
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO 

NORTE 

 

 

 

ANDRÉ LIMA DA SILVA 

 

 

 

 

 

APLICATIVO PARA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE APIÁRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVA CRUZ / RN 

2021  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogação da publicação na fonte 
Biblioteca do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do RN 

Campus Nova Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

S586a       SILVA, André Lima da. 

          Aplicativo para controle e gerenciamento de apiário. / André Lima 
da Silva. – Nova Cruz, 2021. 

                       55f. 

 

       Orientador: Prof. Me. Alan Klinger Sousa Alves 
       Monografia (Monografia em Ciências Exatas). – Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia do RN – Nova Cruz, 2021. 

                      

       1. Apicultura – Monografia. 2. Gerenciamento – Monografia. 3. 

Software - Monografia. I. ALVES, Alan Klinger Sousa. II.Título.                                                                                                                                       
 

                                                                                                   

IFRN                                                                           CDU: 004.4:638.1 

 

 



 
 

ANDRÉ LIMA DA SILVA 

 

 

 

 

 

APLICATIVO PARA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE APIÁRIO 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao 

Curso Superior de Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte, em cumprimento às exigências legais como 

requisito parcial à obtenção do título de Tecnólogo 

em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. 

 

Orientador: Me. Alan Klinger Sousa Alves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVA CRUZ / RN 

2021



 
 

ANDRÉ LIMA DA SILVA 

 

 

APLICATIVO PARA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE APIÁRIO 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 

ao Curso Superior de Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Rio Grande do Norte, em cumprimento às 

exigências legais como requisito parcial à 

obtenção do título de Tecnólogo em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas. 

 

Aprovado em: ___/___/______. 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

____________________________________________ 

Me. Alan Klinger Sousa Alves – Orientador 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

 

____________________________________________ 

Me. Eduardo Henrique Rocha do Nascimento – Examinador 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

 

____________________________________________ 

Me. Nicomedes Lopes Cavalcanti Junior – Examinador 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a todos os que me 

ajudaram ao longo desta caminhada. 

 



 
 

RESUMO 

 

 A apicultura é um mercado que vem cada vez mais se consolidando entre grandes e 

pequenos produtores pois a atividade não requer muito investimento para se iniciar, porém o 

desenvolvimento eficiente da atividade apícola envolve uma série de desafios como: operação 

cotidiana de manutenção do apiário e o bom gerenciamento das informações, processos e 

manejo do apiário. Este trabalho detalha o desenvolvimento de um sistema de informação 

mobile para Android e tem como objetivo prover o gerenciamento de informações e dados do 

apiário Mel Quandá. O projeto foi dividido nas seguintes etapas: pesquisa e análise dos 

problemas enfrentados pelo apiário, definição da solução desses problemas por intermédio do 

aplicativo, modelagem e implementação do aplicativo a partir do escopo definido. A 

implantação do aplicativo no apiário Mel Quandá tornará o uso de caderno de anotação 

desnecessário porque todo o gerenciamento das colmeias se dará pelo aplicativo. Atualmente a 

aplicação possui todas as funcionalidades necessárias para o apiário, possuindo o 

gerenciamento de todos os processos de forma bem mais intuitiva e organizada, sem o risco de 

perda de informações. Após o término do projeto obteve-se uma aplicação mobile para 

gerenciar os dados do apiário.  

 

 

Palavras-chave: Apicultura. Aplicativo. Gerenciamento. 

  



 
 

ABSTRACT 

Beekeeping is a market that is increasingly consolidating between large and small 

producers because the activity does not require much investment to start, but the efficient 

development of the beekeeping activity involves a series of challenges such as: daily operation 

of apiary maintenance and the good management of information, processes and management of 

the apiary. This work details the development of a mobile information system for Android and 

aims to provide the management of information and data of the apiary Mel Quandá. The project 

was divided into the following steps: research and analysis of the problems faced by the apiary, 

definition of the solution of these problems through the application, modeling and 

implementation of the application from the defined scope. The deployment of the application 

in the Mel Quandá apiary will make the use of an notation bookage unnecessary because all the 

management of the hives will take place through the application. Currently the application has 

all the necessary functionalities for the apiary, having the management of all processes in a 

much more intuitive and organized way, without the risk of loss of information. After the end 

of the project, a mobile application was obtained to manage the data of the apiary. 

 

 

Keys words: Beekeeping. Application. Management.  
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1 INTRODUÇÃO 

Desde os anos 80, a criação de abelhas vem obtendo destaque no agronegócio brasileiro, 

não só por suas propriedades como alimento, mas da mesma forma pela mudança de cultura da 

população pela busca de uma melhor qualidade de vida com uma alimentação mais saudável. 

Essas circunstâncias proporcionaram o aumento do consumo do mel, e por outros produtos 

apícolas, dessa forma, uma melhor valorização do mercado e remuneração na atividade. 

(MARTINS, 2019). 

A apicultura possui um enorme impacto em todo o campo agrícola, pois as abelhas são os 

principais insetos polinizadores e desempenham um papel importante na produção de culturas 

inteiras e na sobrevivência de plantas selvagens, assim ajudando na conservação da fauna e 

flora (ZACEPINS et al., 2016). 

A criação de abelhas vem ganhando destaque por ser uma ótima fonte de renda para 

pequenos produtores e por não precisar de muitos investimentos para se iniciar na atividade. As 

condições tropicais brasileiras com uma grande diversidade de plantas e a utilização das abelhas 

africanizadas potencializam ainda das mais a produção, portanto, a apicultura representa um 

meio real de negócios para pequenos produtores que se dispõe de poucos recursos (MARTINS, 

2019). 

O mercado apícola se mostra um ótimo negócio que vem demonstrando alta na produção 

nos últimos anos, com altas de até 3.602.505 kg ano (IBGE, 2019). Mas para que o Brasil se 

torne líder na produção mundial o desafio não é pequeno. Seria necessário ao produtor organizar 

e profissionalizar toda a cadeia produtiva, tornando da sua criação um negócio.  

Na atividade não existe mais espaço para erros e contentamento, precisamos ser cada vez 

mais assertivos na parte gerencial para garantir assim uma melhor qualidade do produto e o 

aumento da produção (NICHELE, 2018). 

1.1 PROBLEMÁTICA 

O Brasil possui grande potencial na produção de mel, pois apresenta características 

especiais de flora e clima. Entretanto, a produtividade é baixa levando em consideração outros 

países. Essa baixa produtividade se explica pelo fato da pouca utilização de recursos 

tecnológicos na produção (CONDE, 2018). 

Em uma visita feita ao apiário Mel Quandá localizada no município de Nova Cruz/RN notou 

se um défice de tecnologia, onde todas as informações sobre as colmeias são armazenadas em 

um caderno. Segundo a senhora Rosário, dona do apiário, as colmeias precisam passar por 



13 
 

constantes vistorias para avaliação de seu estado principalmente as colmeias novas, e por se 

tratar de um criatório relativamente de médio a grande porte com mais de 100 colmeias, o 

gerenciamento de todas essas informações torna-se precário por ser feito em um caderno de 

anotações. 

Para que o apiário se mantenha saudável, é necessário que as colmeias passem por 

constantes vistorias para suas avaliações. Essa análise avalia se a colmeia possui alguma 

enfermidade ou condição anormal, como também é realizada coleta de mel ou insumos 

apícolas. Sempre que uma colmeia passa por uma vistoria, seus dados devem ser atualizados.   

O gerenciamento das colmeias por meio de anotações manuais ocasiona alguns problemas 

como perda de informações, dados imprecisos, dificuldade em encontrar uma determinada 

informação. Muitas vezes levando até a perda da colmeia por não saber o verdadeiro estado 

atual. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

Por meio desse trabalho espera-se sanar problemas no gerenciamento das informações 

presentes no apiário Mel Quandá, disponibilizando um aplicativo que gerencie os dados 

presente na criação.  

Todo o processo de coleta e armazenamento de dados será controlado pelo aplicativo 

tornando desnecessário o uso de papel para armazenar as informações de cada colmeia, dessa 

forma prevenindo a perda de dados, e otimizando o processo de busca pelos dados de cada 

colmeia.  

Com tal gerenciamento o sistema disponibilizará as informações de maneira mais clara, 

contendo mecanismos que facilite a busca por colmeias que se encontram com algum tipo de 

doença ou fraca, assim evitando uma possível perda da colmeia. 

1.3 OBJETIVOS 

Para um melhor direcionamento do projeto foi elaborado o objetivo geral e específicos, 

assim obtém-se uma visão de todo o projeto. 

1.3.1 Objetivo Geral 

Prover o gerenciamento de informações e dados do apiário Mel Quandá por intermédio de 

um aplicativo mobile. 
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1.3.2 Objetivos Específicos  

• Pesquisar e analisar o problema enfrentado pelo apiário; 

• Analisar e definir o escopo do sistema; 

• Modelar o sistema; 

• Implementar o aplicativo para utilização dos usuários, respeitando a 

delimitação definida. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

Em busca de referencial teórico para realização deste trabalho, foi realizada a leitura de 

artigos para o melhor embasamento da pesquisa, com isso foram observados conceitos iniciais 

sobre a criação de abelhas e sobre o processo de produção de mel e insumos, bem como sistemas 

relacionados que também tinham a proposta de um melhor gerenciamento da produção e de 

todo a cadeia produtiva. Através destes artigos foi obtido um conhecimento maior sobre o 

estado da arte do trabalho proposto que será apresentado nos tópicos seguintes. 

2.1 COMO MONTAR UMA CRIAÇÃO DE ABELHAS 

No artigo de Conde (2018), é apresentado uma visão geral sobre a criação de abelhas 

abordando tópicos como: conceitos iniciais sobre a criação, estrutura, pessoal, equipamentos, 

investimentos, custos, lucratividade, manejo e mercado. Aponta também que não são 

necessários muitos investimentos para se iniciar na criação, e que o Brasil tem um grande 

potencial de produção, no entanto a média de produção ainda é baixa quando comparada à de 

outros países, isso se dá principalmente pela pouca utilização de recursos tecnológicos na 

produção.   

O apiário deve ser instalado em local onde haja plantas que produzam flores elas serão 

usadas pelas abelhas como fonte de alimento (néctar e pólen). O conjunto de plantas que 

fornecem néctar e pólen para as abelhas é chamado de flora apícola ou pasto apícola. O pasto 

apícola pode ser formado por plantas nativas ou por culturas agrícolas e reflorestamento. É 

interessante que seja formado por plantas de várias espécies e que floresçam em diferentes 

épocas do ano. Também vale destacar que quanto mais próximas as colmeias estiverem da flora 

apícola, menor será o desgaste das operárias para coletar alimento, o que resultará em maior 

produção. 

Para evitar o ataque de predadores, principalmente formigas e tatus, as colmeias nunca 

devem ser colocadas diretamente no chão. Serão apoiadas em suportes individuais ou coletivos 

de madeira, ferro ou tijolo. 
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A quantidade de profissionais está relacionada ao porte do empreendimento. Para iniciar 

uma criação de abelhas de pequeno porte, o empreendedor deve contratar pelo menos um 

auxiliar, para colaborar no manejo, no processamento e limpeza em geral. 

O manejo deve ser feito pelo menos uma vez a cada duas semanas é necessário vistoriar a 

criação para verificar os favos, a postura dos ovos o controle da população, observar se há 

ataques de pragas e também verificar as instalações das melgueiras para depósito de mel (caso 

estejam cheias, fazer a colheita do mel). Avaliar a postura da rainha, orfanar(retirar) a rainha 

quando necessário, e introduzir uma nova rainha, por fim verificar o estado das colmeias e dos 

cavaletes e fazer os reparos se necessário (CONDE, 2018). 

2.2 TRABALHOS RELACIONADOS 

Neste subtópico será apresentado os trabalhos relacionados. 

2.2.1 NOTIFYME - UM SISTEMA DE NOTIFICAÇÕES DE GRANDEZAS FÍSICAS 

No artigo de Rabelo (2018), foi realizado um estudo de caso sobre o monitoramento de 

colmeias e a partir desse estudo foi desenvolvido um sistema de notificações de grandezas 

físicas. 

Este sistema de notificações é baseado nas funcionalidades de envios de notificações/alertas 

para usuários que possuam colmeias monitoradas e que necessitam de saber como está a saúde 

da colmeia, através do envio de notificações com o valor das variáveis coletadas. O sistema foi 

desenvolvido com o propósito de disponibilizar ao usuário formas de envios de notificações 

diferentes.  

O sistema foi desenvolvido com o objetivo de atender qualquer usuário, podendo 

personalizar notificações como: temperatura, umidade, som, oxigênio de acordo com sua 

necessidade (RABELO, 2019). 

2.2.2 BEEHIVEIOR - SISTEMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE DA CADEIA 

APÍCOLA  

Com o objetivo de auxiliar as pesquisas da área apícola da UEPA-EAJ (Unidade de 

Extração de Produtos Apícolas, da Escola Agrícola de Jundiaí) e facilitar as atividades no 

manejo das colmeias. Dutra (2016) desenvolveu uma ferramenta de monitoramento e controle 

de colmeias de um apiário chamada Beehiveior. Esse sistema realiza coleta de variáveis das 

colmeias e exibe-os em um sistema web. 
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O Beehiveior é composto pela Central de Automação e Controle e Aplicação Web. A 

primeira parte é a responsável pela coleta dos dados através dos sensores acoplados na colmeia 

e envio dos dados para a interface de comunicação. Além disso, é responsável por receber 

comandos da interface de comunicação e realizar ações para alterar o estado dos dispositivos 

acoplados. Já o aplicativo web é responsável por realizar o processamento, armazenamento e 

exibição dos dados enviados pela central de automação e controle. O software ainda é 

responsável por executar ações programadas online sobre os dispositivos acoplados a colmeia, 

ele realiza também a verificação dos dados e geração dos alertas (DUTRA,2016).  

2.2.3 APISOLFT – SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA CONTROLE DE 

RASTREABILIDADE NA CADEIA APÍCOLA  

No artigo de Lima(2019) , é apresentado uma plataforma web chamada de Apisoft, com o 

objetivo de assistir o pequeno apicultor com as boas práticas de manejo no apiário com o intuito 

de aumento de produtividade, assim como auxiliar na comunicação com as associações, 

cooperativas e federação dos apicultores da sua região, facilitando dessa maneira a integração 

de informações entre apicultores e órgãos de apoio, bem como abrir mais um canal de oferta 

dos produtos do apiário, tornando a cadeia apícola mais compreensível, transparente e integrada 

com o intuito de profissionalizar a apicultura na região. 

Esta plataforma web tem o intuito de solucionar tanto a falta de controle e rastreabilidade 

do mel por parte das associações, cooperativas, federação e indústrias (cadeia apícola) quanto 

a falta de acompanhamento na implementação de boas práticas apícolas por parte dos 

apicultores. Integrando o apicultor a cooperativas, associações, federação, indústria, 

compradores de mel e consumidor final.  

Portanto tem como resultado a facilitação da comunicação entre os atores da cadeia apícola, 

aumento de eficiência no controle das informações do apiário, implementação de sistema de 

rastreabilidade e acompanhamento no uso de boas práticas apícolas (LIMA, 2019). 
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3 METODOLOGIA 

O desenvolvimento desse trabalho está voltado para a elaboração de um aplicativo Android, 

que irá apoiar e ajudar o apicultor no manejo e armazenamento dos dados presentes na criação. 

Para isso, foram realizados estudos prévios e visitas ao apiário Mel Quandá para conhecer a 

realidade da apiário, com isso, desenvolver o sistema da melhor forma possível para que o 

aplicativo proposto possa atender as necessidades e as expectativas de seus usuários. 

 Toda a metodologia foi realizada seguindo as etapas abaixo, que especifica todos os 

processos referentes para a atender o objetivo do trabalho: 

• Análise dos requisitos; 

• Modelagem; 

• Prototipagem do aplicativo; 

• Desenvolvimento do aplicativo; 

3.1 ANÁLISE DE REQUISITOS 

Nessa fase foram levantados os requisitos do sistema. Inicialmente foi realizada uma visita 

técnica ao apiário Mel Quandá, onde lá pôde-se observar melhor as atividades e manejo 

realizado pelo criatório. Nesta visita ao criatório foi realizado uma entrevista com dona Rosário 

proprietária do apiário onde ela apontou as necessidades e problemas enfrentados, assim foi 

possível um melhor detalhamento do problema e de sua possível solução por meio do aplicativo 

com suas determinadas especificações. 

Por conseguinte, foram levantados todos os requisitos do sistema que poderão ser vistos na 

seção de apresentação do aplicativo. 

3.2 MODELAGEM 

Nesta fase foi realizado toda a especificação dos requisitos juntamente com a elaboração 

dos diagramas da aplicação, assim por meio dessa fase consegui ainda mais detalha todo o 

sistema.  

3.3 PROTOTIPAGEM DA APLIACAÇÃO 

Nessa fase foi realizada a prototipação das telas do aplicativo, toda a prototipação das telas 

foi feita pelo Figma que é um editor gráfico de prototipação de projetos de design online.  
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A escolha do Figma se deu principalmente por ser uma ferramenta gratuita online e que 

permite criar links de navegação entre seus protótipos, como também por já ter um breve 

conhecimento e experiência em outros projetos com a aplicação. Os protótipos da aplicação 

poderão ser vistos na seção de apresentação do aplicativo. 

3.4 DESENVOLVIMENTO DA APLIACAÇÃO  

Na fase de desenvolvimento foi realizada toda a codificação do aplicativo tanto o back end 

como o front end e a base de dados.  

Para codificação da aplicação foi utilizada a linguagem de programação Java uma 

linguagem altamente reconhecida e renomada no mercado, como ambiente de desenvolvimento 

foi utilizado a IDE Android Studio.  

Como servidor e armazenamento dos dados foi utilizado o Firebase com ele não será preciso 

criar a parte estrutural de um servidor, nele foi utilizado o Firebase Auth para autenticação dos 

usuários e o Realtime Database para armazenamento de todos os dados da aplicação. 

Para o gerenciamento de código fonte e controle de versão do sistema, foi utilizado o 

GitHub Desktop, pois ele simplifica o fluxo de trabalho como uma interface visual simples e 

intuitiva em vez de linhas de comandos.  

Para a hospedagem do código-fonte do projeto foi utilizado o GitHub, ele também foi 

utilizado para gerenciamento de atividades do projeto por meio de issues onde as issues são as 

demandas(tarefas) do projeto, sempre que é realizado um commit eu atribuo a palavra-chave 

close ao commit juntamente com a hash # + número/ID da issue, dessa forma eu referencio a 

issue no commit e delimito com a palavra-chave que essa issue foi finalizada, tonando assim 

todo o processo automatizado.  

Também foi utilizado GitHub Projects que possibilita o gerenciamento de tarefas por meio 

do kanban que é um quadro de tarefas no qual todas as atividades são listadas, por meio dele 

pude controlar todo o fluxo de produção das atividades, o quadro do projeto foi dividido em 4 

listas: backlog, para fazer, fazendo, feito. Ao longo do andamento do projeto as issues iam 

mudando de lista, e nessa medida tonando as atividades como finalizada. Esse gerenciamento 

no estilo de kanban é importante para projetos pois com ele é possível gerenciar todas as tarefas 

por meio de uma gestão visual.   

Todas as funcionalidades e base de dados da aplicação poderão ser vistas na seção 4. 
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4 APRESENTAÇÃO DA APLIACAÇÃO 

Neste capítulo será apresentado todo o sistema, onde contém seus requisitos, diagramas, 

protótipos, telas e funcionalidades. 

4.1 REQUISITOS 

Nesta seção serão apresentados todos os requisitos funcionais e não funcionais do sistema. 

4.1.1 Requisitos Funcionais 

A seguinte subseção irá apresentar os requisitos funcionais do sistema dando uma breve 

descrição do requisito e sua ordem de priorização onde foram definido os seguintes temos: 

essencial (fundamental para o sistema, sem o qual o sistema não pode ser dado como “apto para 

produção”), importante (deve ser parte do escopo, mas não bloqueia o sistema a entrar em 

produção), desejável (sem um requisito desejável o sistema deve funcionar de maneira 

satisfatória, atendendo completamente seu objetivo). 

Tabela 1 - Requisitos Funcionais 

Nº Requisito Descrição Prioridade 

RF01 Cadastrar 
colmeia 

Cadastrar colmeia no sistema com os 
seguintes dados: número da caixa, estado 
da colmeia, espécie, quantidade de potes, 
quantidade de bombons, se possui disco, 
se possui pólen, se possui rainha, se possui 
princesa, data alimentação, data da 
divisão. 

Fundamental 

RF02 Atualizar 
colmeia  

O usuário poderá atualizar todos os dados 
de uma determinada colmeia exceto o 
número da caixa. 

Fundamental 

RF03 Excluir 
colmeia 

O usuário poderá excluir uma colmeia do 
sistema.  

Fundamental 

RF04 Adicionar 
colheita  

Registrar a colheita de uma determinada 
colmeia, informando os seguintes dados: 
número da caixa, quantidade em litros 
retirada e data da colheita. 

Fundamental 

RF05 Alterar 
dados 
colheita 

Alterar Dados das colheitas cadastradas Fundamental  

RF06 Gerenciar 
flora 

Cadastrar, atualizar e excluir os dados da 
planta. 

Importante 

RF07 Gerenciar 
doença 

Cadastrar, atualizar e excluir os dados da 
doença. 

Fundamental 

RF08 Registrar 
doença na 
colmeia 

Registrar a doença que uma colmeia do 
apiário vem enfrentando, informando qual 
a doença, a data e uma observação. 

Fundamental 

RF09 Cadastrar 
Usuário  

O usuário poderá se cadastrar no sistema 
definindo um e-mail e senha. 

Fundamental  

RF010 Buscar 
colmeia 

O usuário ao digitar o número da colmeia 
deve-se retornar as informações dela.   

Fundamental  
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por 
número 
da caixa 

RF011 Buscar 
doença 
por nome 

O usuário ao digitar o nome da doença 
deve retornar as suas informações. 

Fundamental  

RF12 Buscar 
planta por 
nome 

O usuário ao digitar o nome da planta deve 
retornar as suas informações. 

Importante 

RF13 Buscar 
colheita 
da 
colmeia  

O usuário ao digitar o número da colmeia 
deve-se retornar o histórico de colheita 
realizados nesta colmeia. 

Fundamental  

RF14 Buscar 
doença(s) 
da 
colmeia 

O usuário ao digitar o número da colmeia é 
retornado a lista de enfermidades(doenças) 
que a colmeia possui. 

Fundamental  

RF15 Notificar 
colheita 

O usuário definirá um tempo para que seja 
realizado colheitas no apiário e o sistema 
irá notificar as colmeias que já extrapolou 
este tempo e precisa ser feito uma nova 
colheita. Ex. o usuário definir que a colheita 
deve ser realiza 1 ano após a última 
colheita, então quando se passar esse 
tempo o sistema notifica que precisa ser 
realizada uma nova colheita. 

Desejável  

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

4.1.2 Requisitos Não Funcionais 

Tabela 2 - Requisitos Não funcionais 

Nº Categoria Requisito Prioridade 

RNF01 Segurança  O sistema deve solicitar autenticação 

por e-mail e senha para autenticação. 

Fundamental 

RNF02 Usabilidade Uso de Design responsivo no front-

end. 

Fundamental 

RNF03 Tecnologia O sistema deve ser desenvolvido para 

dispositivos móveis 

Fundamental 

RNF04 Usabilidade  O sistema deverá ser de fácil uso, o 

usuário devera operar o sistema sem 

enfrenta dificuldades. 

Fundamental 

RNF05 Disponibilidade O sistema deverá ter alta 

disponibilidade. 

Fundamental 

RNF06 Interoperabilidade Utilizar uma base de dados online, 

para que as informações não fiquem 

apenas no smartphone, sempre que 

uma informação for cadastrada será 

salva em uma base de dados online. 

Fundamental 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 
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4.2  CONCEPÇÃO DO SISTEMA 

A fim de melhor visualizar a aplicação a ser desenvolvida e como todos seus dados e 

informações seriam organizadas, desenvolvi um diagrama de classes, um diagrama de caso de 

uso e modelo do banco de dados. 

O diagrama de casos de uso auxilia no levantamento dos requisitos funcionais do sistema, 

descrevendo um conjunto de funcionalidades do sistema e suas interações com elementos 

externos e entre si. Esse diagrama documenta o que o sistema faz do ponto de vista do usuário. 

Em outras palavras, ele descreve as principais funcionalidades do sistema e a interação dessas 

funcionalidades com os usuários do mesmo sistema.  

A Figura 1 mostra o diagrama de caso de uso descrevendo as funcionalidades do sistema 

e a sua interação com o ator. 

Figura 1 - Diagrama de Caso de Uso 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

O diagrama de classe é uma representação da estrutura e relações das classes, este diagrama 

é muito importante pois define todas as classes que o sistema necessita possuir. Portanto, ele é 

muito importante pois expressa uma visão mais detalhada das classes do sistema. 
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 A Figura 2 e a Figura 3 – C mostram o diagrama de classes da aplicação, trazendo todas 

as classes que o sistema possui. 

Figura 2 - Diagrama de Classe 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 
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Figura 3 – Continuação do diagrama de classe 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

O modelo de banco de dados mostra a estrutura lógica de um banco de dados, incluindo as 

relações e restrições que determinam como os dados podem ser armazenados e acessados. A  

Figura 4 traz o modelo relacional da aplicação desenvolvido para ter uma melhor visão da 

estrutura lógica do banco.  

Figura 4 - Modelo do Banco de Dados 
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Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

4.3 PROTOTIPAÇÃO 

Toda a prototipação do aplicativo foi desenvolvida no Figma que é uma ferramenta de 

design online, ele possibilita ter protótipos navegáveis ao criar protótipos posso fazer link de 

navegação entre eles, possibilitando até o compartilhamento para testes de seus possíveis 

usuários. A seguir serão apresentadas Alguns dos protótipos da aplicação. 

A Figura 5 - Tela de Login apresenta o protótipo da tela de login onde usuário poderá 

realizar login na aplicação pelo e-mail e senha. 

Figura 5 - Tela de Login 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 
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 O protótipo da tela de cadastro conforme a Figura 6, apresenta ao usuário a possibilidade 

de realizar o cadastro na aplicação solicitado nome, e-mail e senha. 

Figura 6 - Tela de Cadastro do Usuário 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

 A Figura 7 temos o protótipo do menu da aplicação onde por ele o usuário consegue 

navegar entre todas as telas do sistema. 
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Figura 7 -Tela de Menu 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

Na Figura 8 é exibido o protótipo da tela de home a tela inicial da aplicação que é aberta 

logo depois de fazer login, onde nela tema os dados nome e e-mail do usuário logado, a lista 

das colmeias que se encontram doentes, e um menu de acesso rápido as telas de minhas 

colmeias, doenças, colheitas, flora.  
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Figura 8 – Tela de Home (Página inicial) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

A  Figura 9 apresenta o protótipo da tela de cadastrar colmeia onde o usuário deverá 

preencher todo o formulário com os dados da colmeia e logo em seguida vai cadastrar.   
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Figura 9 - Tela de Cadastrar Colmeia 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

 Na Figura 10 temos o protótipo da tela de atualizar os dados onde nela o usuário poderá 

atualizar todos os dados de suas colmeis cadastradas. 
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Figura 10 - Tela de Atualizar Colmeia 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

Na Figura 11 é apresentado o protótipo da tela minhas colmeias onde nela possui uma 

lista de todas as colmeias do apiário, e um campo de buscar colmeia pelo número da caixa. 



30 
 

Figura 11 - Tela Minhas Colmeias 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

Na Figura 12 é exibido o protótipo da tela de registrar colheita onde nela eu registro 

todas as colheitas de cada colmeia, assim posso ter um histórico e uma visão da produção de 

cada colmeia. 



31 
 

Figura 12 - Tela de Registrar Colheita 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

Na Figura 13 temos a lista das colheitas de todas as colmeias do apiário, possuindo um 

campo de seleção da colmeia assim podendo filtrar as colheitas realizadas por uma colmeia. 

Figura 13 -Tela de Minhas Colheitas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 
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 Na Figura 14 temos o protótipo da tela de registrar doença na colmeia, onde nela eu 

registro alguma doença/praga que a colmeia vem enfrentando, assim é possível ter um registro 

de todas as colmeias saudáveis e todas as colmeis doentes. 

Figura 14 – Tela de Registrar Doença na Colmeia 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

 A Figura 15 traz o protótipo da tela das colmeias doentes, onde e exibido uma listagem 

de todas as colmeias doentes e quais suas doenças possuindo a possibilidade de filtrar somente 

por uma colmeia pelo seu número da caixa.   
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Figura 15 - Tela de Minhas Colmeias Doentes 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

Esses são alguns dos protótipos da aplicação. 

4.4 BASE DE DADOS 

Para o armazenamento dos dados da aplicação foi utilizado o Firebase com o recurso do 

Realtime Database que é um banco de dados que armazena e sincroniza os dados em tempo 

real, ele organiza seus dados por meio de nós(nodes). Além disso, seus dados 

permanecem disponíveis caso seu aplicativo fique off-line. O SDK do Firebase Realtime 

Database mantém seus dados em disco. Quando a conectividade é restabelecida, o dispositivo 

cliente recebe as alterações perdidas e faz a sincronização com o estado atual do servidor. 

O banco é constituído por 6 nós: Colmeias, Colheitas, Doenças, Plantas, DoencasColmeia 

e Usuários. A seguir será detalhado cada um dos nodes.    

O nó colmeias é responsável por armazenar as colmeias presentes no apiário juntamente 

com suas determinadas informações. Possuindo os seguintes dados: número da colmeia, 

espécie, estado da colmeia, possui disco, possui pólen possui rainha, possui princesa, 
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quantidade de bombons, quantidade de potes, data de alimentação e data de divisão. Na Figura 

16 é demonstrado um nó de colmeia já inserido no Firebase como seus respectivos valores.   

Figura 16 - Nó de Colmeia 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

 O nó colheitas armazena todas as colheitas já realizadas em uma determina colmeia. 

Possuindo os seguintes dados: número da colmeia, data das colheitas, e quantidade em litros 

que foi colhido. A Figura 17 traz um nó de colheitas com seus respectivos campos e valores. 

Figura 17 - Nó de Colheitas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

O nó doenças armazena todas as doenças e pragas que podem ocorrer na colmeia. 

Possuindo os seguintes dados: nome, descrição e tratamento. A Figura 18 demostra o nó de 

doenças com seus respectivos campo e valores.  
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Figura 18 - Nó de Doenças 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

O nó plantas e responsável por armazenar a flora apícola presente no apiário ou em 

torno dele, onde a flora apícola são todas as plantas que as abelhas coletam pólen e néctar para 

sua alimentação. Este nó possui os seguintes dados: nome, data de plantio, data do início da 

floração, data do fim da floração, na Figura 19 pode-se ver todos os dados do nó de uma planta 

no firebase. 

Figura 19 - Nó de Plantas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

O nó doenças_colmeia e responsável por armazenar todas as doenças presentes em uma 

colmeia no seu estado atual. No qual possui os seguintes dados: doença, colmeia, data do 

registro, observação. Na  

 

Figura 20 pode-se visualizar um nó apontando que a colmeia 1 possui 1 doença.  
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Figura 20 -Nó de Doenças_Colmeia 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

O nó usuário e responsável por armazenar os dados do usuário no aplicativo, possuindo os 

seguintes dados: nome e e-mail, por questões de segurança a senha não é armazenada nesse nó 

ela fica armazenada no Authentication. Na  Figura 21 e demostrado o nó de usuário com seus 

dados.  

Figura 21 - Nó de Usuários 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

Por fim todos esses nós ficam armazenados no nó raiz do firebase que ao criar o projeto e 

configurar ele é criado automaticamente. A Figura 22 apresenta o nó raiz do projeto com todos 

os nós filhos. 
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Figura 22 - Nó raiz da aplicação 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

4.5 APLICATIVO 

Nesta seção será detalhado o aplicativo por meio de sua interface, esclarecendo suas 

funcionalidades em cada tela.  

Na  Figura 23 temos a tela de login da aplicação onde o usuário efetuará login no sistema 

pelo e-mail e senha. Nesta etapa é feita uma consulta ao firebase para testar se realmente o e-

mail e senha digitado está correto.  
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Figura 23 - Tela de Login 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

Caso o usuário ainda não possuir cadastro ao clicar no botão cadastra-se ele é redirecionado 

para tela de cadastra-se Figura 24, onde e solicitado nome, e-mail e senha para realizar o 

cadastro.  
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Figura 24 - Tela de Cadastro 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

Após a autenticação, o usuário e redirecionado para tela inicial do aplicativo Figura 25, 

onde contém as suas informações nome e e-mail, a lista de colmeias doentes atualmente no 

apiário e um menu de acesso rápido para suas colmeia, colheita, flora e doenças e um botão no 

lado superior esquerdo que ao clicar irá abrir um menu de navegação Figura 26 onde o usuário 

irá navegar e acessar todas as telas do sistema com suas determinadas funcionalidades. 
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Figura 25 - Tela inicial 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 
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Figura 26 - Menu 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

 A Figura 27 exibe a tela de minha colmeia onde em tenho a lista de todas as colmeias 

do apiário ordenadas pelo número da caixa, logo acima tenho um campo onde posso filtrar a 

colmeia pelo número da caixa. Ao clicar em uma das colmeias é redirecionado para tela de 

detalhes da colmeia Figura 28, onde posso ver todas as informações detalhadas da colmeia, 

podendo atualizar algum dado ou até excluir a colmeia.  
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Figura 27 - Tela Minhas Colmeias 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 
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Figura 28 - Tela de Detalhes da Colmeia 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

A Figura 29 apresenta a tela de cadastro da colmeia onde ao preencher o formulário e clicar 

no botão de salvar a colmeia e salva no banco de dados. 
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Figura 29 - Tela Cadastrar Colmeia 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

A Figura 30 apresenta a tela de minhas colheitas, onde nela existe um campo para filtrar as 

colheitas pelo número da colmeia, e uma lista de todas as colheitas que quando aplicado o filtro 

ele retorna o resultado dele.  
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Figura 30 - Tela Minhas Colheitas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

Na Figura 31  mostra a tela de registrar colheita, onde seleciono a colmeia que desejo 

registrar a colheita, preencho os campos de data colheita e quantidade e por fim registro a 

colheita. 
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Figura 31 - Tela Registrar Colheita 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

A Figura 32 exibe a tela de cadastro de doenças, onde o apicultor cadastrará todas as 

doenças que podem ocorrer na colmeia. 
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Figura 32 - Tela Cadastrar Doença 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

A Figura 33 expõe a tela de cadastro de doenças, ela possui a lista de todas as doenças 

cadastradas ordenada pelo nome das doenças, pode-se filtrar a lista pelo nome da doença. Ao 

clicar em uma das doenças da lista o usuário é redirecionado para outra tela de detalhes da 

doença Figura 34 onde é possível ver mais informações sobre ela.  



48 
 

Figura 33 -Tela de Doenças 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

 

 

 

 

 

 



49 
 

Figura 34 - Tela de Detalhes da Doenças 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

 A Figura 35 traz a tela de registrar doença na colmeia onde uma vez que o apicultor 

notou que uma colmeia se encontra com uma determinada praga, ele poderá registrar no app, 

assim que ele precisar fazer algum procedimento nas colmeias doentes o aplicativo alertará para 

ele as colmeias que estão doentes. Nesta tela é registrado qual a colmeia que está doente e qual 

doença ela possui. 
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Figura 35 - Tela Registrar Doença na Colmeia 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

 Na  

 

 

Figura 36 é apresentada a tela de colmeias doentes, ela possui a lista de todas as colmeias doentes 

no apiário, podendo ser filtrada pelo número da colmeia assim retornando somente as doenças 

presentes em uma determinada colmeia. Ao clicar em um item da lista o usuário é redirecionado 

para de mais detalhes Figura 37, onde será possível ver qual a data de registro da doença na 

colmeia e a observação.  
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Figura 36 - Tela Colmeias Doentes 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 
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Figura 37 – Tela de Detalhes da Doença na Colmeia 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

  A Figura 38 traz a tela de cadastrar plantas presentes no apiário, este cadastrar é 

importante em alguns casos pois por meio dele posso consultar a flora apícula presente, e seu 

período de floração.  
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Figura 38 – Tela de Cadastrar Planta 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

 A Figura 39 exibe a tela minha flora, onde nela tenha a lista de toda as plantas cadastradas 

podendo filtrar pelo nome da planta. Ao clicar em um item da lista e redirecionado para uma 

tela de mais informações sobre a planta Figura 40 onde nela tenho as informações completa da 

planta como por exemplo o seu período de floração. 
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Figura 39 - Tela Minha Flora 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 
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Figura 40 – Tela de Detalhes da Planta 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 
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5 RESULTADO E DISCUSSÕES 

Todos os objetivos do trabalho foram concluídos, análise do problema enfrentado pelo 

apiário por meio de entrevista/começa e visita ao apiário, definição do escopo do projeto de 

acordo com as necessidades do apiário, modelagem e implementação da aplicação. 

Com o sistema implantado no apiário Mel Quandá será desnecessário o uso de caderno de 

anotação porque todo o gerenciamento das colmeias se dará pelo aplicativo. O sistema 

gerenciará todos os dados presentes no criatório colmeias, doenças, colheitas/produção, 

colmeias com enfermidade, flora e período de floração. 

O Sistema atualmente possui todas as funcionalidades necessárias para o apiário conforme 

o que se foi especificado, possuindo o gerenciamento de todos os processos de forma bem mais 

intuitiva e organizada, sem o risco de perda de informações. 
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6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

O sistema se mostrou um projeto relevante após avaliação do problema, definição da 

solução, e implementação da solução observou-se que o objetivo principal do projeto de prover 

o gerenciamento de informações e dados do apiário Mel Quandá por intermédio de um 

aplicativo mobile foi alcançado com êxito, já que este possui todos os requisitos desejados de 

cadastramento e busca por informações das colmeias do apiário. 

Apesar da aplicação não ter sido testada em um ambiente real no caso no apiário, pode-se 

concluir que os objetivos foram alcançados pois por meio da aplicação é possível prover todo 

o gerenciamento das informações e dados do apiário, possibilitando uma gerência bem mais 

precisa de todas as informações do apiário sem o risco de perca de informações importantes. 

Como trabalhos futuros a ser realizados, seria a avaliação da aplicação e implantação da 

aplicação no apiário, implementar um sistema de notificação de colheita de mel no aplicativo, 

conectar o sistema a sensores de temperatura, conectar o sistema a sensores que captura e 

monitorar o comportamento da colmeia. 
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