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RESUMO 
 

Este trabalho apresenta uma proposta de desenvolvimento de um software que integra a 

tecnologia com o serviço do campo. O objetivo geral deste trabalho é conceber um sistema 

para efetuar o controle de criatórios de animais.  Este sistema se utilizará de um 

gerenciamento dos serviços executados pelo veterinário responsável na administração do 

seu respectivo criatório, entre eles, cirurgias, consultas, vacinas, ferrageamento, 

casqueamento entre outros, através de relatórios e consultas que facilitarão efetuar esse 

controle. Como tecnologias utilizadas para a implementação do mesmo, serão utilizados 

JAVA, JSF, JPA, armazenando em banco de dados PostgreSQL. 

 

 

Palavras-chave: Criatórios, Veterinário, JSF.  
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ABSTRACT 
 

This work presents a proposal to develop software that integrates technology with the Field 

Service. The overall goal of this work is to devise a system to place the control of animal 

breeders. This system uses a management services performed by the veterinarian 

responsible for the administration of their respective rearing, among them, surgeries, 

consultations, vaccinations, shoeing, trimming and others, through reports and queries that 

perform facilitate this control. As technologies used for the implementation of the same 

will be used JAVA, JSF, JPA, storing in PostgreSQL database. 

 

Keywords: Farms, Vet, JSF. 
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1. Introdução 
 

A cada dia que passa a informática tem a sua presença marcada em mais áreas que 

anteriormente eram impensadas, e, cada setor atingido tem mudanças significativas e chega 

pra ficar. O setor agropecuário e agrícola, de um modo geral, tiveram um certo atraso, se é 

que pode-se dizer assim, em relação aos outros setores, para se adequar à informatização. E 

os motivos são diversos, entre eles cito a falta de experiência no setor de informática dos 

funcionários das fazendas, ausência de hábito de levantamento de dados, dificuldade de se 

determinar custos. Porém o setor possui características próprias que  faz necessário antes 

de entender de informática conhecer o dia a dia no setor e suas peculiaridades próprias para 

só então desenvolvermos algum sistema realmente utilizado pelo fazendeiro. 

Pensando nisso, esta proposta de Trabalho de Curso II procura mais uma 

integração, a da gestão de criatórios de animais, um sistema que gerencia informações 

básicas do dia-a-dia dos serviços executados por um veterinário, dentro de uma cabanha de 

cavalos crioulos e através de relatórios e consultas tentam facilitar e agilizar esse controle. 

A seguir serão apresentados os objetivos principais do trabalho, bem como a 

estrutura de texto. 

 

1.1 Objetivos 
 

O objetivo geral deste trabalho é conceber um sistema web para efetuar o controle 

de criatórios de animais.  Este sistema também se utilizará de um gerenciamento dos 

serviços executados pelo veterinário responsável na administração do seu respectivo 

criatório, entre eles, cirurgias, consultas, vacinas, ferrageamento, casqueamento entre 

outros. Como tecnologias utilizadas para a implementação do mesmo, serão utilizados 

JAVA, JSF, JPA, armazenando em banco de dados PostgreSQL. 
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1.2 Estrutura do Texto 
 

A estrutura do texto contempla em sete capítulos, sendo o primeiro está a 

introdução e demais capítulos sintetizados abaixo: 

 

 Capítulo 2: Metodologia de desenvolvimento para desenvolver o sistema. 

 Capítulo 3: Especificação de requisitos, o método escolhido, seguido dos requisitos 

funcionais e não funcionais. 

 Capítulo 4: A modelagem do sistema com os diagramas de caso de uso e de classes, 

bem como a descrição dos casos de uso. 

 Capítulo 5: As principais tecnologias que serão empregas durante o desenvolvimento 

do sistema. 

 Capítulo 6: Uma visão parcial das telas do sistema. 

 Capítulo 7: Por fim, as considerações finais, trabalhos futuros e publicações realizadas. 
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2. Metodologia de Desenvolvimento 
 

A metodologia de desenvolvimento utilizada é a Prototipação. Muitas vezes, as 

dúvidas do cliente e do programador, em relação ao software, levam ao processo de 

prototipação. A prototipação capacita o desenvolvedor a criar um modelo de software que 

será implementado. O objetivo é antecipar ao usuário final um modelo de sistema para que 

ele possa avaliar sua finalidade, identificar erros e omissões, quando em utilização, 

efetuando de imediato correções e ajustes. 

Como todas as abordagens ao desenvolvimento de software, a prototipação inicia-

se com a coleta de requisitos. Faz-se então um projeto rápido contendo os aspectos que 

serão visíveis ao cliente. O projeto rápido leva à construção de um protótipo, que, será 

avaliado pelo cliente/usuário. Esta avaliação será usada para refinar requisitos para o 

software desenvolvido. Resumindo, o protótipo serve como um mecanismo para identificar 

os requisitos de software.  

O protótipo é baseado no feedback do usuário, devido a isso mudanças são feitas no 

protótipo. Ainda que possam ocorrer problemas, o uso da prototipação é um paradigma 

eficiente, onde o segredo é o entendimento entre o desenvolvedor e o cliente (FEDELI, 

2002). 
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3. Especificação de Requisitos 
 

A seguir serão apresentados os requisitos, métodos de especificação de requisitos, 

requisitos funcionais e não funcionais empregados durante o percurso deste Projeto de 

Graduação. 

3.1 Requisitos  
 

O início para toda a atividade de desenvolvimento de software é o levantamento de 

requisitos, sendo esta atividade repetida em todas as demais etapas da engenharia de 

requisitos. 

Os requisitos de software nada mais são do que um conjunto de atividades que o 

software deve desempenhar, com suas limitações e restrições, além de características não 

ligadas diretamente às funções desempenhadas pelo software  

Quanto mais compreensível, precisa e rigorosa for a descrição de um requisito de 

sistema, maior será a proporção quanto ao grau de qualidade do produto resultante  

Os requisitos de sistema são normalmente categorizados como funcionais e não 

funcionais. A seguir, abordaremos cada uma destas categorias. 

3.2 Método de Especificação dos Requisitos 
 

A metodologia para especificação de requisitos utilizada no desenvolvimento do 

projeto é a técnica JAD, consultando um veterinário que trabalha como gestor de alguns 

criatórios. 

JAD (Joint Application Design) é uma técnica para promover cooperação, 

entendimento e trabalho em grupo entre os usuários desenvolvedores. O JAD facilita a 

criação de uma visão compartilhada do que o produto de software deve ser. Através da sua 

utilização os desenvolvedores ajudam os usuários a formular problemas e explorar 

soluções. Dessa forma, os usuários ganham um sentimento de envolvimento, posse e 

responsabilidade com o sucesso do produto. 
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3.3 Requisitos Funcionais 
 

[RF – 01] Efetuar logon 

O sistema permitirá que o veterinário acesse o sistema através de usuário e a senha. 

Para acessar o sistema, o usuário deve informar o nome de usuário e a senha corretos. Uma 

mensagem deverá ser exibida caso o login e senha estejam incorretos ou caso o usuário não 

exista. 

 

[RF – 02] Cadastrar Clientes 

O sistema deverá permitir cadastrar, editar, consultar e excluir Clientes com todos os seus 

atributos (Nome, Endereço, CPF, RG, etc) salvando seus dados. Este cadastro será 

efetuado pelo veterinário administrador do sistema. 

 

[RF – 03] Cadastrar Animais 

O sistema deverá permitir cadastrar, editar, consultar e excluir animais com todos 

os seus atributos (Nome, raça, data de nascimento, sexo, etc) salvando seus dados. Este 

cadastro será efetuado pelo veterinário administrador do sistema. 

 

[RF – 04] Cadastrar Serviços 

Permite ao veterinário cadastrar, editar, consultar e excluir no sistema os serviços 

que deverão ser realizados nos animais dos clientes cadastrados, com seus atributos 

salvando seus dados. 

 

[RF – 05] Cadastrar Gerenciar Serviços 

Permite ao veterinário cadastrar, editar, consultar e excluir suas consultas utilizando 

os atributos (serviços, código do animal, data e observação) para controle de todos os 

serviços efetuados. 

 

[RF – 06] Gerar Relatórios 

Permite ao veterinário gerar relatórios de controle dos serviços. 
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3.4 Requisitos Não Funcionais 
 

[RNF – 01] Disponibilidade da informação 

O sistema estará disponível a qualquer momento para os veterinários cadastrados, 

sempre que tiver internet disponível. 

 

 [RNF – 02] Permissão de consulta dos dados 

Somente terão acesso a consulta de dados os veterinários cadastrados no sistema. 

 

 [RNF – 03] Interface (prática ao usuário - amigabilidade) 

O sistema terá uma interface de fácil entendimento para o veterinário administrador 

do sistema que se utilizará dessa ferramenta. 
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4. Modelagem do Sistema 
 

A modelagem do sistema proposta está organizada em três sub capítulos: diagrama 

de caso de uso; descrição dos casos de uso; e diagrama de classes.  

 

4.1 Diagrama de Caso de Uso 

 

O diagrama de caso de uso é responsável por representar as iterações existentes 

dentro de um sistema. Os elementos principais de um diagrama de caso de uso são elipses 

contendo o nome do caso de uso e bonecos chamados de atores, estes interagem com o 

sistema, conforme consta na figura 1. 

 

Figura 1 - Diagrama de Casos de Uso 
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4.2 Descrição dos Casos de Uso 
 

NOME DO CASO DE 

USO 
Efetua Logon 

ATORES Veterinário 

PRIORIDADE 5 

PRÉ-CONDIÇÕES É necessário possuir um usuário e senha cadastrados  

FLUXO DE 

EVENTOS 

PRINCIPAL 

(BÁSICO) 

O veterinário coloca seu usuário e senha e clica no botão acessar para entrar no 

sistema e poder efetuar seus cadastros e relatórios. 

FLUXOS 

ALTERNATIVOS 
O veterinário pode sair do sistema clicando no botão sair do menu principal. 

PÓS-CONDIÇÕES 
Caso o veterinário coloque o usuário e/ou senha incorretos, vem um alerta 

informando “usuário e/ou senha incorretos, tente novamente” 

 

NOME DO CASO DE 

USO 
Cadastro de Clientes 

ATORES Veterinário 

PRIORIDADE 5 

PRÉ-CONDIÇÕES 
O cliente deverá possuir uma estabelecimento com animais para serem 

administrados pelo veterinário.  

FLUXO DE 

EVENTOS 

PRINCIPAL 

(BÁSICO) 

Após o veterinário acessar a tela de cadastro de clientes, será necessário o 

preenchimento dos campos nome, sexo, data de nascimento, CPF, telefone, 

estabelecimento, RG, endereço, e-mail via teclado. O cliente confirma a inclusão 

dos dados através da tecla “SALVAR”. 

FLUXOS 

ALTERNATIVOS 

O veterinário pode cancelar um cadastro de um cliente fechando a janela de 

cadastro ou clicando na tecla "CANCELAR". 

PÓS-CONDIÇÕES 
Caso tenha algum campo prioritário faltando preenchimento, o sistema acusa, 

não permitindo cadastrar o cliente. 
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NOME DO CASO 

DE USO 
Cadastro de Animais 

ATORES Veterinário 

PRIORIDADE 5 

PRÉ-CONDIÇÕES 
O proprietário (cliente) do animal já deverá estar cadastrado no sistema, para que 

o mesmo possa ser selecionado na tela de cadastro de animais 

FLUXO DE 

EVENTOS 

PRINCIPAL 

(BÁSICO) 

Após o veterinário acessar a tela de cadastro de animais, será necessário o 

preenchimento dos campos nome, sexo, data de nascimento, RP, pelagem, raça, 

lote, proprietário e espécie via teclado. O veterinário confirma a inclusão dos 

dados através da tecla “SALVAR”. 

FLUXOS 

ALTERNATIVOS 

O veterinário pode cancelar um cadastro de um animal fechando a janela de 

cadastro ou clicando na tecla "CANCELAR". 

PÓS-CONDIÇÕES 
Caso tenha algum campo prioritário faltando preenchimento, o sistema acusa, não 

permitindo cadastrar o animal. 

 

NOME DO CASO 

DE USO 
Cadastro de Serviços 

ATORES Veterinário 

PRIORIDADE 5 

FLUXO DE 

EVENTOS 

PRINCIPAL 

(BÁSICO) 

Após o veterinário acessar a tela de cadastro de serviços, será necessário o 

preenchimento do campo descrição via teclado. O veterinário confirma a 

inclusão dos dados através da tecla “SALVAR”. 

FLUXOS 

ALTERNATIVOS 

O veterinário pode cancelar um cadastro de um serviço fechando a janela de 

cadastro ou clicando na tecla "CANCELAR". 

PÓS-CONDIÇÕES 
Caso tenha algum campo prioritário faltando preenchimento, o sistema acusa, 

não permitindo cadastrar o serviço. 
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NOME DO 

CASO DE USO 
Cadastro de Gerenciamento de Serviços (Demandas) 

ATORES Veterinário 

PRIORIDADE 5 

PRÉ-

CONDIÇÕES 
Se faz necessário que os serviços estejam cadastrados. 

FLUXO DE 

EVENTOS 

PRINCIPAL 

(BÁSICO) 

Após o veterinário acessar a tela de gerenciamento de serviços, será necessário o 

preenchimento do campo data, observação, código do serviço, codigo do lote e ou 

código de um animal via teclado. O veterinário confirma a inclusão dos dados 

através da tecla “SALVAR”. 

FLUXOS 

ALTERNATIVO

S 

O veterinário pode cancelar um cadastro de um gerenciamento de serviço fechando a 

janela de cadastro ou clicando na tecla "CANCELAR". 

PÓS-

CONDIÇÕES 

Caso tenha algum campo prioritário faltando preenchimento, o sistema acusa, não 

permitindo cadastrar a demanda. 

 

NOME DO 

CASO DE USO 
Gerar Relatórios 

ATORES Veterinário 

PRIORIDADE 5 

PRÉ-

CONDIÇÕES 

É necessário que as demandas estejam cadastradas para podermos emitir o relatório 

de serviços 

FLUXO DE 

EVENTOS 

PRINCIPAL 

(BÁSICO) 

Após o veterinário acessar a tela de relatórios, será necessário selecionar ou não o 

cliente e clicar no botão "imprimir" para que se gere um relatório em PDF  

PÓS-

CONDIÇÕES 
Caso a demanda não esteja cadastrada, o relatório será emitido em branco 
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4.3 Diagrama de Classes: 

 

O Diagrama de Classes apresenta as classes de objetos, interfaces, relacionamentos 

e colaborações e fortalecem a base para o desenvolvimento de um projeto orientado a 

objetos. Na figura 2 é apresentado um diagrama contendo algumas das principais classes 

de objetos que estão presentes no sistema, contendo as respectivas associações de 

dependência entre as mesmas. 
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Figura 2 - Diagrama de Classes (versão gerada no NetBeans 6.7) 
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5. Tecnologias Utilizadas 
 

5.1 Java Server Faces 
 

JSF é uma tecnologia que incorpora características de um framework MVC para 

WEB e de um modelo de interfaces gráficas baseado em eventos. Por basear-se no padrão 

de projeto MVC, uma de suas melhores vantagens é a clara separação entre a visualização 

e regras de negócio (modelo). 

A idéia do padrão MVC é dividir uma aplicação em três camadas: modelo, 

visualização e controle. O modelo é responsável por representar os objetos de negócio, 

manter o estado da aplicação e fornecer ao controlador o acesso aos dados. A visualização 

representa a interface com o usuário, sendo responsável por definir a forma como os dados 

serão apresentados e encaminhar as ações dos usuários para o controlador. Já a camada de 

controle é responsável por fazer a ligação entre o modelo e a visualização, além de 

interpretar as ações do usuário e as traduzir para uma operação sobre o modelo, onde são 

realizadas mudanças e, então, gerar uma visualização apropriada (JSF, 2013). 

5.2 Java Persistence API 

É a especificação para gerenciamento de persistência e mapeamento objeto 

relacional. Criada para diminuir a complexidade no desenvolvimentos de aplicações JEE e 

Java SE que utilizam dados persistentes, com uma completa especificação para realizar o 

mapeamento objeto relacional, utilizando anotações da linguagem Java (Java SE 5.0 ou 

superior). Suporta, também a uma rica linguagem de consulta, semelhante a SQL.O 

conceito principal relacionado a API JPA é o de entidade. Uma entidade corresponde a um 

objeto que pode ser gravado na base de dados através de um mecanismo de persistência. A 

classe que implementa a entidade persistente é um POJO,  para utilizar JPA, deve-se 

escolher um provedor JPA, ou seja, uma implementação da API.  A JPA é uma API para 

frameworks (JPA, 2013). 
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5.3 PostgreSQL 

O sistema de gerenciamento de banco de dados objeto-relacional hoje conhecido 

por PostgreSQL, é derivado do pacote POSTGRES escrito na Universidade da Califórnia 

em Berkeley. Com mais de uma década de desenvolvimento por trás, o PostgreSQL é 

atualmente o mais avançado banco de dados de código aberto disponível em qualquer lugar 

(POSTGRESQL, 2013). 

 

5.4 Primefaces 

O PrimeFaces é um framework da Prime Teknoloji (empresa da Turquia) que 

oferece um conjunto de componentes ricos para o JavaServer Faces. Seus componentes 

foram construídos para trabalhar com AJAX por “default”, isto é, não é necessário nenhum 

esforço extra por parte do desenvolvedor para realização de chamadas assíncronas ao 

servidor. Além disso, o PrimeFaces dá suporte à criação de funcionalidades que fazem uso 

de Ajax Push e permite que a aplicação de temas (skins) com o objetivo de mudar a 

aparência dos componentes de forma simples. Devemos utilizá-lo para tratar 

exclusivamente da camada de apresentação de aplicações web. Não é, portanto, sua função 

cuidar de aspectos relacionados à lógica de negócio, persistência de dados, serviços web, 

integração entre sistemas ou conexões com sistemas de informação em geral, havendo 

outras tecnologias dedicadas exclusivamente a esses propósitos (PRIMEFACES, 2013). 

 

5.5 Ireport 

  É a biblioteca a mais popular do mundo open source Java relatórios. O iReport 

Designer é um designer relatório visual para JasperReports. A biblioteca é um mecanismo 

de relatório que pode ser integrado em seu aplicativo aberto ou comercial para gerar os 

relatórios projetados com iReport Designer, exibi-las na tela ou exportá-los em um formato 

final como PDF, OpenOffice, DOCX e muitos outros. Alternativamente, você pode 

transmitir o resultado através de uma aplicação web ou enviar o documento final 

diretamente a uma impressora. JasperReports é de alguma forma o núcleo do iReport 

Designer (IREPORT, 2013). 
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6. Telas do Sistema 
 

A seguir serão apresentas as principais telas concebidas para o desenvolvimento 

deste Trabalho de Curso II. 

 

Figura 3 - Tela de login 

 

         Figura 4 – Tela Principal 
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Figura 5 - Cadastro de Clientes 

 

          

 

Figura 6 - Lista de Serviços Efetuados 
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Figura 7 - Tela de Relatório de Serviços 

 

             

Figura 8 - Relatório de Serviços 
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7. Considerações Finais 
 

É possível observar que a concepção deste trabalho permitiu uma aproximação 

maior entre a teoria e prática dos conteúdos ministrados no curso de graduação.  

Outros pontos a serem destacados durante o desenvolvimento foram: (i) entrevistas 

para levantamento de requisitos; (ii) definição da metodologia de desenvolvimento; (iii) 

elaboração da modelagem do sistema; e (iv) o aprimoramento de tecnologias para 

implementação do trabalho. 

Por fim, dentre as tecnologias empregadas no desenvolvimento do trabalho, duas 

foram fundamentais: (i) PrimeFaces e (ii) iReport, pois permitiram uma sofisticação da 

interface da aplicação e a elaboração  de relatórios.  

7.1 Trabalhos Futuros 
 

Para aperfeiçoar o sistema, algumas novas funcionalidades poderão ser necessárias, 

tais como: 

 Expandir funcionalidades para clientes; 

 Criação de novos relatórios de acordo com a necessidade do veterinário. 

7.2 Publicações Realizadas 
 

 Salão Universitário UCPEL – Outubro de 2013. 
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