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RESUMO 

 

O agronegócio é uma das áreas mais rentáveis no Brasil, seu PIB no ano de 2018 chega a 

21,1%, em média de R$ 1,44 trilhão. O ramo agrícola representa 74% desse valor (R$ 1,07 

trilhão), a pecuária representa 26% (R$ 375,3 bilhões). O Brasil nos dias de hoje está 

ocupando a quarta posição de maior exportador de produtos agrícolas. No interior do estado 

de Goiás, mais precisamente na região de Iporá - GO, se destaca a bovinocultura de leite, 

onde são ordenhados cotidianamente 145.137 litros de leite, ajudando assim a renda mensal 

dos pequenos produtores rurais da região. A chegada da tecnologia no agronegócio vem 

causando certas mudanças, uma delas é o acesso à internet em zonas rurais, onde 71,8% das 

propriedades rurais ainda não tem. Os pequenos produtores rurais de Iporá e região cursaram 

em média até o ensino fundamental, somente 14,4% cursaram o ensino superior e 0,8% 

chegaram a fazer uma pós-graduação. Desse modo, motivou-se o desenvolvimento desse 

projeto que teve como objetivo desenvolver um sistema sem a necessidade de conexão com a 

Internet, para o gerenciamento de pequenas propriedades rurais com ênfase dos processos 

produtivos e reprodutivos da bovinocultura de leite. Para atingir este objetivo, buscou-se 

selecionar elementos para composição de interfaces amigáveis, modelar processos para o 

gerenciamento de índices produtivos e reprodutivos, a identificação de quais são os relatórios 

significativos para a atividade de pecuária leiteira em uma pequena propriedade, a definição 

dos módulos a serem implementados, eleger ferramentas tecnológicas a serem utilizadas. 

 

Palavras-chave: sistema de gestão; pecuária de leite; software de gestão de pequenas 

propriedades; TIC na agricultura familiar. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Agribusiness is one of the most profitable areas in Brazil, its GDP reaches 21.1%, an average 

of R $ 1.44 trillion. The agricultural sector represents 74% of this amount (R$ 1.07 trillion), 

livestock represents 26% (R$ 375.3 billion). Brazil is currently the fourth largest exporter of 

agricultural products. In the interior of the state of Goiás, more precisely in the region of 

Iporá-GO, dairy cattle stands out, where 145,137 liters of milk are milked daily, thus helping 

the monthly income of small rural producers in the region. The advances of technology in 

agribusiness caused certain changes, one of which is the internet access in rural areas, where 

71.8% of rural properties still do not have internet access. The small rural producers of Iporá 

and the region on average attended only up to elementary school, only 14.4% attended higher 

education and 0.8% graduated. Thus, the development of this project was motivated, which 

aims to develop a system without the need for Internet connection, for the management of 

small rural properties with emphasis on productive and reproductive processes of dairy cattle. 

To achieve this objective, we sought to select elements for the composition of friendly 

interfaces, to model processes for the management of productive and reproductive indices, to 

identify which reports are significant for the dairy farming activity in a small property, to 

define modules to be implemented, to elect technological tools to be used. 

 

Keywords: Management system; milk livestock; software for small property management; 

ICT on family agriculture. 
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1 IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA E REVISÃO DA LITERATURA 

O agronegócio consiste em atividades econômicas que gravitam ao redor da própria 

produção agropecuária comercial. Essas atividades econômicas podem ser dividas em 3 

grandes setores: o primário, no qual se concentra a produção, o cultivo de plantas a criação de 

gados bovinos, suínos e ovinos; o secundário, no qual se concentra a agroindústria, que 

consiste no beneficiamento das matérias primas da agropecuária; o terciário, no qual se 

concentra a comercialização dos produtos gerados pela agropecuária (POLON, 2015). 

Segundo a Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), nos últimos 

anos, o agronegócio brasileiro teve um excelente salto de crescimento, pois atualmente, 

dispomos de uma agricultura aperfeiçoada às regiões tropicais e produtores rurais conscientes 

de seus deveres com o meio ambiente combinadas com a produção de alimentos. Esses 

produtores constituem o setor produtivo mais moderno do mundo, que vem transformando a 

economia brasileira. Concebendo excedentes cada vez maiores, o agronegócio ampliou suas 

vendas para o mundo, alcançou novos mercados, criando superávits cambiais que 

desemparedam a economia brasileira (CNA, 2019). 

Ainda segundo a CNA (2019), o agronegócio vem sendo reconhecido como o 

condutor principal da expansão da economia brasileira, ano de 2018, o montante de bens e 

serviços obteve a marca de R$ 1,44 trilhão, de outro modo 21,1% do PIB (Produto Interno 

Bruto) brasileiro. Dentre os segmentos, a maior quota é do ramo agrícola, pois representa 74% 

desse valor (R$ 1,07 trilhão), a pecuária representa 26% ou R$ 375,3 bilhões. Hoje, o Brasil 

ocupa a quarta posição de país que mais exporta produtos agropecuários, cerca de US$ 96 

bilhões. A colheita recorde 2018/19 com cerca de 241 milhões de toneladas de grãos tem 

favorecido consideravelmente para a harmonia de preços no Brasil. 

O segmento de produção “dentro da porteira” caracteriza-se por atividades como 

plantio, manejo, colheita, entre outras que estão relacionadas dentro da propriedade rural com 

a intenção de expandir a produtividade (CARVALHO, 2019). Segundo CNA (2017), 6% do 

PIB do agronegócio do censo de 2016 é produzido “dentro da porteira”. 



 

 

 

Pequenas propriedades rurais têm por definição aquelas cuja área tenha entre 1 a 4 

módulos fiscais. Módulo fiscal é uma unidade de medida expressada em hectares, podendo 

variar de região para região (JUS, 2018). 

A agricultura familiar é a base econômica em pequenas regiões do Brasil, por ser 

agregada de pequenos produtores rurais, povos ou comunidades. Na agricultura familiar a 

administração da propriedade é dividida com a família e as atividades agropecuárias 

representam a principal origem de renda. O ramo se distingue pela produção de milho, raiz de 

mandioca, pecuária leiteira, gado de corte, ovinos, caprinos, olerícolas, feijão, cana, trigo, 

arroz entre outros produtos (BRASIL, 2019). 

Os processos produtivos e reprodutivos, são informações sobre o desenvolvimento de 

cada animal. Entre estas informações destaca-se: peso do animal, idade, idade ao primeiro 

parto, intervalo entre partos, número de inseminações artificiais, produção de leite, vacas de 

lactação, período de lactação e de serviço (REPRODUÇÂO DE BOVINOS LEITEITOS, 

2011). 

A economia de Iporá e região situadas no interior de Goiás constitui-se 

principalmente na bovinocultura de leite e em menor escala na bovinocultura de corte. Os 

municípios que fazem fronteira com Iporá são: Amorinópolis, Diorama, Israelândia, Ivolândia 

e Jaupaci, onde a soma total de bovinos presentes nesses municípios é de 432.700. Desses 

bovinos 46.700 são ordenhados cotidianamente gerando uma produção de 145,137 litros de 

leite por dia na região (CARVALHO et al., 2014). 

Os produtores rurais devem administrar as suas propriedades visando desenvolver o 

sistema de gestão e formular chances para o desenvolvimento local através da análise e 

avaliação das características que motivam e alteram os aspectos de produção, acompanhando 

o avanço da propriedade (CARVALHO et al., 2014).  

Carvalho (2014) afirma que, apesar da pecuária leiteira trazer um fluxo de renda 

mensal para o produtor rural, contudo, lhe demanda uma grande força de trabalho, que vai 

deste a alimentação do gado, até sua ordenha. Além da pecuária leiteira, a agricultura familiar 

é o alicerce fundamental da produção local. 

O acesso à Internet nas áreas rurais do Brasil resiste sendo um grande desafio, seja 

pelas questões técnicas ou como econômicas. O acesso à Internet via celular ou via rádio  
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poderia ser uma solução, mas pelas grandes limitações, como, geográficas e falta de uma boa 

infraestrutura para a disponibilização do serviço, torna-se inviável (CARVALHO, 2019). 

Para contribuir com a melhoria dos processos produtivos e reprodutivos da atividade 

econômica dos pequenos produtores de gado leiteiro com produção dentro da porteira, será 

desenvolvido um sistema de apoio a gestão de pequenas propriedades rurais de Iporá e região. 

O sistema será distribuído gratuitamente e não necessitará de conexão com a Internet.  
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2 JUSTIFICATIVA  

O agronegócio é seriamente estratégico para a economia brasileira, logo que 

representa pouco mais de 20% do PIB brasileiro. O segmento tem significado palco de 

algumas das principais transformações tecnológicas nos últimos tempos. Segundo uma 

pesquisa feita pela Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão (CBAP), 67% das 

propriedades agrícolas no Brasil já assumiram certo tipo de inovação no ramo da tecnologia, 

seja dentro do campo ou não (SOCIEDADE NACIONAL DE AGRICULTURA, 2019). 

A Sociedade nacional de agricultura (2019) aponta que, dentre das demais inovações 

tecnológicas que vêm surgindo com o passar dos anos e que estão transformando o mercado, 

podemos citar os drones que podem ser usados para ter um controle de plantio, Internet das 

Coisas para guiar medidas mais ágeis e estratégicas, além da inteligência artificial para 

automatizar processos.  

O acesso à Internet em zonas rurais é um dos grandes desafios do agronegócio 

brasileiro. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no ano de 

2017, o Brasil tinha em volta de 5,07 milhões de propriedades rurais, das quais 71,8% dessas 

não tinham o acesso à Internet, chegando a cerca de 3,4 milhões de propriedades 

(AGRONOVAS, 2020). 

O último censo agropecuário, realizado em 2017, revelou que, 71,8% das propriedades 

rurais não tem acesso à internet (AGRONOVAS, 2020). Carvalho (2019) afirma, que os 

pequenos produtores rurais chegam a ser os mais abalados por conta dessa indisponibilidade. 

Segundo Carvalho (2014), em uma pesquisa feita com 240 produtores rurais de Iporá, 

a renda das famílias dos produtores rurais de Iporá e região são complementadas com 

atividades remuneradas realizadas fora da propriedade rural. Essas atividades auxiliam com 

30,7% a 47,7% em toda renda da família, apontando que, os rendimentos com atividades 

agropecuárias não vêm sendo suficientes para o sustento das famílias dos pequenos 

produtores rurais de Iporá e região. 

De acordo com Carvalho (2014), em Iporá e região cerca de 97,7% das famílias de 

pequenos produtores rurais são administradas por pessoas do gênero masculino, onde, 4,7%  



 

são analfabetos, 27,6% cursaram até o ensino primário, 17,5% cursaram até o ensino 

fundamental, 27,3% cursaram até o ensino médio, 5,4% está com o ensino superior 

incompleto ou cursando, 14,4% cursaram o ensino superior e 0,8% cursaram até uma pós-

graduação.  

Das famílias entrevistadas 62,2% se encontram em zonas rurais e detêm propriedades 

100 hectares de terra ou 3,3 módulos fiscais e 59,1% consomem mão de obra familiar. Desse 

modo, conclui-se que a maior parte dos produtores rurais de Iporá e região se enquadram em 

posição de pequenos produtores e consomem mão de obra familiar. 

Segundo Carvalho (2019) o acesso à Internet em propriedades rurais tem que melhorar 

em qualidade e custo benefício, pois os pequenos produtores poderiam ter um incremento de 

produtividade se tivessem acesso a softwares voltados para a gestão de seus processos 

principalmente produtivos e reprodutivos. 

Com base em uma análise feita, existem vários softwares que podem auxiliar na gestão 

de propriedades rurais. Dentre os quais, foram avaliados três softwares para verificar sua 

aplicabilidade aos pequenos produtores de Iporá e região tendo em vista quatro fatores 

principais: se o software é gratuito, se demanda conexão com a Internet, se oferece uma 

interface amigável ao usuário e se é feita a abordagem de toda a gestão da propriedade rural.  

O primeiro software analisado foi o MYFARM, o qual possibilita a gestão agrícola, 

organizando e simplificando os dados e processos operacionais de uma fazenda. O sistema 

conta com uma versão web e uma aplicação móvel, ambas necessitando de conexão com a 

Internet para seu funcionamento. O usuário terá um período de acesso gratuito ao sistema para 

a realização de testes, tanto na plataforma web, quanto na mobile. Após o vencimento do 

período de testes o usuário terá que adquirir algum dos seguintes planos pagos: mensal, 

semestral, anual (MYFARM, 2020). Este software, apesar de fazer a gestão agrícola, por não 

ser gratuito e necessitar de conexão com a Internet torna-se inviável para os pequenos 

produtores rurais de Iporá e região. O software MYFARM apresenta uma interface com uma 

sobrecarga informacional com todas as operações possíveis exibidas em uma única página, o 

que poderia demandar muito tempo para se aprender a usá-la e talvez comprometesse a 

produtividade dos pequenos produtores de Iporá e região. 

O segundo software analisado foi o CHBAGRO, que consiste no gerenciamento de 

fazendas e possibilita o controle de insumos até o escoamento da produção. O sistema conta 

com uma aplicação web e uma aplicação móvel, ambas aplicações necessitando de conexão 
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com a Internet para seu funcionamento. O usuário terá um período de acesso gratuito ao 

sistema por 60 (sessenta) dias, tanto na plataforma web, quanto na plataforma mobile, após o 

vencimento do período de testes o usuário terá que escolher algum dos seguintes pacotes que 

são: starter, basic, pro, expert ou full. Todos os pacotes pagos mensalmente (CHBAGRO, 

2020). O segundo software analisado, assim como o primeiro, possibilita fazer toda a gestão 

agrícola de uma propriedade rural, contudo, apresentando os mesmos problemas para 

pequenos produtores rurais de Iporá e região, que são, não ser gratuito e necessitar conexão 

com a Internet. A interface do software CHBAGRO apresenta ter os mesmos detalhes do 

primeiro software analisado. Além de ter uma sobrecarga informacional com todas as 

operações possíveis exibidas em uma única página, não proporciona uma boa eficiência e 

flexibilidade de uso, necessitando que o produtor rural que utilizara o sistema, refaça todo o 

passo a passo para execução de uma tarefa, seja cadastros, emissão de relatórios, entre outras. 

Não oferece atalhos para o produtor, se tornando talvez, uma tarefa monótona e cansativa.   

O terceiro software analisado foi o SUPER-PEC, que consiste em uma solução para 

ajudar o pecuarista na interpretação das informações da fazenda de forma ágil e padronizada. 

O sistema consta com uma versão web e uma aplicação mobile, funcionando online, ou offline 

somente para cadastramento de informações, necessita de conexão de com a Internet para 

armazenar informações em nuvem. A aplicação, tanto web, quanto mobile, está disponível 

somente aos cooperados da Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste 

Goiano (COMIGO) (TECNOSHOW, 2019). O software, auxilia na gestão de uma 

propriedade rural, contudo, os pequenos produtores que não estiverem inseridos na 

cooperativa COMIGO, estão impedidos de usá-lo. O software SUPER-PEC apresenta uma 

interface que necessita que o produtor rural realize várias interações de entrada de 

informações através do teclado. Essa forma de entrada de informações pode ocasionar erros, 

fator que pode ser agravado quando os usuários finais apresentam baixo nível de escolaridade. 

A maioria dos softwares do mercado que apoiam o controle da gestão rural exigem o 

pagamento de assinaturas ou são sistemas que dependem de conexão com a Internet, quando 

não dos dois. Essas constatações, indicam que os pequenos produtores rurais de Iporá e 

região, estão praticamente impossibilitados da utilização desses sistemas tecnológicos para 

auxiliá-los na gestão de suas propriedades. 
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Esse conjunto de observações motivou o desenvolvimento de um software, que visa 

atender os produtores rurais de Iporá e região, com a expectativa de auxiliá-los a atingir um 

melhor rendimento em suas propriedades. 
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3 OBJETIVOS  

3.1 Objetivo geral 

Desenvolver um sistema offline, para o gerenciamento de pequenas propriedades rurais 

de Iporá e região, com ênfase nos processos produtivos e reprodutivos da bovinocultura de 

leite. 

3.1 Objetivos específicos 

• Selecionar elementos para criação de interfaces amigáveis; 

• Modelar processos para o gerenciamento de índices produtivos e reprodutivos;  

• Identificar quais são os relatórios significativos para a atividade de pecuária 

leiteira em uma pequena propriedade; 

• Definir módulos a serem implementados; 

• Eleger as ferramentas tecnológicas a serem utilizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

Para o entendimento dos termos das áreas de agronegócio e pecuária, foi realizada 

uma pesquisa bibliográfica. 

A técnica de levantamento de requisitos utilizada foi a entrevista, por ser uma técnica 

simples e eficaz baseada no diálogo com o cliente para entender sobre seu negócio 

(FELIZARDO, 2013). Outra técnica utiliza foi o estudo de documentação, para a elicitação 

dos requisitos do projeto. O estudo de documentação consiste em analisar diferentes 

documentos relacionados ao negócio do cliente, para a identificação de requisitos a serem 

implementados no sistema (BRUM, 2011). 

O modelo de processo de software utilizado no desenvolvimento foi a prototipação, 

por possibilitar a criação de protótipos do software, e facilitar o entendimento dos requisitos 

da aplicação (DEXTRA, 2013). No modelo de processo de software escolhido, foi seguido o 

protótipo de baixa fidelidade, onde nas fases iniciais do projeto é importante para ratificar um 

conceito e determinar se uma ideia pode ter valor funcional ou não. Foi seguido também o 

protótipo de média fidelidade, o qual tem como base a validação da arquitetura da informação 

e a interatividade com os elementos da interface (FRANCISCO, 2019). 

A modelagem do sistema foi feita através da Unified Modeling Language (UML), a 

qual permite uma melhor visão do sistema através de seus diagramas, podendo ajudar na fase 

de levantamento de requisitos e desenvolvimento do projeto (SPACE PROGRAMMER, 

2016). O Astah Community foi utilizado apoiar a criação dos digramas da UML. Sua escolha 

se deu pelo fato de uma versão gratuita e apresentar diversos diagramas da UML. 

O padrão de projeto Model-View-Controller(MVC) foi utilizado para dividir o 

desenvolvimento de software em camadas: Model que refere-se às classes modelos de um 

diagrama de classes, contendo as operações que a devida classe irá executar e retornar o 

resultado das operações para a camada Controller; a camada View é responsável pela interface 

do usuário, que se comunicará com a camada Controller; por fim, a camada Controller fica 

responsável por realizar a comunicação entre as camadas View e Model. O padrão de projeto 

MVC foi escolhido pelo fato de permitir a divisão do software em camadas, e proporcionar o 

reuso das classes em diferentes interfaces (RAMOS, 2015). 



 

O sistema foi desenvolvido seguindo o Paradigma de Orientação a Objetos (POO) com 

o framework Laravel no back-end. O Laravel é um framework da linguagem de programação 

PHP: Hypertext Preprocessor, seu uso se dá pelo fato de ser estruturado no padrão de projeto 

MVC, possibilitando um desenvolvimento organizado e rápido, tendo atualizações 

constantemente. Outros critérios que levaram a escolha desse framework são a sua crescente 

comunidade de usuários e por fornecer todas as ferramentas necessárias para desenvolver um 

sistema robusto (LARAVEL, 2019). 

Na criação de um servidor web local foi utilizado o XAMPP, o qual faz a configuração 

de um servidor Apache como servidor web local de maneira rápida e eficaz para a utilização 

do Laravel e MySQL (XAMPP, 2020). 

Foi utilizado o Mysql como Sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD), 

por não haver a necessidade de instalação podendo acessar diretamente através do navegador. 

No desenvolvimento do front-end foi utilizado o Hypertext Markup Language 

(HTML5), por ser uma linguagem de marcação compatível com variados navegadores da 

atualidade e dispositivos (FRANCISCO, 2018). Foi utilizado o Cascading Style Sheet (CSS3) 

para a estilização das páginas, aplicando cores e efeitos, além da linguagem de programação 

JavaScript para realizações de chamadas Asynchronus JavaScript and XML (AJAX) e 

interações com a interface da aplicação. O uso da linguagem de programação JavaScript se dá 

por ser compatível com variados navegadores e possibilitar uma maior interação com o 

usuário através da interface da aplicação, e estar dinamicamente atualizada (MDN WEB 

DOCS, 2019). Foi utilizado o framework front-end Bootstrap para facilitar e agilizar na 

criação de interfaces utilizando o HTML5, CSS3 e JavaScript (BOOTSTRAP, 2020). 

Para a implementação do código foi utilizado o PhpStorm, por ser um ambiente de 

desenvolvimento integrado (IDE) desenvolvido para o PHP, associando uma variedade de 

ferramentas modernas e aumentando a produtividade no decorrer do projeto. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Escopo 

O sistema foi desenvolvido para atender um público específico formado pelos 

pequenos produtores rurais de Iporá e região, onde sua renda é caracterizada por em sua 

maioria a bovinocultura de leite e consumindo mão de obra familiar.  

O sistema posibilitará o gerenciamento das pequenas propriedades de Iporá e região 

sem necessitar de conexão com a Internet, com ênfase nos processos produtivos e 

reprodutivos da bovinocultura de leite. 

A aplicação possibilita que o administrador faça a gestão de toda a propriedade, 

cadastros de seus animais, manejo sanitário, baixas, compras e vendas de rebanho e vendas de 

leite, além de maquinários e outros. Abrange o gerenciamento de funcionários, entradas e 

saídas do caixa, compras de rações, de sêmen, de sal mineral, além de ajudar nos processos 

produtivos e reprodutivos e consultar relatórios. 

As principais funcionalidades do sistema são: 

• Controle dos animais: 

o Controle dos manejos sanitários; 

o Controle de compra e venda de animais; 

o Controle dos processos produtivos; 

o Controle dos processos reprodutivos. 

• Controle do fluxo de caixa simples; 

• Emissão de relatório dos processos produtivos e reprodutivos e relatório do 

financeiro. 

O controle dos processos produtivos será por meio de entradas e saídas que serão 

atualizadas de preferência cotidianamente. Será possível a visualização dos índices de 

produção de leite e pesagens dos animais. O índice referente à produção de leite é: a 

quantidade de leite que cada animal produziu dentro da propriedade e a quantidade de leite 

ordenhada naquele mês. O índice de pesagens de animais informa se e quanto o animal perdeu 

ou ganhou peso. 



 

O controle dos processos reprodutivos se dará por meio de entradas e saídas que serão 

atualizadas de preferência cotidianamente. Será possível a visualização dos índices de parição, 

monta natural e inseminação artificial. O índice de parição é, a quantidade de matrizes que 

têm data de parição para aquele mês. Os índices de monta natural são: quantidade de animais 

registrados em uma monta natural, quantidade de montas naturais registradas com o 

diagnóstico (Cheio) e (Vazio). Quantidade de touros registrados em uma monta natural, 

quantidade de matrizes registradas em uma monta natural e o período de serviço do animal. 

Os índices de inseminação artificial são: quantidades de inseminações feitas para cada animal, 

quantidade de matrizes adicionadas, quantidade de inseminações artificiais registradas, 

informar as quantidades de inseminações feitas com o diagnóstico (Cheio) e (Vazio) e o 

período de serviço do animal. 

O sistema é um projeto piloto, e nesse momento não passará por testes de usuário. 

Devido aos pequenos produtores rurais de Iporá e região não terem o acesso à internet, os 

dados do sistema não serão atualizados automaticamente, caso surja alguma atualização de 

catálogos de fertilizantes, medicamentos, sementes, sêmen, sal mineral, rações. Estas 

prováveis atualizações deverão ser feitas pelos usuários finais sempre que possível, para se ter 

uma melhor experiência. 

5.2 Requisitos funcionais (casos de uso) 

Segundo Gonçalves (2013), os requisitos funcionais especificam as ações que se 

espera que o sistema efetue em benefício dos usuários. Os tipos de requisitos diferem de 

acordo com o software em desenvolvimento e com usuários. A Tabela 1 contém os requisitos 

funcionais pautados para o projeto por meio de técnicas de entrevista. 

Tabela 1 – Lista de Requisitos Funcionais do aplicativo 

 

RF001 

RF002 

RF003 

Manter administrador 

✓ Cadastrar administrador 

✓ Consultar administrador 

✓ Alterar administrador 

 

RF004 

RF005 

RF006 

Manter compras 

✓ Cadastrar compras 

✓ Consultar compras 

✓ Alterar compras 
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RF007 

RF008 

RF009 

RF010 

Manter equipamentos 

✓ Cadastrar equipamentos 

✓ Consultar equipamentos 

✓ Alterar equipamentos 

✓ Desativar equipamentos 

 

RF011 

RF012 

RF013 

Manter processos produtivos 

✓ Cadastrar processos produtivos 

✓ Consultar processos produtivos 

✓ Alterar processos produtivos 

 

RF014 

RF015 

RF016 

RF017 

Manter animal 

✓ Cadastrar animal 

✓ Consultar animal 

✓ Alterar animal 

✓ Remover animal 

 

RF018 

RF019 

RF020 

Manter manejo sanitário 

✓ Cadastrar manejo sanitário 

✓ Consultar manejo sanitário 

✓ Alterar manejo sanitário 

 

RF021 

RF022 

RF023 

Manter vendas 

✓ Cadastrar vendas 

✓ Consultar vendas 

✓ Alterar vendas 

 

RF024 

RF025 

RF026 

RF027 

Manter máquina 

✓ Cadastrar máquina 

✓ Consultar máquina 

✓ Alterar máquina 

✓ Desativar máquina 
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RF028 

RF029 

RF030 

RF031 

Manter processos reprodutivos 

✓ Cadastrar processos reprodutivos 

✓ Consultar processos reprodutivos 

✓ Alterar processos reprodutivos 

✓ Remover processos reprodutivos 

 

RF032 

RF033 

RF034 

RF035 

Manter cliente 

✓ Cadastrar cliente 

✓ Consultar cliente 

✓ Alterar cliente 

✓ Desativar cliente 

 

RF036 

RF037 

RF038 

RF039 

Manter catálogo 

✓ Cadastrar catálogo 

✓ Consultar catálogo 

✓ Alterar catálogo 

✓ Desativar catálogo 

 

RF040 

RF041 

RF042 

Manter fazenda 

✓ Cadastrar fazenda 

✓ Consultar fazenda 

✓ Alterar fazenda 

 

RF043 

RF044 

RF045 

Manter área 

✓ Cadastrar área 

✓ Consultar área 

✓ Alterar área 

 

RF046 

RF047 

RF048 

Manter baixas 

✓ Cadastrar baixas 

✓ Consultar baixas 

✓ Alterar baixas 
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RF049 

RF050 

RF051 

RF052 

Manter funcionários 

✓ Cadastrar funcionários 

✓ Consultar funcionários 

✓ Alterar funcionários 

✓ Desativar funcionários 

 

RF053 

RF054 

RF055 

Manter fluxo de caixa 

✓ Cadastrar fluxo de caixa 

✓ Consultar fluxo de caixa 

✓ Alterar fluxo de caixa 

 

RF056 

RF057 

RF058 

RF059 

Manter fornecedor 

✓ Cadastrar fornecedor 

✓ Consultar fornecedor 

✓ Alterar fornecedor 

✓ Desativar fornecedor 

 

RF060 

RF061 

RF062 

Gerar relatório 

✓ Relatório financeiro 

✓ Relatório dos processos produtivos  

✓ Relatório dos processos reprodutivos 

 

RF063 

RF064 

RF065 

Manter produtor 

✓ Cadastrar produtor 

✓ Consultar produtor 

✓ Alterar produtor 

 

5.2.1 Manutenção de dados no sistema 

Esta seção é agregada pelos requisitos funcionais que mantem as informações 

persistidas no sistema. “Manter”. É o termo que se refere a Create, Read, Update, Delete 

(CRUD) que se fundamenta em criar, consulta, atualizar e desativar as informações de um 

sistema. Certos requisitos funcionais não necessitarão ser desativados, serão ocasionalmente 

alterados, o que ficará registrado na forma de histórico. 
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5.2.2 Manter administrador 

Este tópico tem como finalidade mostrar todos os requisitos funcionais do 

administrador. 

[RF001] Cadastrar administrador 

Ator: Administrador 

Prioridade:            ☑     Essencial           ◻     Importante           ◻     Desejável  

Entradas e pré-condições: Informar o nome completo, usuário e senha. 

Saídas e pós-condições: O sistema mostrará uma mensagem de confirmação de dados 

cadastrados com sucesso. O sistema exibirá uma mensagem informando o erro. 

 

[RF002] Consultar administrador 

Ator: Administrador 

Prioridade:            ☑     Essencial           ◻     Importante           ◻     Desejável  

 

Entradas e pré-condições: O ator deverá estar logado no sistema e o administrador 

deve estar cadastrado. 

Saídas e pós-condições: O sistema mostrará as informações do administrador. 

 

[RF003] Alterar administrador 

Ator: Administrador 

Prioridade:            ☑     Essencial           ◻     Importante           ◻     Desejável  

Entradas e pré-condições: O ator deverá estar logado no sistema e o administrador 

deve estar cadastrado. 

Saídas e pós-condições: O sistema mostrará uma mensagem de confirmação de dados 

alterados com sucesso. O sistema exibirá uma mensagem informando o erro. 

 

5.2.3 Manter compras 

Este tópico tem como finalidade mostrar todos os requisitos funcionais de compras. 

[RF004] Cadastrar compras 

Ator: Administrador e Produtor 

Prioridade:            ☑     Essencial           ◻     Importante           ◻     Desejável  
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Entradas e pré-condições: O ator deve estar logado no sistema e deverá haver pelo 

menos um catálogo referente ao tipo de compra escolhida registrado no sistema com o 

status “Ativo”. 

Saídas e pós-condições: O sistema mostrará uma mensagem de confirmação de dados 

cadastrados com sucesso. O sistema exibirá uma mensagem informando o erro. 

 

[RF005] Consultar compras 

Ator: Administrador e Produtor 

Prioridade:            ☑     Essencial           ◻     Importante           ◻     Desejável  

Entradas e pré-condições: O ator deverá estar logado no sistema os dados de compra 

devem estar cadastrados. 

Saídas e pós-condições: O sistema mostrará as informações da compra. O sistema 

exibirá uma mensagem informando o erro. 

 

[RF006] Alterar compras 

Ator: Administrador e Produtor 

Prioridade:            ☑     Essencial           ◻     Importante           ◻     Desejável  

Entradas e pré-condições: O ator deverá estar logado no sistema e os dados 

referentes a compra escolhida devem estar cadastrados. 

Saídas e pós-condições: O sistema mostrará uma mensagem de confirmação de dados 

alterados com sucesso. O sistema exibirá uma mensagem informando o erro. 

 

5.2.4 Manter equipamentos 

Este tópico tem como finalidade mostrar todos os requisitos funcionais de 

equipamentos. 

[RF007] Cadastrar equipamentos 

Ator: Administrador e Produtor 

Prioridade:             ◻     Essencial           ☑     Importante           ◻     Desejável  

Entradas e pré-condições:  O ator deverá estar logado no sistema e o fornecedor do 

equipamento deve estar cadastrado no sistema com o status de “Ativo”. 

Saídas e pós-condições: O sistema mostrará uma mensagem de confirmação de dados 

cadastrados com sucesso. O sistema exibirá uma mensagem informando o erro. 
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[RF008] Consultar equipamentos 

Ator: Administrador e Produtor 

Prioridade:             ◻     Essencial           ☑     Importante           ◻     Desejável  

Entradas e pré-condições: O ator deverá estar logado no sistema e os dados do 

equipamento devem estar cadastrados. 

Saídas e pós-condições: O sistema mostrará as informações do equipamento. O 

sistema exibirá uma mensagem informando o erro. 

 

[RF009] Alterar equipamentos 

Ator: Administrador e Produtor 

Prioridade:             ◻     Essencial           ☑     Importante           ◻     Desejável  

Entradas e pré-condições: O ator deverá estar logado no sistema e os dados do 

equipamento devem estar cadastrados. 

Saídas e pós-condições: O sistema mostrará uma mensagem de confirmação de dados 

alterados com sucesso. Caso dê algum erro o sistema exibirá uma mensagem 

informando o administrador. O sistema exibirá uma mensagem informando o erro. 

 

[RF010] Desativar equipamentos 

Ator: Administrador e Produtor 

Prioridade:             ◻     Essencial           ☑     Importante           ◻     Desejável  

Entradas e pré-condições: O ator deverá estar logado no sistema e deve haver pelo 

menos um equipamento cadastrado com status de “Ativo”. 

Saídas e pós-condições: O sistema mostrará uma mensagem de confirmação de dados 

desativados com sucesso. Caso dê algum erro o sistema exibirá uma mensagem 

informando o administrador. O sistema exibirá uma mensagem informando o erro. 

 

5.2.5 Manter processos produtivos 

Este tópico tem como finalidade mostrar todos os requisitos funcionais dos processos 

produtivos. 

[RF011] Cadastrar processos produtivos 

Ator: Administrador e Produtor 

Prioridade:            ☑     Essencial           ◻     Importante           ◻     Desejável  
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Entradas e pré-condições: Para realizar o cadastro do processo produtivo de 

pesagens de gado e produção de leite, pelo menos um animal deve estar cadastrado 

com o status de “Ativo”. 

Saídas e pós-condições: O sistema mostrará uma mensagem de confirmação de dados 

cadastrados com sucesso. O sistema exibirá uma mensagem informando o erro. 

 

[RF012] Consultar processos produtivos 

Ator: Administrador e Produtor 

Prioridade:            ☑     Essencial           ◻     Importante           ◻     Desejável  

Entradas e pré-condições: O ator deverá estar logado no sistema e os dados do 

processo produtivo de produção de leite devem estar cadastrados.  

Saídas e pós-condições: O sistema mostrará as informações do processo produtivo. O 

sistema exibirá uma mensagem informando o erro. 

 

[RF013] Alterar processos produtivos 

Ator: Administrador e Produtor 

Prioridade:            ☑     Essencial           ◻     Importante           ◻     Desejável  

Entradas e pré-condições: O ator deverá estar logado no sistema e os dados do 

processo produtivo de produção de leite devem estar cadastrados.  

Saídas e pós-condições: O sistema mostrará uma mensagem de confirmação de dados 

alterados com sucesso. O sistema exibirá uma mensagem informando o erro. 

 

5.2.6 Manter animal 

Este tópico tem como finalidade mostrar todos os requisitos funcionais de animal. 

[RF014] Cadastrar animal 

Ator: Administrador e Produtor 

Prioridade:            ☑     Essencial           ◻     Importante           ◻     Desejável  

Entradas e pré-condições: O ator estar logado no sistema. 

Saídas e pós-condições: O sistema mostrará uma mensagem de confirmação de dados 

cadastrados com sucesso. O sistema exibirá uma mensagem informando o erro. 
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[RF015] Consultar animal 

Ator: Administrador e Produtor 

Prioridade:            ☑     Essencial           ◻     Importante           ◻     Desejável  

Entradas e pré-condições: O ator deverá estar logado no sistema e os dados do 

animal devem estar cadastrados. 

Saídas e pós-condições: O sistema mostrará as informações do animal. O sistema 

exibirá uma mensagem informando o erro. 

 

[RF016] Alterar animal 

Ator: Administrador e Produtor 

Prioridade:            ☑     Essencial           ◻     Importante           ◻     Desejável  

Entradas e pré-condições: O ator deverá estar logado no sistema e os dados do 

animal devem estar cadastrados. 

Saídas e pós-condições: O sistema mostrará uma mensagem de confirmação de dados 

alterados com sucesso. O sistema exibirá uma mensagem informando o erro. 

[RF017] Remover animal 

Ator: Administrador e Produtor 

Prioridade:            ☑     Essencial           ◻     Importante           ◻     Desejável  

Entradas e pré-condições: O ator deverá estar logado no sistema e deve haver pelo 

menos um animal cadastrado com status de “Ativo”. 

Saídas e pós-condições: O sistema mostrará uma mensagem de confirmação de dados 

desativados com sucesso. O sistema exibirá uma mensagem informando o erro. 

 

5.2.7 Manter manejo sanitário 

Este tópico tem como finalidade mostrar todos os requisitos funcionais do manejo 

sanitário. O manejo sanitário são, determinadas ações de precaução que tende a 

melhorar o bem-estar do animal. Os manejos sanitário essenciais são: vacinação, 

vermifugação, antiparasitários, medicação, exames, dentre outros. 

[RF018] Cadastrar manejo sanitário 

Ator: Administrador e Produtor 

Prioridade:            ☑     Essencial           ◻     Importante           ◻     Desejável  

32 



 

Entradas e pré-condições: O ator deverá estar logado no sistema e deve haver pelo 

menos um animal registrado com status de “Ativo” e uma compra de medicamento 

cadastrada com uma quantidade maior que zero. 

Saídas e pós-condições: O sistema mostrará uma mensagem de confirmação de dados 

cadastrados com sucesso. O sistema exibirá uma mensagem informando o erro. 

 

[RF019] Consultar manejo sanitário 

Ator: Administrador e Produtor 

Prioridade:            ☑     Essencial           ◻     Importante           ◻     Desejável  

Entradas e pré-condições: O ator deverá estar logado no sistema e os dados do 

manejo sanitário devem estar cadastrados. 

Saídas e pós-condições: O sistema mostrará as informações do manejo sanitário. O 

sistema exibirá uma mensagem informando o erro. 

 

[RF020] Alterar manejo sanitário 

Ator: Administrador e Produtor 

Prioridade:            ☑     Essencial           ◻     Importante           ◻     Desejável  

Entradas e pré-condições: O ator deverá estar logado no sistema e os dados do 

manejo sanitário devem estar cadastrados. 

Saídas e pós-condições: O sistema mostrará uma mensagem de confirmação de dados 

alterados com sucesso. O sistema exibirá uma mensagem informando o erro. 

 

5.2.8 Manter vendas 

Este tópico tem como finalidade mostrar todos os requisitos funcionais de vendas. 

[RF021] Cadastrar vendas 

Ator: Administrador e Produtor 

Prioridade:            ☑     Essencial           ◻     Importante           ◻     Desejável  

Entradas e pré-condições: O ator deverá estar logado no sistema e o cliente deve 

estar cadastrado com o status de “Ativo”, o item da venda deve estar cadastrado com 

status de “Ativo”. 

Saídas e pós-condições: O sistema mostrará uma mensagem de confirmação de dados 

cadastrados com sucesso. O sistema exibirá uma mensagem informando o erro. 
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[RF022] Consultar vendas 

Ator: Administrador e Produtor 

Prioridade:            ☑     Essencial           ◻     Importante           ◻     Desejável  

Entradas e pré-condições: O ator deverá estar logado no sistema e os dados 

referentes ao tipo de venda escolhida devem estar cadastrados. 

Saídas e pós-condições: O sistema mostrará as informações da venda. O sistema 

exibirá uma mensagem informando o erro. 

 

[RF023] Alterar vendas 

Ator: Administrador e Produtor 

Prioridade:            ☑     Essencial           ◻     Importante           ◻     Desejável  

Entradas e pré-condições: O ator deverá estar logado no sistema e os dados 

referentes ao tipo de venda escolhida devem estar cadastrados. 

Saídas e pós-condições: O sistema mostrará uma mensagem de confirmação de dados 

alterados com sucesso. O sistema exibirá uma mensagem informando o erro. 

 

5.2.9 Manter máquina 

Este tópico tem como finalidade mostrar todos os requisitos funcionais das maquinas. 

[RF024] Cadastrar máquina 

Ator: Administrador e Produtor 

Prioridade:             ◻     Essencial           ☑     Importante           ◻     Desejável  

Entradas e pré-condições: O ator deverá estar logado no sistema e o fornecedor da 

máquina deve estar cadastro com o status “Ativo”. 

Saídas e pós-condições: O sistema mostrará uma mensagem de confirmação de dados 

cadastrados com sucesso. O sistema exibirá uma mensagem informando o erro. 

 

[RF025] Consultar máquina 

Ator: Administrador e Produtor 

Prioridade:             ◻     Essencial           ☑     Importante           ◻     Desejável  

Entradas e pré-condições: Os dados da máquina devem estar cadastrados. 

Saídas e pós-condições: O sistema mostrará as informações da máquina. O sistema 

exibirá uma mensagem informando o erro. 
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[RF026] Alterar máquina 

Ator: Administrador e Produtor 

Prioridade:             ◻     Essencial           ☑     Importante           ◻     Desejável  

Entradas e pré-condições: O ator deverá estar logado no sistema e os dados da 

máquina devem estar cadastrados. 

Saídas e pós-condições: O sistema mostrará uma mensagem de confirmação de dados 

alterados com sucesso. O sistema exibirá uma mensagem informando o erro. 

 

[RF027] Desativar máquina 

Ator: Administrador e Produtor 

Prioridade:             ◻     Essencial           ☑     Importante           ◻     Desejável  

Entradas e pré-condições: Deve haver pelo menos uma máquina cadastrada com 

status de “Ativo”. 

Saídas e pós-condições: O sistema mostrará uma mensagem de confirmação de dados 

desativados com sucesso. O sistema exibirá uma mensagem informando o erro. 

 

5.2.10 Manter processos reprodutivos 

Este tópico tem como finalidade mostrar todos os requisitos funcionais dos processos 

reprodutivos. 

[RF028] Cadastrar processos reprodutivos 

Ator: Administrador e Produtor 

Prioridade:        ☑     Essencial            ◻     Importante           ◻ Desejável    

Entradas e pré-condições: O ator deverá estar logado no sistema. 

Saídas e pós-condições: O sistema mostrará uma mensagem de confirmação de dados 

cadastrados com sucesso. O sistema exibirá uma mensagem informando o erro. 

 

[RF029] Consultar processos reprodutivos 

Ator: Administrador e Produtor 

Prioridade:            ☑     Essencial           ◻     Importante           ◻     Desejável  

Entradas e pré-condições: O ator deverá estar logado no sistema e os dados 

referentes ao tipo de processo reprodutivo escolhido devem estar cadastrados. 

Saídas e pós-condições: O sistema mostrará as informações do processo produtivo. O 

sistema exibirá uma mensagem informando o erro.     35 



 

[RF030] Alterar processos reprodutivos 

Ator: Administrador e Produtor 

Prioridade:            ☑     Essencial           ◻     Importante           ◻     Desejável  

Entradas e pré-condições: O ator deverá estar logado no sistema e os dados 

referentes ao tipo de processo reprodutivo escolhido devem estar cadastrados. 

Saídas e pós-condições: O sistema mostrará uma mensagem de confirmação de dados 

alterados com sucesso. O sistema exibirá uma mensagem informando o erro. 

 

[RF031] Remover processos reprodutivos 

Ator: Administrador e Produtor 

Prioridade:            ☑     Essencial           ◻     Importante           ◻     Desejável  

Entradas e pré-condições: O ator deverá estar logado no sistema e os dados 

referentes ao tipo de processo reprodutivo escolhido devem estar cadastrados com o 

status de “Ativo”. 

Saídas e pós-condições: O sistema mostrará uma mensagem de confirmação de dados 

desativados com sucesso. O sistema exibirá uma mensagem informando o erro. 

 

5.2.11 Manter cliente 

Este tópico tem como finalidade mostrar todos os requisitos funcionais de cliente. 

[RF032] Cadastrar cliente 

Ator: Administrador e Produtor 

Prioridade:            ☑     Essencial           ◻     Importante           ◻     Desejável  

Entradas e pré-condições: O ator deve estar logado no sistema. 

Saídas e pós-condições: O sistema mostrará uma mensagem de confirmação de dados 

cadastrados com sucesso. O sistema exibirá uma mensagem informando o erro. 

 

[RF033] Consultar cliente 

Ator: Administrador e Produtor 

Prioridade:            ☑     Essencial           ◻     Importante           ◻     Desejável  

Entradas e pré-condições: O ator deverá estar logado no sistema e os dados do 

cliente devem estar cadastrados. 

Saídas e pós-condições: O sistema mostrará as informações do cliente. 
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Saídas e pós-condições: O sistema mostrará as informações do cliente. O sistema 

exibirá uma mensagem informando o erro. 

 

[RF034] Alterar cliente 

Ator: Administrador e Produtor 

Prioridade:            ☑     Essencial           ◻     Importante           ◻     Desejável  

Entradas e pré-condições: O ator deverá estar logado no sistema e os dados do 

cliente devem estar cadastrados. 

Saídas e pós-condições: O sistema mostrará uma mensagem de confirmação de dados 

alterados com sucesso. O sistema exibirá uma mensagem informando o erro. 

 

[RF035] Desativar cliente 

Ator: Administrador e Produtor 

Prioridade:            ☑     Essencial           ◻     Importante           ◻     Desejável  

Entradas e pré-condições: O ator deverá estar logado no sistema e haver pelo menos 

um cliente cadastrado com status de “Ativo”. 

Saídas e pós-condições: O sistema mostrará uma mensagem de confirmação de dados 

desativados com sucesso. O sistema exibirá uma mensagem informando o erro. 

 

5.2.12 Manter catálogo 

Este tópico tem como finalidade mostrar todos os requisitos funcionais de catálogo. 

[RF036] Cadastrar catálogo 

Ator: Administrador e Produtor 

Prioridade:            ☑     Essencial           ◻     Importante           ◻     Desejável  

Entradas e pré-condições: O ator deverá estar logado no sistema. 

Saídas e pós-condições: O sistema mostrará uma mensagem de confirmação de dados 

cadastrados com sucesso. O sistema exibirá uma mensagem informando o erro. 

 

[RF037] Consultar catálogo 

Ator: Administrador e Produtor 

Prioridade:            ☑     Essencial           ◻     Importante           ◻     Desejável  
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Entradas e pré-condições: O ator deverá estar logado no sistema e os dados 

referentes ao tipo de catálogo escolhido devem estar cadastrados. 

Saídas e pós-condições: O sistema mostrará as informações do catálogo. O sistema 

exibirá uma mensagem informando o erro. 

 

[RF038] Alterar catálogo 

Ator: Administrador e Produtor 

Prioridade:            ☑     Essencial           ◻     Importante           ◻     Desejável  

Entradas e pré-condições: O ator deverá estar logado no sistema e os dados 

referentes ao tipo de catálogo escolhido devem estar cadastrados. 

Saídas e pós-condições: O sistema mostrará uma mensagem de confirmação de dados 

alterados com sucesso. O sistema exibirá uma mensagem informando o erro. 

 

[RF039] Desativar catálogo 

Ator: Administrador e Produtor 

Prioridade:            ☑     Essencial           ◻     Importante           ◻     Desejável  

Entradas e pré-condições: O ator deverá estar logado no sistema e os dados 

referentes ao tipo de catálogo escolhido devem estar cadastrados com status de 

“Ativo”. 

Saídas e pós-condições: O sistema mostrará uma mensagem de confirmação de dados 

desativados com sucesso. O sistema exibirá uma mensagem informando o erro. 

 

5.2.13 Manter fazenda 

Este tópico tem como finalidade mostrar todos os requisitos funcionais de fazenda. 

[RF040] Cadastrar fazenda 

Ator: Administrador e Produtor 

Prioridade:            ☑     Essencial           ◻     Importante           ◻     Desejável  

Entradas e pré-condições: O ator deverá estar logado no sistema e no mínimo o 

campo nome da fazenda deve ser informados. 

Saídas e pós-condições: O sistema mostrará uma mensagem de confirmação de dados 

cadastrados com sucesso. O sistema exibirá uma mensagem informando o erro. 
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[RF041] Consultar fazenda 

Ator: Administrador e Produtor 

Prioridade:            ☑     Essencial           ◻     Importante           ◻     Desejável  

Entradas e pré-condições: O ator deverá estar logado no sistema e os dados da 

fazenda devem estar cadastrados. 

Saídas e pós-condições: O sistema mostrará as informações da fazenda. O sistema 

exibirá uma mensagem informando o erro. 

 

[RF042] Alterar fazenda 

Ator: Administrador e Produtor 

Prioridade:            ☑     Essencial           ◻     Importante           ◻     Desejável  

Entradas e pré-condições: O ator deverá estar logado no sistema e os dados da 

fazenda devem estar cadastrados. 

Saídas e pós-condições: O sistema mostrará uma mensagem de confirmação de dados 

alterados com sucesso. O sistema exibirá uma mensagem informando o erro. 

 

5.2.14 Manter área 

Este tópico tem como finalidade mostrar todos os requisitos funcionais da área. 

[RF043] Cadastrar área 

Ator: Administrador e Produtor 

Prioridade:            ☑     Essencial           ◻     Importante           ◻     Desejável  

Entradas e pré-condições: O ator deverá estar logado no sistema e um nome e 

registro de área deverão ser informados para cada propriedade. 

Saídas e pós-condições: O sistema mostrará uma mensagem de confirmação de dados 

cadastrados com sucesso. O sistema exibirá uma mensagem informando o erro. 

 

[RF044] Consultar área 

Ator: Administrador e Produtor 

Prioridade:            ☑     Essencial           ◻     Importante           ◻     Desejável  

Entradas e pré-condições: O ator deverá estar logado no sistema e os dados da área 

devem estar cadastrados. 
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Saídas e pós-condições: O sistema mostrará as informações da área. O sistema exibirá 

uma mensagem informando o erro. 

 

[RF045] Alterar área 

Ator: Administrador e Produtor 

Prioridade:            ☑     Essencial           ◻     Importante           ◻     Desejável  

Entradas e pré-condições: O ator deverá estar logado no sistema e os dados da área 

devem estar cadastrados. 

Saídas e pós-condições: O sistema mostrará uma mensagem de confirmação de dados 

alterados com sucesso. O sistema exibirá uma mensagem informando o erro. 

 

5.2.15 Manter baixas 

Este tópico tem como finalidade mostrar todos os requisitos funcionais de baixas. 

[RF046] Cadastrar baixas 

Ator: Administrador e Produtor 

Prioridade:            ☑     Essencial           ◻     Importante           ◻     Desejável  

Entradas e pré-condições: O ator deverá estar logado no sistema e deve haver pelo 

menos um animal cadastrado com o status de “Ativo”. 

Saídas e pós-condições: O sistema mostrará uma mensagem de confirmação de dados 

cadastrados com sucesso. O sistema exibirá uma mensagem informando o erro. 

 

[RF047] Consultar baixas 

Ator: Administrador e Produtor 

Prioridade:            ☑     Essencial           ◻     Importante           ◻     Desejável  

Entradas e pré-condições: O ator deve estar logado no sistema e os dados de baixa 

devem estar cadastrados. 

Saídas e pós-condições: O sistema mostrará as informações da baixa. O sistema 

exibirá uma mensagem informando o erro. 

 

[RF048] Alterar baixas 

Ator: Administrador e Produtor 
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Prioridade:            ☑     Essencial           ◻     Importante           ◻     Desejável  

Entradas e pré-condições: O ator deverá estar logado no sistema e os dados de baixa 

devem estar cadastrados. 

Saídas e pós-condições: O sistema mostrará uma mensagem de confirmação de dados 

alterados com sucesso. O sistema exibirá uma mensagem informando o erro. 

 

5.2.16 Manter funcionários 

Este tópico tem como finalidade mostrar todos os requisitos funcionais de 

funcionários. 

[RF049] Cadastrar funcionários 

Ator: Administrador e Produtor 

Prioridade:            ☑     Essencial           ◻     Importante           ◻     Desejável  

Entradas e pré-condições: O ator deverá estar logado no sistema e devem ser 

inseridos de forma válida os campos obrigatórios: nome do funcionário, telefone, 

endereço, sexo, data de nascimento, a data de contratação do funcionário e valor de 

seu salário e seu status. 

Saídas e pós-condições: O sistema mostrará uma mensagem de confirmação de dados 

cadastrados com sucesso. O sistema exibirá uma mensagem informando o erro. 

 

[RF050] Consultar funcionários 

Ator: Administrador e Produtor 

Prioridade:            ☑     Essencial           ◻     Importante           ◻     Desejável  

Entradas e pré-condições: Os dados do funcionário devem estar cadastrados. 

Saídas e pós-condições: O sistema mostrará as informações do funcionário. 

 

[RF051] Alterar funcionários 

Ator: Administrador e Produtor 

Prioridade:            ☑     Essencial           ◻     Importante           ◻     Desejável  

Entradas e pré-condições: O ator deverá estar logado no sistema e os dados do 

funcionário devem estar cadastrados. 

Saídas e pós-condições: O sistema mostrará uma mensagem de confirmação de dados 

alterados com sucesso. O sistema exibirá uma mensagem informando o erro. 
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[RF052] Desativar funcionários 

Ator: Administrador e Produtor 

Prioridade:            ☑     Essencial           ◻     Importante           ◻     Desejável  

Entradas e pré-condições: O ator deverá estar logado no sistema e haver pelo menos 

um funcionário cadastrado com o status de “Ativo”. 

Saídas e pós-condições: O sistema mostrará uma mensagem de confirmação de dados 

desativados com sucesso. O sistema exibirá uma mensagem informando o erro. 

 

5.2.17 Manter fluxo de caixa 

Este tópico tem como finalidade mostrar todos os requisitos funcionais do fluxo de 

caixa. O fluxo de caixa é embasado em entradas e saídas, onde as entradas estão 

ligadas às receitas e as saídas estão relacionadas às despesas. O caixa deve ser mantido 

diariamente, para a obtenção de resultados mais coesos, podendo auxiliar em alguma 

decisão. 

[RF053] Cadastrar fluxo de caixa 

Ator: Administrador e Produtor 

Prioridade:            ☑     Essencial           ◻     Importante           ◻     Desejável  

Entradas e pré-condições: O ator deverá estar logado no sistema, deverão ser 

inseridas, data de cadastro do fluxo de caixa, o tipo de movimentação (entrada e 

saídas) e o valor. 

Saídas e pós-condições: O sistema mostrará uma mensagem de confirmação de dados 

cadastrados com sucesso. O sistema exibirá uma mensagem informando o erro. 

 

[RF054] Consultar fluxo de caixa 

Ator: Administrador e Produtor 

Prioridade:            ☑     Essencial           ◻     Importante           ◻     Desejável  

Entradas e pré-condições: O ator deverá estar logado no sistema e os dados do fluxo 

de caixa devem estar cadastrados. 

Saídas e pós-condições: O sistema mostrará as informações do fluxo de caixa. O 

sistema exibirá uma mensagem informando o erro. 

 

 

42 



 

[RF055] Alterar fluxo de caixa 

Ator: Administrador e Produtor 

Prioridade:            ☑     Essencial           ◻     Importante           ◻     Desejável  

Entradas e pré-condições: O ator deverá estar logado no sistema e os dados do fluxo 

de caixa devem estar cadastrados. 

Saídas e pós-condições: O sistema mostrará uma mensagem de confirmação de dados 

alterados com sucesso. O sistema exibirá uma mensagem informando o erro. 

 

5.2.18 Manter fornecedor 

Este tópico tem como finalidade mostrar todos os requisitos funcionais de fornecedor. 

[RF056] Cadastrar fornecedor 

Ator: Administrador e Produtor 

Prioridade:            ☑     Essencial           ◻     Importante           ◻     Desejável  

Entradas e pré-condições: O ator deverá estar logado no sistema, deverão ser 

inseridas: nome do fornecedor, tipo de fornecedor, o telefone e status. 

Saídas e pós-condições: O sistema mostrará uma mensagem de confirmação de dados 

cadastrados com sucesso. O sistema exibirá uma mensagem informando o erro. 

 

[RF057] Consultar fornecedor 

Ator: Administrador e Produtor 

Prioridade:            ☑     Essencial           ◻     Importante           ◻     Desejável  

Entradas e pré-condições: Os dados do fornecedor devem estar cadastrados. 

Saídas e pós-condições: O sistema mostrará as informações do fornecedor. 

 

[RF058] Alterar fornecedor 

Ator: Administrador e Produtor 

Prioridade:            ☑     Essencial           ◻     Importante           ◻     Desejável  

Entradas e pré-condições: Os dados do fornecedor devem estar cadastrados. 

Saídas e pós-condições: O sistema mostrará uma mensagem de confirmação de dados 

alterados com sucesso. O sistema exibirá uma mensagem informando o erro. 
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[RF059] Desativar fornecedor 

Ator: Administrador e Produtor 

Prioridade:            ☑     Essencial           ◻     Importante           ◻     Desejável  

Entradas e pré-condições: O ator deverá estar logado no sistema e deve haver pelo 

menos um fornecedor cadastrado com o status de “Ativo”. 

Saídas e pós-condições: O sistema mostrará uma mensagem de confirmação de dados 

desativados com sucesso. O sistema exibirá uma mensagem informando o erro. 

 

5.2.19 Gerar relatórios 

Esta seção agrega os requisitos funcionais destinados a gerar relatórios que propiciarão 

ao proprietário rural informações que ajudaram em tomadas de decisões. 

[RF060] Relatório financeiro 

Ator: Administrador e Produtor 

Prioridade:            ☑     Essencial           ◻     Importante           ◻     Desejável  

Entradas e pré-condições: O ator deverá estar logado no sistema. 

Saídas e pós-condições: O sistema exibirá as informações do relatório. O sistema 

exibirá uma mensagem informando o erro. 

 

[RF061] Relatório dos processos produtivos 

Ator: Administrador e Produtor 

Prioridade:            ☑     Essencial           ◻     Importante           ◻     Desejável  

Entradas e pré-condições: O ator deverá estar logado no sistema. 

Saídas e pós-condições: O sistema exibirá as informações do relatório. O sistema 

exibirá uma mensagem informando o erro. 

 

[RF062] Relatório dos processos reprodutivos 

Ator: Administrador e Produtor 

Prioridade:            ☑     Essencial           ◻     Importante           ◻     Desejável  

Entradas e pré-condições: O ator deverá estar logado no sistema. 

Saídas e pós-condições: O sistema exibirá as informações do relatório. O sistema 

exibirá uma mensagem informando o erro. 
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5.2.20 Manter produtor 

Este tópico tem como finalidade mostrar todos os requisitos funcionais do produtor. 

[RF063] Cadastrar produtor 

Ator: Produtor 

Prioridade:            ☑     Essencial           ◻     Importante           ◻     Desejável  

Entradas e pré-condições: O ator deverá estar logado no sistema, deverão ser 

inseridos: o nome completo do administrador, telefone, data de nascimento, endereço, 

sexo. 

Saídas e pós-condições: O sistema exibirá as informações do relatório. O ator deverá 

estar logado no sistema. 

 

[RF064] Consultar produtor 

Ator: Produtor 

Prioridade:            ☑     Essencial           ◻     Importante           ◻     Desejável  

Entradas e pré-condições: O ator deverá estar logado no sistema e o produtor deve 

estar cadastrado 

Saídas e pós-condições: O sistema mostrará as informações do administrador. 

 

[RF065] Alterar produtor 

Ator: Produtor 

Prioridade:            ☑     Essencial           ◻     Importante           ◻     Desejável  

Entradas e pré-condições: O ator deverá estar logado no sistema e o produtor deve 

estar cadastrado 

Saídas e pós-condições: O sistema mostrará uma mensagem de confirmação de dados 

alterados com sucesso. O sistema exibirá uma mensagem informando o erro. 

5.3 Requisitos não funcionais 

De acordo com Paula (2013), os requisitos representam os comportamentos que um 

software deve apresentar diante de certas ações de seus usuários. 

 

Usabilidade 

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à facilidade de uso da 
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interface com o usuário, material de treinamento e documentação do sistema. 

 

[RNF001] Criação de interfaces gráficas intuitivas 

Sendo o público-alvo deste projeto, os pequenos produtores rurais de Iporá e região 

onde, foi feita uma pesquisa apontando que a grande maioria não tem afinidade com o 

uso de TIC e não possuem grande nível de escolaridade, foi necessário a elaboração de 

interfaces que devem possuir clareza, agrupamentos de menus de acordo com suas 

respectivas finalidades sempre buscando a objetividade nas funções a serem realizadas 

e com isso proporcionar melhor usabilidade. 

Prioridade:            ☑     Essencial           ◻     Importante           ◻     Desejável  

 

[RNF002] Formulário intuitivo 

Para evitar a inserção de informações incorretas no sistema, serão utilizadas caixas de 

seleção nos formulários. 

Prioridade:            ☑     Essencial           ◻     Importante           ◻     Desejável  

 

Confiabilidade 

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à frequência, severidade 

de falhas do sistema e habilidade de recuperação das mesmas, bem como à corretude 

do sistema. 

 

[RNF003] Mensagens de erros 

Em caso de erros no sistema, deverá informar ao usuário a causa do erro de forma 

clara. 

Prioridade:            ☑     Essencial           ◻     Importante           ◻     Desejável  

 

[RNF004] Disponibilidade 

O sistema deverá estar disponível para uso, 24 horas por dia, 7 dias por semana. 

Prioridade:            ☑     Essencial           ◻     Importante           ◻     Desejável  

 

[RNF005] Validações 

O sistema deve fazer validação dos campos, restringindo a persistência de dados 
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incorretos no banco e a distinção de número e carácteres. 

Prioridade:            ☑     Essencial           ◻     Importante           ◻     Desejável 

 

Desempenho 

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à eficiência, uso de 

recursos e tempo de resposta do sistema. 

 

[RNF006] Inicialização automática do sistema 

Caso o computador for desligado ou reiniciado, o servidor apache deverá ser 

inicializado automaticamente. 

Prioridade:            ☑     Essencial           ◻     Importante           ◻     Desejável  

 

Segurança 

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à integridade, privacidade 

e autenticidade dos dados do sistema. 

 

[RNF007] Autenticação de usuário 

O sistema deverá fazer a autenticação do administrador através do login, para que 

consiga prosseguir com o uso do sistema.  

Prioridade:            ☑     Essencial           ◻     Importante           ◻     Desejável  

 

Distribuição 

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à distribuição da versão 

executável do sistema. 

 

[RNF008] Distribuição do sistema 

Considerando que grande maioria dos pequenos produtores rurais de Iporá e região 

não tem acesso a Internet ou o acesso a Internet está em más condições, a distribuição 

do sistema ocorrerá de forma física, a forma de envio do sistema será estabelecida pela 

a equipe de desenvolvedores. Por pendrive, via Correios, ou até instalação in loco, em 

casos que o deslocamento da equipe até a propriedade for possível. 

Prioridade:            ☑     Essencial           ◻     Importante           ◻     Desejável  
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Padrões 

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados a padrões ou normas que 

devem ser seguidos pelo sistema ou pelo seu processo de desenvolvimento. 

 

[RNF009] Padrão MVC 

O sistema deverá ser desenvolvimento seguindo o padrão de projeto Model-View-

Controller (MVC) 

Prioridade:            ☑     Essencial           ◻     Importante           ◻     Desejável  

 

Hardware e software 

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados ao hardware e software 

usados para desenvolver ou para executar o sistema. 

 

[RNF010] Requisitos de software para o sistema 

Para o desenvolvimento do sistema, é necessário o uso do banco de dados MySQL e o 

servidor web Apache. Para a implementação do sistema é necessário o navegador 

Google Chrome ou Mozilla Firefox instalado no computador, além de um sistema 

operacional Windows ou alguma distribuição Linux. 

Prioridade:            ☑     Essencial           ◻     Importante           ◻     Desejável  

 

5.4 Regras de negócio 

As regras de negócio estão ligadas às normas de funcionamento de uma empresa ou 

negócio (CONSULTORIA, 2012). A definições das regras de negócio neste sistema foram 

concedidas pelos autores do trabalho com base pesquisas feitas em análises de documentos e 

sistemas semelhantes, além de entrevistas com a parte interessada. 

A Tabela 2 mostra as regras de negócio feitas para servir no gerenciamento das 

pequenas propriedades rurais de Iporá e região. 

Tabela 2 – Regras de Negócio 

RN01 
Para cadastro de uma propriedade, deve-se informar pelo menos o 

nome da propriedade. 
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RN02 
O produtor pode ser tanto o proprietário da fazenda quanto um 

funcionário designado. O administrador será o proprietário do 

sistema. 

RN03 
Todo animal deve ser identificado com um brinco de numeração 

exclusiva ou pelo nome. 

RN04 
O caixa deve ser alimentado preferencialmente diariamente com as 

entradas e saídas. 

RN05 
A pesagem deve ser realizada uma vez por ano, em conjunto com a 

vacinação. 

RN06 
Todo funcionário da propriedade deve ter um registro com no 

mínimo o nome completo e número de telefone. 

RN07 O manejo sanitário deve acontecer individualmente. 

RN08 
Um manejo deve ter sempre prever a data do próximo a ser feito, de 

acordo com a indicação do insumo ou do responsável. 

RN09 
Toda e qualquer morte deve ser analisada para que sua causa 

provável seja registrada. 

RN10 
Para registrar uma baixa/morte, o animal deve estar cadastrado e com 

o status ativo. 

RN11 
Para que o sistema gere relatórios válidos, é necessário que o sistema 

seja alimentado com frequência. 

RN12 
Todo fornecedor deve ser uma pessoa física, ou jurídica que faz parte 

do sistema produtivo da propriedade. 

RN13 A cada catorze dias deve-se realizar a pesagem do leite. 

RN14 Para registrar uma parição, o animal deve estar prenha. 

RN15 
Para registro de compras, o catálogo ou fornecedor referente a 

compra deve estar cadastrado com o status de “Ativo”. 

RN16 
Para a venda de um animal, este deve estar cadastrado com o status 

de “Ativo”. 

RN17 
Para a venda de leite, o volume de produção de leite não pode estar 

vazio. 
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RN18 

Para catálogos de sal mineral, rações, fertilizantes, medicamentos, 

sementes, lubrificantes, postes, arame, óleo diesel e produtos de 

ordenha, deve-se armazenar o nome do produto, seu fornecedor e 

qual tipo de catálogo.  

RN19 Para a cobertura, deve-se armazenar qual o tipo de cobertura foi feito. 

RN20 Para a produção de leite, deve-se armazenar a qualidade do leite. 

RN21 
A parição deve ser vinculada a um animal cadastrado com o status de 

“Ativo”. 

RN22 
Para a área, deve-se armazenar a área total da propriedade, e suas 

demais áreas dividias em reserva legal, capineiras, cana de açúcar, 

área de pastagem, culturas anuais, frutíferas, hortaliças. 

RN23 
Para registro de máquinas deve-se armazenar o nome, modelo, marca 

e tipo de equipamento. 

RN24 
Para registro de equipamentos, deve-se armazenar o nome, modelo, 

marca, tipo de máquina e ano 

RN25 Uma propriedade só pode ter um registro de área. 

RN26 
Para registro de clientes, deve-se armazenar pelo menos o nome do 

cliente, telefone e endereço. 

RN27 
Para catálogos de sêmen, deve-se armazenar a raça, o nome do touro 

e seu fornecedor 

RN28 
Para cadastro do administrador, deve-se informar pelo menos o 

nome, usuário e senha. 

 

5.5 Diagramas de casos de uso 

Os diagramas de caso de uso são representados por atores e balões, os atores 

correspondem a pessoas ou até outros sistemas. Os balões correspondem a classes, onde os 

atores fazem as interações. Os casos de uso apontam as relações particulares entre o sistema e 

seus usuários, podendo ter interações até com outros sistemas (FIGUEIREDO, 2016). 
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5.5.1 Diagrama geral de casos de uso 

 

Figura 1. Diagrama Geral de Casos de Uso. 
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5.5.2 Diagramas de casos de uso específicos 

 

Figura 2 – Diagrama de Caso de uso Específico Manter Baixas 

 

 

Figura 3 – Diagrama de Caso de Uso Específico Manter Compra 
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Figura 4 – Diagrama de Caso de Uso Específico Manter venda  

 

 

Figura 5 – Diagrama de Caso de Uso Específico Manter Animal 
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Figura 6 – Diagrama de Caso de Uso Específico Manter Manejo Sanitário 

 

 

Figura 7 – Diagrama de Caso de Uso Específico Manter Processos Produtivos 
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Figura 8 – Diagrama de Caso de Uso Específico Manter Fluxo de Caixa 

 

 

Figura 9 – Diagrama de Caso de Uso Específico Gerar relatórios 
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Figura 10 – Diagrama de Caso de Uso Específico Manter Processos Reprodutivos 

Fluxo de eventos principal 

Segundo Pressman (2011), um diagrama de caso de uso é uma visão geral de todos os 

casos de uso e como estão relacionados. Fornece uma visão geral da funcionalidade do 

sistema. Da Tabela 3 até a Tabela 21 são os casos de uso documentados da Figura 1, exibindo 

o funcionamento do fluxo de eventos principal e também os alternativos. 
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Tabela 3 – Caso de Uso Específico Manter Administrador 

Caso de uso Manter administrador 

Ator Administrador 

Pré-condições 
Para realizar a consulta dos dados e alteração, 

o administrador deve estar logado 

Fluxo Principal 

Ações do ator Ações do sistema 

O ator acessa pela primeira vez o sistema e 

clica em “Cadastre-se” na tela de login 

O sistema redireciona o ator para a página 

onde se encontra o formulário de cadastro 

O ator preenche o formulário com os dados 

solicitados e o ator clica em “Cadastrar” 

O sistema verifica se os campos foram 

preenchidos corretamente, salva as 

informações no banco de dados e apresenta 

uma mensagem de sucesso. 

Fluxo Alternativo 

Fluxo Alternativo I Consultar administrador 

Ações do ator Ações do sistema 

 O ator clica no menu “Perfil” 
O sistema redireciona para a página do perfil 

com as informações do administrador 

Fluxo Alternativo 

Fluxo Alternativo II Alterar informações do administrador 

Ações do ator Ações do sistema 

O ator clica no menu “Perfil” O sistema redireciona para a tela do perfil 

O ator edita o(s) campo(s) desejado(s) e clica 

em “Salvar alterações” 

O sistema verifica se os campos foram 

preenchidos corretamente sistema salva as 

informações no banco de dados e apresenta 

uma mensagem de sucesso. 

 Se foram, o sistema salva as informações no 

banco de dados 
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Fluxo de exceção 

 O sistema encontrou algum dado 

inconsistente (faltando ou inválido). O 

sistema exibe uma mensagem de erro 

Regras de Negócios RN28 

 

 

Tabela 4 – Caso de Uso Específico Manter Compras 

Caso de uso Manter compras 

Ator Administrador e Produtor 

Pré-condições 

O produtor deve escolher uma fazenda ou 

administrador deve estar logado e o catálogo 

ou fornecedor da compra deve estar 

cadastrado com o status ativo 

Fluxo Principal 

Ações do ator Ações do sistema 

No menu “Compras” o ator seleciona 

cadastrar 

O sistema exibe a tela com o formulário de 

cadastro de compras 

O ator preenche o formulário com os dados 

solicitados e clica em “Cadastrar compra” 

O sistema verifica se os campos foram 

preenchidos corretamente salva as 

informações no banco de dados e apresenta 

uma mensagem de sucesso 

Fluxo Alternativo 

Fluxo Alternativo I Consultar compra 

Ações do ator Ações do sistema 

O ator escolhe o tipo de compra que deseja 

no menu “Compras” 

O sistema redireciona o ator para a tela da 

compra 

Ator clica na opção “Visualizar” na coluna e 

linha da tabela referente ao item desejado  

O sistema mostra um modal com as 

informações cadastradas 
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Fluxo Alternativo 

Fluxo Alternativo II Alterar informações da compra 

Ações do ator Ações do sistema 

O ator clica na opção “Editar” e seleciona o 

desejado 

O sistema exibe um modal com um 

formulário já preenchido com as informações 

da compra 

O ator edita o(s) campo(s) desejado(s) e clica 

em “Salvar alterações” 

O sistema verifica se os campos foram 

preenchidos e salva as informações no banco 

de dados e apresenta uma mensagem de 

sucesso 

Fluxo de exceção 

 O sistema encontrou algum dado 

inconsistente (faltando ou inválido) e exibe 

uma mensagem de erro 

Regras de Negócios RN15 

 

 

Tabela 5 – Caso de Uso Específico Manter Equipamentos 

Caso de uso Manter equipamentos 

Ator Administrador e Produtor 

Pré-condições 

O ator deve estar logado e o fornecedor do 

equipamento deve estar cadastrado com o 

status de ativo no sistema 

Fluxo Principal 

Ações do ator Ações do sistema 

O ator clica na opção “Cadastrar 

equipamentos” no menu “Cadastros” 

O sistema redireciona o ator para a tela de 

equipamentos 

O ator clica na opção “Cadastrar novo 

equipamento” 

O sistema exibe a tela com o formulário de 

cadastro 
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O ator preenche o formulário com os dados 

solicitados e clica em “Cadastrar 

equipamento” 

O sistema verifica se os campos foram 

preenchidos corretamente, salva as 

informações no banco de dados e apresenta 

uma mensagem de sucesso 

Fluxo Alternativo 

Fluxo Alternativo I Consultar informações do equipamento 

Ações do ator Ações do sistema 

O ator clica na opção “Cadastrar 

equipamentos” no menu “Cadastros” 

O sistema redireciona o ator para a tela de 

equipamentos 

Ator clica na opção “Visualizar” na coluna e 

linha da tabela referente ao item desejado  

O sistema mostra um modal com as 

informações cadastradas 

Fluxo Alternativo 

Fluxo Alternativo II Alterar informações do equipamento 

Ações do ator Ações do sistema 

O ator clica na opção “Cadastrar 

equipamentos” no menu “Cadastros” 

O sistema redireciona o ator para a tela de 

equipamentos 

O ator clica na opção “Editar” na coluna e 

linha da tabela referente ao item desejado 

O sistema exibe um modal com um 

formulário já preenchido com as informações 

do equipamento 

O ator edita o(s) campo(s) desejado(s) e clica 

em “Salvar alterações” 

O sistema verifica se os campos foram 

preenchidos corretamente, salva as 

informações no banco de dados e apresenta 

uma mensagem de sucesso 

Fluxo Alternativo 

Fluxo Alternativo III Desativar equipamento 

Ações do ator Ações do sistema 

O ator clica na opção “Cadastrar 

equipamentos” no menu “Cadastros” 

O sistema redireciona o ator para a tela de 

equipamentos 

O ator clica na opção “Desativar” na coluna e 

linha da tabela referente ao item desejado 

O sistema questiona se realmente esta ação 

deseja ser realizada 
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O ator confirma a ação O sistema desativa o equipamento 

 O sistema retornar para a tela de 

equipamentos 

Fluxo de exceção 

 O sistema encontrou algum dado 

inconsistente (faltando ou inválido). O 

sistema exibe uma mensagem 

Regras de Negócios RN24 

 

 

Tabela 6 – Caso de Uso Específico Manter Processos produtivos 

Caso de uso Manter Processos produtivos 

Ator Administrador e Produtor 

Pré-condições 
O produtor deve escolher uma fazenda ou 

administrador deve estar logado e o animal 

deve estar cadastrado com o status de ativo 

Fluxo Principal 

Ações do ator Ações do sistema 

O ator escolhe o tipo de processo produtivo 

que deseja no menu “Processos produtivos” 

O sistema redireciona o ator para a tela do 

processo produtivo 

O ator clica na opção “Cadastrar novo 

processo” 

O sistema exibe a tela com o formulário de 

cadastro 

O ator preenche o formulário com os dados 

solicitados 

 

O ator clica em “Cadastrar processo” 
O sistema verifica se os campos foram 

preenchidos corretamente e se o animal está 

cadastrado com status de ativo 

 Se tudo estiver correto, o sistema salva as 

informações no banco de dados e apresenta 

uma mensagem de sucesso 
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Fluxo Alternativo 

Fluxo Alternativo I Consultar processos produtivos 

Ações do ator Ações do sistema 

O ator escolhe o tipo de processo produtivo 

que deseja no menu “Processos produtivos” 

O sistema redireciona o ator para a tela do 

processo produtivo 

Ator clica na opção “Visualizar” na coluna e 

linha da tabela referente ao item desejado  

O sistema mostra um modal com as 

informações cadastradas 

Fluxo Alternativo 

Fluxo Alternativo II Alterar informações do processo produtivo 

Ações do ator Ações do sistema 

O ator escolhe o tipo de processo produtivo 

que deseja no menu “Processos produtivos” 

O sistema redireciona o ator para a tela do 

processo produtivo 

O ator clica na opção “Editar” na coluna e 

linha da tabela referente ao item desejado 

O sistema exibe um modal com um 

formulário já preenchido com as informações 

do processo produtivo 

O ator edita o(s) campo(s) desejado(s) e clica 

em “Salvar alterações” 

O sistema verifica se os campos foram 

preenchidos corretamente 

 Se foram, o sistema salva as informações no 

banco de dados e apresenta uma mensagem 

de sucesso 

Fluxo de exceção 

 O sistema encontrou algum dado 

inconsistente (faltando ou inválido). O 

sistema exibe uma mensagem 

Regras de Negócios RN05, RN13 e RN20 

 

 

Tabela 7 – Caso de Uso Específico Manter animal 

Caso de uso Manter animal 

Ator Administrador e Produtor 
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Pré-condições 
O produtor deve escolher uma fazenda ou 

administrador deve estar logado 

Fluxo Principal 

Ações do ator Ações do sistema 

O ator clica na opção “Cadastrar animais” no 

menu “Cadastros” 

O sistema redireciona o ator para a tela de 

animais 

O ator clica na opção “Cadastrar novo 

animal” 

O sistema exibe a tela com o formulário de 

cadastro 

O ator preenche o formulário com os dados 

solicitados 

 

O ator clica em “Cadastrar animal” 

O sistema verifica se os campos foram 

preenchidos corretamente e se já existe um 

animal cadastro com o mesmo identificador 

informado 

 Se os campos estiverem preenchidos e não 

existir um animal cadastrado com o mesmo 

identificador, o sistema salva as informações 

no banco de dados e apresenta uma 

mensagem de sucesso 

Fluxo Alternativo 

Fluxo Alternativo I Consultar informações do animal 

Ações do ator Ações do sistema 

O ator clica na opção “Cadastrar animais” no 

menu “Cadastros” 

O sistema redireciona o ator para a tela de 

animais 

Ator clica na opção “Visualizar” na coluna e 

linha da tabela referente ao item desejado  

O sistema mostra um modal com as 

informações cadastradas 

Fluxo Alternativo 

Fluxo Alternativo II Alterar informações do animal 

Ações do ator Ações do sistema 

O ator clica na opção “Cadastrar animais” no 

menu “Cadastros” 

O sistema redireciona o ator para a tela de 

animais 
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O ator clica na opção “Editar” na coluna e 

linha da tabela referente ao item desejado 

O sistema exibe um modal com um 

formulário já preenchido com as informações 

do animal 

O ator edita o(s) campo(s) desejado(s) e clica 

em “Salvar alterações” 

O sistema verifica se os campos foram 

preenchidos corretamente e se o animal está 

cadastrado com o status de ativo 

 Se tudo estiver correto, o sistema salva as 

informações no banco de dados e apresenta 

uma mensagem de sucesso 

Fluxo Alternativo 

Fluxo Alternativo III Desativar animal 

Ações do ator Ações do sistema 

O ator clica na opção “Cadastrar animais” no 

menu “Cadastros” 

O sistema redireciona o ator para a tela de 

animais 

O ator clica na opção “Desativar” na coluna e 

linha da tabela referente ao item desejado 

O sistema questiona se realmente esta ação 

deseja ser realizada 

O ator confirma a ação O sistema desativa o animal 

 O sistema retornar para a tela de animais 

Fluxo de exceção 

 O sistema encontrou algum dado 

inconsistente (faltando ou inválido). O 

sistema exibe uma mensagem 

Regras de Negócios RN03 

 

 

Tabela 8 – Caso de Uso Específico Manter manejo sanitário 

Caso de uso Manter manejo sanitário 

Ator Administrador e Produtor 
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Pré-condições 
O produtor deve escolher uma fazenda ou 

administrador deve estar logado, deve haver 

pelo menos um animal registrado com o status 

de ativo e pelo menos uma compra de 

medicamento cadastrada com uma quantidade 

maior que zero 

Fluxo Principal 

Ações do ator Ações do sistema 

O ator clica na opção “Cadastrar manejo 

sanitário” no menu “Cadastros” 

O sistema redireciona o ator para a tela de 

manejo sanitário 

O ator clica na opção “Cadastrar novo 

manejo sanitário” 

O sistema exibe a tela com o formulário de 

cadastro 

O ator preenche o formulário com os dados 

solicitados 

 

O ator clica em “Cadastrar manejo sanitário” 
O sistema verifica se os campos foram 

preenchidos corretamente 

 Se foram, o sistema salva as informações no 

banco de dados e apresenta uma mensagem 

de sucesso 

Fluxo Alternativo 

Fluxo Alternativo I Consultar informações do manejo sanitário 

Ações do ator Ações do sistema 

O ator clica na opção “Cadastrar manejo 

sanitário” no menu “Cadastros” 

O sistema redireciona o ator para a tela de 

manejo sanitário 

Ator clica na opção “Visualizar” na coluna e 

linha da tabela referente ao item desejado  

O sistema mostra um modal com as 

informações cadastradas 

Fluxo Alternativo 

Fluxo Alternativo II Alterar informações do manejo sanitário 

Ações do ator Ações do sistema 

O ator clica na opção “Cadastrar manejo 

sanitário” no menu “Cadastros” 

O sistema redireciona o ator para a tela de 

manejo sanitário 
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O ator clica na opção “Editar” na coluna e 

linha da tabela referente ao item desejado 

O sistema exibe um modal com um 

formulário já preenchido com as informações 

do manejo sanitário 

O ator edita o(s) campo(s) desejado(s) e clica 

em “Salvar alterações” 

O sistema verifica se os campos foram 

preenchidos corretamente 

 Se foram, o sistema salva as informações no 

banco de dados e apresenta uma mensagem 

de sucesso 

Fluxo de exceção 

 O sistema encontrou algum dado 

inconsistente (faltando ou inválido). O 

sistema exibe uma mensagem 

Regras de Negócios RN07 e RN08 

 

 

Tabela 9 – Caso de Uso Específico Manter vendas 

Caso de uso Manter vendas 

Ator Administrador e Produtor 

Pré-condições 

O produtor deve escolher uma fazenda ou 

administrador deve estar logado, o cliente 

deve estar cadastrado com o status de ativo. 

Para vendas de animais, o animal da venda 

deve estar cadastrado com o status de ativo. 

Para vendas de leite, o volume de produção de 

leite não pode estar vazio 

Fluxo Principal 

Ações do ator Ações do sistema 

O ator escolhe o tipo de venda que deseja no 

menu “Vendas” 

O sistema redireciona o ator para a tela da 

venda 

O ator clica na opção “Cadastrar nova venda” 
O sistema exibe a tela com o formulário de 

cadastro 

O ator preenche o formulário com os dados 

solicitados 
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O ator clica em “Cadastrar venda” 
O sistema verifica se os campos foram 

preenchidos corretamente 

 Se foram, o sistema salva as informações no 

banco de dados e apresenta uma mensagem 

de sucesso 

 Caso a venda feita foi de animal, o sistema 

modifica o status do animal para “Desativo” 

Fluxo Alternativo 

Fluxo Alternativo I Consultar informações da venda 

Ações do ator Ações do sistema 

O ator escolhe o tipo de venda que deseja no 

menu “Vendas” 

O sistema redireciona o ator para a tela da 

venda 

Ator clica na opção “Visualizar” na coluna e 

linha da tabela referente ao item desejado  

O sistema mostra um modal com as 

informações cadastradas 

Fluxo Alternativo 

Fluxo Alternativo II Alterar informações da venda 

Ações do ator Ações do sistema 

O ator escolhe o tipo de venda que deseja no 

menu “Vendas” 

O sistema redireciona o ator para a tela da 

venda 

O ator clica na opção “Editar” na coluna e 

linha da tabela referente ao item desejado 

O sistema exibe um modal com um 

formulário já preenchido com as informações 

da venda 

O ator edita o(s) campo(s) desejado(s) e clica 

em “Salvar alterações” 

O sistema verifica se os campos foram 

preenchidos corretamente 

 Se foram, o sistema salva as informações no 

banco de dados e apresenta uma mensagem 

de sucesso 

Fluxo Alternativo 

Fluxo Alternativo III Desativar venda 

Ações do ator Ações do sistema 

O ator escolhe o tipo de venda que deseja no 

menu “Vendas” 

O sistema redireciona o ator para a tela da 

venda 
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O ator clica na opção “Desativar” na coluna e 

linha da tabela referente ao item desejado 

O sistema questiona se realmente esta ação 

deseja ser realizada 

O ator confirma a ação O sistema desativa a venda 

 O sistema retornar para a tela da venda 

Fluxo de exceção 

 O sistema encontrou algum dado 

inconsistente (faltando ou inválido). O 

sistema exibe uma mensagem 

Regras de Negócios RN16 e RN17 

 

 

Tabela 10 – Caso de Uso Específico Manter máquinas 

Caso de uso Manter máquinas 

Ator Administrador e Produtor 

Pré-condições 

O produtor deve escolher uma fazenda ou 

administrador deve estar logado e o 

fornecedor da máquina deve estar cadastrado 

com o status de ativo 

Fluxo Principal 

Ações do ator Ações do sistema 

O ator clica na opção “Cadastrar máquinas” 

no menu “Cadastros” 

O sistema redireciona o ator para a tela de 

máquinas 

O ator clica na opção “Cadastrar nova 

máquina” 

O sistema exibe a tela com o formulário de 

cadastro 

O ator preenche o formulário com os dados 

solicitados 

 

O ator clica em “Cadastrar máquina” 
O sistema verifica se os campos foram 

preenchidos corretamente 

 Se foram, o sistema salva as informações no 

banco de dados e apresenta uma mensagem 

de sucesso 
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Fluxo Alternativo 

Fluxo Alternativo I Consultar informações da máquina 

Ações do ator Ações do sistema 

O ator clica na opção “Cadastrar máquinas” 

no menu “Cadastros” 

O sistema redireciona o ator para a tela de 

máquinas 

Ator clica na opção “Visualizar” na coluna e 

linha da tabela referente ao item desejado  

O sistema mostra um modal com as 

informações cadastradas 

Fluxo Alternativo 

Fluxo Alternativo II Alterar informações da máquina 

Ações do ator Ações do sistema 

O ator clica na opção “Cadastrar máquinas” 

no menu “Cadastros” 

O sistema redireciona o ator para a tela de 

máquinas 

O ator clica na opção “Editar” na coluna e 

linha da tabela referente ao item desejado 

O sistema exibe um modal com um 

formulário já preenchido com as informações 

da máquina 

O ator edita o(s) campo(s) desejado(s) e clica 

em “Salvar alterações” 

O sistema verifica se os campos foram 

preenchidos corretamente 

 Se foram, o sistema salva as informações no 

banco de dados 

Fluxo Alternativo 

Fluxo Alternativo III Desativar máquina 

Ações do ator Ações do sistema 

O ator clica na opção “Cadastrar máquinas” 

no menu “Cadastros” 

O sistema redireciona o ator para a tela de 

máquinas 

O ator clica na opção “Desativar” na coluna e 

linha da tabela referente ao item desejado 

O sistema questiona se realmente esta ação 

deseja ser realizada 

O ator confirma a ação O sistema desativa a máquina 

 O sistema retornar para a tela de máquinas 
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Fluxo de exceção 

 O sistema encontrou algum dado 

inconsistente (faltando ou inválido). O 

sistema exibe uma mensagem 

Regras de Negócios RN23 

 

 

Tabela 11 – Caso de Uso Específico Manter Processos reprodutivos 

Caso de uso Manter Processos reprodutivos 

Ator Administrador e Produtor 

Pré-condições 
O produtor deve escolher uma fazenda ou 

administrador deve estar logado e o animal 

deve estar registrado com o status de ativo 

Fluxo Principal 

Ações do ator Ações do sistema 

O ator escolhe o tipo de processo reprodutivo 

que deseja no menu “Processos reprodutivos” 

O sistema redireciona o ator para a tela do 

processo reprodutivo 

O ator clica na opção “Registrar matriz” ou 

“Registrar touro” ou “Registrar parição” 

O sistema exibe a tela com o formulário de 

cadastro 

O ator preenche o formulário com os dados 

solicitados 

 

O ator clica em “Cadastrar” 
O sistema verifica se os campos foram 

preenchidos corretamente 

 Se foram, o sistema salva as informações no 

banco de dados e apresenta uma mensagem 

de sucesso 

Fluxo Alternativo 

Fluxo Alternativo I Consultar informações do processo 

reprodutivo 

Ações do ator Ações do sistema 

O ator escolhe o tipo de processo reprodutivo 

que deseja no menu “Processos reprodutivos” 

O sistema redireciona o ator para a tela do 

processo reprodutivo 
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Ator clica na opção “Visualizar” na coluna e 

linha da tabela referente ao item desejado  

O sistema mostra um modal com as 

informações cadastradas 

Fluxo Alternativo 

Fluxo Alternativo II Alterar informações do processo reprodutivo 

Ações do ator Ações do sistema 

O ator escolhe o tipo de processo reprodutivo 

que deseja no menu “Processos reprodutivos” 

O sistema redireciona o ator para a tela do 

processo reprodutivo 

O ator clica na opção “Editar” na coluna e 

linha da tabela referente ao item desejado 

O sistema exibe um modal com um 

formulário já preenchido com as informações 

do processo reprodutivo 

O ator edita o(s) campo(s) desejado(s) e clica 

em “Salvar alterações” 

O sistema verifica se os campos foram 

preenchidos corretamente 

 Se foram, o sistema salva as informações no 

banco de dados e apresenta uma mensagem 

de sucesso 

Fluxo Alternativo 

Fluxo Alternativo III Desativar processo reprodutivo 

Ações do ator Ações do sistema 

O ator escolhe o tipo de processo reprodutivo 

que deseja no menu “Processos reprodutivos” 

O sistema redireciona o ator para a tela do 

processo reprodutivo 

O ator clica na opção “Desativar” na coluna e 

linha da tabela referente ao item desejado 

O sistema questiona se realmente esta ação 

deseja ser realizada 

O ator confirma a ação O sistema desativa o processo produtivo 

Fluxo de exceção 

 O sistema encontrou algum dado 

inconsistente (faltando ou inválido). O 

sistema exibe uma mensagem 

Regras de Negócios RN14, RN19 e RN21 
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Tabela 12 – Caso de Uso Específico Manter cliente 

Caso de uso Manter cliente 

Ator Administrador e Produtor 

Pré-condições O produtor deve escolher uma fazenda ou 

administrador deve estar logado 

Fluxo Principal 

Ações do ator Ações do sistema 

O ator clica na opção “Cadastrar clientes” no 

menu “Cadastros” 

O sistema redireciona o ator para a tela de 

clientes 

O ator clica na opção “Cadastrar novo 

cliente” 

O sistema exibe a tela com o formulário de 

cadastro 

O ator preenche o formulário com os dados 

solicitados 

O sistema exibe a tela com o formulário de 

cadastro 

O ator clica em “Cadastrar cliente” 
O sistema verifica se os campos foram 

preenchidos corretamente 

 Se foram, o sistema salva as informações no 

banco de dados e apresenta uma mensagem 

de sucesso 

Fluxo Alternativo 

Fluxo Alternativo I Consultar informações do cliente 

Ações do ator Ações do sistema 

O ator clica na opção “Cadastrar clientes” no 

menu “Cadastros” 

O sistema redireciona o ator para a tela de 

clientes 

Ator clica na opção “Visualizar” na coluna e 

linha da tabela referente ao item desejado  

O sistema mostra um modal com as 

informações cadastradas 

Fluxo Alternativo 

Fluxo Alternativo II Alterar informações do cliente 

Ações do ator Ações do sistema 

O ator clica na opção “Cadastrar clientes” no 

menu “Cadastros” 

O sistema redireciona o ator para a tela de 

clientes 
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O ator clica na opção “Editar” na coluna e 

linha da tabela referente ao item desejado 

O sistema exibe um modal com um 

formulário já preenchido com as informações 

do cliente 

O ator edita o(s) campo(s) desejado(s) e clica 

em “Salvar alterações” 

O sistema verifica se os campos foram 

preenchidos corretamente 

 Se foram, o sistema salva as informações no 

banco de dados e apresenta uma mensagem 

de sucesso 

Fluxo Alternativo 

Fluxo Alternativo III Desativar cliente 

Ações do ator Ações do sistema 

O ator clica na opção “Cadastrar clientes” no 

menu “Cadastros” 

O sistema redireciona o ator para a tela de 

clientes 

O ator clica na opção “Desativar” na coluna e 

linha da tabela referente ao item desejado 

O sistema questiona se realmente esta ação 

deseja ser realizada 

O ator confirma a ação O sistema desativa o cliente 

Fluxo de exceção 

 O sistema encontrou algum dado 

inconsistente (faltando ou inválido). O 

sistema exibe uma mensagem 

Regras de Negócios RN26 

 

 

Tabela 13 – Caso de Uso Específico Manter catálogo 

Caso de uso Manter catálogo 

Ator Administrador e Produtor 

Pré-condições 

O produtor deve escolher uma fazenda ou 

administrador deve estar logado e o 

fornecedor do catálogo deve estar cadastrado 

com status de ativo 

Fluxo Principal 
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Ações do ator Ações do sistema 

O ator clica na opção “Cadastrar catálogos” 

no menu “Cadastros” 

O sistema redireciona o ator para a tela de 

escolha de catálogos 

O ator escolhe o catálogo 
O sistema redireciona o ator para a tela do 

catálogo 

O ator clica na opção “Cadastrar novo 

produto” 

O sistema exibe a tela com o formulário de 

cadastro 

O ator preenche o formulário com os dados 

solicitados 

 

O ator clica em “Cadastrar produto” 
O sistema verifica se os campos foram 

preenchidos corretamente 

 Se foram, o sistema salva as informações no 

banco de dados e apresenta uma mensagem 

de sucesso 

Fluxo Alternativo 

Fluxo Alternativo I Consultar informações do catálogo 

Ações do ator Ações do sistema 

O ator clica na opção “Cadastrar catálogos” 

no menu “Cadastros” 

O sistema redireciona o ator para a tela de 

escolha de catálogos 

O ator escolhe o catálogo 
O sistema redireciona o ator para a tela do 

catálogo 

Ator clica na opção “Visualizar” na coluna e 

linha da tabela referente ao item desejado  

O sistema mostra um modal com as 

informações cadastradas 

Fluxo Alternativo 

Fluxo Alternativo II Alterar informações do catálogo 

Ações do ator Ações do sistema 

O ator clica na opção “Cadastrar catálogos” 

no menu “Cadastros” 

O sistema redireciona o ator para a tela de 

catálogos 

O ator escolhe o tipo de catálogo 
O sistema redireciona o ator para a tela do 

catálogo 
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O ator clica na opção “Editar” na coluna e 

linha da tabela referente ao item desejado 

O sistema exibe um modal com um 

formulário já preenchido com as informações 

do catálogo 

O ator edita o(s) campo(s) desejado(s) e clica 

em “Salvar alterações” 

O sistema verifica se os campos foram 

preenchidos corretamente 

 Se foram, o sistema salva as informações no 

banco de dados 

 O sistema retornar para a tela de catálogo 

Fluxo Alternativo 

Fluxo Alternativo III Desativar catálogo 

Ações do ator Ações do sistema 

O ator clica na opção “Cadastrar catálogos” 

no menu “Cadastros” 

O sistema redireciona o ator para a tela de 

escolha de catálogos 

O ator escolhe o tipo de catálogo 
O sistema redireciona o ator para a tela do 

catálogo 

O ator clica na opção “Desativar” na coluna e 

linha da tabela referente ao item desejado 

O sistema questiona se realmente esta ação 

deseja ser realizada 

O ator confirma a ação Se sim, o sistema desativa o catálogo 

 O sistema retornar para a tela de catálogos 

Fluxo de exceção 

 O sistema encontrou algum dado 

inconsistente (faltando ou inválido). O 

sistema exibe uma mensagem 

Regras de Negócios RN18 e RN27 

 

 

Tabela 14 – Caso de Uso Específico Manter fazenda 

Caso de uso Manter fazenda 

Ator Administrador e Produtor 
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Pré-condições 
O produtor deve escolher uma fazenda ou 

administrador deve estar logado no sistema 

Fluxo Principal 

Ações do ator Ações do sistema 

Caso o produtor acesse o sistema pela 

primeira vez e não tenha nenhuma fazenda 

cadastrada 

O sistema mostra um formulário de cadastro 

de uma fazenda 

O produtor preenche as informações e clica 

em “Cadastrar” 

O sistema salva as informações no banco de 

dados e lista a fazenda cadastrada 

Caso o administrador acesse o sistema e não 

tenha nenhuma fazenda cadastrada, o 

administrador realiza o login e clica na opção 

“Cadastrar fazenda” no menu “Cadastros” 

O sistema redireciona o ator para a tela de 

fazenda 

O ator clica na opção “Cadastrar fazenda” 
O sistema exibe a tela com o formulário de 

cadastro 

O ator preenche o formulário com os dados 

solicitados 

 

O ator clica em “Cadastrar fazenda” 
O sistema verifica se os campos foram 

preenchidos corretamente 

 Se foram, o sistema salva as informações no 

banco de dados e apresenta uma mensagem 

de sucesso 

Fluxo Alternativo 

Fluxo Alternativo I Consultar informações da fazenda 

Ações do ator Ações do sistema 

 O ator clica no menu “Perfil” 
O sistema redireciona para a página do perfil 

com as informações da fazenda 

Fluxo Alternativo 

Fluxo Alternativo II Alterar informações da fazenda 

Ações do ator Ações do sistema 

O ator clica no menu “Perfil” 
O sistema redireciona o ator para a tela do 

perfil 
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O ator edita o(s) campo(s) desejado(s) e clica 

em “Salvar alterações” 

O sistema verifica se os campos foram 

preenchidos corretamente 

 Se foram, o sistema salva as informações no 

banco de dados 

Fluxo de exceção 

 O sistema encontrou algum dado 

inconsistente (faltando ou inválido). O 

sistema exibe uma mensagem 

Regras de Negócios RN01 

 

 

Tabela 15 – Caso de Uso Específico Manter área 

Caso de uso Manter área 

Ator Administrador e Produtor 

Pré-condições 
O produtor deve escolher uma fazenda ou 

administrador deve estar logado no sistema 

Fluxo Principal 

Ações do ator Ações do sistema 

O ator clica na opção “Cadastrar área” no 

menu “Cadastros” 

O sistema exibe um modal com o formulário 

de cadastro 

O ator preenche o formulário com os dados 

solicitados 

 

O ator clica em “Cadastrar área” 
O sistema verifica se os campos foram 

preenchidos corretamente 

 Se foram, o sistema salva as informações no 

banco de dados e apresenta uma mensagem 

de sucesso 

Fluxo Alternativo 

Fluxo Alternativo I Consultar informações da área 

Ações do ator Ações do sistema 
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O ator clica no menu “Perfil” 
O sistema redireciona o ator para a tela de 

perfil com os dados da área 

Fluxo Alternativo 

Fluxo Alternativo II Alterar informações da área 

Ações do ator Ações do sistema 

O ator clica no menu “Perfil” 
O sistema redireciona o ator para a tela de 

perfil com os dados da área 

O ator edita o(s) campo(s) desejado(s) e clica 

em “Salvar alterações” 

O sistema verifica se os campos foram 

preenchidos corretamente 

 Se foram, o sistema salva as informações no 

banco de dados e apresenta uma mensagem 

de sucesso 

Fluxo de exceção 

 O sistema encontrou algum dado 

inconsistente (faltando ou inválido). O 

sistema exibe uma mensagem 

Regras de Negócios RN22 

 

 

Tabela 16 – Caso de Uso Específico Manter baixas 

Caso de uso Manter baixas 

Ator Administrador e Produtor 

Pré-condições 

O produtor deve escolher uma fazenda ou 

administrador deverá estar logado no sistema 

e deve haver pelo menos um animal 

cadastrado com status de ativo  

Fluxo Principal 

Ações do ator Ações do sistema 

O ator clica na opção “Cadastrar baixas” no 

menu “Cadastros” 

O sistema redireciona o ator para a tela de 

baixas 
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O ator clica na opção “Cadastrar nova baixa” 
O sistema exibe a tela com o formulário de 

cadastro 

O ator preenche o formulário com os dados 

solicitados 

 

O ator clica em “Cadastrar baixa” 
O sistema verifica se os campos foram 

preenchidos corretamente 

 Se foram, o sistema salva as informações no 

banco de dados e apresenta uma mensagem 

de sucesso 

Fluxo Alternativo 

Fluxo Alternativo I Consultar informações das baixas 

Ações do ator Ações do sistema 

O ator clica na opção “Cadastrar baixas” no 

menu “Cadastros” 

O sistema redireciona o ator para a tela de 

baixas 

Ator clica na opção “Visualizar” na coluna e 

linha da tabela referente ao item desejado  

O sistema mostra um modal com as 

informações cadastradas 

Fluxo Alternativo 

Fluxo Alternativo II Alterar informações da baixa 

Ações do ator Ações do sistema 

O ator clica na opção “Cadastrar baixas” no 

menu “Cadastros” 

O sistema redireciona o ator para a tela de 

baixas 

O ator clica na opção “Editar” na coluna e 

linha da tabela referente ao item desejado 

O sistema exibe um modal com um 

formulário já preenchido com as informações 

da baixa 

O ator edita o(s) campo(s) desejado(s) e clica 

em “Salvar alterações” 

O sistema verifica se os campos foram 

preenchidos corretamente 

 Se foram, o sistema salva as informações no 

banco de dados e apresenta uma mensagem 

de sucesso 
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Fluxo de exceção 

 O sistema encontrou algum dado 

inconsistente (faltando ou inválido). O 

sistema exibe uma mensagem 

Regras de Negócios RN09 e RN10 

 

 

Tabela 17 – Caso de Uso Específico Manter funcionário 

Caso de uso Manter funcionário 

Ator Administrador e Produtor 

Pré-condições 
O produtor deve escolher uma fazenda ou 

administrador deve estar logado no sistema 

Fluxo Principal 

Ações do ator Ações do sistema 

O ator clica na opção “Cadastrar 

funcionários” no menu “Cadastros” 

O sistema redireciona o ator para a tela de 

funcionários 

O ator clica na opção “Cadastrar novo 

funcionário” 

O sistema exibe a tela com o formulário de 

cadastro 

O ator preenche o formulário com os dados 

solicitados 

 

O ator clica em “Cadastrar funcionário” 
O sistema verifica se os campos foram 

preenchidos corretamente 

 Se foram, o sistema salva as informações no 

banco de dados e apresenta uma mensagem 

de sucesso 

Fluxo Alternativo 

Fluxo Alternativo I Consultar informações de funcionários 

Ações do ator Ações do sistema 

O ator clica na opção “Cadastrar 

funcionários” no menu “Cadastros” 

O sistema redireciona o ator para a tela de 

funcionários 
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Ator clica na opção “Visualizar” na coluna e 

linha da tabela referente ao item desejado  

O sistema mostra um modal com as 

informações cadastradas 

Fluxo Alternativo 

Fluxo Alternativo II Alterar informações de funcionários 

Ações do ator Ações do sistema 

O ator clica na opção “Cadastrar 

funcionários” no menu “Cadastros” 

O sistema redireciona o ator para a tela de 

funcionários 

O ator clica na opção “Editar” na coluna e 

linha da tabela referente ao item desejado 

O sistema exibe um modal com um 

formulário já preenchido com as informações 

do funcionário 

O ator edita o(s) campo(s) desejado(s) e clica 

em “Salvar alterações” 

O sistema verifica se os campos foram 

preenchidos corretamente 

 Se foram, o sistema salva as informações no 

banco de dados e apresenta uma mensagem 

de sucesso 

Fluxo Alternativo 

Fluxo Alternativo III Desativar funcionários 

Ações do ator Ações do sistema 

O ator clica na opção “Cadastrar 

funcionários” no menu “Cadastros” 

O sistema redireciona o ator para a tela de 

funcionários 

O ator clica na opção “Desativar” na coluna e 

linha da tabela referente ao item desejado 

O sistema questiona se realmente esta ação 

deseja ser realizada 

O ator confirma a ação O sistema desativa o funcionário 

 O sistema retornar para a tela de funcionários 

Fluxo de exceção 

 O sistema encontrou algum dado 

inconsistente (faltando ou inválido). O 

sistema exibe uma mensagem 

Regras de Negócios RN06 
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Tabela 18 – Caso de Uso Específico Manter fluxo de caixa 

Caso de uso Manter fluxo de caixa 

Ator Administrador e Produtor 

Pré-condições 
O produtor deve escolher uma fazenda ou 

administrador deve estar logado no sistema 

Fluxo Principal 

Ações do ator Ações do sistema 

O ator clica no menu “Financeiro” 
O sistema redireciona o ator para a tela 

apresentando as informações de fluxo de 

caixa 

O ator clica na opção “Registrar nova receita” 

ou “Registrar nova despesa” 

O sistema exibe a tela com o formulário de 

cadastro de uma nova entrada ou nova saída 

O ator preenche o formulário com os dados 

solicitados 

 

O ator clica em “Salvar” 
O sistema verifica se os campos foram 

preenchidos corretamente 

 Se foram, o sistema salva as informações no 

banco de dados e apresenta uma mensagem 

de sucesso 

Fluxo Principal 

Fluxo Alternativo I Consultar informações do fluxo de caixa 

Ações do ator Ações do sistema 

O ator clica no menu “Financeiro” 
O sistema redireciona o ator para a tela de 

apresentação das informações de fluxo de 

caixa 

O ator seleciona o mês e ano que deseja 

visualizar os movimentos do caixa e clica no 

em “Pesquisar”  

O sistema atualiza as informações da tela 

mostrada inicialmente, com os dados do mês 

e ano selecionados 

Fluxo Alternativo 

Fluxo Alternativo II Alterar informações do fluxo de caixa 
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Ações do ator Ações do sistema 

O ator clica no menu “Financeiro” 
O sistema redireciona o ator para a tela 

apresentando as informações de fluxo de 

caixa 

O ator clica na opção “Editar” na coluna e 

linha da tabela referente ao item desejado 

O sistema exibe um modal com um 

formulário já preenchido com as informações 

da movimentação selecionada 

O ator edita o(s) campo(s) desejado(s) e clica 

em “Salvar alterações” 

O sistema verifica se os campos foram 

preenchidos corretamente 

 Se foram, o sistema salva as informações no 

banco de dados e apresenta uma mensagem 

de sucesso 

Fluxo de exceção 

 O sistema encontrou algum dado 

inconsistente (faltando ou inválido). O 

sistema exibe uma mensagem 

Regras de Negócios RN04 e RN11 

 

 

Tabela 19 – Caso de Uso Específico Manter fornecedor 

Caso de uso Manter fornecedor 

Ator Administrador e Produtor 

Pré-condições 
O produtor deve escolher uma fazenda ou 

administrador deve estar logado no sistema 

Fluxo Principal 

Ações do ator Ações do sistema 

O ator clica na opção “Cadastrar 

fornecedores” no menu “Cadastros” 

O sistema redireciona o ator para a tela de 

fornecedores 

O ator clica na opção “Cadastrar novo 

fornecedor” 

O sistema exibe a tela com o formulário de 

cadastro 
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O ator preenche o formulário com os dados 

solicitados 

 

O ator clica em “Cadastrar fornecedor” 
O sistema verifica se os campos foram 

preenchidos corretamente 

 Se foram, o sistema salva as informações no 

banco de dados e apresenta uma mensagem 

de sucesso 

Fluxo Alternativo 

Fluxo Alternativo I Consultar informações do fornecedor 

Ações do ator Ações do sistema 

O ator clica na opção “Cadastrar 

fornecedores” no menu “Cadastros” 

O sistema redireciona o ator para a tela de 

fornecedores 

Ator clica na opção “Visualizar” na coluna e 

linha da tabela referente ao item desejado  

O sistema mostra um modal com as 

informações cadastradas 

Fluxo Alternativo 

Fluxo Alternativo II Alterar informações do fornecedor 

Ações do ator Ações do sistema 

O ator clica na opção “Cadastrar 

fornecedores” no menu “Cadastros” 

O sistema redireciona o ator para a tela de 

fornecedores 

O ator clica na opção “Editar” na coluna e 

linha da tabela referente ao item desejado 

O sistema exibe um modal com um 

formulário já preenchido com as informações 

do fornecedor 

O ator edita o(s) campo(s) desejado(s) e clica 

em “Salvar alterações” 

O sistema verifica se os campos foram 

preenchidos corretamente 

 Se foram, o sistema salva as informações no 

banco de dados e apresenta uma mensagem 

de sucesso 

Fluxo Alternativo 

Fluxo Alternativo III Desativar fornecedor 

Ações do ator Ações do sistema 

O ator clica na opção “Cadastrar 

fornecedores” no menu “Cadastros” 

O sistema redireciona o ator para a tela de 

fornecedores 
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O ator clica na opção “Desativar” na coluna e 

linha da tabela referente ao item desejado 

O sistema questiona se realmente esta ação 

deseja ser realizada 

O ator confirma a ação O sistema desativa o fornecedor 

Fluxo de exceção 

 O sistema encontrou algum dado 

inconsistente (faltando ou inválido). O 

sistema exibe uma mensagem 

Regras de Negócios RN12 

 

 

Tabela 20 – Caso de Uso Específico Gerar relatório 

Caso de uso Manter relatório 

Ator Administrador e Produtor 

Pré-condições 
O produtor deve escolher uma fazenda ou 

administrador deve estar logado e o sistema 

deve ser alimentado sempre que possível 

Fluxo Principal 

Ações do ator Ações do sistema 

O ator escolhe o tipo de relatório que deseja 

no menu “Relatórios” 

O sistema redireciona o ator para a tela em 

PDF com as informações trazidas do banco 

de dados referente ao tipo de relatório 

escolhido 

Fluxo de exceção 

 O sistema encontrou algum dado 

inconsistente (faltando ou inválido). O 

sistema exibe uma mensagem 

Regras de Negócios RN11 
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Tabela 21 – Caso de Uso Específico Manter produtor 

Caso de uso Manter produtor 

Ator Produtor 

Pré-condições O produtor deve escolher uma fazenda 

Fluxo Principal 

Ações do ator Ações do sistema 

O ator clica no menu “Perfil” O sistema redireciona para a tela do perfil 

O ator preenche as informações no formulário 

e clica em “Cadastrar produtor” 

O sistema verifica se os campos foram 

preenchidos corretamente 

 Se foram, o sistema salva as informações no 

banco de dados e apresenta uma mensagem 

de sucesso 

Fluxo Alternativo 

Fluxo Alternativo I Consultar informações do produtor 

Ações do ator Ações do sistema 

 O ator clica no menu “Perfil” 
O sistema redireciona para a página do perfil 

com as informações do produtor 

Fluxo Alternativo 

Fluxo Alternativo II Alterar informações do produtor 

Ações do ator Ações do sistema 

O ator clica no menu “Perfil” O sistema redireciona para a tela do perfil 

O ator edita o(s) campo(s) desejado(s) e clica 

em “Salvar alterações” 

O sistema verifica se os campos foram 

preenchidos corretamente 

 Se foram, o sistema salva as informações no 

banco de dados 

Fluxo de exceção 
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 O sistema encontrou algum dado 

inconsistente (faltando ou inválido). O 

sistema exibe uma mensagem 

Regras de Negócios RN02 

 

5.6 Descrição da interface com o usuário 

Abaixo seguem as imagens das principais telas do sistema, tais como, tela principal, 

cadastro de animais, de peso corporal, de parição, de cobertura, entre outras. 

 

Tela inicial 

A Figura 11 apresenta a tela inicial do sistema. 

 

Figura 11 – Tela inicial 

 

Tela cadastro de animais 

A Figura 12 apresenta a tela para cadastro de animais. 
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Figura 12 – Tela cadastro de animais 

 

Tela cadastro de animais com pesquisa realizada 

A Figura 13 apresenta a tela para cadastro de animais com uma pesquisa de um 

animal feita pela sua identificação. 

 

Figura 13 – Tela cadastro de animais com pesquisa realizada 

 

Tela cadastrar peso corporal 

A Figura 14 apresenta a tela para cadastro de peso corporal do animal. 
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Figura 14 – Tela cadastro de peso corporal 

 

Tela cadastro de parição 

A Figura 15 apresenta a tela para cadastro de parições dos animais. 

 

Figura 15 – Tela cadastro de parições 

 

Tela cadastro de monta natural 

A Figura 16 apresenta a tela para cadastro de monta natural. 
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Figura 16 – Tela cadastro de monta natural  

 

Tela cadastro de inseminação artificial 

A Figura 17 apresenta a tela para cadastro de inseminação artificial. 

 

Figura 17 – Tela cadastro de inseminação artificial  

 

Tela para gerar relatórios 

A Figura 18 apresenta a tela responsável por gerar os relatórios do sistema 
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Figura 18 – Tela para gerar relatórios  
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5.7 Diagramas de classes 

 

Figura 19 – Diagrama de Classes 
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5.8 Arquitetura do Sistema 

O MVC é uma sigla derivada de Model (Modelo), View (Visão) e Controller 

(Controle). O uso dessa arquitetura auxilia na troca de informações entre o usuário e a 

aplicação, um dos fatores da utilização do MVC é a organização de código que essa 

arquitetura proporciona. 

O Model tem a responsabilidade de administrar e regular a forma como as informações 

se precedem, por meio das funções e regras de negócio. O Controller Tem a responsabilidade 

de intervir entre a camada View e Model, validando as informações antes de serem repassadas 

ao Model. E por final a View, que recebe as informações do Controller e apresenta ao usuário 

(ZUCHER, 2020). 

 

Figura 20 - Arquitetura do sistema 
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5.9 Diagrama de Entidades-Relacionamento 

 

Figura 21 – Diagrama de Entidades-Relacionamento 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nos últimos anos o agronegócio teve um grande salto no seu crescimento, pois 

atualmente, dispomos de uma agricultura aperfeiçoada às regiões tropicais do Brasil. O 

agronegócio também vem tendo reconhecimento na economia brasileira, com R$ 1,11 trilhão 

em exportações. 

O acesso à Internet nas zonas rurais é um grande desafio, por questões de localidade 

ou econômicas. Em 2017, das 5,07 milhões de propriedades ruais presentes no Brasil, 71,8% 

não tinham o acesso à Internet em suas propriedades, com isso motivou-se a criação desse 

trabalho. 

O objetivo geral desse projeto foi desenvolver um sistema offline que contribuísse para 

a gestão de pequenas propriedades rurais de Iporá e região, com ênfase na bovinocultura de 

leite, onde os objetivos do projeto foram atingidos, resultando em um sistema que poderá 

auxiliar os pequenos produtores rurais. 

Outros pontos que foram levados em consideração no decorrer do desenvolvimento do 

sistema, foram as cores do sistema, que foi representado em quase todo pela cor verde, cor 

essa que de acordo com Zylberglejd (2017), está mais ligada a natureza. Além disso, a cor 

verde simboliza a saúde e tranquilidade. Outro ponto importante foi a escolha de uma 

linguagem simples para o sistema, além da criação de simples interfaces. 

Uma das maiores dificuldades encontradas no processo de criação desse foi trabalho 

foi o framework Laravel, pois o mesmo não é nos apresentado durante o curso. 

Como trabalhos futuros, propõe-se a aplicação de testes de usuário, para manutenção 

corretiva e perfectiva do sistema; assim como a migração do sistema para uma versão online, 

pois, com o avanço da tecnologia e a chegada da Internet nas pequenas propriedades rurais 

com o sistema oferecerá a possibilidade de atualizações de catálogos, bem como do próprio 

sistema.  
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ANEXO I – Manual de instalação 

1. Entre no site do Apache para fazer o download do servidor local, 

https://www.apachefriends.org/pt_br/download.html e aperte no botão em azul, como 

apresentado na imagem abaixo. 

 

 

2. Clique no instalador do Xampp, após feito o download. 
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3. Clique no botão “Next”. 

 

 

4. Clique no botão “Next”. 
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5. Clique no botão “Next”. 

 

 

6. Selecione o idioma que deseja, e pressione o botão “Next”. 
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7. Clique no botão “Next”. 

 

 

8. Clique no botão “Next”. 
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9 Aguarde a instalação ficar completa. 

 

 

10 Clique em permitir acesso. 
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11 Para finalizar a instalação, pressione o botão “Finish”. 

 

 

12 Para abrir o Xampp, pressione no ícone do Xampp que será criado no seu Desktop 

após o processo de instalação. 

 

 

13 Após abrir o Xampp, para iniciar o servidor local PHP, juntamente com o banco de 

dados MYSQL, pressione os botões destacados como na imagem abaixo. 
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14 Clique em “Permitir acesso”. 

 

 

15 Copie a pasta do sistema disponibilizada no pendrive, e cole no seu computador em 

C:\xampp\htdocs. 

 

16 Por fim para acessar o sistema, copie e cole o seguinte link na barra de endereços do 

seu navegador preferido http://localhost/TCC/public/produtor . 
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