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1. CONTROLE DE VERSÕES 

Versão Descrição Responsável 
Versão 1.0  Manual do usuário para o módulo produtor do Gôndola Segura.  

Disponibilizado em 19/11/2013 
Rodrigo Augusto 
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2. APRESENTAÇÃO 

O módulo produtor é um software destinado aos agricultores que desejam gerenciar suas atividades 

agrícolas além de disponibilizar todos os dados a seus clientes ou consumidores por intermédio do Sistema Gôndola 

Segura.   

 OBJETIVO DO DOCUMENTO 

Esse documento tem por objetivo apresentar, de forma detalhada, todos os recursos disponíveis no Prático 

Produtor.  

 VISÃO GERAL  

Serão apresentadas as funcionalidades seguindo uma seqüencia lógica de utilização do sistema, uma imagem 

é colocada item a item afim de facilitar a explicação de cada recurso. 
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3. SISTEMA 

AUTENTICAÇÃO DO USUÁRIO 

Ao abrir a aplicação o usuário já é submetido a uma tela de autenticação, apresentada na figura abaixo. Aqui 

o usuário, previamente cadastrado, deverá fornecer seus dados de acesso. 

 

TELA INICIAL 

Após a autenticação do usuário será apresentada a tela inicial do sistema, aqui estão os menus de navegação 

que permite o acesso a todos os recursos do sistema. 
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4. CADASTROS BÁSICOS 

TELAS DE CONSULTA 

As telas de consulta a cadastros do sistema possuem praticamente os mesmos recursos ao usuário, portanto, 

os itens explicados nessa primeira tela de cadastro de país, poderão ser aplicadas também nas outras telas de 

cadastro básico. 
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CADASTRO DE PAÍS 

 

 

Item Descrição 

1 
O item 1 representa o espaço reservado para filtro dos itens da tabela, exposta no item 2. Cada tela de 
cadastro básico terá seu filtro especifico porém por padrão sempre estará colocado nessa posição. 

2 
Representação de  uma tabela que lista todos os registros já cadastrados do item em questão, no caso, 
países. 

3 Abre a tela para inserção de um novo registro, no caso, um novo País. 

4 
Abre a tela para edição do registro já inserido. Obs. É necessário selecionar o item a ser editado antes de 
clicar sobre essa opção. 

5 Fecha a tela de consulta. 

6 
Já presente na tela de cadastro, a opção salvar gravará na base de dados o novo registro ou as novas 
informações para o registro já existente no caso de edição. 

7 A opção cancelar faz com que ocorra o cancelamento do cadastro limpando todos os campos preenchidos. 

8 Essa opção fará com que a tela de cadastro seja fechada, voltando para a tela de consulta. 

 

Pré Requisitos: - 

Campos Obrigatórios: País 

Aplicação: Empregado no cadastro dos estados. 
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CADASTRO DE ESTADOS 

 

Item Descrição 

1 Esse botão é um atalho para o cadastro de País. 

 

Pré Requisitos: País 

Campos Obrigatórios: Estado, Sigla e País. 

Aplicação: Empregado no cadastro dos cidades. 
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CADASTRO DE CIDADE 

 

Item Descrição 

1 
Grupo de botões para navegação entre as páginas das tabelas, utilizado para melhorar o desempenho da 
aplicação devido a grande quantidade de registro de cidades que poderá haver no sistema. 

2 Esse botão é um atalho para o cadastro de Estado.  

 

Pré Requisitos: Estado 

Campos Obrigatórios: Cidade e Estado 

Aplicação: Empregado no cadastro de endereços. 
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CADASTRO DE FUNCIONÁRIO 

 

 

Item Descrição 

1 
Botão responsável por abrir uma tela com uma lista de anexos, nela o usuário pode incluir ou excluir anexos 
de acordo com a necessidade. Um exemplo de utilização desse recurso é anexar o currículo do funcionário 
em questão. 

2 
Botão responsável pela busca da foto a ser anexada ao cadastro do funcionário. O sistema permite buscar a 
foto em qualquer diretório do computador. 

3 
Após a centralização da imagem o usuário deverá usar essa opção para que o sistema recorte a imagem 
deixando com o tamanho ideal. 

4 Essa opção faz com que a imagem seja removida. 

5 Botão responsável por abrir a tela de busca e seleção do estado. 

6 Botão responsável por abrir a tela de busca e seleção da cidade. 

7 
Botão responsável por abrir a tela de busca e seleção do tipo de contato. Obs.: Tipo de Contato pode ser: 
Telefone Fixo, Celular, Email, Fax, etc... 

8 
Após selecionar o tipo de contato e digitar o seu valor o usuário deverá utilizar essa opção para adicionar o 
contato na lista. Obs.: O valor é referente ao tipo de contato. Exemplo: Tipo: E-mail, Valor: 
funcionario@email.com.br. 

 

Pré Requisitos: Tipo de Contrato, Cidade e Tipo de Contato. 

Campos Obrigatórios: CPF e Nome. 

Aplicação: Centralização das informações relacionadas aos funcionários, pois atualmente não está 
relacionado a nenhum outro recurso do sistema. 
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CADASTRO DE DESTINATÁRIO REMETENTE 

 

 

Item Descrição 

1 Botão responsável por abrir a tela de busca e seleção do ramo de atividade. 

Obs.: As opções disponíveis na sessão de endereço e contato são idênticas as da tela de cadastro de funcionário 
apresentada anteriormente.  

 

Pré Requisitos: Ramo de Atividade, Cidade e Tipo de Contato. 

Campos Obrigatórios: Nome e Ramo de Atividade. 

Aplicação: Empregado no lançamento de remessas. 
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CADASTRO DE FORNECEDORES 

 

Item Descrição 

Obs.: As opções disponíveis ao usuário nessa tela são iguais as da tela apresentada anteriormente.  

 

Pré Requisitos: Ramo de Atividade, Cidade e Tipo de Contato. 

Campos Obrigatórios:  Nome e Ramo de Atividade. 

Aplicação: Centralização das informações relacionadas aos fornecedores, pois atualmente não está 
relacionado a nenhum outro recurso do sistema. 
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CADASTRO DE  PROCEDIMENTO 

 

 

Item Descrição 

1 
Esse check representa se o procedimento pode ser aplicado em todos os sistemas de cultivo ou não, 
portanto, a opção do item 2 só será habilitado caso esse check não esteja selecionado. 

2 Esse botão é responsável por abrir a tela de busca e seleção do sistema de cultivo.  

 

Pré Requisitos: Sistema de Cultivo. 

Campos Obrigatórios: Nome. 

Aplicação: Aplicado no cadastro de Cultura ou Talhão. 
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CADASTRO DE PRODUTO 

 

 

Item Descrição 

1 Botão responsável por abrir a tela de busca e seleção da categoria de produto. 

2 
Botão responsável por abrir a tela de busca e seleção da unidade de medida utilizada para quantificar o 
produto. 

3 
Botão responsável por abrir a tela de busca e seleção do sistema de cultivo empregado na cultivo do 
produto. 

 

Pré Requisitos: Categoria de Produto, Unidade de Medida e Sistema de Cultivo. 

Campos Obrigatórios: Produto, Categoria e Un. Medida. 

Aplicação: Aplicado no cadastro de cultura e plano de manejo. 
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CADASTRO DE CATEGORIA DE PRODUTO 

 

 

Item Descrição 

1 Insumo define que os produtos dessa categoria é utilizado durante a produção dos produtos acabados. 

2 
Acabado define que todos os produtos pertencentes a essa categoria são produtos fornecidos pela sua 
empresa ao cliente. 

 

Pré Requisitos: - 

Campos Obrigatórios: Nome e o Tipo de Produto Padrão. 

Aplicação: Aplicado no cadastro de produto. 
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CADASTRO DE SISTEMA DE CULTIVO 

 

Pré Requisitos: - 

Campos Obrigatórios: Nome. 

Aplicação: Aplicado no cadastro de produto, procedimento, plano de manejo, ... 
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CADASTRO DE UNIDADE DE MEDIDA 

 

Pré Requisitos: - 

Campos Obrigatórios: Nome. 

Aplicação: Aplicado no cadastro de produto, talhão, ... 
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CADASTRO DE PLANO DE MANEJO 

 

 

Item Descrição 

1 Cultura define que o plano de manejo a ser cadastrado será empregado para o cultivo de uma cultura. 

2 Talhão define que o plano de manejo a ser cadastrado será empregado para o preparo do solo de um talhão. 

3 Botão responsável por abrir a tela de busca e seleção do produto a ser cultivado nesse plano de manejo. 

4 Abre a tela para inserção de um novo procedimento no plano de manejo. 

5 
Remove o procedimento selecionado na tabela. O sistema irá solicitar confirmação da exclusão antes da 
exclusão definitiva. 

 

Pré Requisitos: Produto 

Campos Obrigatórios: Nome, Produto e Sistema de Cultivo. 

Aplicação: Aplicado no cadastro de Cultura ou Talhão. 
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CADASTRO DE ITEM DO PLANO DE MANEJO 

 

Item Descrição 

1 Botão responsável por abrir a tela de seleção do procedimento. 

2 
Apresenta uma explicação referente ao campo Inicio (Dias) 
"Inicia-se o procedimento após quantos dias?” 

3 

Check responsável por habilitar a sessão responsável por gerar itens de plano de manejo em lote, ou seja, 
um procedimento que deve ser realizado com uma determinada freqüência durante um período de tempo. 
Isso evita que o usuário tenha que adicionar item a item no caso como por exemplo: Rega 2 vezes ao dia 
durante o período de 30 dias. 

4 
Apresenta uma explicação do campo Freqüência. 
"Quantas vezes ao dia esse procedimento é realizado? 

5 
Apresenta uma explicação do campo Período. 
"Por quantos dias esse procedimento e realizado?" 
Define  o período, ou a quantidade de dias após o início, que será realizado esse procedimento. 

 

Pré Requisitos: Procedimento 

Campos Obrigatórios: Procedimento e Inicio (Dias). 

Aplicação: Cadastro de Plano de Manejo. 
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5. GESTÃO DE TALHÃO 

CADASTRO DE TALHÃO 

 

Item Descrição 

1 Botão responsável por abrir a tela de seleção da unidade de medida utilizada para dimensionar o talhão. 

2 Botão responsável por abrir a tela de seleção do sistema de cultivo aplicado no talhão. 

3 Abre a tela para inserção de um novo procedimento para o talhão. 

4 
Abre a tela para edição do procedimento já inserido no talhão. Obs. É necessário selecionar o item a ser 
editado antes de clicar sobre essa opção. 

5 
Remove o procedimento selecionado na tabela. O sistema irá solicitar confirmação da exclusão antes da 
exclusão definitiva. 

6 Altera a ordem do procedimento dentro do contexto, movendo-o para cima. 

7 Altera a ordem do procedimento dentro do contexto, movendo-o para baixo. 

8 
Aqui temos um botão que representa a importação do plano de manejo para o talhão. Ao clicar sobre esse 
botão o sistema abrirá uma tela para seleção do plano de manejo desejado. Lembrando que ao importar um 
plano de manejo o sistema adiciona ao talhão, todos os procedimentos relacionados ao plano selecionado. 

 

Pré Requisitos: Sistema de Cultivo 

Campos Obrigatórios: Identificador e Sistema de Cultivo. 

Aplicação: Aplicado no cadastro de Culturas, onde as culturas relacionadas a ele herdarão todos os 
seus procedimentos. 
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PLANO DE MANEJO NO TALHÃO 

 

Item Descrição 

1 
Botão responsável por disponibilizar uma acesso rápido ao cadastro de plano de manejo ao usuário. Caso o 
plano de manejo não tenha sido cadastrado ainda o usuário consegue cadastrá-lo a partir dessa tela. 

2 

A seleção do item pode ser realizado de duas formas distintas. 
A primeira é executando duplo clique sobre o item da lista. 
A segunda maneira é selecionando um item na lista e depois clicando sobre o botão "Selecionar". 
O sistema fechara essa tela de seleção com o plano de manejo já selecionado para o talhão.  

3 Ao clicar sobre esse item o sistema fechará a tela de seleção efetuar nenhuma ação. 

 

  

Pré Requisitos: Plano de Manejo 

Campos Obrigatórios: - 

Aplicação: Ao selecionar o plano de manejo desejado o sistema irá incluir todos os procedimentos no 
talhão em questão. 
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PROCEDIMENTO TALHÃO 

 

Item Descrição 

1 Botão responsável por abrir a tela de seleção de procedimento. 

2 Ao concluir a inserção do procedimento ele será relacionado ao cadastro do talhão em questão.  

3 Essa opção cancela o cadastro limpando todos os campos. 

4 Ao clicar no sistema sair a tela de Procedimento do Talhão será fechada. 

 

Pré Requisitos: Procedimento. 

Campos Obrigatórios: Procedimento. 

Aplicação: O Procedimento com as respectivas datas será incluído no talhão em questão. 
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6. GESTÃO DE CULTURAS 

CONSULTA DE CULTURAS 

 

Item Descrição 

1 
Pesquisar cultura pelo identificador, o usuário deve informar um conteúdo no campo identificador para 
realizar essa pesquisa. 

2 
Abre a tela de seleção do produto, com a seleção do produto o sistema efetuará um filtro nos itens da 
tabela, deixando somente as culturas relacionadas ao produto correspondente.  

3 
Abre a tela de seleção do talhão, com a seleção do talhão o sistema efetuará um filtro nos itens da tabela, 
deixando somente as culturas relacionadas ao talhão selecionado. 
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CADASTRO DE CULTURAS 

 

Item Descrição 

1 Botão responsável por abrir a tela de seleção do talhão onde esta plantada a cultura. 

2 Botão responsável por abrir a tela de seleção do produto cultivado na cultura. 

3 Botão responsável por abrir a tela de seleção do sistema de cultivo aplicado na cultura. 

4 Abre a tela para inserção de um novo procedimento para a cultura. 

5 
Abre a tela para edição do procedimento já inserido na cultura. Obs. É necessário selecionar o item a ser 
editado antes de clicar sobre essa opção. 

6 
Remove o procedimento selecionado na tabela. O sistema irá solicitar confirmação da exclusão antes da 
exclusão definitiva. 

7 Altera a ordem do procedimento dentro do contexto, movendo-o para cima. 

8 Altera a ordem do procedimento dentro do contexto, movendo-o para baixo. 

9 
Aqui temos um botão que representa a importação do plano de manejo para a cultura. Ao clicar sobre esse 
botão o sistema abrirá uma tela para seleção do plano de manejo desejado. Lembrando que ao importar um 
plano de manejo o sistema adiciona à cultura, todos os procedimentos relacionados ao plano selecionado. 
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PLANO DE MANEJO NA CULTURA 

 

Item Descrição 

1 
Botão responsável por disponibilizar uma acesso rápido ao cadastro de plano de manejo ao usuário. Caso o 
plano de manejo não tenha sido cadastrado ainda o usuário consegue cadastrá-lo a partir dessa tela. 

2 

A seleção do item pode ser realizado de duas formas distintas. 
A primeira é executando duplo clique sobre o item da lista. 
A segunda maneira é selecionando um item na lista e depois clicando sobre o botão "Selecionar". 
O sistema fechara essa tela de seleção com o plano de manejo já selecionado para a cultura.  

3 Ao clicar sobre esse item o sistema fechará a tela de seleção efetuar nenhuma ação. 

 

  

Pré Requisitos: Plano de Manejo 

Campos Obrigatórios: - 

Aplicação: Ao selecionar o plano de manejo desejado o sistema irá incluir todos os procedimentos na 
cultura em questão. 
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PROCEDIMENTO CULTURA 

 

Item Descrição 

1 Check responsável por cancelar o procedimento na cultura. 

2 Botão responsável por abrir a tela de seleção de procedimento. 

3 Ao concluir a inserção do procedimento ele será relacionado ao cadastro da cultura em questão.  

4 Essa opção cancela o cadastro limpando todos os campos. 

5 Ao clicar no sistema sair a tela de Procedimento da Cultura será fechada. 

 

Pré Requisitos: Procedimento. 

Campos Obrigatórios: Procedimento. 

Aplicação: O Procedimento com as respectivas datas será incluído na cultura em questão. 
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7. GESTÃO DE COLHEITAS 

CONSULTA DE COLHEITAS 

 

Item Descrição 

1 Filtra as colheitas registradas com a data entre o período selecionado nos campos Dt Inicial e Dt Final. 

2 
Botão responsável por abrir a tela de seleção de produto. Após a seleção do produto o sistema filtra as 
colheitas a ele relacionado. 

3 
Botão responsável por abrir a tela de seleção de talhão. Após a seleção do talhão o sistema filtra as colheitas 
a ele relacionado. 
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CADASTRO DE COLHEITA 

 

Item Descrição 

1 Botão responsável por abrir a tela de seleção da cultura, na qual a colheita foi realizada. 

2 
Botão responsável por abrir o "Relatório de Colheita", disponibilizando ao usuário todos os procedimentos 
realizados durante a produção e suas respectivas datas. 

 

Pré Requisitos: Cultura 

Campos Obrigatórios: Cultura, Quantidade e Data de Colheita. 

Aplicação: As colheitas estarão disponíveis para o lançamento de remessas. 
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HISTÓRICO DE CULTURAS 

 

Item Descrição 

1 
Representa o tipo de busca pelo identificador, ou seja, com essa opção selecionada o usuário fará a busca 
pelo identificador da cultura. 

2 
Representa o tipo de busca pelo produto, ou seja, com essa opção selecionada o usuário fará a busca pelo 
produto da cultura. 

3 
Check que define se a busca deve estar restrita a um período ou não, portanto, se esse item estiver 
selecionado o usuário deverá informada o período e se não estiver o sistema buscará em todo o histórico. 

4 Botão responsável por realizar o filtro da busca estruturada. 
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8. SEGURANÇA 

BACKUP DOS DADOS 

 

Item Descrição 

1 
Representa o primeiro local onde será gravado uma cópia do backup, recomendado que seja um local na 
própria maquina. 

2 
Representa o segundo local onde será gravado uma cópia do backup, recomendado que seja um Pen Drive 
ou HD externo. 

3 Período de Backup representa a rotina de backup empregada pelo usuário. 

4 
Botão responsável por realizar o backup da base de dados, salvando uma copia em cada unidade 
selecionada em Backup1 e Backup2.  
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CADASTRO DE USUÁRIO 

 

Item Descrição 

1 Campo que define o nome utilizado pelo usuário para ter acesso ao sistema 

2 Campo que define a senha utilizada pelo usuário para ter acesso ao sistema. 

3 

Tipo de Usuário define o nível de acesso que o usuário terá dentro do sistema. 
Usuário Padrão - Terá acesso a parte de cadastro e operação do sistema. 
Administrador - Terá os privilégios do usuário Padrão + Acesso a área administrativa. 
Master -  Terá os privilégios do usuário Administrador + Acesso as configurações do sistema. 
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9. RELATÓRIOS 

RELATÓRIO DE COLHEITA 

 

 

Descrição 

Esse relatório tem por objetivo apresentar ao usuário final os detalhes do processo produtivo, desde o preparo do solo 
até a presente colheita. 
Esse relatório está estruturado da seguinte forma: 
- No cabeçalho temos os detalhes que caracteriza e identifica a cultura em que foi realizada a colheita. 
- No corpo temos uma lista de procedimentos realizados durante a produção, com as respectivas datas de realização. 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES NO PERÍODO 

 

 

Descrição 

Esse relatório tem por objetivo apresentar ao usuário as atividades previstas para serem realizadas na propriedade 
durante um determinado período. 
Esse relatório está estruturado da seguinte forma: 
- No cabeçalho temos a data de emissão desse documento e o período selecionado pelo usuário. 
- No corpo temos uma lista de procedimentos previstos para serem realizados durante o período selecionado. 
Obs.: Os procedimentos estão agrupados por talhão. 
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RELATÓRIO DE CULTURAS ATIVAS 

 

 

Descrição 

Esse relatório tem por objetivo apresentar ao usuário todas as culturas ativas na propriedade e o status em que se 
encontra cada uma delas. 
Esse relatório está estruturado da seguinte forma: 
- No cabeçalho temos a data de emissão desse documento e a quantidade atual de culturas ativas no sistema. 
- No corpo temos uma lista de culturas com as dadas de inicio e término e com o status em que se encontra 
atualmente. 
Obs.: As culturas estão agrupadas por talhão. 

 


