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1. RESUMO 

A agricultura como conhecemos hoje, tem como principal objetivo maximizar 

os lucros e para alcançar estes objetivos se utiliza de diversos insumos 

externos a base de pesticidas e fertilizantes muitas vezes a base de 

petróleo. Dado este cenário surge um movimento de busca de alimentos 

orgânicos e livres de insumos externos e a ideia de se alinhar a produção 

individual de alimentos, reciclagem e vida saudável através do aplicativo e 

SEMEAR, assim criando uma grande rede para a troca de experiências 

voltadas a melhorias ambientais, de alimentação e com a cidade e espaços 

que convimos.  

2. INTRODUÇÃO 

A agricultura convencional utiliza inúmeros insumos externos como 

pesticidas e fertilizantes os quais são prejudiciais ao solo e a saúde. Neste 

cenário surge oportunidade de incentivar e conscientizar as pessoas a uma 

vida mais saudável e a trocar as experiências adquiridas no cultivo de seus 

alimentos, além de poder trocar produtos e criar laços comunitários. 

O crescimento do público que procura por alimentos orgânicos aumenta a 

cada dia e o incentivo ao consumo deste tipo alimentação ainda é baixo. A 

possibilidade de criar hortas a baixo custo se utilizando de materiais usados 

no nosso dia a dia é real, auxiliando as pessoas a desenvolver hábitos 

saudáveis com a ingestão dos alimentos e responsabilidade social na 

produção e descarte de seus resíduos. 

Os cultivos em espaços reduzidos podem ser produzidos sem defensivos 

agrícolas assim trazendo ganhos ambientais e de saúde.  

3. OBJETIVO 

Motivados pelo cenário apresentado desenvolvemos uma aplicação móvel 

ligada a um hardware de IoT, chamado Semear, a ideia é que os usuários 

utilizem as embalagens adquiridas em suas compras como recipiente para 

plantar as sementes e iniciar sua horta. Os usuários através da 



geolocalização podem encontrar pontos de troca, onde serão depositadas 

as partes não utilizadas para a criação da horta e que podem ser reciclados, 

com isso os usuários conseguiram acumular e trocar por sementes e 

produtos para dar continuidade ou melhorar a sua produção. Uma outra 

forma de ganhar pontos é o compartilhamento de suas experiências, de 

modo a incentivar a comunidade para uma movimentação ambiental e 

saudável compartilhando através das redes sociais suas ações como por 

exemplo, receitas e fotos das hortas. 

4. METODOLOGIA 

O projeto iniciou-se através de várias pesquisas de mercado, podemos 

verificar que existem muitas pessoas compartilhando informações sobre 

como cultivar e manter sua própria horta em casa ou em forma de horta 

suspensa, mais não encontramos nenhum aplicativo ou ferramenta que faça 

com que as pessoas troquem experiência e incentive através de ideias e 

troca de conhecimento o cultivo destas hortas e troca de experiências 

ambientais ajudando cidadãos a trabalhar em conjunto por um mundo mais 

sustentável e limpo. 

 

 Após concluirmos as pesquisas iniciais de mercado e de ferramentas que 

atendessem as necessidades do aplicativo, foi iniciada a fase de confecção 

da documentação: documento de projeto, visão, especificação de requisitos 

de software, especificação de caso de uso e caso de teste, sendo estes 

seguindo o padrão RUP.  

A ferramaneta utilizada para desenvolvimento foi o Android Studio, apta 

para desenvolvimentos mobiles e um dispositivo IoT para a criação de 

equipamentos para a troca dos pontos. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

A pesquisa elaborada teve como base várias análises, entre sites de 

educação alimentar e produtos orgânicos e alguns aplicativos (myfun city, 

leafsnap, cidade verde, pollution). 



Com o embasamento teórico adquirido ao final da pesquisa do Android 

Studio, foi possível adquirir uma visão global dos principais componentes 

para o desenvolvimento. Isto possibilitou uma melhor compreensão de 

como implementar o código, utilizando a ferramenta em uma finalidade 

específica. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A primeira versão deste aplicativo está em andamento e em fase de 

publicação.  O aplicativo Semear já está com a geolocalização ativada, 

contento os pontos de troca de produtos para cultivo e com um ambiente 

com dicas de cultivo e troca de experiência na produção de alimentos 

orgânicos. 

                        fff                       

Figura 1: – Telas da primeira versão do Aplicativo Denúncias BR.  

Fonte: Elaborada pelo autor. 

     7. FONTES CONSULTADAS 

http://www.organicsnet.com.br/consumo-responsavel/10-motivos-para-

consumir-organicos/ 

http://www.clinicadenutricao.com.br/dicasdenutricao.php?Pag=17&id=942 

http://www.redebrasilatual.com.br/blogs/desafiosurbanos/2012/07/pouco-

difundida-agricultura-urbana-traz-beneficios-para-as-cidades 

https://ecolandia.wordpress.com/2013/09/15/os-beneficios-das-hortas/ 

http://revistaepoca.globo.com/Sociedade/o-caminho-do-

lixo/noticia/2012/01/os-numeros-da-reciclagem-no-brasil.html 


