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1 INTRODUÇÃO 

Este Trabalho de Conclusão de Curso foi desenvolvido como intuito de 

auxiliar pequenos produtores no início e durante sua plantação, com o 

desenvolvimento de um software simples e de fácil compreensão, onde 

qualquer pessoa pode ter acesso. Este software conta com a geração de 

relatórios, contendo informações e dados voltados para a manutenção da 

horta, desde sua plantação até a colheita. 

O software desenvolvido não é voltado para grandes produtores ou empresas, 

pois não possui nenhum tipo de viabilidade para os mesmos, visto que se 

trata de um site mais simples, com informações para pessoas que estão 

iniciando sua horta e não possuem nenhum tipo de conhecimento do assunto 

ou pessoas que necessitam de mais informações ou auxilio para continuar 

sua plantação. 

Diante das pesquisas realizadas foi detectado que há pouca informação para 

auxiliar os produtores e o método padrão utilizado por eles não é muito eficaz, 

pois estão um pouco desatualizados em relação ao contexto atual 

(FRANCISCO MOTTA). 

Para a realização deste projeto foi feito pesquisas para compreender o tema 

de forma mais abrangente e poder identificar os problemas existentes nesta 

área. Também foi utilizada de pesquisas de campo com profissionais, para 

auxiliar no desenvolvimento do mesmo. 

Como a agricultura familiar é a responsável por quase 25% da produção no 

campo (FERNANDO BARBOSA, 2020), o software desenvolvido ajuda o 

trabalho desses agricultores, facilitando na hora da produção e colheita, 

sendo assim uma grande ajuda para a vida destes. 

1.1 Objetivo Geral 

O projeto tem como objetivo gerar relatórios com informações para a manutenção e 

auxilio de hortas, com informações desde a plantação até a colheita para cada tipo 

de cultivo. 

1.2 Objetivos Específicos 

 Levantamento de ideais para o projeto; 
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 Prototipação das telas do site; 

 Compreender quais são os aspectos de mais dificuldades na área da 

agricultura; 

 Levantamento de dados sobre a plantação de cada cultivo; 

 Coleta de informações uteis ao agricultor; 

 Estudos sobre a linguagem utilizada no projeto; 

 Levantamento dos requisitos funcionais e não funcionais; 

 Desenvolvimento do banco de dados; 
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2 DESENVOLVIMENTO 

Neste capítulo está todos os passos que foram utilizados para o 

desenvolvimento do software SuaHorta, como os requisitos, delimitação, as 

ferramentas e as modelagens  

 

2.1 Descrição 

SuaHorta é um site de auxílio para iniciar suas hortas. O projeto conta com a 

ideia da geração de relatórios contendo o que é preciso para realizar uma 

plantação de forma adequada.   

De acordo com as pesquisas realizadas foi observado que mesmo 
com a utilização de celulares e computadores no campo, os 
produtores recebem pouca informação e as que recebem são muito 
vagas, além de possuírem certa dificuldade para usarem essas 
informações. Outro problema detectado foi o método ineficaz e 
desatualizado, pois é algo que é passado de geração em geração, 
podendo ocorrer a perda de grande parte deste conhecimento 
(MOTTA, Francisco). 

Para iniciar o usuário deve realizar o cadastro dele no site, tendo acesso a 

página onde ele pode ter o controle de suas hortas, além de poder acessar 

uma página contendo informações de como realizar uma plantação e notícias. 

Após a realização do cadastro do usuário, ele pode criar sua própria horta, 

onde ele vai ter algumas opções de cultivos para desenvolver sua plantação. 

Caso o usuário desejar plantar algo que não esteja cadastro no banco de 

dado, ele pode enviar como sugestão o cultivo desejado para os 

administradores do site.  

Em seguida, o usuário é redirecionado para os relatórios específicos de cada 

cultivo selecionado, que possuem as informações como: o PH da planta, 

distância das sementes, adubo, tempo de duração, melhor estação para a 

plantação, região que mais se adaptada, entre outras informações.  

 

2.2 Delimitação 

O site SuaHorta possui apenas viabilidade para os pequenos produtores, pois 

as informações cadastradas são básicas para iniciar uma plantação, ou seja, 

grandes produtores não são o foco do site. 
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Outro detalhe importante do mesmo, é que para poder acessa-lo, é preciso ter 

acesse a internet, por conta de as informações estarem cadastradas em um 

banco de dados, sendo assim, necessita de internet para disponibiliza-las. 

2.3 Descrição Dos Requisitos 

Os requisitos funcionais são extremamente importantes para o 

desenvolvimento de softwares, pois são eles que delimitam o que o sistema 

necessita e o que ele faz. Os requisitos não funcionas definem as 

características e a forma que o projeto realiza as tarefas. 

Requisitos Funcionais 

 Geração de relatórios dos cultivos; 

 Cadastro de usuários; 

 Cadastro das hortas; 

 Fazer login; 

 Consultar as hortas; 

 Excluir/alterar horta. 

Requisitos não funcionais 

 O sistema é desenvolvido em PHP; 

 O sistema se comunica com o banco de dados MySQL; 

 Conexão com a internet. 

 

2.4 SOLUÇÃO PROPOSTA 

O problema apresentado é a falta de informação adequada para realizar uma 

plantação e o método desatualizado de desenvolvimento da mesma. Para 

poder solucionar esse problema foi decidido criar um site com a proposta de 

auxiliar os pequenos produtores, apresentado as informações necessárias de 

forma sucinta para que eles não tenham dificuldades para encontrar as 

informações que precisam para desenvolver sua horta.  

Para acessar as informações de forma mais rápida, elas podem ser vistas em 

forma de relatório, que contam com os seguintes dados: o PH da planta, 
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distância das sementes, adubo, tempo de duração, melhor estação para a 

plantação, região que mais se adaptada, entre outros. 

Esse site tem como objetivo amenizar em partes a procura em diversas 

páginas na internet pela mesma informação, pois no site SuaHorta, as 

informações são resumidas e comprimidas em um único lugar. 

2.5 FERRAMENTAS CASE 

Segue abaixo as ferramentas que foram utilizadas no 

desenvolvimento do projeto. 

Tabela 1 – Ferramentas  

Ferramenta Função 

 

Sublime Text 3 
É um editor de código HTML, utilizado para desenvolver as 
telas do projeto. 

 

My SQL 
É um gerenciador de banco de dado, usado no 
desenvolvimento do banco de dado do software.  

 

PHP 
É uma linguagem de programação que é voltada para 
web, que foi utilizada para realizar a conexão com o banco 
de dados. 

 

XAMPP 
É um pacote que contém os principais servidores. Utilizado 
para ter acesso ao My SQL e ao PHP 

 

InVision  
É um programa para a criação de protótipos de telas. 

 

Draw.io 
É um editor gráfico utilizado para criar digramas, desenho 
e gráficos, foi utilizado para fazer a diagramação da 
modelagem UML. 
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Fonte: Autoria própria. 

 

2.5.1 Gerenciamento do projeto 

O Designer é o responsável pela parte visual dos sites e aplicativos, é ele 

também que cuida da aparência do software. O responsável por essa 

atividade é o aluno Samir. 

Os Testadores são as pessoas que ficam responsáveis por testar o software e 

verificar sua viabilidade e funcionalidade. Nesta atividade os responsáveis são 

os alunos Amábile, Camili e Samir. 

O Analista é o responsável por toda a documentação do projeto, pela 

produção dos diagramas e da parte logica do software. As responsáveis por 

essa função são as alunas Amábile e Camili. 

O Programador tem como função codificar (escrever) os códigos que faz 

como que o software tenha funcionalidade. Nesta função os seguintes alunos 

são responsáveis: Amábile, Camili e Samir. 

O Gerente é quem solicita as informações necessárias para o projeto, 

também é coordena o que tem que ser feito em cada momento do 

desenvolvimento do projeto. A aluna responsável por essa função é a 

Amábile. 

2.5.1.1 Cronograma das atividades 

 A baixo pode ser observado o cronograma de atividades, que foi desenvolvido 

no decorrer do ano pelo grupo. 

Tabela 2 – Cronograma de Planejamento 

Atividade 
1º SEMESTRE DE 2019 2º SEMESTRE DE 2019 

FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Definição do grupo            

Definição do tema            

Escolha da plataforma de 

desenvolvimento 

           

Desenvolvimento lógico do            
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sistema 

Análise de requisitos             

Planejamento do sistema            

Prototipação das telas 

principais 

           

Desenvolvimento estrutural das 

telas principais 

           

Criação da logotipo            

Levantamento bibliográfico            

1ª apresentação pré-banca            

Levantamento dos dados para 

o banco 

           

Pesquisa de campo            

Elaboração do manual técnico            

Correção do manual técnico            

Testes do aplicativo            

2ª apresentação pré-banca            

Apresentação final            

Entrega do manual técnico             

Entrega do Software concluído            

 

Fonte: Autoria própria. 

 

2.5.2 Modelagem UML 

Segundo Plínio Ventura: “Basicamente, UML (Unified Modeling 

Language) é uma linguagem de notação (um jeito de escrever, ilustrar, comunicar) 

para uso em projetos de sistemas.” 

2.5.2.1 Diagrama de classe 

O diagrama de classes é uma forma de visualização que facilita no 
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desenvolvimento do projeto, visando apresentar as necessidades do mesmo 

de forma mais gráfica. 

Figura 1 – Diagrama de Classe 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

2.5.3 Banco de dados 

Para Ivan Souza: “O banco de dados é [..] De forma mais simples o 
agrupamento de dados que tratam do mesmo assunto, e que precisam ser 
armazenados para segurança ou conferência futura.” 

2.5.3.1 Modelo lógico 

A seguir consta o Modelo Lógico do site SuaHorta. 

 Figura 2 – Modelo lógico 

 

Fonte: Autoria própria. 
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2.5.4 Apresentação do ambiente 

Abaixo estão os softwares utilizados para o desenvolvimento do site para o 

Trabalho de Conclusão de Curso: 

 Sublime Text 3 

 phpmyadmin versão 4.9.0.1 

 Windows 10 

 XAMPP versão 7.2.34 

 PHP 7 

2.5.5 Restrições, riscos e testes 

 Foram realizados teste do site SuaHorta em três navegadores 

diferentes (Chrome, Microsoft Edge e FireFox) e não foi identificado 

diferenças ou problemas aparentes na utilização de navegadores 

distintos. 

 Com relação ao sistema operacional, o site foi desenvolvido no 

Windows 10, mas foi executado no Windows 7, e não ocorreu diferença 

tanto na questão do design, quanto a parte do cadastramento no 

banco. 

 Para que o sistema funcione é necessário que o usuário tenha 

acesso a internet para poder acessar o site.  

2.5.6 Manual Técnico 

Abaixo pode ser encontrado o detalhamento das telas, com suas 

funcionalidades e imagens para apresentar o site: 

2.5.6.1 Detalhamento das telas 

O detalhamento tem como função as telas para o entendimento das 

funcionalidades do sistema para o usuário. 
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Figura 3 – Tela Inicial (1º parte) 

 

Fonte: Autoria própria. 

Na Figura 3 é possível visualizar o cabeçalho do site com os botões para a 

tela de login e uma breve explicação do que o site oferece. 

 

Figura 4 – Tela Inicial (2º parte) 

 

Fonte: Autoria própria. 

Na figura acima é possível visualizar uma pequena seleção de imagens e logo 

a baixo o porquê da criação do site e os objetivos do mesmo. 
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Figura 5 – Tela Inicial (3º parte) 

 

Fonte: Autoria própria. 

Ainda na página inicial é possível ver uma breve explicação de como funciona 

o site e os responsáveis pelo desenvolvimento do mesmo. 

 

Figura 6 – Tela Inicial (4º parte) 

 

Fonte: Autoria própria. 

Finalizando a tela inicial é possível ter acesso as redes sociais do site. 
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Figura 7 – Tela de Cadastro de Usuários 

 

Fonte: Autoria própria. 

Essa é a tela onde é feito o cadastro dos usuários no sistema. 

 

Figura 8 – Tela de Login 

 

Fonte: Autoria própria. 

Nessa tela é onde o login do usuário é feito. 
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Figura 9 – Tela Usuário 

 

Fonte: Autoria própria. 

Nesta tela é onde o usuário acessa para poder encontrar suas hortas 

cadastradas, também é possível visualizar o cabeçalho que contém os 

seguintes botões: home, mais informações, cadastro hortas e sair. 

 

Figura 10 – Botão mais informações 

 

Fonte: Autoria própria. 

Esse é o botão onde ao passar por cima com o cursor ele mostra as notícias 

disponíveis. 
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Figura 11 – Noticia 1 (1º parte) 

 

Fonte: Autoria própria. 

Essa é a primeira tela de noticia disponível. 

 

Figura 12 – Notícia 1 (2º parte) 

 

Fonte: Autoria própria. 

Continuação da primeira notícia. 
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Figura 13 – Noticia 2 (1º parte) 

 

Fonte: Autoria própria. 

Essa é segunda notícia disponível. 

 

Figura 14 – Noticia 2 (2º parte) 

 

Fonte: Autoria própria. 

Continuação da segunda notícia. 
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Figura 15 – Noticia 2 (3º parte) 

 

Fonte: Autoria própria. 

Continuação da segunda notícia. 

Figura 16 – Tela Cadastro das Hortas 

 

Fonte: Autoria própria. 

Essa é a tela onde é feita o cadastro das hortas, com os respectivos cultivos 

desejados. 
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Figura 17 – Tela Cultivos 

 

Fonte: Autoria própria. 

Aqui é onde aparece os cultivos que foram selecionados na hora do cadastro, 

ao clicar neles o relatório abre. 

 

Figura 18 – Tela Relatório 

 

Fonte: Autoria própria. 

Nessa tela é possível visualizar o relatório do cultivo. 
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Figura 18 – Tela Administrador 

 

Fonte: Autoria própria. 

Nesta tela somente os administradores possuem acesso, é nela que eles visualizam 

os cultivos cadastrados. 

 

Figura 19 – Tela Cadastro Cultivos 

 

Fonte: Autoria própria. 

Essa é a tela onde os administradores realizam o cadastro dos cultivos no sistema. 
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2.5.6.2 Detalhamento e resultados 

Para a finalização do projeto, faltou desenvolver o código para a realização do 

login do usuário, a codificação do botão sair, a parte de cadastro das hortas e 

como fazer para mostrar os relatórios de diferentes cultivos separadamente. 

Entretanto a parte de cadastro de usuário e de cultivos estão funcionando 

perfeitamente e a parte de exibição do relatório também. 
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