidades do mesmo. 

O levantamento dos dados para concepção da prototipação do sistema se deram afim 

de que fosse possível desenvolver um protótipo de um sistema que venha atender as 

necessidades do IFMG - campus São João Evangelista, criando um conjunto de elementos que 

expressam o propósito de atuar sobre a realidade do campus, proporcionando o 

equacionamento da real necessidade do instituto. 

 

5.2 Análise de requisitos 

 

A fim de levantar as reais necessidades do usuário final do sistema gerenciador, cria-se 

um documento de requisitos com o intuito de definir o escopo do sistema. A análise de 

requisitos, segundo Bezerra (2007), se na fase onde são realizados estudos detalhados, a fim 

de construir modelos para representar o sistema a ser desenvolvido. Os requisitos possuem 

funcionalidade com características volátil, ao qual deverá ser executados, podendo gerar 

modificações durante o desenvolvimento do sistema.  

Os requisitos para a elaboração deste trabalho foram recolhidos através de entrevistas, 

questionários, observação do funcionamento do sistema atual, dentre outros. 

O principal intuito do sistema gerenciador é melhorar e agilizar os resultados advindos 

dos apiários, com isso, proporcionar aos usuários um melhor entendimento e controle dos 

dados e dos apiários. Para isso, cria-se a proposta de um sistema que possa facilitar as funções 

de gerenciamento de planilhas, implantação de novos apiários, resumo de gastos e venda de 
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produtos apícolas. O sistema deverá também possibilitar a realização de consultas sobre cada 

apiário. 

  

5.3 Diagramas UML 

 

Diagramas UML podem ser definidos como uma forma de representar graficamente 

uma coleção de elementos de modelo (Furlan, 1998), mostrando a interação entre relações de 

um elemento de um modelo de forma lógica ou estrutural. 

 

5.3.1 Definição de diagramas de caso de uso 

 

Diagramas de caso de uso podem ser descritos, segundo Furlan(1998), como um 

documento narrativo capaz de descrever a visão do sistema externamente a ele, relacionando 

suas interações com o mundo exterior, de uma forma global e de alto nível. Dessa forma, o 

diagrama de caso de uso descreve o que o sistema deve cumprir para cada usuário durante 

cada operação. Já para Booch (2000), caso de uso especifica todo o comportamento do 

sistema descrevendo um conjunto de ações, com o intuito de captar o comportamento 

desejado do sistema, de maneira que os desenvolvedores tenha a compreensão real do sistema 

descrito. 

A representação de itens externos ao sistema, segundo Booch (2000), é denominada 

atores. Os atores não fazem parte do sistema, mas trocam informações com o sistema. 

  

5.3.2 Definição diagrama de atividade 

 

O diagrama de atividades serve para modelar os aspectos comportamentais dos 

processos, onde são definidos os estados de uma atividade, e não os estados de um objeto, 

gerando uma visão funcional do sistema (Bezerra, 2002). 

 

5.3.3 Definição diagramas de sequência 

 

O diagrama de sequência faz parte de um conjunto de diagramas denominados de 

interação. O diagrama de interação ilustra o comportamento de vários objetos dentro de um 

contexto, onde o sistema deverá agir internamente para que as mensagens trocadas entre os 

atores possam atingir seu objetivo na realização de um caso de uso (Bezerra, 2002). Segundo 
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Bezerra (2002), o conjunto de todos os diagramas de interação de um sistema constitui o seu 

modelo de interação.  

O uso dos diagramas de interação auxilia na representação do sistema como todo, ou 

parte deles. 

O diagrama de sequência, quando utilizado, pode enfatizar a interação, sendo possível 

a representação de objetos em um gráfico bidimensional, participando em interações de 

acordo com as linhas de vida e as mensagens que trocam.  

Sua utilização serve de base para mostrar as trocas de mensagens entre os objetos. 

Segundo Furlan(1998), os objetos colocados em uma dimensão horizontal na parte superior 

do diagrama representam os diferentes objetos existentes no diagrama e a dimensão vertical 

ou linha de vida representa o tempo da duração dos objetos. As flechas contidas entre as 

linhas de vida de dois objetos são as mensagens. 

 

5.3.4 Definição diagrama de classes 

 

 O diagrama de classe, segundo Guedes (2005), se torna o mais importante e o mais 

utilizado por servir de base para os demais diagramas. Ele tem a finalidade de mostrar os 

relacionamentos existentes entre as classes que são abstraídas no projeto, e como esses 

relacionamentos contribuem para a execução de um processo específico. O diagrama de classe 

foca em permitir a visualização das classes que irão compor o sistema, e seus respectivos 

atributos e métodos, demonstrando também, como as classes do sistema irão se relacionar, 

transmitindo informações entre si. Este diagrama apresenta uma visão básica, que será 

composto por um relacionamento entre as classes associadas que as compõem.  

 Com a utilização do diagrama de classes, se torna possível modelar detalhes referentes 

às classes e aos seus relacionamentos.  
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5.3.5 Diagramas de caso de uso 

 

Figura 01 - Diagrama de caso de uso do sistema 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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Quadro 01 – Cadastro de apiário 

Cadastro de apiário 

Atores: Apicultor, Sistema 

Resumo: O apicultor irá efetuar o cadastro de um novo apiário no sistema 

Pré-Condições: O apicultor ter efetuado o login no sistema  

Fluxo Principal: 

1. O sistema apresenta as opções disponíveis 

2. O apicultor seleciona a opção cadastrar apiário 

3. O sistema apresenta o formulário para preenchimento dos dados 

4. O sistema verifica se já existe caixa com os mesmos dados 

5. Sendo negativa a verificação, o sistema valida o cadastro do apiário 

6. O sistema armazena os dados da caixa 

7. Se o apicultor desejar continuar a cadastrar caixas, o caso de uso volta ao passo 

4 

8. Caso contrário o caso de uso notifica o apicultor sobre o cadastro e finaliza. 

Fluxo Alternativo (1) 

      O apicultor cancela o cadastro. 

Fluxo Alternativo (2) 

      Se os dados estiverem incompletos, o sistema exibe uma mensagem para 

que o usuário forneça as informações completas. 

Fluxo Alternativo (3) 

       O apicultor somente salva o cadastro. 

Pós-condições: Ativar opções de alterar e excluir 

Regras de Negócio (Restrições/Validações): 

1. O registro de uma caixa, só poderá ser realizado mediante a existência de um 

apiário cadastrado. 

2. O registro de um novo apiário, só será realizado caso não exista outro com os 

mesmos dados. 

3. O campo localização do apiário é obrigatório. Caso o apicultor deixe essa 

informação em branco, o sistema deverá emitir uma mensagem de 

obrigatoriedade de inserção dessa informação. 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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Quadro 02 – Cadastro de melgueiras 

Cadastro de melgueiras 

Atores: Apicultor, sistema 

Resumo: O apicultor irá efetuar o cadastro da melgueiras 

Pré-Condições: O apicultor ter efetuado o login no sistema 

Fluxo Principal: 

1. O sistema apresenta as opções disponíveis 

2. O apicultor seleciona a opção cadastrar melgueiras 

3. O sistema apresenta o formulário para preenchimento dos dados 

4. O sistema verifica se já existe melgueiras com os mesmos dados 

5. Sendo negativa a verificação, o sistema valida o cadastro da melgueiras 

6. O sistema armazena os dados da melgueiras 

7. Se o apicultor desejar continuar a cadastrar melgueiras, o caso de uso volta ao 

passo 4  

8. Caso contrário o caso de uso notifica o apicultor sobre o cadastro e finaliza. 

Fluxo Alternativo (1) 

      O apicultor cancela o cadastro. 

Fluxo Alternativo (2) 

      Se os dados estiverem incompletos, o sistema exibe uma mensagem para 

que o usuário forneça as informações completas. 

Fluxo Alternativo (3) 

       O apicultor somente salva o cadastro. 

Pós-condições: Ativar opções de alterar e excluir 

Regras de Negócio (Restrições/Validações): 

1. O registro de uma nova melgueiras, só será realizado caso não exista outra com 

os mesmos dados. 

2. Os campos número da caixa são obrigatórios. Caso o apicultor deixe a 

informação em branco, o sistema deverá emitir uma mensagem de 

obrigatoriedade de inserção dessa informação. 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 

 



33 

 

 

Quadro 03 – Cadastro de caixa ninho 

Cadastro de caixa ninho 

Atores: Apicultor, sistema 

Resumo: O apicultor irá efetuar o cadastro da caixa ninho  

Pré-Condições: O apicultor ter efetuado o login no sistema 

Fluxo Principal: 

1. O sistema apresenta as opções disponíveis 

2. O apicultor seleciona a opção cadastrar caixa ninho 

3. O sistema apresenta o formulário para preenchimento dos dados 

4. O sistema verifica se já existe caixa ninho com os mesmos dados 

5. Sendo negativa a verificação, o sistema valida o cadastro da caixa ninho 

6. O sistema armazena os dados da caixa ninho 

7. Se o apicultor desejar continuar a cadastrar caixas ninho, o caso de uso volta ao 

passo 4  

9. Caso contrário o caso de uso notifica o apicultor sobre o cadastro e finaliza. 

Fluxo Alternativo (1) 

      O apicultor cancela o cadastro. 

Fluxo Alternativo (2) 

      Se os dados estiverem incompletos, o sistema exibe uma mensagem para 

que o usuário forneça as informações completas. 

Fluxo Alternativo (3) 

       O apicultor somente salva o cadastro. 

Pós-condições: Ativar opções de alterar e excluir 

Regras de Negócio (Restrições/Validações): 

1. O registro de uma nova caixa ninho, só será realizado caso não exista outra com 

os mesmos dados. 

2. Os campos número da caixa ninho são obrigatórios. Caso o apicultor deixe a 

informação em branco, o sistema deverá emitir uma mensagem de 

obrigatoriedade de inserção dessa informação. 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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Quadro 04 – Cadastro de rainha 

Cadastro de Rainha 

Atores: Apicultor, sistema 

Resumo: O apicultor irá efetuar o cadastro de Rainha 

Pré-Condições: O apicultor ter efetuado o login no sistema 

Fluxo Principal: 

1. O sistema apresenta as opções disponíveis 

2. O apicultor seleciona a opção cadastrar Rainha 

3. O sistema apresenta o formulário para preenchimento dos dados 

4. O sistema verifica se já existem Rainhas com os mesmos dados 

5. Sendo negativa a verificação, o sistema valida o cadastro da Rainha 

6. O sistema armazena os dados da Rainha 

7. Se o apicultor desejar continuar a cadastrar Rainhas, o caso de uso volta ao 

passo 4 

10. Caso contrário o caso de uso notifica o apicultor sobre o cadastro e finaliza. 

Fluxo Alternativo (1) 

      O apicultor cancela o cadastro. 

Fluxo Alternativo (2) 

      Se os dados estiverem incompletos, o sistema exibe uma mensagem para 

que o usuário forneça as informações completas. 

Fluxo Alternativo (3) 

       O apicultor somente salva o cadastro. 

Pós-condições: Ativar opções de alterar e excluir 

Regras de Negócio (Restrições/Validações): 

1. O registro de uma nova Rainha, só será realizado caso não exista outra com os 

mesmos dados. 

2. O campo data de nascimento da Rainha é obrigatório. Caso o apicultor deixe a 

informação em branco, o sistema deverá emitir uma mensagem de 

obrigatoriedade de inserção dessa informação. 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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Quadro 05 – Cadastro de material 

Cadastrar material 

Atores: Apicultor, sistema 

Resumo: O apicultor irá efetuar o cadastro do material 

Pré-Condições: O apicultor ter efetuado o login no sistema 

Fluxo Principal: 

1. O sistema apresenta as opções disponíveis 

2. O apicultor seleciona a opção cadastrar material 

3. O sistema apresenta o formulário para preenchimento dos dados 

4. O sistema gera um código para o material cadastrado  

5. O sistema armazena os dados do material 

6. Se o apicultor desejar continuar a cadastrar material, o caso de uso volta ao 

passo 4 

11. Caso contrário o caso de uso notifica o apicultor sobre o cadastro e finaliza. 

Fluxo Alternativo (1) 

      O apicultor cancela o cadastro. 

Fluxo Alternativo (2) 

       O apicultor somente salva o cadastro. 

Pós-condições: Ativar opções de alterar e excluir 

Regras de Negócio (Restrições/Validações): 

1. Os campos nome do material e classe são obrigatórios. Caso o apicultor deixe a 

informação em branco, o sistema deverá emitir uma mensagem de 

obrigatoriedade de inserção dessa informação. 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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Quadro 06 – Cadastro de rendimentos 

Gerenciar rendimentos 

Atores: Apicultor, sistema 

Resumo: O apicultor irá gerenciar rendimentos de um apiário 

Pré-Condições: O apicultor ter feito o login, e ter no mínimo um apiário 

cadastrado 

Fluxo Principal: 

1. O sistema apresenta as opções disponíveis 

2. O apicultor seleciona a opção gerenciamento 

3. O sistema apresenta irá apresentar uma lista de apiários cadastrados 

4. O apicultor seleciona o apiário desejado 

5. O sistema apresentará as opções de gerenciamento 

6. O apicultor efetua as alterações e/ou gera os relatórios do apiário  

7. O sistema armazena as alterações e/ou oferece a opção salvar relatório em 

formato PDF  

8. Se o apicultor desejar continuar fazer o gerenciamento de apiário, o caso de uso 

volta ao passo 4 

9. Caso contrário o caso de uso notifica o apicultor sobre a finalização e retorna ao 

menu inicial. 

Fluxo Alternativo (1) 

      O apicultor cancela o gerenciamento. 

Fluxo Alternativo (3) 

      O apicultor somente altera e exclui o apiário. 

Pós-condições: Ativar opções de alterar e excluir 

Regras de Negócio (Restrições/Validações): 

1. O campo seleção de apiário deve ter no mínimo uma opção marcada. Caso o 

apicultor deixe essa informação em branco, o sistema deverá emitir uma 

mensagem de obrigatoriedade de inserção dessas informações. 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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5.3.6 Diagrama de atividade 

 

A Figura 02 demonstra primeiramente a verificação da existência ou não de apiários. 

Sendo verificado e retornando um resultado negativo, o sistema oferece a opção de inserir um 

novo apiário. Se o sistema retornar positivo para a existência de apiários, ele irá oferecer as 

opções para exclusão ou busca de um apiário. 

 

Figura 02 - Diagrama de atividade para alteração, inserção e exclusão de apiário 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

A figura 03 demonstra primeiramente a verificação da existência ou não de materiais. 

Sendo verificado e retornando um resultado negativo, o sistema oferece a opção de inserir um 

novo material. Se o sistema retornar positivo para a existência dos materiais, ele irá oferecer 

as opções para exclusão ou busca de um material. 
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Figura 03 - Diagrama de atividade para alteração, inserção e exclusão de materiais 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

A Figura 04 demonstra primeiramente a verificação da existência ou não de 

melgueiras. Sendo verificado e retornando um resultado negativo, o sistema oferece a opção 

de inserir uma nova melgueira. Se o sistema retornar positivo para a existência do melgueiras, 

ele irá oferecer as opções para exclusão ou busca de uma melgueira. 
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Figura 04 - Diagrama de atividade para alteração, inserção e exclusão de melgueiras  

  

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

A Figura 05 demonstra primeiramente a verificação da existência ou não de caixas 

ninho. Sendo verificado e retornando um resultado negativo, o sistema oferece a opção de 

inserir uma nova caixa ninho. Se o sistema retornar positivo para a existência de caixas ninho, 

ele irá oferecer as opções para exclusão ou busca de uma caixa ninho. 
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Figura 05 - Diagrama de atividade para alteração, inserção e exclusão de caixa ninho 

  

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

A Figura 06 demonstra primeiramente a verificação da existência ou não de plantas. 

Sendo verificado e retornando um resultado negativo, o sistema oferece a opção de inserir 

uma nova planta. Se o sistema retornar positivo para a existência de plantas, ele irá oferecer as 

opções para exclusão ou busca de uma planta. 
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Figura 06 - Diagrama de atividade para alteração, inserção e exclusão de plantas 

  

Fonte: Elaborada pelos autores 

 

A Figura 07 demonstra primeiramente a verificação da existência ou não de rainhas. 

Sendo verificado e retornando um resultado negativo, o sistema oferece a opção de inserir 

uma nova rainha. Se o sistema retornar positivo para a existência de rainhas, ele irá oferecer 

as opções para exclusão ou busca de uma rainha. 
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Figura 07 - Diagrama de atividade para alteração, inserção e exclusão de Rainha 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

A Figura 08 demonstra primeiramente a verificação da existência ou não de apiários. 

Sendo verificado e retornando um resultado negativo, o sistema mostra a mensagem de não 

existência. Se o sistema retornar positivo para a existência de apiários, ele irá oferecer as 

opções para consulta e alteração de um apiário. 
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Figura 08 - Diagrama de atividade para alteração e exibição de rendimentos 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

5.3.7 Diagrama de sequência 

 

A Figura 09 mostra a interação do usuário com o sistema através da interface gráfica, 

solicitando a opção de realizar login, onde os dados inseridos pelo usuário serão verificados 

no banco de dados. 
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Figura 09 - Diagrama de sequência para efetuação do login 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

A Figura 10 mostra a interação do usuário com o sistema através da interface gráfica, 

solicitando a opção de cadastramento de um apiário, onde os dados inseridos pelo usuário 

serão armazenados no banco de dados. 

 

Figura 10 - Diagrama de sequência para cadastro de apiário 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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A Figura 11 mostra a interação do usuário com o sistema através da interface gráfica, 

solicitando a opção de cadastramento de uma caixa ninho, onde os dados inseridos pelo 

usuário serão armazenados no banco de dados. 

 

Figura 11 - Diagrama de sequência para cadastro de caixa ninho 

 

Fonte: Elaborada pelos autores 

 

A Figura 12 mostra a interação do usuário com o sistema através da interface gráfica, 

solicitando a opção de cadastramento de uma melgueira, onde os dados inseridos pelo usuário 

serão armazenados no banco de dados. 

Figura 12 - Diagrama de sequência para cadastro de melgueiras

Fonte: Elaborado pelos autores 
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A Figura 13 mostra a interação do usuário com o sistema através da interface gráfica, 

solicitando a opção de cadastramento de uma abelha Rainha, onde os dados inseridos pelo 

usuário serão armazenados no banco de dados. 

 

Figura 13 - Diagrama de sequência para cadastro de Rainha 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

A Figura 14 mostra a interação do usuário com o sistema através da interface gráfica, 

solicitando a opção de cadastramento de plantas, onde os dados inseridos pelo usuário serão 

armazenados no banco de dados. 

 

Figura 14 - Diagrama de sequência para cadastro de plantas 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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A Figura 15 mostra a interação do usuário com o sistema através da interface gráfica, 

solicitando a opção de cadastramento de material, onde os dados inseridos pelo usuário serão 

armazenados no banco de dados. 

 

Figura 15 - Diagrama de sequência para cadastro de material 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

A Figura 16 mostra a interação do usuário com o sistema através da interface gráfica, 

solicitando a opção de gerenciar o apiário, onde os dados buscados pelo usuário serão 

consultados no banco de dados. 

 

Figura 16 - Diagrama de sequência para gerenciamento de rendimentos

Fonte: Elaborado pelos autores 
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A Figura 17 mostra a interação do usuário com o sistema através da interface gráfica, 

solicitando a opção de busca na enciclopédia, onde as opções buscadas pelo usuário serão 

obtidas no banco de dados. 

 

Figura 17 - Diagrama de sequência para exibição de enciclopédia 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

A Figura 18 mostra a interação do usuário com o sistema através da interface gráfica, 

onde, a partir do momento em que o usuário fizer o login, a data do login e possível data de 

colheita serão comparadas, retornando se esta em época de colheita. 
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Figura 18 - Diagrama de sequência para de alerta

 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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5.3.8 Diagrama de Classes 

Figura 19 – Diagrama de classes do sistema

Fonte: Elaborado pelos autores 
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5.4 PROTOTIPAÇÃO 

 

A interação do usuário com o sistema acontece pela interface gráfica sendo que a 

interface é ponto chave no sucesso do sistema. Além de desenvolver um sistema que atenda 

aos requisitos funcionais, as equipes de desenvolvimento buscam elaborar interfaces que 

ajudem o usuário durante a utilização da aplicação, a interface do sistema deve seguir alguns 

padrões de User Interface(UI), dentre eles pode-se destacar: Clareza, Atração, Eficiência e 

Recuperação de Erros; ter opções bem definidas não confundindo o usuário é a clareza da 

interface, interface que deverá ser atrativa, agradável de usar prendendo o usuário na 

aplicação, que deverá ser eficiente permitindo ao usuário realizar suas tarefas de maneira 

rápida e com pouco esforço, sendo que quando ocorrerem erros o sistema permitirá a 

recuperação. 

As telas presentes no sistema são agrupadas por características, sendo elas: Cadastro, 

Geração de Relatórios e Pesquisa. Na sequência deste trabalho são apresentadas as telas mais 

relevantes, apresentando seus padrões e funcionalidades. 

As telas de Cadastro presentes no sistema por padrão possuem a mesma estrutura, 

seguindo o princípio de consistência onde ações semelhantes são executadas de maneira 

semelhante ou iguais, sendo também divididas em abas que organizam e facilitam a 

interpretação dos dados. Obviamente as telas divergem somente nos campos de entrada de 

dados, o sistema possuirá os seguintes cadastros: Cadastro de Apiário, Cadastro de Caixa, 

Cadastro de Abelha Rainha, Cadastro de Ninho, Cadastro de Usuário, Cadastro de Materiais, 

Cadastro Financeiro e Cadastro de Planta. As telas de cadastro possibilitam as seguintes 

operações Create (Criação), Read (Leitura), Update (Atualização) e Delete (Exclusão) de 

registros no banco de dados, esse conjunto de operações no banco de dados é nomeado 

CRUD. A Figura 19 apresenta a tela do CRUD de uma caixa, esta janela permite cadastrar, 

alterar, pesquisar, listar e excluir caixas no sistema. 
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Figura 20 – Tela de cadastro de caixas 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Na Figura 20 o usuário poderá gerenciar a caixa, além de percorrer e pesquisar todas 

as caixas presentes no sistema. A tela possui oito botões sendo que suas características são as 

seguintes.  

 Botão ANTERIOR (<<): botão de navegação entre os registros cadastrados no 

sistema, tem a função de mostrar o registro anterior. 

 Botão PRÓXIMO (>>): botão de navegação entre os registros cadastrados no sistema, 

tem a função de mostrar o próximo registro. 

 Botão NOVO: por padrão os campos da tela estarão desativados para edição, ao se 

clicar neste botão os campos são destravados e/ou limpos para a edição, a fim de se 

inserir um novo dado no sistema, ao se clicar neste botão, os botões EDITAR e 

EXCLUIR serão desabilitados. 

 Botão EDITAR: botão destrava os dados exibidos na tela para que os mesmos possam 

ser alterados, ao disparar o evento deste botão, os botões NOVO e EXCLUIR serão 

desabilitados. 

 Botão SALVAR: ao clicar em NOVO, o botão salvar irá ser utilizado para salvar o 

novo registro no banco de dados, ao clicar em EDITAR, o botão SALVAR será 

utilizado para atualizar um registro na base de dados, os botões serão todos ativados e 

os campos de texto travados para edição ou inclusão. 

 Botão EXCLUIR: quando este botão é clicado o registro mostrado na tela é excluído 

da base de dados. 
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 Botão CANCELAR: cancela as alterações feitas e trava os campos de texto para 

edição ou inclusão. 

 Botão PESQUISA (?): ao clicar neste botão será aberta a tela de pesquisa onde será 

possível pesquisar e selecionar determinado registro. 

 A Figura 21 trata-se da tela de geração de relatórios, esta tela possui a funcionalidade 

de gerar relatórios dos dados inseridos no sistema, a fim de facilitar a compreensão do usuário 

em relação à situação do Apiário. Para a geração de relatórios o usuário irá escolher e 

modificar filtros pré-definidos, como resultado dessa manipulação de filtros esperasse que o 

usuário fosse capaz de gerar relatórios de acordo com sua própria demanda. Para deixar ainda 

mais simples este processo, a tela deverá ser dividida em abas, onde cada aba deverá retornar 

relatórios dos seguintes grupos: Apiário, Caixa, Produtividade, Financeiro e Materiais. 

 Relatório de Apiário: Neste relatório será apresentada informação geral do apiário em 

estilo de balanço, sempre levando em conta os filtros inseridos pelo usuário. 

 Relatório de Caixa: Através deste relatório o usuário poderá consultar os resultados de 

colheitas em determinadas ou todas as caixas. 

 Relatório de Produtividade: Relatório por onde será apresentada ao usuário a 

produtividade geral do apiário, podendo agrupar essa produção por caixas, obtendo 

um ranking das caixas mais produtivas 

 Relatório Financeiro: Por este relatório será apresentado ao usuário às entradas e 

saídas de valores financeiros no apiário, sendo que este relatório será gerado de 

acordo com os filtros previamente inserido pelo usuário. 

 Relatório de Materiais: Terá por objetivo apresentar um balanço dos materiais 

presentes no apiário, podendo através dos filtros selecionados pelo usuário mostrar as 

entradas e saídas de matérias em determinado período. 
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Figura 21 – Geração de Relatórios 

                

Fonte: Elaborado pelos autores. 

A Figura 22, ilustra a tela de lançamento de colheita de mel onde serão inseridos no 

sistema os dados referentes a uma determinada colheita. Será solicitado ao usuário dados 

relevantes como apiário e caixa onde foi feita a cresta, executor, data, produtividade e 

observações. Como pode ser observado na Figura 20, no que se diz respeito a botões, é 

seguido o padrão das telas de cadastro. 

 

Figura 22 – Lançamento de colheita 

  

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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A Figura 23 ilustra a tela da Enciclopédia de doenças e pragas, onde será possível 

fazer consultas sobre pragas e doenças que vierem a atingir um apiário. 

Figura 23 – Enciclopédia

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Como visto na Figura 23, a tela de Enciclopédia será intuitiva e de fácil uso, tendo 

como objetivo sanar as dúvidas do usuário. Ao realizar a pesquisa sobre determinada praga, 

serão exibidas informação gerais sobre a mesma e no próximo campo da tela serão exibidas as 

informações sobre o tratamento e prevenção contra a mesma. 

 

5.5 MODELAGEM DE DADOS 

 

Na modelagem de dados do sistema é utilizado o Modelo Entidade Relacional (MER), 

através do MER é apresentada a estrutura lógica do banco de dados, por se tratar de um 

modelo de alto nível este modelo é independente do Sistema Gerenciador de Banco de Dados 

(SGBD).  
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“O modelo entidade-relacionamento (E-R) tem por base a percepção de que o mundo 

real é formado por um conjunto de objetos chamados entidades e pelo conjunto dos 

relacionamentos entre esses objetos.” (SILBERSCHATZ; KORTH; SUDARSHAN, 1999, p. 

21).  

Levando em conta que todo objeto possui propriedades particulares, essas 

propriedades são os atributos das entidades. Uma das tabelas representadas no MER deste 

projeto é a tabela APIARIOS, onde serão armazenados dados referentes a apiários, essas 

informações são armazenadas em atributos (campos) da entidade (tabela). 

Existem associações entre as entidades, essas associações são chamadas 

relacionamentos, a entidade CAIXA tem associação com a entidade APIARIO. Na Figura 05 

é representado o MER para o sistema alvo deste projeto, através de deste MER é possível 

observar todas as tabelas, atributos e relacionamentos que estarão presentes na base de dados. 
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Figura 24 – Modelo Entidade Relacional 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

O banco de dados irá possuir doze tabelas que irão se relacionar de acordo com MER 

apresentado na Figura 24, onde através destes relacionamentos se busca abranger as 

necessidades da gerência de apiário. 



58 

 

 

 A tabela APIARIO, possui o maior número de relacionamentos e atributos, nesta 

tabela são armazenados os dados referentes ao apiário. A partir do relacionamento entre a 

tabela APIARIO e as demais, é possível visualizar toda a estrutura do APIARIO. 

 Através do MER da Figura 23 é possível fica evidente que cada APIARIO possui 

várias CAIXAS, MATERIAS, RENDIMENTOS, ABELHAS_RAINHAS, CAIXAS, 

MELGUEIRAS e NINHOS sendo que cada uma das listadas anteriormente pertence à apenas 

um APIARIO. 

 A tabela CAIXA possui as informações de determinada caixa que está sendo inserida 

em determinado APIARIO, sendo que cada CAIXA possui uma ou diversas MELGUEIRAS, 

a CAIXA também possui ninhos onde cada NINHO se relaciona com apenas uma CAIXA. A 

tabela APIARIO pode se relaciona com vários MATERIAIS que podem fazer parte de 

somente um APIARIO.  O APIARIO também possui diversos RENDIMENTOS que por sua 

vez pertenceram a somente um APIARIO. 

 Para armazenar os dados dos usuários existe a tabela USUARIO, onde ficam 

registradas as informações do mesmo. Estes usuários podem consultar doenças e pragas que 

afetam apiários, os dados dessas doenças e pragas são armazenados na tabela DOENCAS. 

 Durante o ano existem diferentes tipos florada, o tipo de planta que está em florada 

interfere diretamente no mel. Com a tabela PLANTA é possível controlar a planta e sua época 

de florada. A tabela COLHEITA está relacionada com as tabelas APIARIO, CAIXA, 

USUARIO.  Esta tabela armazena os dados referentes à determinada colheitas, a partir desses 

dados são gerados os relatórios de colheita que são essenciais no sistema. 
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6 ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

Os resultados se mostram satisfatórios por atender os requisitos propostos. A análise 

de requisitos deste trabalho foi aprovada pelo Prof. José Laureano Barbosa Leite, coordenador 

do apiário do Campus São João Evangelista, potencial usuário do sistema e grande 

incentivador deste trabalho. 

Os autores deste trabalho destacam que os diagramas gerados a partir dos requisitos 

buscam facilitar a interpretação de possíveis desenvolvedores utilizando de técnicas de 

modelagem universalmente conhecidas e consagradas que visam padronizar a linguagem da 

engenharia de software.  

A prototipação das telas buscou atingir padrões que facilitem a interação do usuário 

com o sistema, com a aplicação destes padrões o protótipo de interface do sistema se tornou 

simplicista, cognitiva e coesa. Se na implementação do sistema for seguido o padrão citado 

anteriormente a interface poderá ser um dos pontos chave para o sucesso do sistema. 
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7 CONCLUSÃO  

 

O uso correto do software em praticamente todas as áreas do conhecimento humano é 

fator que diferencia as organizações. As informações, quando armazenadas, manipuladas e 

exibidas corretamente transformam todo o processo utilizado no negócio alvo do sistema.    

O agronegócio não tira proveito das tecnologias da informação, desperdiçando dados 

que poderiam auxiliar no aumento da produção. As ferramentas de gerenciamento são muito 

genéricas, prejudicando determinadas áreas do agronegócio. Uma dessas áreas é a apicultura, 

a qual uma ferramenta para gerenciamento de apiários foi o alvo deste trabalho. 

O setor apícola do Campus pode ser mais rentável se for implantado no apiário uma 

ferramenta capaz gerir os dados advindos do mesmo, sendo que o software deverá gerir o 

processo de produção do apiário.  Mas para que o software seja capaz de atingir tal nível de 

influência dentro do apiário verificou-se a necessidade de que o mesmo seja bem modelado e 

atenda totalmente aos requisitos solicitados. 

Os requisitos do sistema foram estabelecidos juntamente ao Prof. José Laureano 

Barbosa Leite através de reuniões e visitas ao apiário do IFMG – Campus São João 

Evangelista. A fácil comunicação e entendimento entre as partes envolvidas no levantamento 

dos requisitos facilitaram em muito o desenrolar desta etapa. O conhecimento técnico do 

professor, no que se diz respeito à apicultura, contribuiu, pois já estavam definidas as 

necessidades do apiário. 

Com os requisitos do sistema definidos, a modelagem do sistema se tornou uma tarefa 

relativamente simples, onde a partir das necessidades foram criados os diagramas UML. 

Diagramas que em sua maioria representam o fluxo de dados e o funcionamento interno do 

sistema, e que será de suma importância no momento em que o sistema for desenvolvido. 

A prototipação do sistema é diretamente ligada aos diagramas, diagramas que apontam 

as funcionalidades do sistema, suas reações e interações com o usuário. Os protótipos das 

telas foram concebidos a fim de se definir padrões que auxiliem durante o uso do sistema. A 

prototipagem do sistema foi aprovada pelo Prof. José Laureano Barbosa Leite, que reforçou a 

ideia de se ter nas telas botões grandes de fácil visualização que acarreta maior usabilidade do 

sistema. 

Utilizando-se os resultados deste trabalho espera-se que seja desenvolvido um sistema 

capaz de gerenciar um apiário, atendendo especificamente as necessidades do apiário do 

Campus São João Evangelista que com o uso da ferramenta a ser implementada em trabalhos 
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futuros espera alcançar não somente maior produtividade, mais também maior organização 

em seus processos internos. 

Este trabalho comprovou a eficiência dos métodos de engenharia de software, onde 

através da comunicação com os usuários alvos do sistema durante o processo é possível fazer 

a definição de requisitos de maneira correta, o que irá resultar em projeto totalmente 

executável e de fácil entendimento para os desenvolvedores. 
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