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RESUMO 

 

 

Atualmente, grande parte das fazendas é administrada sem nenhuma ferramenta para auxiliar 

no trabalho diário. Este projeto tem como objetivo oferecer ao produtor rural uma ferramenta 

que colabore nas tomadas de decisões em sua propriedade. Para realização deste projeto, foi 

realizado um estudo sobre a necessidade em gerenciar o gado leiteiro em uma propriedade. 

Com isso, tornou-se viável o desenvolvimento de um software de gerenciamento de gado 

leiteiro, que facilitará o trabalho do produtor rural, e que auxiliasse em sua propriedade. Há 

existência de ferramentas, no mercado para administração de uma fazenda, porém pouco 

conhecidas e de difícil acesso para a região do município de São João Evangelista, que será o 

centro do estudo. Nesta região, as fazendas são administradas por pessoas que possuem pouca 

escolaridade e até sem acesso a um computador, o que está fazendo que o seu lucro fique 

estagnado, ou até mesmo em declive. Para mudar a situação desse produtor, o software 

desenvolvido mostrará o que está atrapalhando sua fazenda, e atualizando-o com frequência 

poderá reverter a situação negativa de sua propriedade. Muito dos trabalhos nessa área, são 

feitos de forma manual ou em planilhas eletrônicas, o que pode ser um pouco complexo, e o 

software, é de fácil entendimento e uso, para que o produtor rural não tenha problema e nem 

dificuldade em utilizá-lo. No projeto, será possível acompanhar todo o processo de 

desenvolvimento do software, desde, da justificativa do seu desenvolvimento, as etapas, as 

dificuldades encontradas, as ferramentas e métodos utilizados. Com esse software, o produtor 

rural poderá acompanhar o ciclo reprodutivo do rebanho de sua fazenda, facilitando no 

acompanhamento desde a prenhes da vaca até o seu período seco. 

 

 

Palavras-chave: Gado leiteiro. Ciclo reprodutivo. Fazenda. Gerenciamento. Software. 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Currently, most of the farms are administered without any tools to assist in daily work. This 

project aims to offer the farmers a tool to collaborate in decision-making on their property. To 

carry out this project, a study was made on the need to manage dairy cattle on a property. 

Thus, it has become viable to develop a dairy management software, which will facilitate the 

work of farmers, and that would help their property. There are tools on the market for the 

management of a farm; however, they are not known and are difficult to access for the region 

of the city of São João Evangelista, which will be the center of the study. In this region, most 

farms are ran by people who have little education and even lack the accessibility of a 

computer, which is making their profits stagnant, or even going downhill. To change the state 

of these producers, the software, which we developed, will show what is hindering their farm, 

and updating it often can reverse the negative situation of their property. Much of the work in 

this area, are made by hand or in spreadsheets, which can be a bit complex, and the software 

is easy to understand and use, so that the farmer has no problem nor difficulty in using it. In 

the project, you can monitor the entire software development process, from, the justification 

of its development, the steps, the difficulties encountered and the tools and methods used. 

With this software, the farmer can follow the reproductive cycle of the flock on his farm, 

facilitating the monitoring of a pregnant cow to its dry season. 

 

 

Keywords: Dairy cattle. Reproductive cycle. Farm. Management. Software. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A globalização da economia fez com que a tecnologia extravasasse para o setor 

industrial tornando o processo de informação expressivo e decisivo também no setor 

agropecuário, aumentando a produtividade e a lucratividade com garantia de qualidade dos 

produtos.  

A tecnologia auxilia os produtores rurais na tomada de decisões e aos órgãos 

governamentais na definição de políticas para o agronegócio. No Brasil especificamente, os 

investimentos tecnológicos fazem com que o setor agrícola se destaque no cenário nacional e 

mundial, onde vale ressaltar que a preocupação com a sustentabilidade e a conservação 

ambiental também representam um grande desafio da atualidade, exigindo diferentes níveis de 

informação e conhecimento para a tomada de decisões (CONAB, 2005). 

O ritmo da expansão das inovações tecnológicas tem sido intenso. A previsão é que 

cada vez mais empresas adotem processos modernos de produção e gestão. Portanto, a 

qualificação profissional via educação, passa a ser exigência do mercado global, mais do que 

necessidade. Geração e difusão contínua de conhecimentos científicos e tecnológicos são, 

também, desafios das instituições de ensino que, respeitando as características e vocações 

regionais, tenham a visão clara do seu papel na sociedade moderna (LÉVY, 1990).  

O Instituto Federal de Minas Gerais - campus São João Evangelista (IFMG–SJE), tem 

como um de seus objetivos, desenvolver o potencial social e econômico da região na qual se 

insere. A economia do município de São João Evangelista gira em torno da agropecuária, 

produzindo milho, feijão, leite e seus derivados, além do gado de corte. Atualmente, a maioria 

dos processos é feita manualmente, ao levar a tecnologia para o setor agropecuário trará 

melhorias para o setor agrário da cidade, tornando o processo de informação expressivo e 

decisivo, aumentando a produtividade e a lucratividade, com garantia de qualidade dos 

produtos (IBGE, 2012). 

Atualmente a existência de ferramentas focadas no controle de reprodução de bovinos 

de leite é escassa, sendo que os poucos softwares existentes no mercado limitam-se a 

planilhas elaboradas com o software Microsoft Office Excel®, compostas por fórmulas e 

conhecimentos técnicos (EMBRAPA, 2010). 

O presente projeto tem como objetivo geral, oferecer ao produtor rural e aos técnicos 

de campo um software de qualidade e de baixo custo para a inspeção da reprodução do 

rebanho, capaz de controlar desde o cio da matriz até a recria do bezerro. O Software 
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Integrado de Gerenciamento da Reprodução do Gado Leiteiro (SINGGLE) atende os 

requisitos diagnosticados no projeto e fará uso de métricas
1
 e índices zootécnicos

2
 para o 

auxílio no controle da reprodução, gerando relatórios precisos para informar o produtor rural 

sobre o que acontece com seu rebanho, facilitando sua tomada de decisão. Os índices 

retratarão valores padrão para a análise da eficiência da reprodução e do processo reprodutivo 

como intervalo entre partos, período de gestação, período de produção, primeiro cio, período 

seco ou descanso, entre outros. 

Os objetivos específicos desse projeto são: a) automatizar as informações colhidas no 

campo de pesquisa; b) auxiliar no controle da reprodução; c) economizar no tempo de 

resposta com o software em uso para tomadas de decisão.  

O software desenvolvido é acoplado a uma base de dados alimentada com informações 

conhecidas a respeito da reprodução de bovinos, contemplando as diversas raças presentes na 

microrregião de Guanhães, onde a cidade de São João Evangelista está situada. Dessa forma, 

é possível comparar os dados de cada animal com o padrão de sua raça, efetuando um 

diagnóstico rápido e confiável para o produtor. Estes dados são apresentados ao usuário em 

forma de gráfico de barra
3
, assim o criador poderá obter informações a respeito do 

desempenho reprodutivo do seu rebanho, e comparando com os dados pré-estabelecidos, 

poderá identificar quais os problemas que estão interferindo na reprodução do rebanho. 

Há desenvolvida uma versão manual do sistema de controle reprodutivo conhecido 

como Roda das Vacas
4
, um sistema fácil e eficiente para uso em fazendas de todos os portes. 

O dispositivo é dividido em quatro cores que representam os estágios da reprodução, como é 

demonstrado na Figura 1:  

 A lactação, período de amamentação do bezerro;  

 o período seco, repouso e recuperação da glândula mamária, onde a matriz é 

preparada para uma nova parição;  

 paridas ou vazias, momento em que a vaca já se separou do bezerro ou não 

consegue pegar cria;  

                                                 
1
 Conjunto de atributos, previamente documentados e conhecidos do ciclo de desenvolvimento de software. 

2
 Padrões de desenvolvimento e/ou produção de um rebanho. 

3
  É um gráfico com barras retangulares e comprimento proporcional aos valores que ele representa. As barras 

podem ser desenhadas verticalmente ou horizontalmente. 
4
 Ferramenta impressa de controle de todo o período reprodutivo e de lactação do rebanho. 
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 inseminadas ou monta natural, quando a vaca emprenhou em forma de 

inseminação
5
 ou coberta pelo boi.  

 

Figura 1 - Roda das Vacas 

 

FONTE: Via Verde, 2010 

 

No software, o produtor não vê o ciclo dos animais em formato de uma roda, ele é 

apresentado na formato de uma linha do tempo, o que facilitará a visualização do produtor 

rural. O resultado desse controle é obtido de forma eficiente e dinâmica para o usuário do 

software, comparado ao usuário do sistema impresso. 

O sistema de controle reprodutivo conhecido como Roda das Vacas, visa auxiliar o 

proprietário rural no controle da reprodução de vacas de leite. É um instrumento simples, fácil 

                                                 
5
 Técnica de reprodução medicamente assistida que consiste na deposição mecânica do sêmen no aparelho 

genital da fêmea. 
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de trabalhar e de visualização imediata. Essa roda é móvel e gira diariamente em sentido 

horário e o gerente da fazenda ou o responsável executa o giro como se fosse um calendário. 

No centro da roda estão os meses do ano e em cada faixa da roda temos os dias 

correspondentes a cada mês. 

A data inicial da roda é a data de parição demarcada no ponto do extremo inferior do 

quadro. Na parte externa do quadro, estão as várias fases reprodutivas do animal, iniciado 

pelos primeiros cios depois da parição. O ideal é que todos os animais cheguem ao final de 

oitenta e quatro dias depois da parição inseminadas ou cobertas. A primeira parte da roda 

refere-se às vacas paridas e possui uma faixa na cor vermelha em sua borda, a faixa na cor 

amarela corresponde ao período de pós-cobertura, onde os animais já estão inseminados ou 

cobertos. Após vinte e um dias, é possível que o animal retorne ao cio, fazendo com que este 

animal volte à faixa vermelha e uma nova tentativa de cobertura será feita. Após quarenta 

dias, vem o para o período de palpação (diagnostico de gestação)
6
. Posteriormente, o animal 

entra na faixa na cor azul que é a fase no qual os animais já estão prenhes
7
 e em lactação

8
 e ao 

término dessa fase, temos o início da faixa na cor verde que corresponde a um período de 60 

dias antes do parto, onde estão alocados os animais secos. Essa fase é importante para que se 

tenha um tempo de espera até o parto (VIA VERDE, 2010). 

Quando chega o período do parto, o animal que possuía uma marcação de cor verde no 

quadro, passa a ter uma marcação de cor vermelha, indicando que esse animal entrou na faixa 

na cor vermelha da roda. A roda estará sempre girando, dia após dia, e ao chegar à primeira 

marcação, que é de vinte e um dias após o parto, um animal normal sairá no primeiro cio
9
 

exatamente nesta primeira marcação. Além da marcação do primeiro cio, dentro da faixa na 

cor vermelha, temos também as marcações de segundo e terceiro cios, quarenta e dois e 

sessenta e três dias após o parto, respectivamente. Cabe ao gerente ou responsável, escolher 

em qual destas marcações será feita a inseminação do animal (VIA VERDE, 2010). 

Logo após a inseminação do animal, sua marcação que era de cor vermelha, passa a 

ser de cor amarela e claramente passará da faixa na cor vermelha para a faixa na cor amarela. 

A partir desse ponto, cabe ao responsável pela fazenda monitorar o animal e verificar se o 

mesmo voltará ao cio, e caso volte, é feita nova tentativa de inseminação e então, o animal 

retorna para o primeiro dia da faixa na cor amarela (VIA VERDE, 2010). 

                                                 
6
 Palpação retal, ultrassom, entre outros métodos. 

7
 Termo usado quando a vaca está grávida. 

8
 Ação ou efeito de lactar, amamentação. Elaboração, secreção ou excreção de leite. 

9
 Estado em que ficam as fêmeas quando estão na época fértil; 
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Quarenta dias após a inseminação temos o período de palpação, que será onde teremos 

certeza se o animal está mesmo prenhe. Caso a prenha seja detectada, a marcação que estava 

em amarelo passar ser de cor azul, mas não passará para a faixa azul imediatamente, a roda 

continuará girando até que se chegue à faixa verde demarcada no quadro, que corresponde a 

sessenta dias antes do parto. Alcançado esse ponto, será alterada a marcação de cores mais 

uma vez. A marcação de cor azul passará a ser de cor verde e o animal entrará em período 

seco. O ciclo continuará até que o animal entre na faixa na cor vermelha do quadro e dê a luz, 

recomeçando o ciclo (VIA VERDE, 2010). 

Ao utilizar as cores na borda da ferramenta, tem-se uma fácil identificação sobre 

problemas que podem estar afetando os animais do rebanho, por exemplo, um animal de cor 

vermelha que está girando dentro da cor amarela. Pode-se afirmar, então que este animal foi 

inseminado, mas não ficou prenha ainda. O mesmo acontece quando um animal dentro da 

faixa azul, marcado com a cor azul, mas não está mais em período de lactação. Pode-se então 

chegar à conclusão que este animal possui baixa persistência na lactação. Utilizando desses 

dados o responsável pelo rebanho poderá procurar então formas de resolver os problemas 

enfrentados por tais animais (VIA VERDE, 2010). 

Com as características da Roda das Vascas, o sistema desenvolvido se utilizou do 

auxílio da ferramenta Microsoft Visual Studio 2010
®
, que provém uma interface segura para 

softwares na linguagem C# (sharp)
10

 e a sua base de dados foi desenvolvida através do 

MySQL
11

 (Structure Query Language – Linguagem de Consulta Estruturada) e administrada 

através do Vertrigo
12

, um sistema de gerenciamento de banco de dados MySQL. 

A escolha da linguagem de programação C# para o projeto foi feita por esta oferecer 

diversas vantagens em relação às demais linguagens de programação, tais como, a facilidade 

de desenvolvimento de aplicações do porte do sistema desenvolvido. Destaca-se também, a 

destreza de implementação de interfaces gráficas através da ferramenta Microsoft Visual 

Studio 2010
®.

 

 Com a utilização do software, o produtor rural terá um retorno viável para sua 

propriedade, diminuindo custos de produção, por meio da diminuição dos dias em aberto, 

aumentando a qualidade e o controle do processo, com isso, facilitando o trabalho. 

                                                 
10

 É uma linguagem de programação orientada a objetos, fortemente tipada, desenvolvida pela Microsoft como 

parte da plataforma .NET. A sua sintaxe orientada a objetos foi baseada no C++ mas inclui muitas influências de 

outras linguagens de programação. 
11

 Sistema gerenciador de banco de dados relacional de código aberto. O serviço utiliza a linguagem SQL, que é 

a linguagem mais popular para inserir, acessar e gerenciar o conteúdo armazenado num banco de dados. 
12

 É um pacote que reúne algumas ferramentas necessárias para o funcionamento de um servidor Web. 



 

19 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A gestão de grandes quantidades de informações torna-se uma tarefa difícil quando 

executada de forma rudimentar. De acordo com uma pesquisa realizada pelo site MilkPoint, 

especializado em agropecuária leiteira, 78% dos produtores apontam o aspecto gerencial 

como maior limitante à produção (MILKPOINT, 2010). 

Apesar de no Brasil existirem sistemas capazes de realizar registros zootécnicos, ainda 

não há um que seja capaz de realizar a mesma tarefa em âmbito nacional, gerenciando e 

disponibilizando as informações de forma padronizada. “Devido à competitividade e o 

desenvolvimento da atividade leiteira, a necessidade do uso de um sistema para gerenciar as 

informações dos rebanhos leiteiros vem se tornando essencial” (LIMA, et al., 2007). 

Com a grande produção de leite na região em que a cidade de São João Evangelista 

está integrada, observa-se uma necessidade de aumentar a eficiência na produção e 

reprodução do rebanho leiteiro. 

Não basta ter um grande volume de informações, se essas não são válidas e coerentes 

para produzir conhecimento. A procura pela qualidade e pela dinamicidade em apresentar 

novas formas de resolução de problemas é intensa nos dias atuais (EMBRAPA, 2010). Por 

essas razões, a Tecnologia de Informação (TI) vem ganhando importância como um 

instrumento na geração de conhecimento e no auxílio à tomada de decisão.  

 

2.1 REPRODUÇÃO BOVINA 

 

Para o melhor desempenho na produção e reprodução do gado, há condições que 

precisam estar favoráveis, como por exemplo, a alimentação, situação sanitária, saúde do 

gado, peso, aptidão para se reproduzir entre outras (EMBRAPA, 2010). 

 

A produção de leite, principal fonte de renda da pecuária leiteira, está vinculada à 

parição. Tendo-se como objetivo primordial, alcançar a máxima produção de leite 

por dia de vida da vaca, a um mínimo custo alimentar, pressupõe-se que as vacas 

devam parir a intervalos regulares, devendo, portanto serem inseminadas e 

tornarem-se gestantes dentro de um período restrito de tempo. Caso a concepção 

seja atrasada, a ineficiência reprodutiva pode levar à ineficiência na produção de 

leite, comprometendo economicamente a atividade. Assim, torna-se de vital 

importância à profunda e contínua avaliação e controle da eficiência reprodutiva nos 

rebanhos leiteiros (MOTA, 2006). 
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Para alcançar um desempenho reprodutivo ótimo do rebanho é necessário extrair a 

máxima performance de cada fêmea. Para que isso seja possível, é essencial que cada animal 

tenha um parto a cada doze ou treze meses, com o primeiro parto aos vinte e quatro meses de 

idade. O alcance destes objetivos depende da detecção do cio, começando por volta de 

quarenta dias após o parto, e os animais sendo inseminados natural ou artificialmente para 

conceberem em média entre oitenta e cinco e cento e quinze dias após o parto (MOTA, 2006). 

 

2.2 CONTROLE REPRODUTIVO 

 

Todos os métodos farmacológicos de controle reprodutivo devem ser considerados 

como ferramentas úteis, cujo principal objetivo é aumentar a eficiência reprodutiva nos 

rebanhos, melhorar a organização da reprodução ou corrigir alguma deficiência 

organizacional. Em alguns casos, os sistemas de manipulação do estro
13

 podem ser usados 

como tratamento para certos transtornos reprodutivos, tais como “cio silencioso” ou doença 

cística ovariana. 

 

2.2.1 Controle Reprodutivo: Roda das Vacas 

 

Neste estudo, é abordado um método de controle reprodutivo, conhecido Roda das 

Vacas. Tal método, consiste em agrupar por cores e datas todas as fêmeas de uma propriedade 

rural, e assim conseguir ter um total controle sobre seus ciclos reprodutivos. 

O sistema de controle reprodutivo Roda das Vacas visa auxiliar o proprietário rural no 

controle da reprodução de bovinos de leite. Instrumento simples, fácil de trabalhar e de 

visualização imediata. É uma roda móvel que gira diariamente em sentido horário, o 

responsável pelas vacas vai girando em modo a se assemelhar com um calendário. No centro 

da roda estão todos os meses do ano e em cada faixa da roda os dias correspondentes a cada 

mês. O início da roda é a data de parição demarcada no ponto do extremo inferior do quadro. 

Na parte externa do quadro, temos as quatro fases reprodutivas do animal (VIA VERDE, 

2010). 

                                                 
13

 Conjunto de fenômenos e comportamentos que precedem e acompanham a ovulação nos mamíferos 

de sexo feminino. 
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2.3 TECNOLOGIAS AGRÁRIAS 

 

A introdução de novas tecnologias desencadeou mudanças sociais, como a diminuição 

das desigualdades, a aproximação da tecnologia e o fácil acesso, que afetaram os 

trabalhadores e sua organização, onde repercutiram nos processos de trabalho, na qualificação 

de sua força, nas próprias condições de trabalho, na saúde do trabalhador e consequentemente 

nas políticas de ocupação, afetando diretamente a questão do emprego.  

Entre as inúmeras alterações no mundo do trabalho provocadas pela utilização de 

novas tecnologias, estão: a diminuição do trabalho, necessário que se traduz na economia 

líquida do tempo trabalhado, uma vez que, com a presença da automação microeletrônica, 

começou a ocorrer à diminuição dos coletivos operários e uma mudança na organização dos 

processos de trabalho, a substituição do trabalho manual e repetitivo, seja de homens, seja de 

mulheres, por máquinas automáticas ou robôs; o aumento planejado da produtividade, que 

reduz (e não aumenta) os estoques de mercadorias; e, finalmente, a exigência de trabalhadores 

cada vez mais qualificados, aptos a lidar com toda a sofisticação tecnológica dos tempos 

atuais (HERÉDIA, 2004).  

A análise acerca dos impactos sociais na indústria de transformação, no polo 

metalomecânico do Nordeste do Rio Grande do Sul, aponta para uma série de modificações 

nos processos de trabalho, decorrentes da alteração no paradigma industrial fordista nos anos 

noventa do século XX e reflete as mudanças organizacionais derivadas da introdução das 

novas tecnologias (HERÉDIA, 2004).  

 

 

2.4 PROCESSO DE SOFTWARE 

 

O processo de software é uma atividade essencial, já que é a base para o controle e 

gerenciamento de projetos, permitindo o uso de técnicas e ferramentas para a produção de 

produtos de software com qualidade e dentro das restrições estabelecidas. 

Segundo Sommerville (1995), o processo de desenvolvimento de software é um 

conjunto de atividades que, ao serem executadas, geram um produto de software. 
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2.4.1 Levantamento de Requisitos 

 

O levantamento de requisitos é parte essencial do processo de software, que resultará 

no desenvolvimento de um sistema. Entender o que cliente deseja ou o que o cliente acredita 

que precisa e as regras do negócio ou processos do negócio. Isso é o fator determinante que 

move essa importante função, que faz parte da Engenharia de Software. 

Os requisitos são coleções de sentenças que devem descrever de modo claro, sem 

ambiguidades, conciso e consistente todos os aspectos significativos do sistema proposto. 

Eles devem conter informações suficientes, para permitir que os implementadores construam 

um sistema que satisfaça os requerentes, e nada mais (MELLO, 2010). 

Conforme proposto por Sommerville (2003, p. 83), um requisito é tratado como 

funcional quando descreve um serviço ou função que o sistema deve realizar. Paralelamente 

pode haver requisitos não funcionais, que são restrições impostas tanto ao sistema quanto ao 

seu desenvolvimento.  

 

2.4.2 Modelagem de Dados 

 

Modelagem de dados é o ato de explorar estruturas orientadas a dados. Como outros 

artefatos de modelagem, modelos de dados podem ser usados para uma variedade de 

propósitos, desde modelos conceituais de alto nível até modelos físicos de dados. Do ponto de 

vista de um desenvolvedor atuando no paradigma orientado a objetos (que é um paradigma de 

análise, projeto e programação de sistemas de software baseado na composição e interação 

entre diversas unidades de software chamadas de objetos), modelagem de dados é 

conceitualmente similar à modelagem de classes (NETO, 2011). 

Com a modelagem de dados identificamos tipos de entidades da mesma forma que na 

modelagem de classes identificamos classes. Atributos de dados são associados a tipos de 

entidades exatamente como associados atributos e operações às classes. Existem associações 

entre entidades, similar às associações entre classes – relacionamento, herança, composição e 

agregação são todos conceitos aplicáveis em modelagem de dados (NETO, 2011). 

Modelagem de dados tradicional é diferente da modelagem de classes porque o seu 

foco é totalmente nos dados – modelos de classes permitem explorar os aspectos 

http://pt.wikipedia.org/wiki/paradigma
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comportamentais e de dados em um domínio de aplicação, já com o modelo de dados 

podemos apenas explorar o aspecto dado. Por causa deste foco, projetistas de dados tendem a 

serem melhores em identificar os dados “corretos” em uma aplicação do que modeladores de 

objetos. No entanto, algumas pessoas modelam métodos de banco de dados (stored 

procedures, stored functions e triggers) quando estão realizando a modelagem física dos 

dados (NETO, 2011).  

 

2.4.3 Banco de Dados 

 

Korth (1994), afirma que um banco de dados é uma coleção de dados inter-

relacionados, representando informações sobre um domínio específico, ou seja, sempre que 

for possível agrupar informações que se relacionam e tratam de um mesmo assunto, posso 

dizer que tenho um banco de dados. 

Podemos exemplificar banco de dados como: uma lista telefônica, um catálogo de 

CDs, fichas de acervos de uma biblioteca ou um sistema de controle de recursos humanos de 

uma empresa. 

Já um sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD) é um software que possui 

recursos capazes de manipular as informações do banco de dados e interagir com o usuário. 

Exemplos de SGBDs são: Oracle, SQL Server, DB2, PostgreSQL, MySQL, o próprio Access 

ou Paradox, entre outros (KORTH, 1994). 
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3 METODOLOGIA 

 

Seguindo a linha da metodologia científica abordada por Lakatos e Marconi (2010), 

este capítulo descreve os métodos de pesquisa adotados, como a natureza da pesquisa, a 

identificação do caráter da pesquisa, os instrumentos utilizados, os materiais e procedimentos 

usados, a população e amostra trabalhada e o tratamento de dados colhidos por meio dos 

instrumentos utilizados.  

 

 

3.1 NATUREZA DE PESQUISA 

 

A metodologia a ser aplicada no desenvolvimento do projeto tem caráter descritivo, 

onde realiza-se o estudo, a análise, o registro e a interpretação dos fatos do mundo físico. 

Nesse tipo de pesquisa não pode haver interferência do pesquisador, que deverá apenas 

descobrir a frequência com que o fenômeno acontece ou como se estrutura e funciona um 

sistema, método, processo ou realidade operacional (GIL, 2008).  

A pesquisa possui caráter qualitativo, pois seu relatório contém a definição de um 

software para auxiliar o produtor rural. O desenvolvimento desse software foi baseado em 

observações feitas na microrregião em que a cidade de São João Evangelista está inserida e 

através das dificuldades que os produtores rurais enfrentam para gerenciar sua propriedade. 

A pesquisa qualitativa descreve a complexidade de determinado problema, sendo 

necessário compreender e classificar os processos dinâmicos vividos nos grupos, contribuindo 

no processo de mudança, possibilitando o entendimento das mais variadas particularidades 

dos indivíduos (DALFOVO; LANA; SILVEIRA, 2008).  

Já a pesquisa quantitativa é o uso da quantificação, tanto na coleta quanto no 

tratamento das informações, utilizando-se técnicas estatísticas, objetivando resultados que 

evitem possíveis distorções de análises de interpretação, possibilitando uma maior margem de 

segurança (DALFOVO; LANA; SILVEIRA, 2008). 
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3.2 INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 

O projeto foi desenvolvido com levantamento de dados, para após ser elaborado o 

software com o auxílio de ferramentas computacionais. A priori efetuou-se a caracterização 

do sistema bem como a elaboração das funcionalidades que deverá conter a mesma. O 

levantamento de dados trata-se de buscar trabalhos já realizados que abrangem o tema tratado, 

buscando todas as fórmulas necessárias para os cálculos da reprodução de gado leiteiro.  

Segundo o SEBRAE (2007), o desenvolvimento de um sistema agropecuário forte e 

produtivo está ligado ao conceito de agronegócio e a sua relevância econômica da agricultura 

é inegável, pois, está contribuindo de forma permanente para a economia do país em termos 

de geração de renda, emprego e desenvolvimento local. No entanto, não podemos em 

momento algum perder de vista a dimensão mais nobre e importante deste setor: colocar na 

mesa de milhões de brasileiros, todos os dias, alimentos saudáveis e confiáveis. 

 

3.3  POPULAÇÃO DE AMOSTRA 

 

Este estudo, adotou como unidade de análise dois produtores rurais da região de São 

João Evangelista e o estábulo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia campus 

São João Evangelista, que participaram da pesquisa e receberam a capacitação do uso do 

software e posteriormente averiguou-se a qualidade e adequação do software e aplicação da 

mesma e, ainda, quais as mudanças ocasionadas pela sua utilização. Além disso, foram 

observadas e descritas as informações passadas pelos produtores após o uso do software.  

 

3.4  MÉTODOS E PROCEDIMENTOS 

 

O objetivo principal da Roda das Vacas é orientar e subsidiar a tomada de decisão dos 

agentes do segmento produtivo do leite, mediante o cálculo de indicadores de desempenho 

produtivo e reprodutivo dos animais (EMBRAPA, 2010). 

Uma propriedade leiteira deve ser vista como uma empresa rural e como qualquer 

empreendimento precisa ser economicamente viável para garantir sua sobrevivência. 
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Como consequência deste projeto, busca-se tornar os sistemas de produção de leite 

sustentáveis, maximizando a produção de leite a pasto, reduzindo os custos de produção e 

agregando renda proporcionando ao produtor e sua família qualidade de vida, por meio de 

métodos e tecnologias sustentáveis de produção leiteira, tais como: sistema de cria e recria de 

novilhas para reposição do plantel na pequena propriedade; redução da idade ao primeiro 

parto e controle de custos e receitas. Isso é possível por meio da boa gestão das propriedades, 

ou seja, conhecer os fatores de produção envolvidos, planejar as ações a serem implementadas 

e avaliar os resultados obtidos, visando melhor produtividade, lucratividade e rentabilidade, 

assim os pequenos produtores de leite da microrregião em que está inserida a cidade de São 

João Evangelista-MG terão um melhor controle sobre suas atividades. 

 

O controle leiteiro é uma ferramenta de aferição da capacidade de produção de leite 

de uma vaca, somente por meio deste é que se pode ter uma estimativa segura da 

produtividade das vacas. Controle leiteiro pode ser definido como a melhor forma de 

se acompanhar a evolução produtiva individual dos animais do rebanho e consiste 

simplesmente em pesar ou medir periodicamente (pelo menos uma vez por mês) a 

produção de leite de cada vaca em lactação. Essa medida permite ao produtor tomar 

uma série de decisões que podem aumentar a eficiência do trabalho de sua 

propriedade, tais como a separação de lotes por produção, o balanceamento da dieta 

para cada lote, o direcionamento da alimentação volumosa para cada categoria etc. 

Por exemplo, conhecer a persistência de lactação de cada vaca permite ao produtor 

classificar seus animais por produtividade e selecionar os que lhe interessam o que 

orientará os futuros descartes, além de servir de parâmetro indicativo para o manejo 

do rebanho, como adequar à alimentação das vacas de acordo com a produção 

registrada (PARIS, et al., 2008). 

 

 

Os métodos utilizados para a execução e coleta de dados serão aplicados na 

experimentação do software, sob a supervisão dos produtores rurais que utilizarão os recursos, 

os quais serão capacitados pelos pesquisadores e as respostas discursivas serão analisadas e 

descritas.  

 

3.4.1 Ferramentas Utilizadas 

 

Para a elaboração dos diagramas existentes na documentação do software, foi utilizada 

a ferramenta Astah. Para a implementação do sistema será utilizado o software Microsoft 

Visual Studio®, versão 2010.  
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3.4.2 Diagramas UML 

 

Foram elaborados os diagramas UML (Unified Modeling Language) para estruturação 

do software. A UML é uma linguagem de modelagem que permite representar um sistema de 

forma padronizada e os diagramas desenvolvidos são: Diagrama de Caso de Uso, que 

documenta o que o sistema faz do ponto de vista do usuário; Diagrama de Classe, que 

representa a estrutura e relações das classes que servem de modelo para objetos; Diagrama de 

Atividade, que é usado para representar o fluxo de controle entre as atividades do sistema, e o 

Diagrama do Banco de Dados, refere-se à organização de dados em um diagrama onde um 

banco de dados é construído. 

Na Figura 2, pode ser observado o Diagrama de Caso de Uso do sistema SINGGLE, 

ele ajudará a compreender o papel dos atores dentro do sistema. 

 

Figura 2 - Diagrama de Caso de Uso: SINGGLE 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

A seguir a descrição do Diagrama de Caso de Uso: 

 

CENÁRIO 01 

 Nome: Cadastrar/Alterar Propriedade. 

 Ator: Usuário. 
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 Pré-Condições: O usuário deve possuir os dados da propriedade. 

 Fluxo Normal:  

 O usuário insere/altera os dados da Propriedade; 

 O usuário confere os dados da Propriedade; 

 O usuário confirma o cadastro. 

 Fluxo Alternativo: 

 A propriedade já é cadastrada no sistema; 

 Algum dado da Propriedade está incorreto. 

 Pós-Condições: O sistema retornará uma mensagem para o usuário confirmando o 

cadastro da Propriedade no banco de dados. 

 

CENÁRIO 02 

 Nome: Cadastrar/Alterar Ciclo. 

 Ator: Usuário. 

 Pré-Condições: O usuário deve possuir os dados do Ciclo. 

 Fluxo Normal:  

 O usuário insere/altera os dados do Ciclo; 

 O usuário confere os dados do Ciclo; 

 O usuário confirma o cadastro. 

 Fluxo Alternativo: 

 Algum dado do Ciclo está incorreto. 

 Pós-Condições: O sistema retornará uma mensagem para o usuário confirmando o 

cadastro do Ciclo no banco de dados. 

 

CENÁRIO 03 

 Nome: Cadastrar/Alterar Animal. 

 Ator: Usuário. 

 Pré-Condições: O usuário deve possuir os dados do Animal. 

 Fluxo Normal:  

 O usuário insere/altera os dados do Animal; 

 O usuário confere os dados do Animal; 

 O usuário confirma o cadastro. 
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 Fluxo Alternativo: 

 O animal já é cadastrado no sistema; 

 Algum dado do Animal está incorreto. 

 Pós-Condições: O sistema retornará uma mensagem para o usuário confirmando o 

cadastro do Animal no banco de dados. 

 

CENÁRIO 04 

 Nome: Cadastrar/Alterar Usuário. 

 Ator: Usuário. 

 Pré-Condições: O usuário deve possuir os dados do novo usuário. 

 Fluxo Normal:  

 O usuário insere/altera os dados do novo usuário; 

 O usuário confere os dados do novo usuário; 

 O usuário confirma o cadastro. 

 Fluxo Alternativo: 

 O usuário já ser cadastrado no sistema; 

 Algum dado do usuário ser informado incorreto. 

 Pós-Condições: O sistema retornará uma mensagem para o usuário confirmando o 

cadastro do novo usuário no banco de dados. 

 

CENÁRIO 05 

 Nome: Carregar Dados. 

 Ator: Usuário. 

 Pré-Condições: O usuário deve estar com o sistema aberto. 

 Fluxo Normal:  

 O usuário solicita os dados a serem carregados. 

 Fluxo Alternativo: 

 A solicitação do usuário é inválida. 

 Pós-Condições: Não há pós-condições. 

 

CENÁRIO 06 

 Nome: Carregar Dados. 

 Ator: Sistema. 
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 Pré-Condições: O sistema deve estar conectado com o banco de dados. 

 Fluxo Normal:  

 O sistema retorna para o usuário o dado que foi solicitado. 

 Fluxo Alternativo: 

 O banco de dados não estar conectado. 

 Pós-Condições: não há pós-condições. 
 

No Diagrama de Classe, conforme a Figura 3, o desenvolvedor conhece as classes que 

devem ser criadas com os métodos de cada, facilitando a estruturação do sistema. 

 

Figura 3 - Diagrama de Classe: SINGGLE 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 
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Como é observado na Figura 4, o Diagrama de Atividade demonstra de forma 

cronológica as atividades que podem ser desenvolvidas pelo sistema. 

 

Figura 4 - Diagrama de Atividade: SINGGLE 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Na Figura 5, é observado o Diagrama de Banco de Dados, que demonstra como estão 

organizados os dados no banco do sistema, e as relações existente entre os dados. 
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Figura 5 - Diagrama do Banco de Dados: SINGGLE 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Os diagramas de um sistema fazem parte de sua documentação e ajudam nas 

alterações futuras que venham a acontecer com o sistema. 

 

3.4.3 Codificação 

 

O software utilizado no desenvolvimento do SINGGLE, é o Microsoft Visual Studio®, 

versão 2010, ferramenta utilizada para programação de aplicativos destinados para todas as 
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plataformas Microsoft, utilizando a linguagem de programação C# (C Sharp) e o Banco de 

Dados MySQL, sistema gerenciador de banco de dados responsável pelo armazenamento e 

gerenciamento das informações do sistema. O sistema conta com uma base de dados única, 

definida por interesse gerencial ou estratégico de seus usuários. 

 

3.4.4 Testes do Software 

 

Ao final da implementação, foram realizados os testes de funcionalidades através dos 

três produtores rurais e os pesquisadores, para adequações necessárias de interface e 

funcionalidades caso existisse alguma a fazer. Utilizado o teste da caixa branca, onde 

representa o desenvolvedor, e verifica-se o código-fonte do projeto e o teste da caixa preta 

que representa a interface do sistema através de usuários já citados que serão os dois 

produtores rurais selecionados. 

 

3.5  TRATAMENTO DOS DADOS 

 

É do tratamento de dados que deve surgir à finalidade de todo o processo 

investigativo: a produção de conhecimento científico. O problema maior do pesquisador, é o 

de imaginar o que fazer com os dados que obteve, e não o do saber como vai recolher os 

dados (MARTELEIRA, 2008). 

Existe a importância de conhecer bem todas as possibilidades de tratamento de dados, 

para que na elaboração do projeto de pesquisa, este aspecto fique logo no início, definido em 

função dos objetivos formulados e para que os instrumentos de levantamento de dados sejam 

construídos de acordo com as decisões tomadas quanto à formulação da hipótese ou questão 

investigativa e os respectivos procedimentos de tratamento. 

Passando para o tratamento de dados propriamente dito, existem três conceitos básicos 

para orientar a organização e exploração de dados: a descrição, a análise e a interpretação. 

Estes três conceitos, com algumas adaptações, podem nortear tanto o trabalho com dados 

quantitativos como com qualitativos. 

A descrição tenta responder à questão “O que é que se passa aqui?”. No entanto, ela 

não existe no seu estado puro, uma vez que o próprio processo de recolha de dados já implica 

análise e interpretação.  
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A análise tenta responder à questão “Como é que as ‘coisas’ funcionam?”. Trata-se de 

identificar os aspectos essenciais de uma determinada situação e descrever sistematicamente 

as suas relações. 

A interpretação tenta responder à questão “O que é que isto significa?”. A informação 

é tratada no sentido de construir um significado. É fácil levar a interpretação longe demais, 

isto é, de resvalar para uma deriva especulativa, construindo significados e identificando 

implicações que os dados recolhidos não sustentam.  

A apuração dos resultados possibilitou afirmar, que o uso do software SINGGLE e 

seus recursos tecnológicos acarretou avanços na área agrícola da região onde o município de 

São João Evangelista-MG está inserido, sendo que foi utilizado em duas fazendas dos dois 

produtores rurais, e no IFMG – campus São João Evangelista pelos responsáveis pelo setor 

agrícola do campus, capazes de proporcionar avanços significativos na quantidade e qualidade 

do leite e assim, se revelando como um estímulo ao seu desenvolvimento da fazenda de forma 

que consolide o trabalho realizado pelo produtor rural. 

 Os resultados alcançados foram trabalhados de forma indutiva, pois a análise das 

respostas dos produtores rurais possibilitou a construção de respostas discursivas com os 

dados extraídos da pesquisa elaborada, e assim permitirá uma melhor visualização de como se 

deu a forma de uso e aceitação do software, deixando ainda mais evidente as características da 

ferramenta que teve aceitação. 

 

3.6 PROTOTIPAÇÃO 

 

O usuário terá uma interface de fácil interação, de forma que este não necessitará 

dedicar muito do seu tempo para aprender a utilizá-lo. A Figura 6 representa a tela inicial do 

sistema, onde o usuário tem todas as opções necessárias para utilizá-lo. No menu principal 

(parte superior) tem todos os menus do sistema, “Arquivo”, “Cadastro”, “Editar”, 

“Gerenciar”, “Consultar”, “Relatórios” e “Sobre”. Adiante no menu principal, está um menu 

com botões para facilitar a utilização do sistema, na forma de atalho para todas as telas de 

cadastro e para as telas de gerenciamento de animais. E abaixo, como padrão está o nome do 

sistema, imagem que poderá ser mudada pelo usuário. Na parte inferior, o usuário terá a 

informação se a base de dados está ou não conectada. 
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Figura 6 - Tela Inicial 

  
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

No menu “Arquivo”, possui as opções “Backup”, “Avançado” e “Sair”. Na opção 

“Backup” o usuário poderá exportar ou importar um banco de dados para o sistema, conforme 

Figura 7. 

 

Figura 7 - Menu Arquivo: Backup 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Em “Avançado”, o usuário terá a opção “Banco de Dados”, para que possa conectar o 

seu banco de dados, e tem a opção “Plano de Fundo”, para quando queira trocar a imagem da 

tela inicial do programa, conforme Figura 8. 
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Figura 8 - Menu Arquivo: Avançado 

  
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Na Figura 9, na opção “Sair”, do menu “Cadastrar”, o usuário fecha o sistema, e 

aparecerá a mensagem “Deseja realizar backup agora?”, se “Sim” ele realizará o backup antes 

fechar o sistema, e “Não” o sistema será fechado sem realizar o backup. 

 

Figura 9 - Mensagem Backup 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Em Cadastrar, pode-se escolher entre cadastrar animais, ciclos, propriedades, usuários, 

endereços e raças. Para realizar alguma dessa tarefa pode-se utilizar o tecla de atalho do 

computador, conforme Figura 10. 

Figura 10 - Menu Cadastrar 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 



 

37 

 

O menu “Editar”, possui as opções de editar animais, ciclos, propriedades, usuários 

endereço e raça e também de “Confirmar Prenhês”, para que seja acompanhada todas as vezes 

que o animal ficou prenhe, conforme Figura 11. 

  

Figura 11 - Menu Editar 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Na Figura 12, no menu “Gerenciar”, o usuário poderá confirmar a cobertura de um 

animal, repetir a cobertura se necessário, confirma prenhes, período seco e parto do animal. 

 

Figura 12 - Menu Gerenciar 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

No menu “Consultar”, tem as opções “Ciclos Passados” e “Gráficos”. Em ciclos 

passados, o usuário saberá como estão sendo os ciclos do animal, e se tem alterações entre 

eles, como segue na Figura 13. 
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Figura 13 - Menu Consultar 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Em “Gráficos” do menu “Consultar”, conforme a Figura 14, há as opções 

“Desempenho Individual”, que mostra em forma de gráfico de barra na horizontal como está 

sendo o desempenho de um animal particular juntamente com um gráfico de linha mostrando 

a evolução do escore do animal, e “Desempenho Geral”, que mostra o desempenho da 

fazenda, visualizando a quantidade de animal por ciclo. 

 

Figura 14 - Menu Consultar: Gráficos 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Em “Relatórios”, tem as opções de gerar relatório dos “Animais”, “Ciclos” e “Animais 

a Tocar”. Em “Animais”, gera relatório dos animais da propriedade, sobre a quantidade e em 

qual período do ciclo cada animal está, o usuário poderá escolher entre gerar relatório apenas 

de fêmeas, ou de machos, ou geral. Em “Animais a Tocar”, irá gerar um relatório 

relacionando todos os animais que foram prenhe e está na hora de fazer a palpação, conforme 

Figura 15. 

 

Figura 15 - Menu Relatórios 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 
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Em “Ciclos” do menu “Relatórios”, o usuário poderá gerar relatórios dos ciclos atuais, 

e dos passados dos animais da propriedade, como segue na Figura 16. 

 

Figura 16 - Menu Relatórios: Ciclos 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

No menu “Sobre”, o usuário terá informações sobre o sistema, conforme Figura 17. 

 

Figura 17 - Menu Sobre 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Na Figura 18, em “Cadastro de Animais”, o usuário preenche as informações de cada 

animal de sua fazenda. O campo “Pai”, “Mãe”, “Raça” e “Propriedade” serão preenchidos 

com dados já existentes no banco de dados do sistema. Os campos “Motivo de Baixa” e 

“Motivo de Óbito”, só serão liberados para serem preenchidos se o campo “Data de Baixa” 

não for marcado como nulo e o campo “1º Ciclo do Animal”, só será preenchido se no campo 

“Sexo” for selecionado o sexo feminino. 



 

40 

 

Figura 18 - Cadastro de Animais 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Na Figura 19, é apresentada a tela de “Cadastro de Ciclo Reprodutivo”, que possui os 

campos “Nome do Animal”, onde recebe a informação já presente no banco de dados, e 

“Início do Ciclo”, que recebe a data inicial do ciclo do animal, que serão liberados após clicar 

no botão “Novo Ciclo”, e é informado o escore
14

 do animal.  

 

Figura 19 - Cadastro de Ciclo Reprodutivo 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Para realizar o cadastro de uma propriedade, deve-se primeiro utilizar o botão “Nova 

Propriedade”, seguida preencher o campo “Nome” e depois pesquisar um endereço já 

                                                 
14

 O escore da condição corporal (ECC) é uma avaliação das reservas corporais do animal e reflete o quanto ele 

está magro ou gordo, numa escala de 1 a 5. A avaliação do ECC baseia-se na inspeção (observação visual) e 

palpação de algumas regiões do corpo do animal, para verificação do conteúdo de massa muscular e gordura 

subcutânea (EMBRAPA, 2010). 
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existente no banco de dados do sistema, onde são preenchidos os campos relacionados ao 

endereço automaticamente. O campo INCRA pode ser nulo, e para cadastrar a propriedade o 

usuário terá a opção de colocar um CNPJ, caso possua, se não, utiliza o CPF do proprietário, e 

por fim, o usuário seleciona o proprietário da fazenda, entre o(s) usuário(s) cadastrado(s), 

conforme a Figura 20. 

 

Figura 20 - Cadastro de Propriedades 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Na Figura 21, no cadastro de usuários, é informado o nome do usuário, o RG (Registro 

Geral), o CPF (Cadastro de Pessoa Física) e a data de nascimento. Os campos de endereço do 

usuário são preenchidos por meio de pesquisa de dados já existentes no banco de dados. 

Preenche-se o campo “Data de Ingresso”, que é a data em que o funcionário começou a 

trabalhar na propriedade e o campo “Data de Saída” refere-se quando o funcionário é 

demitido ou pede demissão do emprego, portanto, este só será preenchido caso o funcionário 

deixe de trabalhar na propriedade. 
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Figura 21 - Cadastro de Usuários 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Conforme a Figura 22, os endereços serão cadastrados separadamente, para evitar que 

o mesmo endereço tenha formas diferentes cadastradas. Neste, o usuário preencherá todos os 

campos: “Rua”, “Número”, “Bairro”, “Complemento”, “Cidade” e “Estados”. Os campos 

“Cidade” e “Estado” serão preenchidos com dados já existentes no banco de dados do 

sistema. 

 

Figura 22 - Cadastro de Endereços 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 
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Conforme a Figura 23, a tela “Cadastro de Raças”, é para facilitar para quando o 

usuário for inserir os animais de sua fazenda. Primeiramente fará o cadastro da(s) raça(s) 

presente(s) em sua propriedade, para depois cadastrar o rebanho. Para preenchimento do 

campo das raças, o usuário terá de informar o nome da raça e qual a origem da mesma. 

 

Figura 23 - Cadastro de Raças 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Quando for necessário editar ou deletar algum cadastro de animal, o usuário fará uma 

pesquisa pelo nome do animal, conforme a Figura 24. 

 

Figura 24 - Selecionar Animal para Editar/Deletar 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 Se for apenas excluir, seleciona o animal e utiliza o botão “Deletar”, se não, depois de 

selecionado utiliza o “Editar” e assim a tela “Edição de Animais” será aberta. Na edição do 

cadastro de um animal, pode-se modificar quaisquer dados, como por exemplo, o peso do 
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animal, ou acrescentar no caso de óbito ou baixa do animal, e assim deve-se colocar a data e o 

motivo, para saber se há alguma doença no rebanho da propriedade, conforme a Figura 25.  

 

Figura 25 - Edição de Animais 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Apesar do ciclo do rebanho geralmente ser o mesmo, a vaca pode apresentar um ciclo 

desregular e com isso o usuário necessitará modificar a data do período, utilizando a tela de 

“Edição dos Ciclos Reprodutivos”, onde irá pesquisar o animal com alteração nos períodos do 

ciclo, sendo modificados os dados necessários, e explicará o motivo da alteração do ciclo, 

conforme Figura 26. 
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Figura 26 - Edição dos Ciclos Reprodutivos 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Na Figura 27, caso seja necessário alterar algum dado da propriedade ou deletar, 

primeiro deve fazer uma pesquisa das já cadastradas. 

 

Figura 27 - Selecionar Propriedade para Editar/Deletar 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 Ao que escolher a propriedade, se for para ser deletada, deve-se clicar no botão 

“Deletar”, se não, deve-se clicar em “Editar”, que abrirá a tela “Edição de Propriedades”. Na 

tela “Edição de Propriedades”, o usuário poderá editar qualquer dado da propriedade, salvo os 

dados do endereço que já serão estabelecidos, conforme Figura 28. 
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Figura 28 - Edição de Propriedades 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Na Figura 29, mostra que quando existir a necessidade de editar algum dado em um 

cadastro de usuário, ou deletar um usuário cadastrado, primeiro é feito uma pesquisa com o 

nome dele através da tela “Selecionar Usuário para Editar/Deletar”.  

 

Figura 29 - Selecionar Usuário para Editar/Deletar 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 
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Após realizar a pesquisa, o usuário poderá clicar em “Deletar”, se esse for o caso ou, 

“Editar” para atualizar algum dado do cadastro do usuário, como por exemplo, quando um 

funcionário não trabalhar mais na propriedade, deve-se inserir a data de saída, conforme 

Figura 30. 

 

Figura 30 - Edição de Usuários 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Quando for editar ou deletar alguma raça cadastrada na propriedade ou alterar a 

informação da raça, é necessário pesquisar entre cadastradas no banco de dados, conforme a 

Figura 31.  

 



 

48 

 

Figura 31 - Selecionar Raça para Editar/Deletar 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 

Na tela da Figura 32, para modificar alguma informação no cadastro das raças da 

fazenda, primeiro clicar no botão “Editar”, que abrirá a tela “Edição de Raças” e assim deve-

se alterar os necessários, e para deletar alguma raça selecione e em seguida clicar em 

“Deletar”. 

 
 

Figura 32 - Edição de Raças 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Na tela para confirmar a cobertura do animal, conforme a Figura 33, o usuário 

certificará a data em que foi feita a cobertura do animal, e o tipo de cobertura (monta natural, 

inseminação) e informar o escore do animal no momento da cobertura. 
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Figura 33 - Confirmar Coberturas 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Quando na cobertura o animal não ficar prenhe, é necessário fazer uma nova, assim o 

usuário necessitará informar a data da nova cobertura, o tipo da nova cobertura e o escore do 

animal no momento, conforme a Figura 34. 

 

Figura 34 - Repetir Cobertura 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Após o animal ficar prenhe, há a necessidade de realizar o “toque
15

” nele, e se foi 

confirmado a prenhe do animal. Assim, preenche os dados do animal, com a data do toque, e 

o escore do animal, no momento do “toque”, conforme a Figura 35. 

 

                                                 
15

 Diagnóstico de gestação por palpação direta do útero através da introdução da mão e o braço do médico 

veterinário pelo reto, o que se denomina toque (palpação retal). 
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Figura 35 - Confirmação de Prenhes 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Pode ser observada na Figura 36, que quando o animal entra no período seco, o 

usuário deve informar a data em que ocorreu, e o escore do animal no momento. 

 

Figura 36 - Confirmar Período Seco 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

A data do parto do animal deve ser informado pelo usuário no sistema, juto com o 

escore do animal no momento do parto, conforme a Figura 37. 
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Figura 37 - Confirmar Parto 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os resultados obtidos possibilitaram no desenvolvimento de propostas para promover 

um processo de melhoria contínua no que já existe, e ainda, a adoção de novos, em busca de 

uma melhor qualidade da produção de leite na região, onde o município de São João 

Evangelista está inserido e também na identificação da necessidade da implantação do sistema 

que auxilia o produtor rural na produção de leite de sua propriedade, ajudou na reprodução do 

rebanho.  

 

4.1 RESULTADOS DOS DADOS 

 

  Transcorrido o desenvolvimento do trabalho, foi possível alcançar o objetivo de 

oferecer ao produtor rural um software de qualidade e de baixo custo para a inspeção da 

reprodução do rebanho, capaz de controlar todo o ciclo da reprodução. Com isso, aprofundou-

se o conhecimento através de estudos teóricos para o desenvolvimento de um sistema 

integrado de gerenciamento da reprodução do gado leiteiro.  

  Além disso, também foi possível o desenvolvimento funcional do software, conforme 

estava previsto no escopo do projeto e segundo os produtores rurais que fizeram o teste do 

sistemas, fato que proporcionou a aplicação prática dos conceitos assimilados. Entretanto, a 

disponibilidade de tempo limitada para a dedicação ao projeto não permitiu que fossem 

desenvolvidos todos os módulos idealizados, sendo findos somente os essenciais e básicos 

para o uso do sistema. 

De acordo com os produtores rurais que utilizaram o software, o sistema é de fácil uso, 

além de ser bastante útil para o armazenamento e centralização das informações, e afirmaram 

ainda que, a situação anterior era precária, onde cada produtor tinha seu próprio bloco de 

anotações ou, o que é pior, fazia anotações de dados importantes em folhas avulsas que, não 

raramente, eram perdidas.  
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4.2 RECOMENDAÇÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

 

   Apesar do sistema já estar maduro o suficiente para ser utilizado pelos produtores 

rurais, e cumprindo assim o seu objetivo e contribuição com o seu desenvolvimento, faltam-

lhe algumas capacidades que, se implementadas, poderiam torná-lo uma ferramenta com mais 

facilidades de acesso ao seu uso, como por exemplo, o sistema é instalado diretamente no 

computador do produtor rural, o que restringe o local de acesso. Ele poderá ser aperfeiçoado 

para plataforma web, facilitando o uso através de dispositivos móveis e também seria útil a 

adição de suporte para problemas futuros com relação ao uso do dia a dia.  

  Pelo fato do código do sistema ser de fácil compreensão, isso permitirá que 

desenvolvedores futuros adicionem funcionalidades extras para o software, caso seja 

necessário ao seu campo de trabalho.  
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