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RESUMO 

 

Os insetos representam 80% de todas as espécies de animais conhecidas. São considerados 

grandes competidores com os seres humanos pela hegemonia do planeta, mas somente 1% das 

espécies pode ser prejudicial. O controle torna-se importante, visto que a produção de alimentos é 

um fator essencial para a sobrevivência. Contudo este controle deve ser realizado de forma 

adequada para manter o equilíbrio ambiental. Os alunos do curso Bacharelado em Agronomia do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – Campus São João 

Evangelista (IFMG-SJE) possuem a disciplina de Entomologia geral e agrícola que é voltada para 

o estudo sob aspecto geral, agrícola e florestal, entretanto, não existia nenhum software sendo 

utilizado no campus. Diante disso, o presente trabalho visou desenvolver um software, sobretudo 

educacional, para auxiliar tanto alunos quanto produtores na tarefa de realização do manejo 

integrado de insetos pragas do tomateiro. Para isso, baseou-se a fundamentação teórica sobre 

Entomologia, Manejo Integrado de Pragas (MIP) e desenvolvimento de software. A metodologia 

da pesquisa utilizada é descritiva qualitativa, pois os resultados descrevem os dados obtidos por 

meios de testes que visaram analisar as funcionalidades gerais do sistema, como também, a 

experiência dos alunos ao utilizarem o software durante as aulas. Os dados obtidos indicaram que 

o software segue as normas de usabilidade, sendo interativo, de fácil uso e atende aos requisitos 

de um  software educacional ao proporcionar um ambiente de aprendizado mais rico. 

 

Palavras-chave: Tomate. Agrotóxico. Insetos pragas. Software web.  



ABSTRACT 

 

Insects account for 80% of all known animal species. They are considered major competitors 

with humans for the hegemony of the planet, but only 1% of the species can be harmful. Control 

becomes important, since food production is an essential factor for survival, but this control must 

be carried out in an adequate way to maintain the environmental balance. The students of the 

Bachelor's degree in Agronomy of the Federal Institute of Science and Technology of Minas 

Gerais - Campus São João Evangelista (IFMG-SJE) have the discipline of Entomology that is 

geared towards the study under general, agricultural and forest aspects, however, there was no no 

software being used on campus. In view of this, the present project aimed to develop a software, 

mainly educational, to assist both students and producers in the task of realizing the integrated 

management of insect pests of tomato. For this, the theoretical basis was based on Entomology, 

Integrated Pest Management (IPM) and software development. The research methodology used is 

qualitative descriptive, since the results describe the data obtained by means of tests that aimed to 

analyze the general functionalities of the system, as well as the students' experience when using 

the software during the classes. The data obtained indicated that the software follows the 

standards of usability, being interactive, easy to use and meets the requirements of an educational 

software by providing a rich learning environment. 

 

Key-words: Tomato. Agrotoxic. Insects pests. Web software. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Naika et al. (2006) afirmam que o tomateiro (Solanum lycopersicum L) tornou-se uma das 

culturas mais importantes do planeta, pois trata-se de uma solanácea que faz parte da dieta 

alimentar da maioria da população. O consumo dos frutos contribui para uma dieta saudável e 

bem equilibrada, pois são ricos em minerais, vitaminas, aminoácidos essenciais, açúcares e fibras 

dietéticas, além de conter grandes quantidades de vitaminas B e C, ferro e fósforo. Em 2016, a 

produção mundial do tomate processado foi de aproximadamente 39,3 milhões de toneladas, 

sendo que 97% estão concentradas nos 10 maiores produtores (Brasil ocupa 8ª colocação com 

1,25 milhão de toneladas), que acumulam cerca 34,1 milhões de toneladas (BELING, 2016).  

Devido haver alta demanda, o produtor teve de atentar-se para fornecer produtos de melhor 

qualidade ao mercado para obter maior lucratividade. De acordo Naika et al. (2006), para isso foi 

necessário programar-se quanto ao plantio, pois o período chuvoso pode danificar a plantação e 

no período de altas temperaturas (acima de 32º C) o produtor poderá colher frutos ocos. Além 

disso, pragas e doenças também podem afetar os frutos e o desenvolvimento da planta. 

Segundo Rangel (2007), praga é qualquer espécie de organismo que, quando se prolifera 

de forma desordenada ou fora do seu habitat, pode causar danos ao ambiente, às pessoas e à 

economia. O tomateiro por sua vez, possui cerca de 200 espécies praga como ácaros e insetos, 

que se alimentam dele e algumas espécies podem acompanhar todo o seu ciclo, isto é, afetam 

desde a fase de mudas até a colheita. Conforme Moura, Filho e Guimarães (2012), as espécies de 

insetos pragas mais comuns no cultivo do tomateiro são: Mosca Branca (Bemisia tabaci) biótipo 

B; Tripes (Frankliniella schultzei e Thrips palmi); Traça-do-tomateiro (Tuta absoluta) e Broca-

pequena-do-fruto (Neoleucinodes elegantalis). 

Pallini (2009) descreve que este número elevado de pragas faz com que os produtores 

geralmente recorram aos produtos químicos, que não são indicados para evitar e combater pragas, 

pois, além delas, os agrotóxicos afetam insetos polinizadores como abelhas, marimbondos e 

animais benéficos à lavoura como predadores naturais (pássaros, répteis e entre outros). Além 

disso, com o passar do tempo, as pragas tornam-se resistentes aos agentes químicos, exigindo 

aplicações mais constantes e doses mais fortes de insumos, o que leva ao uso intensivo de 

produtos químicos. Segundo Lobo (2015), o Brasil é o maior consumidor mundial de agrotóxicos 

desde 2009, ultrapassando a marca de um milhão de toneladas, o que equivale a uma exposição 
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média de 5,2 Kg por habitante. Reis, Marin e Fernandes (2009) afirmam que esse uso excessivo 

de agrotóxicos proporciona riscos de contaminação aos trabalhadores, consumidor, e meio 

ambiente em geral. Em casos mais extremos, foram relatados casos de contaminação do leite 

materno humano por meio de alimentos que foram produzidos com grande aplicação de produtos 

químicos (LOBO, 2015). 

Neste sentido a utilização do Manejo Integrado de Pragas (MIP) desempenha um papel 

muito importante, pois, permite reduzir drasticamente as aplicações de agrotóxicos na lavoura, 

reduzir os danos ambientais e a saúde da população em geral e ainda aumentar a lucratividade do 

agricultor pela redução da aplicação de insumos (TORDIN, 2014). Conforme Moura, Filho e 

Guimarães (2012), várias táticas de manejo podem ser utilizadas como, por exemplo: controle 

biológico por meio de predadores naturais, instalação de armadilhas para insetos-praga e 

irrigação por aspersão. 

O campo é um espaço no qual o uso de tecnologia tem-se intensificado devido a 

modernização da agricultura advindo do processo de industrialização que ocorre a nível global. Já 

existem diversos programas de computador para fazer a gestão da produção e os mais completos 

contemplam todo o ciclo de plantio. Desse modo, o produtor tem a sua disposição informações 

detalhadas de cada fase, relatórios com diversas estimativas, histórico de produção e entre outros 

(SEPULCRI e PAULA, 2005).  

Devido ao grande número de pragas envolvidas no cultivo do tomateiro e às medidas de 

combate prejudiciais ao meio ambiente e a saúde da população em geral, observou-se a 

necessidade de desenvolver uma ferramenta que auxilie o produtor no cultivo do tomateiro, visto 

que as medidas mais utilizadas no controle de insetos pragas dificultam o manejo de forma 

sustentável como também disponibilizar para a população produtos com menor teor ou livres de 

agrotóxicos. Neste sentido, no presente trabalho é descrito o processo de desenvolvimento de um 

software que auxilie o produtor com informações, além das descritas anteriormente, sobre as 

pragas do tomateiro, isto é, seus sintomas de atuação, inimigos naturais e o momento de adoção 

de uma estratégia de combate. O software também responde se combatê-la será vantajoso para o 

produtor, visto que isso poderá ser mais custoso do que o prejuízo causado pela praga em si. 

Como objetivos do trabalho, consta como objetivo geral: desenvolver um software para 

auxílio no manejo integrado de insetos pragas do tomateiro. E como objetivos específicos: 

implantar o software nos laboratórios do prédio de ciências agrárias e ambientais Vicente 
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Virtuoso (prédio IV) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – 

Campus São João Evangelista (IFMG-SJE) para auxiliar os professores durante as aulas dos 

cursos da área das agrárias; reduzir a intensidade de aplicação de agrotóxicos durante o cultivo do 

tomateiro; e auxiliar os produtores de tomate quanto ao manejo e controle de pragas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo aborda os conceitos de diversos autores correlatos ao tema com o objetivo 

de identificar diferentes pontos de vista e ideias. Neste tópico são apresentados os seguintes 

subtítulos respectivamente nesta ordem: agronegócio, horticultura no Brasil, tomateiro, manejo 

integrado de pragas, tecnologias aplicadas ao agronegócio, processo de software (modelos de 

processo, levantamento de requisitos, modelagem de dados, banco de dados, linguagem de 

programação e aplicações e sistemas para desenvolvimento), design de interação, softwares 

educacionais e trabalhos correlatos. 

 

2.1 AGRONEGÓCIO 

 

A partir da década de 1950, ocorreu de forma mais intensa o processo de modernização da 

agricultura tornando-a um amplo e complexo sistema que ultrapassa os limites da propriedade 

rural englobando as operações de distribuição de insumos, armazenamento, processamento e 

distribuição dos produtos agrícolas. De acordo Pacheco et al. (2012), para definir agronegócio 

ainda é preciso adicionar a este conjunto os serviços financeiros, transporte, marketing, seguros, 

bolsas de mercadorias e outras operações que tornam ainda mais complexo este sistema. Desta 

forma, os produtos agrícolas agregam cada vez mais serviços externos a propriedade rural, 

prestados por agentes (como o governo e financeiras) que afetam e coordenam o fluxo de 

produtos.  

O agronegócio atualmente é dividido em cinco setores: fornecedores de insumos e bens de 

produção (sementes, fertilizantes, rações, máquinas, combustíveis, entre outros); produção 

agropecuária (horticultura, floricultura, lavouras temporárias e permanentes, produção animal e 

assim por diante); processamento e transformação (alimentos, vestuário, óleos essenciais, 

madeira e produtos afins); distribuição e consumo (restaurantes, bares, hotéis, feiras, exportação, 

supermercados e demais pontos); e serviços de apoio (agronômico, veterinário, vendas, 

marketing, transporte, pesquisa, seguros e entre outros) (PACHECO et al., 2012). 

O Brasil é o país com maior potencial para aumentar as exportações de produtos, em 

especial alimentícios e energéticos. O agronegócio brasileiro apresenta condições favoráveis para 

os seu desenvolvimento como disponibilidade de terras agricultáveis, abundância de água, 
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tecnologia de ponta, luminosidade, clima favorável e solo (PACHECO et al., 2012). Contudo, 

ainda há muitos desafios a serem vencidos como a infraestrutura e logística, legislação tributária 

complexa, recursos financeiros inadequados, gestão empresarial, mão de obra e concentração de 

grandes empresas. Apesar disso, atualmente o agronegócio tem uma participação de 

aproximadamente 23% no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro e é responsável por 48% das 

exportações totais do país, o que gerou em 2016 cerca de 50 mil novas vagas de emprego 

enquanto os demais setores contribuíram com 792 mil vagas e ainda ressalta-se que o 

agronegócio garantiu um saldo de US$ 72,5 milhões sobre as exportações (LACERDA, 2016). 

Tais números ficam claros quando Roscoe (2017) afirma que: “[…] a agropecuária 

mantém positiva a balança comercial, os alimentos baratos e a segurança energética do país. 

Mantém-se como a principal responsável pela estabilidade da economia e a financiadora das 

políticas sociais”. 

Guedes (2015) evidencia um aumento na renda per capita dos brasileiros, influenciado 

pelo incremento de renda e nível educacional da população urbana, que está relacionado ao 

aumento da procura por alimentos mais saudáveis. A percepção do consumo de hortaliças ligado 

a um estilo de vida mais saudável coloca este grupo em posição privilegiada, tendo em mente que, 

há muito espaço para expansão da produção uma vez que o brasileiro apresenta baixo consumo 

de hortaliças, principalmente nas classes inferiores. Conforme Beling (2016), o estado de Minas 

Gerais e São Paulo são os maiores consumidores e produtores de hortaliças do país, sendo que, 

Minas Gerais igualou-se ao estado de São Paulo em termos de produção no ano de 2016. Todavia, 

esta modalidade de agronegócio é bastante comum no Brasil por ser praticada por micros, 

pequenas, médias e grandes propriedades rurais. 

 

2.2 HORTICULTURA NO BRASIL 

 

A produção de hortaliças caseira ou comunitária difere bastante da produção comercial. 

Nas grandes propriedades normalmente são praticadas a monocultura com alto investimento em 

tecnologia para obter máxima produtividade com elevado padrão de qualidade. Nestes casos a 

qualidade refere-se ao tamanho e aspecto dos vegetais, visando conquistar o consumidor com 

hortaliças grandes e vistosas. Em contraposição, nas hortas caseiras isso não importante, o que é 

levado em consideração é o valor alimentício, isto é, seu cultivo está relacionado aos hábitos 
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saudáveis de alimentação, pois, nesses casos geralmente não há aplicação de agrotóxicos 

(MAKISHIMA, 1993). 

De acordo com os dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE), as hortaliças geram renda de US$ 2 mil a US$ 20 mil por hectare cultivado em 

campo aberto, além de possuir baixo investimento (US$ 1 mil a US$ 5 mil por hectare) e gerar 

grande número de empregos devido à exigência de mão de obra desde a semeadura até a colheita 

(SEBRAE, 2015).  

Beling (2016) afirma que as 32 hortaliças pesquisadas pela EMBRAPA ocupam cerca de 

800 mil hectares e empregam aproximadamente 7 milhões de pessoas, enquanto a mandioca 

ocupa 1,5 milhão de hectares e emprega mais ou menos 14 milhões de pessoas e desta forma os 

produtos olerícolas (área da horticultura que abrange a exploração de hortaliças e que engloba 

culturas folhosas, raízes, bulbos, tubérculos, frutos diversos e partes comestíveis de plantas) 

garantem trabalho para cerca de 10% da população brasileira (207,8 milhões). Da produção 

olerícola a mandioca e o tomate geraram uma receita de R$ 14,8 bilhões em 2014 (BELING, 

2016), como evidenciado pela Tabela 1. 

Tabela 1 - O valor da produção olerícola 

RECEITA DE PRODUTOS DA HORTICULTURA NACIONAL EM 2014 

Tomate, Batata Inglesa e Doce, Cebola, Alho, Melancia e Melão. R$ 12,5 bilhões 

Tomate. R$ 5,2 bilhões 

Mandioca em 2014. R$ 9,6 bilhões 

O MERCADO DE VENDA DE SEMENTES EM 2015 

18 culturas olerícolas produzidas no Brasil a partir de sementes. R$ 743,6 milhões 

Tomate. R$ 186,3 milhões 

Fonte: Adaptada de Beling (2016). 

Segundo Beling (2016), o tomate é um dos produtos olerícolas prediletos do brasileiro e 

registrou uma produção equivalente a R$ 1,1 bilhão somente no estado de São Paulo no ano de 

2015 e a maior elevação entre os grupos de culturas pesquisados, enquanto isso, outros 14 

produtos olerícolas registraram produção de R$ 3,9 bilhões.  
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2.3 TOMATEIRO 

 

Conforme descrito por Naika et al. (2006), o tomate, pertence a família das solanaceas, 

assim como a batata, pimentão e berinjela. A solanácea é bastante nutritiva e evita o 

desenvolvimento de diferentes tipos de câncer por apresentar uma propriedade chamada 

carotenóide licopeno, isto é, um poderoso antioxidante tendo envolvimento na redução de 

incidência de câncer de próstata, ovário e auxílio no combate a doenças cardiovasculares. 

O cultivo bem sucedido do tomateiro deve cumprir com os requisitos de temperatura, 

luminosidade, umidade e solo. As temperaturas ideais para a maioria das variedades de tomate 

variam de 21º a 24º Celsius (C), contudo as plantas sobrevivem a certa amplitude de temperatura, 

mas abaixo de 10ºC e acima de 38ºC tem-se danificação do tecido. É importante ressaltar 

preocupação com a luminosidade, pois, esta afeta a coloração das folhas, dos frutos e a 

frutificação. A umidade também deve ser controlada para evitar o estresse da planta por escassez 

de umidade e a proliferarão de fungos e apodrecimento dos frutos em casos de excesso de 

umidade. O tomate não é uma planta muito exigente do solo, porém aqueles com apropriada 

retenção de água, arejamento e isentos de salinidade proporcionam maior desenvolvimento da 

planta (NAIKA et al., 2006). Contudo, o ponto realmente fraco dessa cultura aqui no Brasil é a 

necessidade do uso intensivo de defensivos agrícolas e a importação destes insumos, o que 

evidencia também a necessidade da criação de sistemas e práticas que aumentam a eficiência do 

uso de nutrientes, sendo considerado um fator crucial para a sustentabilidade do setor (GUEDES, 

2015). 

Filho, Marin e Fernandes (2009) afirmam que o uso de agrotóxico nas lavouras de tomate 

provoca aumento no custo de produção, pois, há necessidade de alto investimento inicial para 

adquirir estes produtos e a resistência adquirida pelas pragas com o passar do tempo irão exigir 

aplicações mais fortes e constantes de agroquímicos, podendo ainda resultar na proliferação de 

pragas que até então não eram importantes, o que evidencia ainda mais a necessidade da 

intervenção tecnológica para buscar alternativas e controles mais efetivos de manutenção da 

produção olerícola, em especial do tomate, no Brasil associado ao MIP. 
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2.4 MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS 

 

De acordo com Picanço (2010), o MIP é um sistema de controle de pragas que procura 

preservar e aumentar de mortalidade natural das pragas pelo uso integrando dos métodos de 

controle selecionados com nos aspectos técnicos, econômicos, ecológicos e sociológicos. Picanço 

(2010) afirma que o manejo integrado de pragas possui três etapas fundamentais para um manejo 

de sucesso: diagnose, tomada de decisão e escolha da estratégia de controle. Na fase de diagnose, 

deve-se identificar a praga-chave bem como os vetores benéficos daquela cultura. A tomada de 

decisão é baseada no nível de dano econômico (densidade populacional da praga) e o nível de 

controle, que indica o momento de adoção da estratégia, escolhida levando em consideração 

aspectos mecânicos, físicos, ambientais, ecológicos, sociais e econômicos para que os benefícios 

sejam ampliados em cadeia de modo a alcançar o consumidor final (PICANÇO, 2010).  

De acordo com Tagushi (2014), o MIP é uma técnica que mantém as pragas sempre 

abaixo do nível em que causam danos para as lavouras por meio do controle biológico, adubação 

equilibrada, poda e entre outros, contudo, para consistir em um manejo integrado as técnicas 

utilizadas devem contribuir para a redução do uso de agrotóxicos.  

É importante ressaltar que a adoção do controle químico deve ser utilizada quando as 

outras estratégias não provocam os resultados desejados, uma vez que seus colaterais são 

percebidos em cadeia como evidenciado por Tordin: 

A aplicação constante de inseticidas para controle de pragas pode causar problemas à 

saúde do trabalhador rural, de sua família, de consumidores dos produtos e do meio 

ambiente de produção. Uma alternativa para o problema é o controle biológico dos 

insetos como um processo ecológico de redução de populações que se baseia no fato de 

que, na natureza, existe uma série de microrganismos (fungos, bactérias, vírus, entre 

outros), aves, mamíferos (tamanduá e outros), peixes e insetos que os utiliza como fontes 

de nutrição (TORDIN, 2014).  
 

Como descrito na Lei nº 7.802/89, agrotóxicos são produtos e agentes de processos físicos, 

químicos ou biológicos, usados em ecossistemas, capazes de alterar a composição da flora ou 

fauna a fim de preservá-la da ação de seres considerados nocivos. Pela lei qualquer substância ou 

produto empregado como desfolhante, dessecante, estimulador e inibidor de crescimento deve ser 

considerado como um agroquímico.  

O Brasil apresenta alto investimento no setor agropecuário e grande variedade de 

tecnologias de apoio ao agronegócio. Muitas delas são desenvolvidas no intuito de fazer com o 
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produtor aproveite melhor os seus recursos disponíveis e obtenha maior lucratividade. No 

próximo tópico são apresentadas algumas destas tecnologias.  

 

2.5 TECNOLOGIAS APLICADAS AO AGRONEGÓCIO 

 

A Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia (ACATE) afirma que a meta do 

agronegócio brasileiro nas últimas décadas foi produzir mais e melhor. O uso de tecnologias 

proporciona a evolução das técnicas de manejo do campo, investimento em pesquisas, melhoria 

na eficiência de maquinas, equipamentos e softwares e entre outros fatores representam a 

importância da tecnologia para a sustentação do setor agronômico. A cada dia aumenta a 

necessidade de investir em tecnologia no campo, principalmente para atender a demanda de 

produção, pois, constitui um aspecto importante para o crescimento econômico do país 

(OURIQUE, 2015). Stefanelo (2008) enfatiza que a tecnologia aumenta a produtividade da área 

cultivada, do trabalho, do capital, reduz o custo médio de produção e aumentam o associativismo, 

porém, seu emprego exige alto investimento, conhecimento e escala mínima de produção.  

Das muitas tecnologias atuantes no agronegócio pode-se destacar uma tecnologia 

desenvolvida EMBRAPA solos, cujo propósito básico é o melhoramento do cultivo do tomate de 

mesa através de boas práticas agrícolas. Trata-se do tomate ecologicamente cultivado 

(TOMATEC), isto é, um programa de controle de pragas que permite atingir níveis de produção 

acima da média com menores custos de produção e com produtos livres de agrotóxicos. Esta 

tecnologia consiste em substituir as estacas de bambu, que sustentam o tomateiro, por fitilhos. 

Dessa forma, a planta desenvolve-se melhor e, além disso, a contaminação dos frutos é impedida 

pelo uso de um saco feito de papel especial, que serve como barreira física para passagem de 

pragas e agrotóxicos (DIAS, 2016).  

Outra tecnologia desenvolvida pela EMBRAPA, com alto poder de crescimento, é a 

agricultura de precisão, que utiliza tecnologias da informação como GPS e softwares para 

determinar os procedimentos necessários em uma área específica da lavoura fazendo com que, 

por exemplo, a quantidade de fertilizante utilizada varie de acordo com a área e qualidade do solo 

(ROSSI, 2015). O autor ainda cita outro exemplo evidenciando os agricultores de uva do 

Pernambuco que utilizam uma tecnologia desenvolvida pela EMBRAPA Semiárido para detectar 
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áreas que armazenavam mais água e que não careciam tanto de irrigação e desta forma reduzir 

custos e aumentar a produção.  

De acordo com os dados da ACATE (2015) as Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TICs) tem-se destacado por garantir melhoria de processos de gestão do 

agronegócio e ainda serem responsáveis diretas pela revolução tecnológica vivenciada no campo 

no século XXI. As tecnologias aplicadas ao agronegócio dividem-se em três setores: a) Controle, 

Monitoramento e Robótica – englobam as estações meteorológicas, veículos autoguiados e 

colheita robótica, controle de irrigação e por fim controle de estufas e ambientes; b) 

Administração e Gestão – constituem os sistemas de informação (hardware e software); e c) 

Telecomunicações e Internet – fazem parte os serviços de rádio e satélite e os serviços de 

telefonia fixa e móvel. Dos softwares ofertados para o agronegócio brasileiro, são destinados a 

administração e/ou gerenciamento 41%, ao manejo animal 21%, ao cultivo vegetal 13% e ao 

controle de processo e/ou atividade rurais 25%.  

 

2.6 PROCESSO DE SOFTWARE 

 

Para se construir um produto ou sistema, seja de que natureza for, é necessário seguir uma 

série de passos previsíveis, isto é, um guia, que ajude a chegar a um resultado de qualidade, 

dentro do tempo previsto. No caso do desenvolvimento de software, esse “guia” é o processo de 

software (BARCELOS; FALBO, 2011). 

Um processo de software pode ser visto como o conjunto de atividades, métodos, práticas 

e transformações que guiam pessoas na produção de software (BARCELOS; FALBO, 2011). 

Leite (2008), afirma também que o processo de software pode ser entendido como um conjunto 

de atividades realizadas por pessoas cujo objetivo é o desenvolvimento ou evolução de software e 

sua documentação. Os processos de software são um conjunto de atividades com objetivo de criar 

um produto de software que possa atender às demandas dos clientes (SOMMERVILLE, 2011). 

Conforme Sommerville (2011) existem vários processos de desenvolvimento de software, 

porém algumas atividades fundamentais são comuns a todos eles:  

1. Especificação: define a funcionalidade do software e as restrições sobre sua operação.  

2. Projeto e implementação: o software que atenda a especificação deve ser produzido. 
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3. Validação de software: o software deve ser validado para garantir que ele faça o que o 

cliente deseja. 

4. Evolução: o software deve evoluir para atender aos novos requisitos que naturalmente 

surgirão. 

Medeiros (2013) observa que, quando se tem um processo definido, tem-se a garantia de 

uma estabilidade, controle e organização. Para que isso ocorra de maneira mais simples é 

indicado seguir os modelos de processos de software. De acordo com Sommervile (2011), o 

modelo de processos de software é uma ilustração ao qual representa uma perspectiva de um 

processo e, portanto fornece informações parciais sobre ele. Como exemplo pode-se destacar os 

modelos em cascata, o modelo de desenvolvimento incremental e o modelo de engenharia 

orientada a reuso.  

 

2.6.1 Modelo de processos 

 

Royce (1970) apud Sommervile (2011), diz que o modelo em cascata é o primeiro modelo 

do processo de desenvolvimento de software a ser publicado, e foi derivado de processos mais 

gerais da engenharia de sistemas. 

O modelo cascata é utilizado principalmente quando os requisitos para o desenvolvimento 

são bem compreendidos, ou quando é realizada alguma adaptação em um software já pronto. O 

modelo cascata também é conhecido como ciclo de vida clássico ou tradicional (MEDEIROS, 

2013). 

Sommervile (2011) demonstra os principais estágios para o desenvolvimento das 

atividades funcionais do modelo cascata: 

1. Análise e definição requisitos: Os serviços, restrições e objetivos são definidos por 

meio de consulta aos usuários, eles são portanto, definidos detalhadamente e servem 

como uma especificação do sistema.  

2. Projeto de sistema e software: O processo de projeto estabelece uma arquitetura geral 

do sistema. O projeto de software envolve a identificação e a descrição das abstrações 

fundamentais do sistema de software e suas relações.  
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3. Implementação e teste de unidade: Durante esse estágio, o projeto de software é 

realizado como conjunto de programas ou unidades de programas. O teste unitário 

envolve a verificação de cada unidade no atendimento à sua especificação.  

4. Integração e teste do sistema: As unidades individuais do programa são integradas e 

testadas como um sistema completo para garantir que os requisitos de software foram 

atendidos. Após os testes, o sistema de software é liberado para o cliente. 

5. Operação e manutenção: Geralmente esta é a fase mais longa do ciclo de vida, uma 

vez que o sistema é instalado e colocado em operação. A manutenção envolve a 

correção de erros não detectados nos estágios anteriores do ciclo de vida, no 

aprimoramento da implementação das unidades de sistema e na ampliação dos 

serviços de sistema à medida que novos requisitos são identificados.  

A princípio, o resultado de cada estágio é a aprovação (assinatura) de um ou mais 

documentos. O estágio seguinte não deve ser iniciado até que a fase anterior seja concluída 

(SOMMERVILE, 2011), conforme a Figura 1. 

Figura 1 - Modelo Cascata 

Fonte: Adaptada de Medeiros (2013). 

Uma variação do modelo cascata, segundo Veras (2012), é o modelo de desenvolvimento 

incremental, no qual consiste a entrega passo a passo do software ao usuário, e assim realizar os 

incrementos conforme a sua necessidade. 

Segundo Sommerville (2011), o desenvolvimento incremental tem três vantagens 

importantes em relação ao modelo cascata, são elas: 

1. O custo de acomodar as mudanças nos requisitos do cliente é reduzido e a  quantidade 

de análise e documentação a ser feita é muito menor do que no modelo cascata. 
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2. Maior facilidade para obter feedback dos clientes sobre o desenvolvimento já 

realizado, os clientes podem fazer comentários sobre as demonstrações do software e 

ver o quanto foi implementado. 

3. Possibilidade de obter entrega e implementação rápida de um software útil ao cliente, 

mesmo com o software incompleto. 

Porém, como afirma Sommervile (2011), os problemas do desenvolvimento incremental 

são críticos para os sistemas grandes, complexos e de vida-longa, pois, as várias equipes que 

desenvolvem o mesmo sistema necessitam de um framework ou arquitetura estável, ao qual 

devem ser planejados com antecedência e desenvolvidos de forma não incremental. 

Sommerville (2011), afirma também que a maioria dos projetos de software, detém algum 

reúso, pois isso pode acontecer muitas vezes informalmente, quando as pessoas envolvidas no 

projeto sabem de projetos ou códigos semelhantes ao que é exigido e assim elas buscam fazer as 

modificações necessárias e incorporam-nos a seus sistemas.  

Engenharia de software orientada a reuso tem a vantagem óbvia de reduzir a quantidade 

de software a ser desenvolvido e, assim, reduzir os custos e riscos, geralmente proporcionando 

entrega mais rápida do software (SOMMERVILLE, 2011). No entanto, o mesmo alerta para o 

uso desta prática, pois, ao utilizá-la, o software pode não atender as necessidades reais do usuário, 

e o controle sobre a evolução do sistema é perdido. 

 

2.6.2 Levantamento de requisitos 

 

Os requisitos de um sistema são as descrições do que o sistema deve fazer, os serviços 

que oferece e as restrições a seu funcionamento (SOMMERVILLE, 2011). Mello (2010) 

completa que os requisitos são uma coleção de sentenças que devem descrever de modo claro, 

sem ambiguidades, conciso e consistente em todos os aspectos significativos do sistema proposto. 

A norma IEEE (Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos) Std 610.12-1990 

(IEEE, 1990), define requisitos como: 

1. Uma condição ou capacidade necessária para o usuário resolver problema ou atingir 

um objetivo.  
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2. Ou uma condição ou capacidade que precise ser atendida ou estar presente em um 

sistema ou componente, para satisfazer contrato, uma norma, uma especificação ou 

outro documento imposto formalmente.  

3. Ou uma representação documentada de uma condição ou capacidade, conforme 

definidas nos itens anteriores. 

De acordo com Kouri (2007), esta definição abrange tanto a visão do usuário quanto a 

visão do desenvolvedor no que diz respeito aos requisitos. Para Sommerville (2011), os requisitos 

de software são frequentemente classificados como requisitos funcionais e requisitos não 

funcionais. 

1. Requisitos funcionais: são declarações de serviços que o sistema deve fornecer, de 

como o sistema deve reagir a entradas especificas e de como o sistema deve se 

comportar em determinadas situações, ou como em alguns casos, explicitar o que o 

sistema não deve fazer. 

2. Requisitos não funcionais: são restrições aos serviços ou funções oferecidas pelo 

sistema. Incluem restrições de tempo, restrições no processo de desenvolvimento e 

restrições impostas pelas normas. 

Porém, Sommerville (2011), explica que a distinção entre os tipos de requisitos não é tão 

clara como sugerem essas definições simples, pois, um requisito incialmente não funcional 

quando desenvolvido em mais detalhes pode gerar outros requisitos funcionais. A fim de facilitar 

a compreensão e entendimento dos requisitos, é feita a modelagem dos mesmos, para que seja 

possível ter uma noção de forma abstrata do requisito. 

 

2.6.3 Modelagem de dados 

 

Sommerville (2011) define que, a modelagem de dados é um processo de 

desenvolvimento de modelos abstratos de um software que apresenta uma visão que geralmente é 

representada por notações gráficas baseadas na Unified Modeling Language (UML) ou em 

português, Linguagem de Modelagem Unificada, uma linguagem padrão para descrever e 

documentar um software. 

Pelosini (2011) afirma que modelar um banco de dados (BD) – assunto do próximo tópico 

– envolve uma série de aplicações teóricas e práticas, visando construir um modelo de dados 
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consistente, não redundante e perfeitamente aplicável em qualquer sistema de gestão de banco de 

dados moderno. 

Os modelos são usados durante o processo de engenharia de requisitos para ajudar a 

extrair os requisitos do sistema; e durante o processo de projeto, eles são usados para descrever o 

sistema; e, após isso, são usados para documentar a estrutura e operação do mesmo 

(SOMMERVILE, 2011). 

A modelagem está divida em três modelos básicos: o modelo conceitual, o modelo lógico 

e o modelo físico (MACORATTI, 2017). A modelagem conceitual, segundo Angelotti (2010), 

direciona-se ao desenvolvimento do modelo inicial retratando as necessidades do usuário. Esta 

deve preocupar-se em descrever quais dados serão armazenados na base de dados e quais se 

relacionam. Para essa modelagem, devem-se entender as necessidades do usuário final, 

procurando saber o que ele espera que o sistema disponibilize. Ainda de acordo com Angelotti 

(2010), o modelo lógico refere-se ao processo de descrever como os dados serão armazenados no 

sistema e como o mesmo deve se relacionar. Já o modelo físico, segundo Luis (2015), é 

responsável pela modelagem física do modelo de banco de dados. Neste caso, levam-se em conta 

as limitações impostas pelo Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) escolhido e 

deve ser criado sempre com base nos exemplos de modelagem de dados produzidos pelo modelo 

lógico. 

Pressman (2009) diz que, a modelagem de dados é utilizada extensivamente em 

aplicações de banco de dados, por proporcionar ao analista e ao projetista de banco de dados um 

esclarecimento sobre os dados e as relações ligadas a esses dados. Uma explanação sobre banco 

de dados será exposta no item a seguir. 

 

2.6.4 Banco de dados 

 

Segundo Slberschartz, Korth e Sudarshan (2012), um banco de dados é uma coleção de 

dados inter-relacionados, representando informações sobre um domínio específico. Pressman 

(2011) ainda diz que, sempre que for possível agrupar informações que se relacionam e tratam de 

um mesmo assunto, pode-se dizer que há um banco de dados. 

Conforme Schimiguel (2014), o banco de dados é uma aplicação de vital importância para 

a sobrevivência das organizações. Essa ferramenta nas últimas décadas tornou-se uma das 
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principais peças dos sistemas de informação, devido ao seu grande potencial de agilizar o 

processamento de dados das organizações. 

O BD é gerenciado pelo SGBD, ao qual é responsável por criar e manipular todas as 

informações do banco de dados, como também permitir a interação com o usuário. Os SGBD’s 

segundo Elmasri e Navathe (2011), são coleções de programas que permitem que os usuários 

possam criar e manipular um BD. Portanto, é um sistema de software genérico que facilita o 

processo de definição, construção e a manipulação de um banco de dados para aplicações 

diversas. O principal objetivo de um SGBD é proporcionar um ambiente tanto conveniente 

quanto eficiente para a recuperação e armazenamento das informações do banco de dados 

(SOARES, 2017). 

Gomes (2017) cita diversas vantagens de se utilizar um SGBD, dentre elas estão: 

1. Maior disponibilidade: a mesma informação pode ser disponibilizada a utilizadores 

diferentes, facilitando assim o compartilhamento de dados. 

2. Redundância minimizada: os dados de um SGBD tornam-se mais concisos, pois, a 

informação contida nele, é armazenada somente uma vez, o que reduz a necessidade 

de repetir os mesmos dados uma outra situação, reduzindo drasticamente no custo de 

armazenamento de informações em discos rígidos e outros dispositivos de 

armazenamento. 

3. Integridade dos dados: as atualizações e alterações dos dados são feitas no mesmo 

lugar, deste modo as chances de se cometer um erro durante a alteração desses dados 

são bem menores. 

4. Consistência de arquivos: usando um sistema de gerenciamento de banco de dados, os 

formatos de tabelas e programas do sistemas são padronizados, facilitando a utilização 

das tabelas. 

5. User-friendly: os dados são mais fáceis de acessar e manipular com um SGBD do que 

sem ele. 

6. Maior segurança: através do uso de senhas, sistemas de gerenciamento de banco de 

dados podem ser usados para restringir o acesso aos dados a usuários específicos. 

Ainda segundo Gomes (2017), um SGBD detêm características específicas, pois, os 

mesmos não apenas mantém os BD’s, mas também uma definição e descrição das estruturas e 
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restrições. Os SGBD’s dão aos usuários uma visão abstrata dos dados, encobrindo detalhes não 

relevantes. Um exemplo de SGBD muito utilizado atualmente é o MySQL. 

De acordo com Neves e Ruas (2005), o MySQL é um sistema gerenciador de banco de 

dados relacional de código aberto usado na maioria das aplicações gratuitas para gerir suas bases 

de dados. O serviço utiliza a linguagem SQL (Structure Query Language), que é a linguagem 

mais popular para inserir, acessar e gerenciar o conteúdo armazenado num banco de dados. 

É importante salientar, que a conexão estabelecida entre os BD’s e o software em 

desenvolvimento pode variar de acordo com a linguagem na qual o mesmo está sendo 

desenvolvido e a aplicação que será utilizada para o desenvolvimento do mesmo. As linguagens 

para desenvolvimento estão definidas no tópico a seguir. 

 

2.6.5 Linguagens para desenvolvimento 

 

As linguagens para desenvolvimento, ou linguagens de programação, são conjuntos de 

instruções padronizados que servem para programar um algoritmo em um computador, ou seja, é 

um meio de comunicação entre o ser humano e a máquina. Gotardo (2015), ainda afirma que 

através da especificação de uma linguagem de programação podem-se definir quais dados um 

computador irá utilizar; como estes dados serão tratados, armazenados, transmitidos e quais ações 

serão tomadas em determinadas circunstâncias. Existem muitas linguagens de programação como 

Java, C, C++, C# (C sharp), PHP, Ruby, Python e dentre outras. 

Silva (2007) define HTML como sendo a abreviação para HyperText Markup Language, 

que foi traduzido para Linguagem de Marcação para Hipertexto e que se destina a escrever 

documentos que possam ser lidos por softwares genericamente chamados de agentes usuários. 

Furtado (2011) informa que, a linguagem HTML é uma linguagem de marcação de texto através 

de TAGs e permite apresentar informações na internet, como links, imagens e o próprio texto. 

Silva (2007), ainda afirma que ao acessar uma página web através de um navegador, o mesmo 

deve capaz de interpretar o código HTML e renderizá-lo de forma compreensível para o usuário 

final. 

Em conjunto com o HTML, tem-se as CSSs. CSS é a abreviação para os termos em inglês 

Cacading Style Sheet, traduzido para o português como folhas de estilo em cascata (SILVA, 

2007). Conforme o autor, a folha de estilo em cascata, é um mecanismo simples para adicionar 
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estilos aos documentos web. Ele ainda ressalta que o HTML é responsável pela estruturação do 

documento e as CSSs tem o objetivo fornecer informações sobre a apresentação dos elementos, 

como por exemplo, cores de fontes, tamanhos de textos, posicionamento e todo aspecto visual da 

página web. Somente com a utilização do HTML e do CSS não é possível criar um site que seja 

capaz de comunicar com o usuário de forma dinâmica e interativa, assim o JavaScript surge para 

ajudar na construção desta interatividade. 

O JavaScript coloca o HTML e o CSS como uma das três peças de construção da página 

web moderna, o HTML fornece a estrutura, o CSS adiciona o estilo e o JavaScript inicia e faz as 

coisas acontecerem (MORRISON, 2008). Silva (2015) completa que, o JavaScript fornece às 

páginas web a possibilidade de programação, transformação e processamento de dados, 

interagindo com a marcação e exibição de conteúdo da linguagem HTML e com a estilização 

desse conteúdo proporcionada pelo CSS. 

Para Morrison (2008), com o JavaScript é possível detectar todas as interações com a 

página web, como clique de botões, redimensionamento de janela do navegador ou fornecimento 

de informações ao usuário. Como o JavaScript é uma linguagem de programação do script, é 

possível aprender a escrever o código para responder as interações entre a página e o usuário, 

como execução de cálculos, troca dinâmica de imagens e até validar dados (MORRISON, 2008), 

com certas restrições se comparado a uma linguagem server-side como o PHP.  

Segundo Achour et al. (2017), o PHP (um acrônimo recursivo para PHP: Hypertext 

Preprocessor) é uma linguagem de script open source de uso geral, muito utilizada, e 

especialmente adequada para o desenvolvimento web e que pode ser embutida dentro do HTML. 

PHP é uma das linguagens mais populares para o desenvolvimento web e se destaca pela sua 

simplicidade para quem é iniciante, e ainda assim oferece muitos recursos para quem utiliza. 

As linguagens abordadas anteriormente, HTML, CSS e JavaScript são linguagens client-

side, e diferentemente delas, o PHP é uma linguagem server-side. De acordo com Achour et al. 

(2017), isso significa que o código PHP é executado no servidor, gerando o HTML que é então 

enviado para o navegador, o navegador recebe os resultados da execução desse script, mas não 

sabe qual era o código fonte. Com isso é possível configurar o servidor web para processar todos 

os arquivos HTML com o PHP, e então não haverá realmente nenhum modo dos usuários 

descobrirem o código fonte (ACHOUR et al., 2017). 
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As linguagens são um conjunto padronizado de instruções que conectam o programador 

ao computador, de modo que, esta conexão é estabelecida através das aplicações e sistemas para 

desenvolvimento, abordados no tópico a seguir. 

 

2.6.6 Aplicações e sistemas para desenvolvimento 

 

Os sistemas para desenvolvimento são programas de computador que reúnem 

características e ferramentas de apoio ao desenvolvimento de software. A programação web tem 

aplicações que vão das mais básicas, como NotePad++, às mais completas, conhecidas como 

IDE’s (Integrated Development Environment ou Ambiente de Desenvolvimento Integrado).  

Para Novaes (2014), IDE é um software criado com a finalidade de facilitar a vida dos 

programadores, pois, nelas estão contidas todas as funções necessárias para o desenvolvimento de 

softwares de computador a aplicativos mobile. O autor faz uma analogia comparando as IDE’s 

com as calculadoras, no sentido de que as IDE’s facilitam a vida dos programadores por possuir 

mais opções para aperfeiçoar o tempo gasto com os códigos e as calculadoras no sentido de 

otimizarem o tempo com os cálculos. Uma das IDE’s mais conhecidas e utilizadas são Sublime 

Text, NetBeans e VisualStudio.  

Para Otavio (2016) O Sublime Text se destaca entre as IDE’s por ser simples, fácil de 

usar e leve, seus recursos personalizáveis permitem que determinados códigos ganhem destaque 

sintático e semântico para melhor organização e maior agilidade do trabalho. O Sublime foi 

desenvolvido em Python e foi feito para ser simples, sua arquitetura baseada em diretório permite 

um projeto mais limpo, e a possibilidade de adicionar plug-ins abre um leque imenso de 

possibilidade de programação. 

Com a finalidade de realizar a comunicação e acessar os códigos gerados com as 

linguagens citadas anteriormente, utilizando estas aplicações de desenvolvimento, é necessário o 

uso de um servidor web, como o Apache. Segundo Alecrin (2006), Apache é um servidor web 

livre, que é responsável por disponibilizar páginas e todos os recursos que podem ser acessados 

por um internauta, isto é, envio de e-mails, mensagens, compras online e dentre outras funções. 

Ainda conforme o autor, o sistema Apache é distribuído sob a licença GNU, isto significa que ele 

pode ser estudado e modificado por qualquer pessoa, a fim de manter o código aberto e livre. 
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Para que o desenvolvimento de softwares tenha uma melhor aceitação do usuário é 

indicado o uso de design de interação, para facilitar a sua utilização para os mesmos, como é 

evidenciado no tópico a seguir. 

 

2.7 DESIGN DE INTERAÇÃO 

 

Atualmente, com a tecnologia acessível a todos os tipos de usuários, independentemente 

de idade, classe social, formação acadêmica e entre outros, torna-se evidente a necessidade de 

produção de softwares seguros e funcionais. Cavalcante (2017) diz que, a principal função do 

design de interação é desenvolver produtos interativos que sejam utilizáveis, ou seja, produtos 

fáceis de aprender, eficazes no uso e que proporcionem ao usuário uma experiência agradável. 

Para Rogers, Sharp e Preece (2013), os principais objetivos do design de interação são 

reduzir os aspectos negativos da experiência de usuário (p. ex., frustração e aborrecimento) e ao 

mesmo tempo melhorar os positivos (p. ex., divertimento e compromisso). Trata-se de 

desenvolver produtos interativos que sejam fáceis, eficientes e agradáveis de usar da perspectiva 

dos usuários (ROGERS, SHARP e PREECE, 2013).  

Segundo Cavalcante (2017), o processo de design de interação envolve quatro atividades 

básicas: 

1. Identificar necessidades e estabelecer requisitos. 

2. Desenvolver designs alternativos que preencham esses requisitos. 

3. Construir versões interativas do design, de maneira que sejam comunicativas e 

analíticas e. 

4. Avaliar o que está sendo construído durante o processo. 

Cavalcante (2017) diz que se espera que tais atividades complementem-se e que sejam 

sempre repetidas. Como exemplo pode-se medir a usabilidade do que foi construído no que se 

refere à facilidade de uso, dar um retorno a respeito de que mudanças devem ser feitas ou de 

quais requisitos não foram preenchidos. Um exemplo de programa que deve atender bem a estas 

medições devido a sua natureza, são os softwares educacionais, retratados no tópico a seguir. 
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2.8 SOFTWARES EDUCACIONAIS 

 

A informática possibilita a integração de vários conhecimentos teóricos e práticos dentro 

das salas de aula. O computador é uma ferramenta capaz de proporcionar experiências, realizar 

pesquisas e produzir conhecimentos incapazes de serem expressos ou reproduzidos por falta de 

infraestrutura escolar (TEIXEIRA e ARAÚJO, 2007). A Tecnologia da Informação e da 

Comunicação (TIC), como descrito por Leite (2009), é de grande importância na aprendizagem, 

pois os jovens, devido ao desenvolvimento de tecnologias, estão familiarizados com aparelhos 

eletrônicos (celulares, tablets e notebooks), e são estes recursos, segundo o autor, que incentivam 

a busca pelo conhecimento no rítmo de cada pessoa e de acordo com os seus níveis. Conforme 

Teixeira e Araújo (2007), a relação (professor, computador e aluno) condiciona-se de forma que 

os três agentes tenham importância vital, porém, o professor deve assumir um papel de condutor 

ativo da educação auxiliada pela informática. Um bom exemplo são os softwares educacionais, 

que por meio de uma interação intuitiva e cativante incentivam o aluno a buscar o conhecimento.  

Jucá (2006) descreve que um software deve ser considerado educativo quando 

adequadamente utilizado numa relação ensino-aprendizagem. O autor ainda relata que os 

softwares são uma solução incontestável na educação e à medida que são empregados na 

simulação, substituem sistemas físicos reais da vida profissional e assim possibilitam aos alunos 

levantarem hipóteses, fazer interferências e tirar conclusões a partir dos resultados apresentados. 

Por isso, de acordo com Teixeira e Araújo (2007), os profissionais educadores devem se 

especializar para buscar formas de usar o computador em sala, podendo até mesmo ministrar 

aulas na modalidade à distância. Pasche e Piccoli (2014), afirma que a educação é e sempre foi 

um processo complexo que utiliza a medida de algum tipo de meio de comunicação como 

complemento ou apoio à ação do professor em sua interação pessoal e direta com os estudantes.  

No sentido de verificar a existência de algum software para capacitar alunos e ainda 

auxiliar o MIP do tomateiro, foi realizada uma pesquisa de trabalhos correlatos. 
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2.9 TRABALHOS CORRELATOS 

 

De acordo com a pesquisa bibliográfica não foram encontrados softwares aplicados ao 

manejo integrado de insetos pragas do tomateiro, apenas alguns aplicativos para dispositivos 

móveis, desenvolvidos por estudantes universitários em um evento no Distrito Federal (DF) em 

outubro de 2016. O evento, batizado de Hackathon, consistia em uma maratona de programação 

para o desenvolvimento de aplicativos móveis, com informações da EMBRAPA, que envolve 

estudantes das universidades de Brasília. O desafio proposto no evento era desenvolver uma 

tecnologia para potencializar o MIP, e segundo a EMBRAPA (2016), responsável pelo evento, os 

estudantes teriam 20 dias para desenvolver a solução, e após, seriam escolhidos os três melhores 

aplicativos para serem adicionados ao catálogo de softwares da empresa para as plataformas 

Android e IOS. O principal objetivo evento era auxiliar os produtores na tomada de decisão 

quanto a melhor estratégia a ser adotada no manejo por meio de relatórios analíticos dos dados 

obtidos (EMBRAPA, 2016).  

Conforme dados da EMBRAPA (2009), de todos os softwares desenvolvidos por ela, 

13,2% destinam-se ao manejo de pragas, porém, não foi possível ter acesso direto a eles, o que 

dificulta o estudo. Contudo, para o manejo integrado de insetos pragas do tomateiro não se teve 

registros de aplicativos, programas de computadores ou plataformas web na base de dados da 

EMBRAPA. Na pesquisa geral também não foram relatos softwares com esta finalidade. 

Diante do exposto, um software aplicado ao MIP do tomateiro torna-se algo bem vindo, 

no sentido de ser mais uma ferramenta que o produtor poderá ter acesso para aumentar sua 

produtividade e lucratividade, com um produto mais saudável, com preços mais acessíveis e 

ainda produzido de forma mais sustentável. Desta forma, no capítulo a seguir aborda a 

metodologia necessária para idealização do software. 



32 

3 METODOLOGIA 

 

Para Gerhardt e Silveira (2009), a metodologia deve incluir tanto os tipos de pesquisa 

quanto as técnicas de coleta e análise de dados, e assim, especificar suas etapas e os 

procedimentos que serão adotados em cada uma delas. Portanto este capítulo divide-se nos 

respectivos tópicos: natureza da pesquisa, população e amostra, instrumentos utilizados, métodos 

e procedimentos e por fim, tratamento dos dados. 

 

3.1 NATUREZA DA PESQUISA 

 

Gerhardt e Silveira (2009) afirmam que a pesquisa esclarece o que se deseja alcançar com 

a investigação tanto quanto a sua natureza, isto é, exploratória, descritiva ou explicativa. A 

natureza da pesquisa vai definir a estratégia utilizada no seu desenvolvimento, evidenciando 

como foram pesquisados os materiais necessários para realização do trabalho e os dados 

necessários para embasar o tema proposto. Conforme Lakatos e Marconi (2012), a natureza da 

pesquisa determina a forma que os dados serão coletados e a escolha da amostra em questão, de 

modo que, ela seja suficiente para apoiar os resultados e conclusões. 

A natureza da pesquisa do presente trabalho classifica-se, quanto à abordagem, como uma 

pesquisa de caráter qualitativo, pois, seu conteúdo possui a descrição de um software para 

auxiliar profissionais da área do objeto de estudo além de professores e alunos. Gerhardt e 

Silveira (2009) afirmam que as pesquisas qualitativas possuem características que evidenciam a 

busca, por parte do pesquisador, de respostas para os porquês, e assim, produzir novas 

informações mais profundas e ilustrativas. 

A metodologia aplicada no desenvolvimento do trabalho possui caráter descritivo, ou seja, 

descreve as características de uma determinada população, fenômeno ou a relação entre as 

variáveis sem que haja intenção do pesquisador, que deve apenas registrar a frequência com que 

o fenômeno acontece a fim de chegar a uma conclusão concreta e verídica (GIL, 2010). 
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3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

Este estudo adotou como unidade de pesquisa um profissional da área agronômica, o 

professor e doutor em entomologia e os alunos do sexto período do curso Bacharelado em 

Agronomia do IFMG-SJE. Quanto à amostra da pesquisa, esta foi composta por 13 alunos e o 

referido professor que receberam a capacitação do uso do software e analisaram a adequação, 

aplicabilidade e qualidade do mesmo, e ainda apontaram as mudanças necessárias para sua 

utilização de forma eficaz, quando necessário. Os testes foram realizados no laboratório de 

informática do prédio IV também da instituição. 

 

3.3 INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 

Para realizar a programação do software, ou seja, o seu desenvolvimento, foi utilizada a 

IDE Sublime Text, por se tratar de uma IDE simples, atual, leve e gratuita que suporta todas as 

versões mais recentes das linguagens de desenvolvimento web. O software foi desenvolvido 

utilizando as linguagens HTML, CSS e JavaScript para elaboração do Front-end (coleta e 

apresentação dos dados) e no Back-end (processamento dos dados) o PHP, pois, esta linguagem 

proporciona maior integridade dos dados. Visando facilitar o desenvolvimento em PHP, recorreu-

se a utilização do framework Codeigniter. Vargas (2015), afirma que, o Codeigniter é um 

framework para desenvolvimento web baseado na arquitetura MVC, e ainda apresenta uma 

estrutura que permite de forma rápida fazer uso de bibliotecas para ganhar tempo e aproveitar a 

reutilização de código. Pode-se entender este framework como um kit de ferramentas para o 

desenvolvimento web. 

O BD utilizado foi o MySQL devido a ferramenta ser gratuita e além disso, tem 

disponibilidade de grande quantidade de recursos, isto é, trata-se de uma ferramenta robusta e 

largamente utilizada. Para a manipulação do banco de dados foi escolhido o MySQL Workbench, 

que de acordo com a Oracle (2017), é uma ferramenta de design de banco de dados visual que 

integra desenvolvimento, administração, design de banco de dados, criação e manutenção de SQL 

em um único ambiente de desenvolvimento integrado para o sistema de banco de dados MySQL. 

É um software livre, gratuito para fins não comerciais. 
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3.4 MÉTODOS E PROCEDIMENTOS 

 

O projeto foi executado de forma sequencial. Sendo assim, inicialmente realizou-se o 

levantamento de requisitos por meio de pesquisa bibliográfica e dados de especialistas de 

entomologia. Após o levantamento dos requisitos, iniciou-se a modelagem dos dados utilizando a 

UML e seus diagramas, começando o processo de desenvolvimento. 

Todo o projeto foi desenvolvido através da IDE Sublime Text, previamente instalada nos 

computadores utilizados (computadores dos desenvolvedores). A interface elaborada se deu 

através das linguagens: HTML para a marcação e criação das paginas e CSS para as formatações 

de modo geral, desde fontes a cores do sistema. O JavaScript é empregado com a finalidade de 

produzir algumas das interações entre a página e o usuário, como clique de botões, 

redimensionamento de janela do navegador, fornecimento de dados em campo de texto, entre 

outros, juntando-se com o HTML, o PHP com o auxílio do framework Codeigniter foi utilizado 

com o intuito de deixar o software mais dinâmico, realizando um melhor tratamento dos dados e 

execução de funções, o mesmo também ficou responsável por realizar a conexão com o banco de 

dados. A manipulação do banco de dados MySQL, ocorreu através do MySQL Workbench. Esta 

manipulação consistiu em: criação do BD, tabelas, selects, deletes e updates nos mesmos. Por fim, 

o servidor web responsável por aceitar os pedidos dos protocolos foi o servidor Apache, que 

contém o banco de dados MySQL  

 

3.5 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Ao final da fase desenvolvimento, foi realizado o tratamento dos dados coletados na 

pesquisa por meio de testes de usabilidade, com a participação de todos os envolvidos através de 

questionário, e assim gerando um relatório para análise.  

As respostas do questionário foram analisadas de forma qualitativa, pois, essas 

verificaram a aceitação dos alunos em relação ao funcionamento e desempenho da ferramenta e, 

além disso, realizou-se a documentação do software. Para finalizar os trabalhos, o software foi 

disponibilizado na sua versão final no site do IFMG-SJE.  
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3.6 PROTOTIPAÇÃO 

 

A prototipação tem como objetivo facilitar a interação do desenvolvedor, do software, dos 

possíveis usuários e facilitar o entendimento do sistema desenvolvido. Para o sistema em questão 

antes de qualquer coisa é importante evidenciar que são seguidos alguns padrões na visualização 

das telas.  

1. Mensagens – As mensagens de erro são exibidas na cor vermelha, as mensagens de 

sucesso na cor verde e as mensagens informativas na cor azul claro.  

2. Botões de ação – Cadastro, botão verde; edição, botão cinza; exclusão ou remoção, 

botão vermelho; navegação, botão azul escuro. Além disso, cada botão possui um 

ícone, por exemplo, os botões de cadastro são compostos do ícone próprio do item 

cadastrado seguido de ícone de adição. Já os botões de edição e exclusão possuem 

somente o ícone de um lápis e de uma lixeira respectivamente. 

3. Botões de formulário – Cadastro e edição, botão verde; cancelar, botão vermelho; 

navegação, botão azul escuro.  

4. Usuário – O sistema possui distinção de usuário administrador e usuário sem 

privilégios, sendo que este último não pode cadastrar, editar ou excluir usuários, 

pragas, inimigos naturais, tipos de caminhamento e dentre outras informações. Mesmo 

administradores não visualizam informações de produção de outros usuários, isto é, o 

sistema somente exibe informações de produção do usuário que efetuou login. 

Entretanto o administrador possui permissão para alterar o cadastro de usuários, como 

pode ser visualizado na Figura 5. 

O usuário inicia sua navegação no sistema SysCIPT (nome do Software) pela tela inicial 

(Figura 2), composta pelo nome, a logo em plano de fundo, uma breve descrição e um menu 

superior com as opções:  

 Home – Ao clicar exibe a tela inicial do sistema. 

 Tomateiro – Ao clicar exibe informações sobre o tomateiro. 

 MIP – Ao clicar exibe uma descrição do manejo integrado de pragas. 

 Sobre - Exibe uma página apresentando a motivação, isto é, o problema ao qual 

percebeu-se a necessidade do sistema. 

Para mais detalhes veja a Figura 2 adiante: 
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Figura 2 - Tela inicial 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

O botão “Cadastrar-se” exibe o formulário de cadastro e o botão “Entrar” exibe a tela de 

login, ilustrada na Figura 3 a seguir.  

Figura 3 - Tela de login 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Na Figura 3, o usuário que já possui cadastro deve inserir seus dados para acessar a tela 

de boas vindas (Figura 4), caso contrário ele poderá retornar a página inicial por meio do botão 

“Voltar a página inicial” e selecionar a opção de cadastramento.  

Figura 4 - Tela de boas vindas 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A Figura 4 ilustra a tela de boas vindas, ao qual pode ser conferido no canto superior 

direito o usuário que entrou no sistema e ao lado esquerdo há o menu de navegação composto 

pelas opções “Visão geral”, “Produção”, “Tomateiro”, “Usuários” e “Sair”. Este menu é fixo, 

portanto é exibido em todas as páginas para facilitar a navegação.  

A opção “Visão geral” exibe a tela de boas vindas, enquanto a opção “Sair” finaliza a 

sessão do usuário e o redireciona a página inicial (Figura 2). A opção “Usuários” exibe 

informações do usuário cadastrado ou todos os usuários cadastrados se a sessão for de um 

administrador, como evidenciado na Figura 5.  
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Figura 5 - Tela de usuários 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

A Figura 5 ilustra as opções que um administrador possui para realizar controle dos 

usuários do sistema. Ele pode adicionar e editar qualquer usuário que desejar, inclusive outro 

administrador, entretanto, o administrador não poderá excluir usuários que já possuam produções 

vinculadas ao seu id (número de identificação do usuário no banco de dados), pois estas 

informações não podem ser perdidas. Se o usuário não for administrador, as funções de cadastro e 

exclusão são desabilitadas e os botões das respectivas funções não são exibidos. 

É importante destacar que todos os menus possuem o mesmo desenho de tela. 

Primeiramente tem-se o título da página, logo abaixo o caminho para situar o usuário, depois os 

botões de retornar a página anterior e o botão de cadastro, e mais abaixo há a tabela com as 

informações e ações disponíveis.  

Os botões de cadastro e de edição exibem as páginas de cadastro e edição respectivamente, 

que também seguem um padrão, mudando somente os campos de inserção de acordo com o tipo 

de dado. A opção de exclusão ao ser acionada pede uma confirmação do usuário para evitar uma 

exclusão acidental. 

Na Figura 6 a seguir é possível visualizar o formulário de cadastro de usuários. 
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Figura 6 - Formulário de usuário 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Todos os formulários do sistema seguem o mesmo padrão com os campos de inserção de 

dados e os botões de cadastro e cancelar operação. O formulário de edição é exibido para o 

usuário com os campos preenchidos com as informações do item selecionado no menu anterior 

(bloco cinza na coluna de ações, Figura 5).  

Seguindo o menu principal tem-se a opção “Produção”, que ao ser selecionada exibe um 

submenu com as opções de visualização das produções cadastradas e os tipos de caminhamento 

que podem ser adotados durante a amostragem de insetos pragas. A página de produções é 

bastante semelhante a página de usuários (Figura 5) como pode ser constatado na Figura 7. 
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Figura 7 - Tela de produções 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

A tabela de produções mostra o id da produção, a data de plantio, a área em hectares (ha), 

a quantidade total de pés, o local, a quantidade de talhões (1 talhão por ha), a variedade de tomate 

plantada e a descrição da produção (opcional) ao qual poderá ser inserida informações que o 

produtor julgar relevante.  

O produtor tem a opção de editar e excluir uma produção por vez, porém, ele poderá 

exclui-la somente se não houver amostras cadastradas para a mesma, caso contrário, elas deverão 

ser apagadas para prosseguir com a exclusão da produção. Ainda tem-se a opção de visualização 

dos talhões, gerados durante o cadastro da produção, ao clicar no bloco azul na coluna de ações. 

Ao finalizar o cadastro de uma produção o usuário será automaticamente redirecionado a tela de 

listagem de talhões, evidenciada na Figura 8 adiante. 
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Figura 8 - Tela de talhões 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

A partir da tela de talhões é que o produtor irá dizer para o programa onde realizou a 

amostra, ao clicar no bloco azul na coluna de ações o usuário será redirecionado para a tela de 

amostras do talhão escolhido. Na Figura 9 a seguir há duas amostras cadastradas. 

Figura 9 - Tela de amostra 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Para visualizar, cadastrar e excluir os dados da amostra o usuário deve clicar novamente 

no bloco azul da coluna de ações. A tela de dados da amostra pode ser conferida na Figura 10 a 

seguir. 

Figura 10 - Tela de dados da amostra 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

A página de dados da amostra muda um pouco o design em relação as outras telas, a 

começar pela quantidade de tabelas, que agora são 4: vetores de virose, mosca minadora, brocas e 

traça. Cada tabela representa uma classificação de insetos pragas, aos quais possuem formas 

diferentes de amostragem, cálculos de controle distintos e também medidas de combate diferentes. 

Para que o software tome a decisão (controle ou sem controle) é preciso que o produtor o 

alimente com a ocorrência total de insetos pragas registrada na sua amostragem. Para isso ele 

deve clicar no botão verde no lado direito da tela. Caso ele não apareça é porque já foi realizado o 

cadastro de ocorrências para aquela determinada classificação, como pode ser constatado na 

tabela de brocas (Figura 10). Ao clicar no botão verde será aberto um formulário específico (de 

acordo com a classificação dos insetos pragas: vetor, mosca e entre outras) de cadastro de 

ocorrências totais, a exemplo tem-se a Figura 11 como formulário de cadastro de vetores de 

virose. 
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Figura 11 - Cadastro de ocorrência vetores de virose 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Neste formulário são listados todos os insetos pragas cadastrados no banco de dados como 

vetores de virose e na frente de cada um há o campo de inserção de ocorrência total registrada na 

amostragem de 100 plantas. Ao preencher todos os campos o usuário deve clicar em “Cadastrar” 

para salvar as informações ou em “Cancelar” para abortar a operação, ambas redirecionam o 

mesmo para a página de dados da amostra (Figura 10).  

Novamente retornando ao menu principal do sistema, tem-se a opção “Tomateiro”, 

ilustrada por uma folha, que ao ser selecionada abre um submenu com as opções de “Pragas” e 

“Inimigos Naturais”, aos quais redirecionam o usuário respectivamente para o catálogo de pragas 

e o catálogo de inimigos naturais. 

O catálogo de pragas é composto pelo nome popular dos insetos pragas, o nome científico, 

a classificação, imagem do inseto praga, sintomas que identificam a atuação do inseto praga na 

plantação e o menu de ações, como evidenciado na Figura 12 mais adiante. 
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Figura 12 - Catálogo de pragas 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

As fotos podem ser visualizadas em tamanho maior se o usuário passar o ponteiro do 

mouse sobre elas. Já no menu ações ao clicar no bloco azul é possível visualizar os inimigos 

naturais da respectiva praga e ainda adicionar outros para ela. Os inimigos naturais combatem 

naturalmente os insetos pragas, o que evita ocasionalmente a aplicação de insumos.  

Para cadastrar inimigos naturais o administrador deve acessar o catálogo de inimigos 

naturais como abordado na Figura 13, a seguir. 
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Figura 13 - Catálogo de inimigos naturais 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

O catálogo de inimigos naturais é composto pelo nome popular, nome científico, 

característica (predador, entomopatógeno ou parasitoide), ordem, família e o menu de ações. 

Ainda é possível visualizar, cadastrar, editar e excluir pelo catálogo as características, ordens e 

famílias, sendo que, o usuário sem privilégios está restrito a visualização dessas informações. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para apresentação dos resultados e discussão, foram elaborados gráficos baseados nas 

respostas do questionário, como citado na sessão 3.5 deste documento. O questionário foi 

desenvolvido utilizando a plataforma online do Google para elaboração e gestão de questionários. 

A amostra foi constituída de 13 alunos do sexto período do curso Bacharelado em Agronomia, 

que acessaram o questionário por meio do link disponibilizado e responderam todas as 14 

questões ao final do teste. 

 

4.1 ANÁLISE QUALITATIVA DO SOFTWARE 

 

O questionário foi dividido em duas sessões, a primeira com duas perguntas pessoais: 

sexo (masculino ou feminino) e se o usuário possui alguma dificuldade para acessar e-mail, redes 

sociais e entre outros sites. A segunda compõem as questões relacionadas ao software, que foram 

divididas em 4 categorias: tela, terminologia e informações exibidas, aprendizagem e utilização 

do sistema e por fim mas não menos importante, a satisfação do usuário ao utilizar o programa. 

É relevante ressaltar que todas as questões da sessão 2 foram elaboradas para medir a 

satisfação do usuário por meio de uma escala correspondente de 1 a 5, sendo 1 a escala mínima e 

5 a escala máxima de satisfação. Tal medida foi adotada para facilitar a análise dos dados e 

geração de gráficos. O questionário aplicado pode ser conferido na Tabela 2, a seguir: 

Tabela 2 – Questionário 

Q Critério de Avaliação Escala (min – max) 

Sessão 1 

- Sexo Masculino - Feminino 

- Possui facilidade para acessar redes sociais, e-mail e afins? Sim - Não 

Sessão 2 

1 Leitura de caracteres na tela Difícil – Fácil 

2 Disposição dos objetos na tela Mal distribuído – Bem distribuído 

3 Total de informações disponíveis na tela Inadequado – Adequado 

4 Ordem das informações disponíveis na tela Ilógica – Lógica 

5 Terminologia utilizada no sistema Inadequada – Adequada 

6 Campos para entrada de dados Confuso – Claro 

7 Posicionamento de mensagens Inconsistente – Consistente 

8 Mensagens de erro Nunca ajudam – Ajudam 

9 Mensagens de ajuda Inútil – Útil 

10 Operação do sistema Difícil – Fácil 

11 Funções necessárias para realização das tarefas Insuficiente – Suficiente 

12 Nível de satisfação com o sistema Insatisfeito – Satisfeito 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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4.2 RESULTADOS DOS DADOS 

 

A amostra foi constituída em sua maioria por usuários do sexo feminino (60%) e todos 

marcaram a opção “Sim”, possui facilidade para acessar e-mail e redes sociais, o que evidencia 

usuários já acostumados a utilizarem computadores para acessar sites, aplicativos e dentre outras 

formas de contato com as tecnologias da informação e comunicação.  

A análise qualitativa do software pode ser conferida a partir das respostas da sessão 2 do 

questionário. Para gerar o Gráfico 1 adiante, foi calculada a média de aprovação por questão, 

dada pela formula:  

 

M representa a média, S representa a soma de todas as respostas de uma questão 

(lembrando que as respostas variam de 1 a 5), o U é a quantidade total de usuário respondentes 

(13 alunos) e 5 é nota máxima que pode ser atribuída.  Fazendo isto para todas as questões 

chegou-se ao seguinte gráfico:  

Gráfico 1 - Média de aprovação por questão 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

Pela análise do gráfico pode-se perceber que o software obteve bom desempenho na fase 

de testes, o índice de aprovação geral do sistema, obtido pela média aritmética das respostas 

apresentadas no gráfico, foi de 85%. A estatística apresentada na questão 12 (Q12 – Satisfação do 

usuário com o sistema, 86% de aprovação), também pode ser utilizada para obter a aprovação 

geral do sistema, sendo assim, foi utilizada para tirar a prova, ficando uma margem erro de para 
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menos de apenas 1%. Este 1% foi justificado pela inversão de escala (Ajudam – Nunca ajudam) 

na questão 8 durante a aplicação do questionário, podendo ter confundido alguns usuário no 

momento da avaliação. Na fase de análise dos dados obtidos pelo questionário, pode-se constatar 

a inversão e corrigir os dados. Foram invertidos os resultados, por exemplo, o usuário que 

marcou 1 na escala, trocou-se para 5, os que votaram 2, trocou-se para 4  e 3 não houve mudança 

pois este é o ponto de equilíbrio da escala.  

Os testes foram realizados utilizando na sua maioria usuários sem privilégios, uma vez 

que todos os alunos tiveram que inserir suas informações e realizar o cadastro de usuário. Logo 

depois, acessaram o sistema com o login e a senha recentemente criados e exploraram as 

funcionalidades do software para este perfil. Pelo fato da restrição de usuário, o sistema não foi 

massivamente testado como um todo, pois somente um administrador realizou testes de cadastro, 

edição e exclusão de usuários, caminhamentos, pragas e inimigos naturais, contudo, não foram 

relatados erros nessas operações, sendo que as mensagens de erro mais comuns foram a exclusão 

não permitida por já haver dados relacionados ao registro e o não preenchimento de campo 

obrigatório. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização dos testes e a aplicação do questionário proporcionaram o enriquecimento 

tanto no âmbito acadêmico, como na formação do aluno junto a novas tecnologias e formas de 

aprendizado, quanto no âmbito profissional como para um produtor ao utilizar o sistema no 

manejo de sua produção para oferecer produtos mais saudáveis e ainda amenizar os danos ao 

meio ambiente. 

Pode-se observar que o software teve boa aceitação por parte dos envolvidos, que ainda 

sugeriram algumas propostas de melhorias para versões futuras do sistema: apresentação de 

relatórios, gráficos para análise de ocorrência de insetos pragas e um cadastro de amostragem de 

inimigos naturais, sendo que este último seria uma proposta para entregar nesta versão do sistema, 

porém ainda não há estudos que relatem a quantidade de inimigos naturais necessários para 

representar controle natural de insetos pragas na cultura do tomateiro. A versão do sistema 

entregue por este trabalho já contempla o cadastro de inimigos naturais e a estrutura ainda segue 

o padrão de desenvolvimento MVC (modelo, visão e controle), proporcionando facilidade na 

atualização do sistema. 

Com base no que foi apresentado e os resultados obtidos na fase testes concluiu-se que o 

projeto obteve sucesso, pois o mesmo demostrou-se escalável, de fácil manipulação e 

aprendizado, funções claras e objetivas, grau de segurança desejável, uma vez que, o risco de 

perda de informações foi minimalista.  
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