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Resumo 

Com base em 10 anos de informações sobre culturas 

anuais na região dos Campos Gerais (PR), observa-se a 

existência de uma grande quantidade de dados. Os 

mesmos encontram-se, em sua maioria de forma 

desorganizada e, por sua obtenção ser manual são 

passíveis a conter erros. Estes fatores fazem com que o 

entendimento dessas informações seja difícil, dificultando 

a utilização das mesmas para futuras tomadas de 

decisões. O objetivo desta pesquisa foi especificar e 

sistematizar um ambiente de informações agronômicas, 

permitindo a organização, interpretação e facilidade na 

obtenção de dados, consequentemente contribuir na 

tomada de decisão dos engenheiros agrônomos. 

Introdução  

Com base em informações sobre culturas anuais na 

região dos Campos Gerais (PR), observa-se a geração e 

existência de uma grande quantidade de dados.   

A grande quantidade de informações encontra-se de 

forma desorganizada, dificultando a compreensão das 

mesmas. Um dos problemas é o fato de que a obtenção 

dos dados, realizada pelos Engenheiros Agrônomos, é 

feita de forma manual, possibilitando erros e contribuindo 

para a desorganização das informações.  

A tecnologia contribui para o aumento na produtividade e 

a melhoria da qualidade dos serviços oferecidos pelos 

profissionais envolvidos nesta área de trabalho. 

Tendo em vista o exposto, esta pesquisa teve como 

objetivos a especificação e sistematização de um 

ambiente que organize, interprete e facilite a obtenção de 

dados e dessa forma contribua na tomada de decisão dos 

Engenheiros Agrônomos. 

Material e Métodos 

Para que os dados sejam gerenciados foi necessário um 

SGBD - Sistema Gerenciador de Bando de Dados, e o 

MySQL foi escolhido, devido a sua facilidade de uso e ser 

um software de código aberto. 

Foi utilizado o Software BrModelo, para criação dos 
esquemas de banco de dados, conceitual, lógico e físico.
  
O MySQL Workbench é um software que disponibiliza 

uma interface para a criação de bancos de dados 

utilizando o SGBD MySQL, faciltando este processo, não 

necessitando codificar o banco de dados manualmente. 

Foi possível traduzir o modelo para um código SQLl, e 

com o este criar um banco de dados com as 

características introduzidas no modelo. 

Resultados e Discussão 

Foi criado um modelo que mostra o funcionamento e os 

relacionamentos entre as entidades na especificação e 

sistematização do ambiente.  

Os esquemas de banco de dados foram importados para 

o MySQL Workbench, possibilitando a codificação do 

modelo proposto. 

Utilizando o modelo obtido no Workbench foi possível 
obter o código do banco de dados, este será utilizado 
como base para o desenvolvimento da sistematização do 
ambiente. 
Com o banco de dados obtido e utilizando uma linguagem 
de programação, é possível a implementação do 
ambiente que possibilita a inserção, visualização e 
interpretação dos dados. Através do mesmo a interação 
com os dados ocorre mais facilmente, excluindo o 
problema de obtenção manual dos dados. 
Assim os problemas de desorganização e possíveis erros 
humanos na obtenção dos dados também são 
solucionados, porque os dados se encontrarão de forma 
mais organizada, facilitando sua interpretação e 
contribuindo para melhores tomadas de decisão dos 
Engenheiros Agrônomos. 

Conclusão 

Tendo como base o modelo proposto para o sistema e o 

código SQL obtido, foi possível gerar um banco de dados 

com os comportamentos propostos.  

Como perspectivas de trabalhos futuros, sugere-se a 

utlização deste banco de dados e o uso da linguagem de 

programação Python para implementação da 

especificação do ambiente. Sugere-se, ainda, o 

desenvolvendo de uma interface de simples compreensão 

que facilite a inserção, visualização e interpretação dos 

dados. 
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