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RESUMO 

 

Um dos maiores problemas enfrentados pelos produtores de leite é o superdimensionamento 

de seu rebanho bovino leiteiro, o que resulta no aumento da degradação da pastagem, do meio 

ambiente e em elevados custos de produção. Diante disso, este trabalho aborda o 

desenvolvimento de um software para o dimensionamento de rebanho bovino leiteiro em 

sistemas de produção a pasto, com intuito de ser utilizado pelos técnicos e produtores da 

EMATER-MG, bem como em instituições de ensino, órgãos ambientais e demais empresas 

do ramo. O software, denominado Dimension, derivou de planilhas eletrônicas preexistentes 

de Mafra (2014), Médica Veterinária e extensionista agropecuária da EMATER, da cidade de 

Sabinópolis/MG. Foi desenvolvido por meio da utilização da linguagem de programação 

Java, o ambiente de desenvolvimento NetBeans 7.2 e o gerenciador de banco de dados 

MySql. Por meio dos testes realizados com o cliente, o Dimension mostrou ser uma 

importante ferramenta para o direcionamento das orientações técnicas, possibilitando diminuir 

os custos de produção, melhorar e reorganizar o rebanho bovino leiteiro conforme a 

capacidade de suporte, além de planejar as modificações necessárias e aplicações de recursos 

conforme a necessidade. Os resultados deste trabalho foram satisfatórios, obtendo um 

software de grande utilidade e funcionalidades eficientes, visto que a ferramenta é capaz de 

emitir relatórios e simulações resultantes das análises em sistemas de produção de leite para 

cada produtor assistido.  

 

Palavras-chave: Software, sistemas de produção a pasto, rebanho bovino leiteiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

ABSTRACT 

 

One of the biggest problems faced by dairy farmers is oversizing of their dairy cattle, which 

results in increasing of grassland and environment degradation, and high production costs. 

Thus, this paper addresses the development of a software for the design of dairy cattle in 

grazing production systems, in order to be used by the EMATER-MG (Enterprise Technical 

Assistance and Rural Extension - Minas Gerais) technicians and producers, as well as 

educational institutes, environmental agencies and other institutions that belong to this sector. 

The software, called Dimension, derived from pre-existing spreadsheets created by Mafra 

(2014), EMATER veterinary medical and agricultural extensionist from Sabinópolis / MG. It 

was developed by using Java programming language, NetBeans 7.2 development environment 

and MySQL database manager. Through the tests performed with the client, the Dimension 

shown to be an important tool for targeting of technical guidance, enabling lower production 

costs, improving and reorganizing the dairy cattle according to the ability of support, besides 

planning necessary modifications and resources applications, as needed. The results of this 

work were satisfactory obtaining a useful software and efficient features, since the tool is able 

to generate reports from analyzes and simulations on systems of milk production for each 

producer assisted. 

 

Keywords: Software, production systems on pasture, dairy cattle herd. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Com o avanço tecnológico, a busca e o aperfeiçoamento das informações no sistema 

produtivo têm se tornado o instrumento básico para a administração dos empreendimentos 

rurais, surgindo cada vez mais a necessidade da informatização do agronegócio.   

 As ferramentas de Tecnologia da Informação (TI), especificadamente softwares 

aplicados às cadeias de gerenciamento, estão se tornando indispensáveis e verifica-se que 

estes vêm contribuindo positivamente nos aspectos econômicos e na redução dos problemas 

ambientais causados pela falta de manejo adequado. De acordo com Dias et al. (2004), um 

bom sistema de informação, aliado a um eficiente controle interno, permite ao produtor rural 

identificar os gastos desnecessários, as técnicas ineficientes, minimizando os fatores que 

contribuirão para reduzir a lucratividade da produção, facilitando desta forma o processo 

decisório. 

 Uma atividade de grande importância, que vem crescendo e ganhando destaque na 

economia do Brasil, é a bovinocultura leiteira. Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE (2010), em 2008, a produção nacional apresentou um 

crescimento de 5,5% quando comparada com 2007. Com um rebanho leiteiro de 21.599.910 

animais (segundo maior rebanho leiteiro mundial), o Brasil produziu 27.579.383 litros de 

leite. Em especial, na bovinocultura de leite, a TI é essencial. Através do volume de 

informações geradas e necessárias para o acompanhamento dos índices zootécnicos, os 

profissionais e, especificadamente, o produtor, começam a visualizar seus negócios, 

conhecendo com detalhes os fatores relacionados à produtividade, como por exemplo, a 

propriedade, o rebanho e o capital.  

 Segundo Dias et al. (2004), muitos produtores não conhecem os seus custos de 

produção e muitas vezes quando tem algum conhecimento e procuram mensurar estes custos, 

fazem os cálculos de forma simplificada, não considerando os dados necessários para definir a 

situação econômico-financeira de seu empreendimento. Consequentemente, o resultado 

obtido difere da realidade. Somente é possível aumentar os lucros e reduzir as despesas e 

custos de produção quando se sabe onde estão sendo investidos os recursos e o que deve ser 

feito para reduzir os gastos. 

 De acordo com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais, 

EMATER-MG (2014), embora a bovinocultura seja a atividade de maior expressividade na 
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composição da renda familiar e na própria economia e cultura regional, trata-se de uma 

atividade pouco tecnificada apresentando rebanhos com baixo potencial genético, áreas de 

pastagens com graus variáveis de degradação, deficiência na alimentação suplementar do 

rebanho no período da seca, manejo sanitário e reprodutivo deficiente, ausência de práticas 

voltadas à obtenção higiênica do leite, agravados pela baixíssima visão e adoção de 

instrumentos de gestão da atividade, resultando de forma geral, em baixo desempenho 

zootécnico e econômico, colocando em risco a sustentabilidade da atividade, da propriedade e 

da própria família. 

 Mais de 90% dos produtores de Minas Gerais, o primeiro estado brasileiro em 

produção de leite (27,2% da produção nacional), produzem menos de 200 litros de leite/dia, 

com produtividade em torno de 4 litros/vaca e mesmo assim a produção obtida por estes 

produtores representa por volta de 65% do total do estado. A inviabilidade na atividade é o 

que resulta nesta baixa produtividade associada à pequena proporção de vacas em lactação 

(SEBRAE-MG/FAEMG, 2006).  

 Um dos maiores problemas enfrentados pelos produtores de leite é o 

superdimensionamento de seu rebanho bovino leiteiro, ou seja, um número superior de 

unidades animais (UA) em relação a quantidade de pastagem disponível para os mesmos, o 

que resulta no aumento da degradação do meio ambiente e em elevados custos de produção. 

Como consequência da forma de uso do solo, com pastagens superlotadas, aliada ao relevo 

acidentado com desmatamentos que favorecem a erosão, o Vale do Rio Doce é umas das 

regiões com maior ocorrência das áreas degradadas no estado de Minas Gerais (FAVERO, 

2001). 

 Os produtores, na maioria das vezes por falta de informação correta, compartilham da 

ideia de desmatamento, plantio de pastagens e além da compra de novos animais para 

aumentar a lucratividade, algo que poderia ser evitado investindo em técnicas simples como o 

manejo de seus sistemas de produção de forragens e definição de corretas taxas de lotação.  

 Os produtores que conseguirem gerir seus recursos adotando tecnologias adequadas à 

sua realidade, poderão alcançar a sustentabilidade necessária para permanência na atividade 

leiteira (MATOS, 2005).  
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1.1 OBJETIVOS 

 

Os objetivos constituem a finalidade de um trabalho científico, eles que indicam o que 

um pesquisador realmente deseja fazer. Sua definição clara ajuda nas tomadas de decisões 

quanto aos aspectos metodológicos da pesquisa, uma vez que é necessário saber o que se 

pretende fazer e como proceder para chegar aos resultados pretendidos (GONÇALVES, 

2008). 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Desenvolver um software para dimensionamento de rebanho bovino leiteiro em 

sistemas de produção a pasto em parceria com a EMATER-MG, que permita emitir relatórios 

e simulações resultantes de análises em sistemas de produção de leite. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

Para o desenvolvimento do software para dimensionamento de rebanho bovino leiteiro 

a pasto, são delimitados os objetivos específicos:  

a) realizar estudos sobre a bovinocultura leiteira no Brasil e no Vale do Rio Doce em 

propriedades que utilizam sistemas de produção a pasto; 

b) efetuar o levantamento de dados por meio das planilhas eletrônicas de Mafra 

(2014); 

c) definir os requisitos de software por meio de estudos sobre o trabalho de Mafra 

(2014) e reuniões juntamente com o cliente;  

d) realizar a documentação e implementar o sistema; 

e) verificar e validar o software por meio de testes e questionário aplicado ao cliente. 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Como forma de auxiliar técnicos e produtores, um sistema eletrônico ou software para 

dimensionar o rebanho bovino leiteiro das propriedades rurais em sistemas de produção de 

leite a pasto, representa uma ferramenta de trabalho importante para o direcionamento das 

orientações técnicas na região do Vale do Rio Doce. 

O software tem por finalidade diminuir os custos de produção, melhorar e reorganizar 

o rebanho bovino leiteiro conforme a capacidade de suporte, além de planejar as modificações 

necessárias e aplicações de recursos conforme a necessidade, sendo um produto que poderá 

ser utilizado nas propriedades leiteiras por Médicos Veterinários, Zootecnistas, Agrônomos, 

Técnicos Agrícolas, produtores, entre outros profissionais da área.  

Atualmente, os softwares existentes muitas vezes não se aplicam a realidade das 

propriedades que utilizam o pasto como alimentação do rebanho, por não atender as 

características específicas da região do Vale do Rio Doce, ou por estarem obsoletos e 

desenvolvidos em linguagens ultrapassadas, ou mesmo por serem de um valor monetário 

elevado, inviabilizando a utilização por produtores de baixo poder aquisitivo.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

  

 De acordo com Markoni e Lakatos (2011), a fundamentação teórica representa o 

primeiro passo de toda pesquisa científica. Toda e qualquer pesquisa de cunho científico 

implica o levantamento de dados de variadas fontes, quaisquer que sejam os dados ou técnicas 

empregadas. A pesquisa bibliográfica permite realizar o levantamento de todas as informações 

pertinentes ao trabalho que devem ser observadas. 

Levando em consideração as informações citadas acima, e dispondo de concepções 

que comprovam ser o dimensionamento do rebanho bovino leiteiro atividade essencial no 

sucesso da produção de leite a pasto, é descrito a seguir o embasamento teórico necessário ao 

entendimento deste trabalho.  

 

2.1 PANORAMA DA BOVINOCULTURA LEITEIRA NO BRASIL E NO VALE DO RIO 

DOCE 

 

A atividade leiteira tem sido vista pelos agricultores a partir da década de 1980 como 

uma saída para manter uma fonte de renda mensal no meio rural (BOSETTI, 2012).  Nesse 

aspecto, destaca-se no Brasil o estado de Minas Gerais como o maior produtor de leite do 

país. Segundo informações disponibilizadas pela Secretaria de Estado da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais e trabalhadas pela Embrapa Gado de Leite, em 

2009 o estado produziu 7,9 bilhões de litros, representando 27,2% do total de 29,1 bilhões de 

litros produzidos no Brasil. Também possui o maior rebanho de vacas ordenhadas, contendo 

5,3 milhões de cabeças e produtividade de 1.502 litros de leite/vaca/ano, ou seja, 15,8% 

superior à produtividade brasileira registrada no ano de 2009 em 1.297 litros/vaca. 

O IBGE por meio do Censo Agropecuário de 2006, registra que em Minas Gerais a 

bovinocultura leiteira é encontrada em 352.726 estabelecimentos rurais, ou seja, 64% do total 

de 551.617 estabelecimentos existentes no Estado. No entanto, a Secretaria de Estado da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais (2009), informa que 74,9% da 

produção de leite se caracterizam por produção de base familiar. Em aspectos mais amplos, 

nos últimos 30 anos a produção de leite brasileira aumentou 288%, passando de 8 bilhões de 

litros em 1974 para mais de 26 bilhões em 2007.  
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“Essa importância social torna-se ainda mais evidente quando se observa que mais de 

80% do leite comercializado é oriundo de pequenas propriedades, com caráter familiar, e com 

produções inferiores a 300 litros de leite por dia.” (FIGUEIRÓ, 2008, p.8). 

Camargo e Ribeiro descrevem: 

  

Nas propriedades leiteiras, principalmente as de cunho familiar, o insumo que mais 

falta é a informação sobre como produzir leite de uma maneira simples, porém com 

conceitos técnicos, de modo rentável e ambientalmente sustentável. O não emprego 

de muitas práticas básicas e consagradas ocorre em quase a totalidade das 

propriedades familiares. (CAMARGO; RIBEIRO, 2005 apud FIGUEIRÓ, 2008, 

p.8). 

 

 Em todo o estado de Minas Gerais existem registros no aumento da produção de leite e 

percebe-se, especificamente na região do Vale do Rio Doce, um aumento significativo de 

5,3% no volume de produção de leite entre os anos de 2005 a 2010, conforme dados 

disponíveis pelo IBGE e encontrados em EMBRAPA (2012) que podem ser observados na 

Tabela 1. 

 

       Tabela 1- Mesorregiões mais produtoras de leite, 2010/2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com o Diagnóstico da pecuária leiteira do Estado de Minas Gerais do ano 

de 2005 encontrado em SEBRAE-MG\FAEMG (2006), embora o Vale do Rio Doce tenha 

apresentado moderada participação na composição da produção de leite do estado, a 

participação do número de vacas em lactação no rebanho é menor que a recomendada. A 

relação entre vacas em lactação e o total de vacas é de 66%, enquanto o recomendado é de 

83%. Esses resultados condicionam a rentabilidade da produção de leite. 

Mesorregião 
Volume de produção (mil litros)  Taxa cresc. 

2010 2011 *  2010/2005 

Triângulo Mineiro/Alto 

Paranaíba - MG  2.093.463  2.193.337  4,8 

Sul/Sudoeste de Minas - MG  1.361.274  1.410.979  3,7 

Zona da Mata - MG  793.599  814.667  2,7 

Oeste de Minas - MG  680.623  706.247  3,8 

Central Mineira - MG  674.389  704.051  4,4 

Metropolitana de Belo 

Horizonte - MG  617.403  635.053 2,9 

Vale do Rio Doce - MG  589.353  620.730  5,3 

Noroeste de Minas - MG  490.040  529.876  8,1 

Norte de Minas - MG 439.812  511.997  16,4 

TOTAL 30.715.460  32.297.240  5,1 
 

       Fonte: Adaptado de EMBRAPA, 2012  
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 Ainda em comparação ao mesmo Diagnóstico da pecuária leiteira do Estado de Minas 

Gerais, no sistema de produção de leite predominante no país, a base de alimentação do gado 

é o pasto, uma vez que existe uma maior abundância de pasto na época das águas 

contribuindo para reduzir o custo de produção.  

 A qualidade média do gado é baixa, considerando os padrões genéticos desejáveis. A 

maior parte dos animais tem limites de produção em torno dos 5 litros/vaca/dia, isso 

considerando aspectos otimistas, já que vários produtores afirmam que o padrão verdadeiro 

aproxima-se de 3 litros/vaca/dia. Grande parte da ordenha de leite dos pequenos produtores é 

manual, a produtividade média encontra-se aquém do esperado e o uso de manejos adequados 

às atividades desenvolvidas é praticamente inexistente (LÍRIO; MOURA; VALENTE, 2009).  

  

2.2 A RELAÇÃO AMBIENTE E DESEMPENHO ANIMAL  

 

Os baixos níveis produtivos na atividade leiteira estão fortemente relacionados com a 

inabilidade dos técnicos e produtores em maximizar a utilização das pastagens dentro de um 

sistema produtivo, tanto do ponto de vista quantitativo como qualitativo (LEDIC, 2002). 

Segundo Mafra (2014), a capacidade de suporte de uma pastagem pode ser definida 

como sendo a máxima taxa de lotação que proporciona um bom desempenho animal, dentro 

de um sistema de produção a pasto, e que pode ser aplicada por determinado período de 

tempo sem causar a deterioração do ecossistema. O erro ao superdimensioná-la pode 

determinar a inviabilidade do sistema de produção em médio a longo prazo e∕ou ainda a perda 

de desempenho animal, uma vez que existirá uma super ou subutilização de recursos 

forrageiros para suprir as necessidades fisiológicas e produtivas dos animais.  

Ainda de acordo com o trabalho de Mafra (2014), para que seja possível realizar o 

planejamento do dimensionamento das pastagens para alimentação do rebanho, alguns 

aspectos zootécnicos devem ser observados como: genética, raça, sanidade, quantidade de 

vacas em lactação, número de vacas secas, composição do rebando, idade, intervalo entre 

partos, assim como outros aspectos próprios dos sistemas de produção de cada propriedade.  

O trabalho de Ledic (2002) enfatiza outros dois fatores que devem ser levados em 

conta para o sucesso no estabelecimento da pastagem, são eles: as condições do solo e o clima 

da propriedade. O pasto deve produzir alimentação em quantidade e qualidade e ser manejado 
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visando a exploração por um longo período de tempo, uma vez que, os problemas ocorridos 

na fase de estabelecimento de pastagens poderão refletir durante todo o período de utilização. 

 

2.2.1 Alimentação 

 

 A produção de leite no país, em geral, se baseia em sistemas que usam a pastagem 

como a principal fonte de alimentos para o gado. Por sua vez, essas pastagens estão 

localizadas em áreas de solo com baixa fertilidade. Consequentemente, para melhorar a 

produtividade dessas áreas, é preciso formar pastagens optando por espécies de forrageiras 

adaptadas ao clima e a estes solos (ALVIM; BOTREL; XAVIER, 2002). 

 Conforme os mesmos autores, o baixo potencial genético do rebanho para a produção 

de leite e a má qualidade da alimentação fornecida aos animais, são fatores apontados como 

responsáveis pelo baixo desempenho da pecuária leiteira e independente do padrão genético 

do rebanho, um animal expressará seu potencial genético somente se for corretamente 

alimentado. 

 De acordo com Carvalho et al. (2002), manter uma alimentação adequada para os 

bovinos leiteiros é de fundamental importância, tanto do ponto de vista nutricional quanto 

econômico. Em um sistema de produção de leite, a alimentação do rebanho que abrange 

custos com forragens e alimentos concentrados é um dos itens que mais sobrecarrega e tem 

um custo efetivo, podendo representar até 70% do custo total da alimentação das vacas em 

lactação. 

 

 2.3 MANEJO E ÍNDICES ZOOTÉCNICOS 

 

De acordo com Lopes, Cardoso e Demeu (2009), o aumento do lucro juntamente com 

os melhores resultados da atividade leiteira no Brasil, está relacionado à influência dos 

métodos de produção adotados por cada pecuarista. A análise dos índices de produção de cada 

propriedade produtora é capaz de demonstrar os pontos nos quais é necessário realizar 

modificações, bem como onde se pode otimizar e diminuir custos para o produtor.  

Alguns índices zootécnicos, tais como idade ao primeiro parto, taxa de natalidade, taxa 

de descarte e taxa de mortalidade, possuem significativa importância e podem influenciar na 

evolução de rebanhos, assim como na rentabilidade de sistemas de produção de leite (LOPES, 
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2009). Os principais índices necessários para se projetar estratégias de manejo e avaliar o 

rebanho são: Taxa de Prenhez, Taxa de descarte anual de vacas, Taxa de natalidade, Taxa de 

desmama, Taxa de mortalidade de cada categoria, Idade da primeira cobertura e/ou do 

primeiro parto, Ganho de peso no inverno e verão para machos e fêmeas em crescimento e 

engorda, Peso de abate de macho (BALSALOBRE et al., 2008). 

Ferreira e Miranda (2007) enfatizam que os índices zootécnicos refletem de maneira 

numérica um referencial do desempenho da exploração da propriedade, todavia são raros os 

produtores que conhecem e adotam métodos efetivos para realizar o controle zootécnico, ou 

aplicam técnicas de manejo, que são indispensáveis para melhoria da produtividade. 

Para Ferreira (2010), os resultados obtidos através de avaliações zootécnicas sempre 

deveriam ser acompanhados de uma rigorosa análise econômica, de modo que o produtor 

possa ter garantias de retorno do capital investido, evitando-se assim uma ocorrência não rara 

da adoção e posterior abandono de determinadas tecnologias, em razão da não obtenção dos 

resultados econômicos esperados.  

Muitos pecuaristas demonstram que necessitam de melhorias na atividade, porém a 

falta de conhecimento sobre como fazer limita a possibilidade de projetar e executar 

modificações, resultando em baixos desempenhos zootécnicos e pouco lucro como retorno. A 

utilização dos índices zootécnicos na avaliação das propriedades permite localizar problemas 

na forma e uso dos sistemas de produção possibilitando a tomada de ações corretivas e 

preventivas e desenvolver estratégias para melhorar a rentabilidade da produção (FERREIRA; 

MIRANDA, 2007).  

 

2.4 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

O planejamento estratégico é um instrumento com visão em longo prazo que permite 

ao produtor ter uma visão global sobre a sua propriedade e produção nos próximos anos, 

tornando-a mais eficaz e eficiente. Deve-se realizar um diagnóstico da propriedade definindo 

o potencial produtivo com o nível tecnológico adotado, delinear uma meta sobre a produção e 

o nível tecnológico a ser implementado, estratégias para alcançar estes resultados 

considerando os recursos disponíveis e ambiente externo, estabelecer um cronograma de 

ações e implantar sistema de anotações de dados para possibilitar o monitoramento e ajustes 

(MAFRA, 2014). 

http://www.beefpoint.com.br/mypoint/27684
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2.5 A IMPORTÂNCIA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO NA AGROPECUÁRIA 

 

 Um sistema de informação é um conjunto organizado de elementos que podem ser 

pessoas, dados, atividades ou recursos materiais em geral. Estes elementos interagem entre si 

para processar a informação e divulgá-la de forma adequada em função dos objetivos da 

organização (CONCEITO.DE, 2011).  Desta maneira, os sistemas conseguem assegurar que 

as informações sejam úteis às funcionalidades da organização. 

A inserção de sistemas de informação, tanto na agropecuária quanto no meio rural em 

geral, possibilita uma nova visão dos meios produtivos e da forma como as informações 

precisam ser administradas para contribuir economicamente ao produtor. O uso destas 

informações se torna um recurso estratégico para a inserção da empresa/propriedade agrária 

em um mercado competitivo. (RESENDE et al., 1999).  

 A informática poderá facilitar a gerência dos novos sistemas produtivos que surgirão e 

agilizar o processo decisório, permitindo um melhor planejamento das atividades 

agropecuárias, em busca da otimização da aplicação dos conceitos embutidos nesses sistemas. 

(MEIRA et al., 1996).  

A presença da TI no campo teve início com sua aplicação em tarefas simples como em 

atividades de contabilidade, controle de recursos humanos, controle de estoque e máquinas, 

entre outros, sendo que posteriormente a informática passou a ser utilizada diretamente no 

ambiente de produção. Atualmente, com o surgimento de empresas especializadas e o trabalho 

dos órgãos governamentais de pesquisa e de assistência técnica, já existe uma quantidade 

considerável de programas voltados para o campo (MEIRA et al., 1996).  

 

2.6 ANÁLISES DE SOFTWARES DE DIMENSIONAMENTO DE REBANHO 

EXISTENTES 

 

 Iniciando pesquisas que abordam o uso de softwares para dimensionamento de 

rebanhos criados em regime de pasto, foram encontrados na literatura dois trabalhos 

correlatos. Tais trabalhos são de Lopes et al. (2000) e Galzerano et al. (2007), ambos 

descrevem o desenvolvimento de softwares para simulação de dimensionamento do rebanho 

de gado na atividade de bovinocultura, utilizando como parâmetros de equilíbrio diversos 

índices zootécnicos.  



22 

 

    

 

 Considerando o trabalho de Lopes et al. (2000), o sistema computacional ao qual o 

trabalho se refere foi desenvolvido em linguagem CA Clipper utilizando um 

microcomputador IBMPC compatível e em ambiente operacional MS-DOS (Microsoft Disk 

Operation System), possuindo como exigências mínimas de hardware, um microcomputador 

com processador 386 e 4 MB de memória RAM. O autor descreve que por razões do sistema 

desenvolvido não exigir grandes recursos computacionais, “[...] isto se constitui em 

importante vantagem, pois diversos produtores rurais, ao substituírem os microcomputadores 

de suas residências ou empresas, devido ao obsoletismo, poderiam aproveitá-los na 

propriedade rural”. (LOPES, 2000, p.3). 

 Percebe-se que o sistema desenvolvido pelo autor caracteriza-se por um software 

altamente completo, abrangendo vários requisitos de modelagem de softwares. Embora seja 

desenvolvido em linguagem ultrapassada para os padrões atuais e baseado em plataforma 

obsoleta, o software foi modelado pensando no dimensionamento ideal tanto para gado de 

corte quanto leiteiro. 

 De acordo com Lopes et al. (2000), as rotinas do sistema foram desenvolvidas de 

forma interativa e por meio de menus autoexplicativos que evidencia a presença de uma 

interface amigável e que possibilite o uso do mesmo por pessoas não especializadas em 

informática, mas apenas treinadas na operação de microcomputadores. O software possui 

cinco menus principais que podem ser vistos na Figura 1, esses menus são responsáveis por 

realizar os cadastros, efetuar o dimensionamento, comparar a evolução do rebanho, acessar 

rotinas auxiliares de segurança e manutenção do sistema e, por fim, acessar os diversos 

relatórios importantes para o produtor.  

 Destaca-se que as alterações nos índices zootécnicos como (taxa de natalidade, taxa de 

mortalidade, reforma anual, idade ao primeiro parto e idade esperada de abate dos machos) 

podem ser feitas a cada ano no sistema de Lopes et al. (2000), uma vez que esses índices 

devem apresentar variação ao longo do tempo e se espera normalmente o aperfeiçoamento 

tecnológico da atividade. 
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  Figura 1 - Menu principal e secundário na forma de fichas 

 

  Fonte: LOPES et. al, 2000 
  

 O sistema desenvolvido por Lopes et al. (2000) possibilita ao usuário efetuar inúmeras 

simulações da composição de rebanho, variando os alimentos, as raças e os índices 

zootécnicos a serem adotados na propriedade, bem como as possibilidades de aquisições e 

vendas de animais.  

Galzerano et al. (2007) também descreve um trabalho de desenvolvimento de 

software, com a finalidade unicamente de proporcionar ao produtor a simulação do rebanho 

leiteiro estabilizado em comparação aos valores de entrada disponibilizados pelo usuário. O 

software resulta como saída, valores referenciais que devem ser analisados para o alcance do 

rebanho ideal, conforme a Figura 2. 
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 Galzerano et al. (2007) descreve seu software como sendo desenvolvido em 

linguagem Delphi 5.0 e compatível em ambiente operacional Microsoft Windows 98, 2000 e 

XP. Os índices zootécnicos utilizados para compor os rebanhos foram: número de vacas em 

lactação, número de vacas secas, números de animais no rebanho, intervalo de partos, período 

de lactação e idade ao primeiro parto.  

 Um ponto essencial apurado em ambos os trabalhos, é a utilização de relatórios que 

constituem em importantes ferramentas para análise do sistema de produção e auxiliam os 

técnicos e os produtores na tomada de decisões. 

 Diante das características observadas nos trabalhos anteriores, o software 

desenvolvido é destinado ao cálculo da capacidade de suporte ideal das propriedades leiteiras 

em regime de produção a pasto, realizando simulações de rebanho estabilizado através de 

índices zootécnicos específicos para rebanho de gado cruzado e forrageiras encontradas no 

Vale do Rio Doce. Além disso, efetua cálculos da composição do rebanho nos diversos 

sistemas de produção adotados e a avaliação da eficiência produtiva de leite na propriedade. 

Foi desenvolvido de maneira compatível com o sistema operacional Microsoft Windows e 

utilizando a linguagem de programação Java. 

Figura 2 - Sistema mostrando a composição do rebanho ideal 

Fonte: GALZERANO et. al, 2007 
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O software foi denominado de Dimension por alusão à palavra dimensionamento que é 

o foco do mesmo e apesar de ser genuinamente brasileiro, utilizou-se o nome em língua 

inglesa por ser uma tendência no mercado de desenvolvimento de software. 

 

2.7 ENGENHARIA DE SOFTWARE 

 

 A definição de software segundo Pressman (2010, p. 12) é “[...] instruções (programas 

de computador) que, quando executadas produzem a função e o desempenho desejados.”. Já 

segundo Fedeli (2010, p.9), software “[...] é todo e qualquer programa processado por um 

computador para executar tarefas e/ou instruções [...]”. O termo “software” muitas vezes é 

associado somente como um programa de computador, entretanto sua real definição é mais 

abrangente e menos restritiva que esta. Segundo SOMERVILLE (2007, p. 4), “Software não é 

apenas o programa, mas também todos os dados da documentação e configuração associados, 

necessários para que o programa opere corretamente”. 

 Ainda que muitas definições diferentes sejam propostas, o software descrito como 

produto é desenvolvido em fases, “o software é desenvolvido ou projetado por engenharia, 

não manufaturado no sentindo clássico.” PRESSMAN (2010, p.13). Portanto, a engenharia de 

software é parte integrante do desenvolvimento de softwares ou sistemas, e ainda conforme 

Pressman (2010, p. 31): 

 

[...] abrange um conjunto de três elementos fundamentais – métodos, ferramentas e 

procedimentos que possibilita ao gerente o controle do processo de desenvolvimento 

de software e oferece ao profissional uma base para a construção de softwares de 

alta qualidade produtivamente.  

 

 Conforme Fedeli (2010), a engenharia de software é um ramo da engenharia que se 

utiliza de sólidos conhecimentos, visando à obtenção de softwares padrões e de qualidade 

elevados, proporcionando maior eficiência e resolvendo de forma mais criteriosa e 

padronizada os eventuais problemas que possam ocorrer. A engenharia de software utiliza de 

diversos processos de desenvolvimento de softwares, o que será abordado com mais detalhes 

na seção seguinte.  
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 2.8 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 

 

 “Um processo de software é um conjunto de atividades, que leva a produção de um 

produto de software.” (SOMERVILLE, 2007, p.42). Um processo de desenvolvimento 

descreve “o que fazer”, “como fazer”, “quando fazer” e “quem deve fazer”, portanto deve 

favorecer a criatividade e inovação, mas, ao mesmo tempo deve ser controlado e medido para 

garantir que seja realmente finalizado (STRASSBURGUER, 2005). 

  Somerville (2007, p. 43) relaciona algumas atividades comuns em processos de 

softwares: 

 

Embora existam muitos processos de softwares diferentes, algumas atividades 

fundamentais são comuns a todos eles, como: 

1. Especificação do software: A funcionalidade do software e as restrições sobre 

sua operação devem ser definidas. 

2. Projeto e Implementação de software: O software que atenda à especificação 

deve ser produzido. 

3. Validação do software: O software deve ser validado para garantir que ele faça 

o que o cliente deseja. 

4. Evolução do software: O software deve evoluir para atender às necessidades 

mutáveis do cliente.  

 

 

 “Não há um processo ideal e até dentro da mesma empresa pode haver muitos 

processos diferentes utilizados para o desenvolvimento de softwares.” (RIOS, 2013). Desta 

maneira, constata-se a presença de vários modelos de processo de desenvolvimento de 

software, sendo que nos ambientes organizacionais há o desenvolvimento de seus próprios 

processos, resultantes da mistura de processos tradicionais com modelos incrementais e ágeis.  

 Vários processos de desenvolvimento foram criados e estão disponíveis no mercado, 

esses processos tem suas particularidades, sendo que alguns são rigorosos no que diz respeito 

aos artefatos (documentos gerados durante o ciclo de vida do produto), enquanto outros focam 

na velocidade da criação do software, mas sem deixar de lado a qualidade utilizando a 

modelagem dos requisitos de software através da notação UML (Unified Language Modeling) 

(ALMEIDA, Albert; SILVA, Thallys, SILVA, Thiago, 2013).  

Somerville (2007) destaca que os processos de desenvolvimento rápido de software 

estão cada vez sendo mais utilizados. Estes processos são conhecidos como metodologias 

ágeis de desenvolvimento e são utilizados processos iterativos nas quais a especificação, o 

projeto, o desenvolvimento e o teste sejam intercalados. O software não é disponibilizado 

integralmente, mas em uma série de entregas.  
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2.9 PRINCÍPIOS DE USABILIDADE 

 

Uma das maneiras de conceituar a usabilidade e o correto funcionamento do software 

se dá em termos de design, desenvolvendo produtos interativos, agradáveis e esteticamente 

funcionais. Segundo Preece (2005), pensando na questão usabilidade, algumas metas devem 

ser consideradas para que o sistema seja eficiente e permita aos usuários serem altamente 

produtivos, tais como: ser eficaz no uso, ser eficiente, ser de boa utilidade, ser fácil de 

aprender, ser fácil de lembrar como se usa.  

Preece (2005) relata em seu livro “Design de Interação” a existência de heurísticas ou 

princípios de usabilidade criados pelo autor Nielsen (2001), estes princípios devem ser 

considerados como parâmetros de referência ao avaliar a usabilidade de sistemas interativos 

tais como: visibilidade do status do sistema; compatibilidade do sistema com o mundo real; 

controle do usuário e liberdade; consistência e padrões; ajuda aos usuários a reconhecer, 

diagnosticar e recuperar-se de erros; prevenção de erros; reconhecimento em vez de 

memorização; flexibilidade e eficiência no uso; estética e design minimalista e por fim, ajuda 

e documentação. 
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3 METODOLOGIA 

 

Esta seção apresenta a metodologia que foi utilizada para o desenvolvimento, sendo 

que a seguir encontram-se as etapas e procedimentos utilizados.  

 

3.1. IDENTIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa caracteriza-se como aplicada de natureza exploratória, sendo que foi 

realizado uma pesquisa na literatura corrente em materiais já elaborados, como livros e 

publicações periódicas, tanto na área de TI quanto na área de produção animal, 

especificamente na produção de leite no que tange a efetivo de rebanho, afim de contribuir 

para o desenvolvimento do trabalho e atender as necessidades da região, melhorando e 

reorganizando o rebanho bovino leiteiro.   

Foi realizado um levantamento de dados que retratam a situação da bovinocultura 

leiteira no Vale do Rio Doce e no Brasil em propriedades com sistema de produção de 

forragem.  Além disso, foi feito também um breve estudo sobre dois softwares de 

dimensionamento de rebanho descritos pelos autores Lopes et al. (2000) e Galzerano et al. 

(2007), ambos com o propósito de definir a capacidade de suporte o mais próximo da ideal de 

acordo com o sistema de produção adotado para cada propriedade, mas construídos com base 

em sistemas de produção diferentes dos encontrados na região do Vale do Rio Doce. 

Com base em pesquisas realizadas e na análise dos softwares existentes, o próximo 

passo foi a modelagem e o desenvolvimento de um novo software que atenda as 

características específicas regionais. Tais características foram levantadas por meio da análise 

das planilhas eletrônicas e do registro dos requisitos de software delineados pela cliente Nádia 

Pereira Ferreira Rocha Mafra, Médica Veterinária e extensionista agropecuária da EMATER, 

da cidade de Sabinópolis/MG.  

 

3.2 LEVANTAMENTO DE DADOS 

 

O trabalho de Mafra (2014) possui planilhas que foram a base para o desenvolvimento 

do Dimension. A seguir encontram-se as descrições de três das planilhas utilizadas.  
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Para efeito de cálculos da capacidade de suporte da propriedade, é utilizada a taxa de 

lotação (TL) das principais espécies de forrageiras expressa em unidades animais/hectares 

(UA/ha). Estimando a produção da forragem na pastagem é possível calcular sua capacidade 

de suporte, ou seja, quantas UA podem ser alimentadas satisfatoriamente por hectare e 

consequentemente planejar o ajuste da taxa de lotação. São definidos diferentes graus de 

degradação das pastagens e também diferentes sistemas de produção. Por meio de simulações 

de áreas e taxas de lotação é possível prever os incrementos necessários na disponibilização 

do alimento para o planejamento de ampliações futuras. A Tabela 2 para o cálculo de suporte 

será mostrada abaixo. 

 

Tabela 2 – Cálculo da Capacidade de Suporte 

Fonte: Adaptado de MAFRA, 2014 

 

 Após o cálculo da capacidade de suporte são definidas as opções de composição do 

rebanho estabilizado, ou seja, os sistemas de produção. De acordo com Mafra (2014), são 

definidos nove sistemas de produção representados na Tabela 3. As descrições dos sistemas 

de produção existentes são:  

a) não recria os machos e nem as fêmeas (descartados ao nascimento); 

b) recria somente das fêmeas para reposição: descarta machos ao nascimento e fêmeas 

excedentes são descartadas com 1 ano; 

c) recria todas as fêmeas: descarta os machos ao nascimento e fêmeas excedentes 

como novilhas prenhes (2,5 anos); 

d) recria somente das fêmeas selecionadas para reposição, recria machos até 1 ano, 

descarta fêmeas prenhes com 1 ano; 
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e) recria todas as fêmeas, machos até 1 ano e descarta fêmeas excedentes prenhes (2,5 

anos); 

f) recria de machos e fêmeas até atingir peso para abate (3 anos); 

g) recria de machos e fêmeas até 1 ano; 

h) aquisição de bezerros com menos 1 ano até peso de abate (3 anos), não há produção 

de leite;  

i) recria de machos e fêmeas até 2 anos. 

 

Tabela 3 – Composição do Rebanho Estabilizado/Sistema de Produção 

Fonte: Adaptado de MAFRA, 2014 

 

Os seguintes índices mencionados por Ferreira (2012) citados por Mafra (2014) 

indicam a eficiência na atividade leiteira envolvendo os desempenhos produtivos e 

reprodutivos do rebanho leiteiro.  É importante serem considerados como mostra a Tabela 4, o 

número de trabalhadores diários na propriedade, ou seja, a mão de obra utilizada, o número de 

partos efetuados durante o ano, número total de vacas, produção de leite por dia e por ano, 

quantidade do solo ocupado pela pecuária (ha), o intervalo de partos (IP), a produção por dia 

de intervalo de partos (PDIP) e a produção de leite por vaca por ano (PLVA), a produtividade 

da terra expressa em produção de leite por hectare por dia (L/ha/dia), a produtividade da mão 

de obra, dividindo a produção média diária de leite pelo número total de trabalhadores 

(L/dia/homem). 
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Tabela 4 – Avaliação da eficiência na atividade 

Fonte: Adaptado de MAFRA, 2014 

 

3.3 PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO DO SOFTWARE 

 

O processo de desenvolvimento do software Dimension se deu com base no 

levantamento de dados, análise das planilhas eletrônicas e o levantamento dos requisitos 

funcionais e não funcionais. Com a utilização de características baseadas em metodologias 

ágeis e um processo iterativo de desenvolvimento, a elaboração da documentação do software 

ocorreu juntamente com o processo de implementação do mesmo.   

O desenvolvimento foi feito utilizando a ferramenta NetBeans IDE 7.2 que é um 

ambiente de desenvolvimento integrado gratuito e de código aberto para desenvolvedores de 

softwares, juntamente com a biblioteca JCalender para a geração de calendários swing 

dinâmicos e a biblioteca iReport versão 4.7.1 para IDE Netbeans 7.2, que permite a criação e 

compilação de relatórios utilizando a extensão de arquivos .jasper.  

Foi utilizada a linguagem de programação Java a fim de dar ao software características 

de portabilidade sobre as plataformas existentes e também a ferramenta Mep Installer que 

permite a criação de programas de instalação de modo profissional, contemplando recursos 

como chaves de registro, desinstalação, criação de atalhos, etc. 

 

3.3.1 Análise de requisitos 

 

A análise de requisitos dentro do projeto de desenvolvimento do software Dimension 

foi necessária a fim de demonstrar a ligação entre os requisitos de software e a sua 



32 

 

    

 

implementação, descrevendo as principais características necessárias para possibilitar o 

funcionamento ideal do mesmo.   

“A análise de requisitos possibilita que o engenheiro de sistemas especifique a função 

e o desempenho do software, indique a interface do software com outros elementos do sistema 

e estabeleça quais são as restrições de projeto que o software deve enfrentar.” (PRESSMAN, 

2010). 

A realização da análise de requisitos ocorreu por meio de estudos realizados sobre o 

trabalho de Mafra (2014) juntamente com o cliente, permitindo que fossem levantados os 

seguintes requisitos: 

a) Cadastrar, alterar, deletar e listar: produtores, propriedades, sistemas de produção, 

forrageiras e usuários; 

b) Cálculo da capacidade de suporte atual e simulação da capacidade de suporte 

futura; 

c) Permitir a emissão de relatórios de produtores, propriedades, sistemas de 

produção, forrageiras e usuários cadastrados no software, além da emissão de 

relatórios; 

d) Listar e deletar cálculos da capacidade de suporte realizados; 

e) Realizar login no software. 

Ao todo foram definidos um conjunto de vinte e seis requisitos funcionais. Por meio 

dos dados coletados e dos requisitos, foi possível elaborar os diagramas UML necessários 

para facilitar o entendimento do processo de desenvolvimento do software e também o banco 

de dados do mesmo. 

 

3.3.2 Diagramas UML  

 

      A UML permite elaborar diversos diagramas para visualização, especificação, 

construção e documentação de diversas partes do sistema em diversas etapas do ciclo de 

vida.  Segundo Booch, Rumbaugh e Jacobson (2005), os diagramas UML podem ser definidos 

como uma representação gráfica de um conjunto de elementos. São desenhados com intuito 

de permitir a visualização do sistema ou partes do sistema sob diferentes ângulos, 

funcionando como uma projeção, ou seja, o esboço destes. 
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 Para que fosse possível desenvolver tais diagramas utilizou-se o Astah 6.8, uma 

ferramenta de modelagem e de apoio à criação de diagramas UML, além de outros diagramas 

e funcionalidades relacionadas à especificação de software.  

 

3.3.2.1 Diagrama de caso de uso do Dimension 

   

O diagrama de caso de uso possui um conjunto de casos de usos, atores e seus 

relacionamentos. Tem o papel de modelar, especificar e documentar todo comportamento de 

um sistema, de um subsistema ou de uma classe, descrevendo as sequências de ações, 

permitindo que estes elementos fiquem fáceis de compreender e o usuário possa usá-lo e os 

desenvolvedores implementá-lo (BOOCH; RUMBAUGH; JACOBSON ,2005).   

Após a definição dos requistos  foi elaborado o diagrama de caso de uso do Dimension 

afim de demonstrar suas funcionalidades, como mostra a Figura 3.   
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  Figura 3 - Diagrama de caso de uso 

 
  Fonte: ALMEIDA JÚNIOR; ALVES; SALES, 2014.  
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Na sequência, utilizandos os Quadros 1, 2 e 3, são apresentadas as descrições dos casos 

de uso mais relevantes para o trabalho, sendo eles: “Calcular a capacidade de suporte atual”, 

“Efetuar simulação da capacidade de suporte futura” e “Emitir relatórios”. 

O caso de uso “Calcular a capacidade de suporte atual” e “Simulação da capacidade de 

suporte futura” possuem semelhanças no fluxo principal, diferenciando somente na entrada de 

dados referentes ao cálculo da capacidade de suporte das forrageiras, uma vez que para a 

simulação da capacidade de suporte futura adicionam-se os incrementos e decrementos 

necessários as forrageiras. 

 

Quadro 1 – Cálculo da capacidade de suporte atual 

Calcular a capacidade de suporte atual 

Atores: Usuário e Sistema 

Resumo: Calcular a capacidade de suporte atual consiste em mostrar dados da situação 

atual da propriedade. 

Pré-Condições:  

 O usuário previamente logado no sistema; 

 Produtor(es) cadastrado(s); 

 Forrageira(s) cadastrada(s); 

 Propriedade(s) cadastrada(s); 

 Sistemas de produção cadastrado(s) (No mínimo os nove já definidos na base de 

dados). 

Fluxo Principal:  

O caso de uso “Calcular a capacidade de suporte atual” se inicia com: 

1. O usuário acessa a tela inicial do sistema; 

2. O usuário escolhe a opção “Cálculos” e clica em “Capacidade de suporte atual”; 

3. O sistema abre uma tela para selecionar a propriedade em que deseja realizar o 

cálculo da capacidade de suporte; [Cancelar]. 

4. O usuário seleciona uma propriedade e data para os cálculos e clica em “Salvar”; 

[Cancelar]. 

5. O sistema abre uma tela para o cálculo da capacidade de suporte atual da 

propriedade; [Cancelar]. 
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6. O usuário seleciona uma forrageira e o sistema simultaneamente mostra a taxa 

de lotação mínima e máxima e os parâmetros de referência já cadastrados;  

7. O usuário preenche a taxa de lotação (UA/ha/ano) da forrageira e número de 

hectares da propriedade. 

8. O sistema gera automaticamente o número de unidades animais (UA) que a 

propriedade pode suportar;  

9. O usuário clica em “Adicionar”; 

10. O usuário pode adicionar mais de uma forrageira e sua respectiva capacidade de 

suporte; 

11. O sistema mostra as forrageiras adicionadas e sua capacidade de suporte; 

12. Caso o usuário deseja excluir o cálculo da capacidade de suporte de alguma 

forrageira, ele irá selecionar a forrageira e clicar em “Remover”; 

13. O usuário clica em “Salvar” e o sistema emite a mensagem “Forrageiras 

adicionadas ao cálculo da capacidade de suporte!”; [Cancelar]. 

14. O usuário clica em “Ok”; 

15. O usuário clica em “Próximo”; 

16. O sistema gera uma tela da avaliação da eficiência na atividade (produtiva e 

econômica) que contém o número de trabalhadores diários, números de vacas 

totais, números de partos por ano, produção de leite por dia e por ano, solo 

ocupado pela pecuária (ha), intervalo de partos (IP), produtividade da terra e do 

homem por dia e produção de IP por dia. 

17. Os quatro últimos dados da avaliação da eficiência na atividade (produtiva e 

econômica) possuem índices de referência para o usuário, onde o mesmo pode 

verificar se estes estão fora ou não dos padrões (verde indica que os dados estão 

dentro dos padrões, vermelho estão fora e amarelo alerta, devido os valores 

estarem próximos do recomendado). 

18. O usuário clica em “Próximo” e o sistema emite a mensagem ”Dados da 

avaliação da eficiência cadastrados!”; [Cancelar]. 

19. O usuário clica em ”Ok”; 

20. O sistema gera uma tela com dados da composição do rebanho estabilizado, ou 

seja, dados dos sistemas de produção; [Cancelar]. 

21. O usuário clica em “Salvar” e o sistema emite a mensagem “Cálculo da 
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capacidade de suporte atual realizado com sucesso!”; 

22. O usuário clica em “Ok”; 

23. Se o usuário desejar emitir o relatório clica em “Gerar relatório”; 

24. O sistema emite a mensagem “Deseja emitir o relatório do cálculo da capacidade 

de suporte atual?”; SIM [] /NÃO []. 

25. Se “SIM” o sistema emite o relatório; 

26. Se “NÃO” o sistema retorna a tela inicial do sistema;  

Fim do caso de uso. 

Fluxo Alternativo – Cancelar  

O caso de uso “Cancelar” se inicia com: 

1. O Sistema cancela a operação e retorna a tela inicial do sistema;  

Fim do caso de uso. 

Pós-condições: Emissão de relatórios. 

Regras de Negócio (Restrições/Validações): Não aplicado.  

Fonte: ALMEIDA JÚNIOR; ALVES; SALES, 2014.  

 

Quadro 2 – Simulação da capacidade de suporte futura 

Efetuar simulação da capacidade de suporte futura 

Atores: Usuário e Sistema  

Resumo: Efetuar simulação da capacidade de suporte futura consiste em emitir informações 

sobre o sistema futuramente utilizado, através de simulações de aumentos de capacidade de 

suporte e de áreas trabalhadas, sendo assim prever estratégias para o alcance das metas do 

produtor precedentes ao planejamento. 

Pré-Condições:  

 O usuário previamente logado no sistema; 

 Produtor(es) cadastrado(s); 

 Forrageira(s) cadastrada(s); 

 Propriedade(s) cadastrada(s); 

 Sistemas de produção cadastrado(s) (No mínimo os nove já definidos na base de 

dados). 

 Adicionar as forrageiras adicionadas a simulação atual e seus respectivos dados da 
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capacidade de suporte. 

Fluxo Principal:  

O caso de uso “Efetuar simulação da capacidade de suporte futura” se inicia com: 

1. O usuário acessa a tela inicial do sistema; 

2. O usuário escolhe a opção “Cálculos” e clica em “Simulação da capacidade de 

suporte futura”; 

3. O sistema abre uma tela para selecionar a propriedade em que deseja realizar a 

simulação da capacidade de suporte futura; [Cancelar]. 

4. O usuário escolhe a propriedade e data para efetuar a simulação e clica em 

“Salvar”; [Cancelar]. 

5. O sistema abre uma tela para o cálculo da capacidade de suporte futura da 

propriedade; [Cancelar]. 

6. O usuário seleciona uma forrageira e o sistema simultaneamente mostra a taxa 

de lotação mínima e máxima e os parâmetros de referência já cadastrados;  

7. O usuário preenche a taxa de lotação (UA/ha/ano) da forrageira com incrementos 

ou decrementos necessários e número de hectares da propriedade. 

8. O sistema gera automaticamente o número de unidades animais (UA) que a 

propriedade pode suportar;  

9. O usuário pode adicionar orientações específicas para o produtor em um campo 

reservado para estas informações; 

10. O usuário clica em “Adicionar”; 

11. O usuário pode adicionar mais de uma forrageira e sua respectiva capacidade de 

suporte para a simulação; 

12. O usuário deverá adicionar dados da capacidade de suporte das forrageiras atuais 

com os possíveis incrementos ou decrementos; 

13. O sistema mostra as forrageiras adicionadas e sua capacidade de suporte; 

14. Caso o usuário deseja excluir o cálculo da capacidade de suporte de alguma 

forrageira, ele irá selecionar a forrageira e clicar em “Remover”; 

15. O usuário clica em “Salvar” e o sistema emite a mensagem “Forrageiras 

adicionadas ao cálculo da capacidade de suporte!”; [Cancelar]. 

16. O usuário clica em “Ok”; 

17. O sistema gera uma tela com dados da composição do rebanho estabilizado, ou 
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seja, dados dos sistemas de produção; [Cancelar]. 

18. O usuário clica em “Salvar” e o sistema emite a mensagem “Cálculo da 

capacidade de suporte futura realizado com sucesso!”; 

19. O usuário clica em “Ok”; 

20. Se o usuário desejar emitir o relatório clica em “Gerar relatório”; 

21. O sistema emite a mensagem “Deseja emitir o relatório da simulação da 

capacidade de suporte futura?”; SIM [] /NÃO []. 

22. Se “SIM” o sistema emite o relatório; 

23. Se “NÃO” o sistema retorna a tela inicial do sistema;  

Fim do caso de uso. 

Fluxo Alternativo – Cancelar  

O caso de uso “Cancelar” se inicia com: 

2. O Sistema cancela a operação e retorna a tela inicial do sistema;  

Fim do caso de uso. 

Pós-condições: Emissão de relatórios. 

Regras de Negócio (Restrições/Validações): Não aplicado. 

Fonte: ALMEIDA JÚNIOR; ALVES; SALES, 2014.  

 

Quadro 3 – Relatórios 

Emitir relatórios 

Atores: Usuário e Sistema 

Resumo: Permitir a emissão de relatórios de produtores, propriedades, sistemas de 

produção, forrageiras e usuários cadastrados no Dimension, além da emissão de relatórios 

capacidade de suporte atual e simulação da capacidade de suporte futura. 

Pré-Condições:  

 O usuário previamente logado no sistema; 

 Produtor(es) cadastrado(s); 

 Forrageira(s) cadastrada(s); 

 Propriedade(s) cadastrada(s); 

 Sistemas de produção cadastrado(s) (No mínimo os nove já definidos na base de 

dados). 

 Usuário(s) cadastrado; 
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 Simulações realizadas. 

Fluxo Principal:  

O caso de uso “Emitir relatório” se inicia com: 

1. O usuário acessa a tela inicial do sistema; 

2. O usuário clica na opção “Relatórios”; 

3. O usuário escolhe dentre as opções qual relatório que ele deseja emitir: 

produtores, propriedades, forrageiras, sistemas de produção, usuários e 

capacidade de suporte atual e simulação da capacidade de suporte futura; 

4. Para emitir o relatório do cálculo da capacidade de suporte atual e futura, o 

sistema emite uma tela para selecionar o nome do produtor e a data da simulação 

ou o nome da propriedade e a data; 

5. O sistema emite o relatório em formato .pdf. 

Fim do caso de uso. 

Pós-condições:  

Regras de Negócio (Restrições/Validações):   

Fonte: ALMEIDA JÚNIOR; ALVES; SALES, 2014.  

 

3.3.2.2 Diagrama de classe do Dimension 

 

Conforme Booch, Rumbaugh e Jacobson (2005), os diagramas de classes são 

encontrados frequentemente na modelagem de sistemas orientada a objetos e é representado 

por um conjunto de classes, interfaces e seus relacionamentos que possibilita visualizar a 

composição da base de dados, identificar os atributos, métodos que compõem cada classe e a 

interligação entre elas. São usados para fazer a modelagem da visão estática do sistema, 

fornecendo suporte para os requisitos funcionais, ou seja, as implementações que ele deve 

contemplar afim de, atender as necessidades dos usuários finais.  

Por meio da utilização da programação orientada a objetos foi possível fazer o uso 

destes atributos em outras classes facilitando o processo de implementação das 

funcionalidades do software. Segundo Sommerville (2007) os sistemas orientados a objetos 

são mais fáceis de alterar do que os sistemas desenvolvidos usando outras abordagens, pois os 

objetos são independentes. A mudança de implementação ou adição de serviços não deve 

afetar outros objetos do sistema.  
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 Figura 4 - Diagrama de classes 

 
  Fonte: ALMEIDA JÚNIOR; ALVES; SALES, 2014.  

 

 Para a realização das funcionalidades principais do software, ou seja, a realização das 

simulações sobre a capacidade de suporte de rebanho, se fez necessário a criação de classes 

que representassem estruturalmente o banco de dados. Estas classes (Produtor, 

ForrageirasPropriedades, Propriedade e ComposicaoRebanho) foram integradas ao 

software na ligação entre os métodos a serem executados e as estruturas de dados. Estas 
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classes foram utilizadas para a geração dos objetos de inserção, deleção e atualização de 

dados das simulações e de todos os CRUDs
1
 como visto na Figura 4.  

 Outras classes como Forrageiras, Usuario e SistemasProducao, não possuem 

ligação a outras dentro do sistema. Além delas, uma classe (ConexaoBD) de conexão com o 

banco de dados foi integrada à aplicação. 

 

3.3.3 Modelagem de dados 

 

 A modelagem de dados é um dos processos da engenharia de software que merece 

bastante cuidado. É a etapa onde serão definidos todos os dados que o software manipulará e, 

por meio dos quais gerará os resultados processados úteis para o usuário.  

Conforme descrito por Elmasri (2011, p.19), “a modelagem de dados é uma coleção de 

conceitos que podem ser usados para descrever a estrutura de um banco de dados.” 

A modelagem de dados no desenvolvimento de pequenos, médios ou grandes 

softwares utiliza-se de um artefato extremamente necessário, denominado MER (Diagrama 

Modelo de Entidade Relacional), utilizando o modelo de entidades ou tabelas para representar 

os dados que são úteis ao software por meio da abstração dos conceitos de relacionamento 

entre os dados. A abstração facilita no processo de modelagem por estar mais próxima de uma 

estrutura conceitual de entendimento humana, ao utilizar desenhos para representar os dados. 

Através da definição do MER pode ser criado o banco de dados do software 

Dimension. Foi utilizado como gerenciador de banco de dados o MySQL Server 5.1, a 

ferramenta MySQL Workbench para modelagem dos dados e o servidor Vertrigo Server 

versão 2.30 para a utilização do banco de dados na máquina-cliente (usuário).  

A Figura 5 representa o MER desenvolvido, onde existe a presença de dez entidades 

(tabelas) que representam os dados coletados pelo software. Serão armazenados e processados 

dados das entidades Produtor, Propriedade, ComposicaoRebanho, Simulacao, 

SistemasProducao, Forrageiras, ForrageirasPropriedade e Usuario.  

                                                           
1
 CRUD - acrônimo de Create, Retrieve, Update e Delete em língua Inglesa para as quatro operações básicas 

utilizadas em bancos de dados relacionais ou em interface para usuários para criação, consulta, atualização e 

exclusão de dados. 
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        Figura 5 - MER (Modelo Entidade Relacional) 

 

       Fonte: ALMEIDA JÚNIOR; ALVES; SALES, 2014.  
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Na seguintes tabelas: 

a) PRODUTOR: serão armazenados dados dos produtores de leite das pequenas 

propriedades leiteiras; 

b) FORRAGEIRAS: serão armazenados dados das forrageiras que poderão ser 

utilizadas nas simulações, sendo que as principais forrageiras encontradas na região 

do Vale do Rio Doce, segundo Mafra (2014), estarão pré-cadastradas; 

c) SISTEMASPRODUCAO: serão armazenados dados dos sistemas de produção que 

poderão ser utilizados nas simulações, sendo que os principais sistemas de 

produção encontrados na região do Vale do Rio Doce, segundo Mafra (2014) 

estarão pré-cadastrados; 

d) PROPRIEDADE: serão armazenados dados das propriedades cadastradas; 

e) SIMULACAO: serão armazenados dados das simulações cadastradas, tanto para 

simulações da situação leiteira atual quanto da situação leiteira futura; 

f) COMPOSICAOREBANHO: serão armazenados dados da composição do rebanho 

para cada simulação cadastrada; 

g) FORRAGEIRASPROPRIEDADE: serão armazenados dados das forrageiras 

utilizadas para cada simulação cadastrada; 

h) USUARIO: serão armazenados dados dos usuários cadastrados.  

 

3.4 VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO 

 

Para Sommerville (2007), o processo de Verificação e Validação começa com revisões 

de requisitos e continua ao longo das revisões de projeto e das inspeções de código até o teste 

do produto. A verificação envolve observar se o software está de acordo com suas 

especificações, se atende aos requisitos funcionais e não funcionais que foram especificados. 

A validação assegura que o sistema atende às expectativas do cliente. 

 A verificação e validação ocorreram juntamente com o processo de implementação do 

software Dimension. Foram feitos testes de compatibilidade de resultados do software 

comparando-os aos resultados gerados das planilhas eletrônicas elaboradas por Mafra (2014), 

testes de conexão com banco de dados, realização de operação de login, funcionalidades dos 

componentes das telas, entre outros. Em todos os casos os testes realizados obtiveram 

resultados dentro do proposto. 
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 As características de funcionamento, interface e adequação à atividade proposta, 

ocorreu por meio de reuniões com o cliente, a fim de identificar erros, realizar a reparação 

destes e realizar novos testes. O processo final de avaliação foi realizado pelo cliente com 

apoio de um questionário de avaliação elaborado pelos autores deste trabalho (Apêndice A). 

Este questionário foi aplicado somente ao cliente devido à dificuldade na disponibilidade de 

técnicos que pudessem utilizar o software em tal data do ano, uma vez que sua utilização 

depende da existência de programas de assistência técnica na região atendida.  

 O questionário aplicado foi composto de questões de múltipla escolha e questões 

discursivas, totalizando vinte e duas questões. Sua aplicação visou a avaliação de todos os 

componentes do software, se todos funcionavam corretamente, se houveram problemas, se a 

aplicação atendeu às expectativas. Também se avaliou itens relativos à usabilidade e interface 

do software. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

A pesquisa realizada em etapas anteriores induziu a obtenção de resultados concretos, 

inicialmente pela conclusão do desenvolvimento do software Dimension. Os requisitos 

funcionais de software levantados na etapa de modelagem foram implementados juntamente 

com toda engenharia necessária (desenvolvimento de diagramas UML) que auxiliaram na 

programação.  

O fato de que a pesquisa e o desenvolvimento fora realizado em conjunto com o 

cliente facilitou o entendimento entre as partes, uma vez que utilizou-se de características de 

desenvolvimento ágil onde quase não houveram mudanças nos requisitos. Optou-se por 

separar os dados dos clientes e das propriedades uma vez que um cliente poderia conter 

diversas propriedades e poderia realizar simulações separadas para cada propriedade 

existente. As simulações são realizadas por propriedades e por data, sendo que há um limite 

de uma simulação por dia, já que em nenhum caso é necessário realizar simulações 

duplicadas.  

O software armazena em sua base de dados informações de clientes, propriedades, 

forrageiras, sistemas de produção, composição do rebanho e simulações, desenvolvido com 

fórmulas baseadas em índices específicos para o gado cruzado e de forragens encontradas na 

região do Vale do Rio Doce, sendo que, se aplicado em regiões distintas haverá a necessidade 

de mudança nos índices que compõem as fórmulas utilizadas.  Como exemplo, a % de UA por 

categoria de sistema, considerando o peso padrão da média de idade do animal para a raça 

utilizada. O Dimension já vem com as porcentagens para os sistemas de produção cadastradas 

por padrão, porém em caso de novos sistemas deverá ser preenchido manualmente pelo 

usuário.  

O modelo de programação em CRUD, Create (Criação), Read (Leitura), Update 

(Atualização) e Delete (Exclusão) facilitou o manuseio dos dados, pois é a alternativa mais 

recomendada pelo mercado em situações que exigem manuseio de grande quantidade de dados. A 

Figura 6 apresenta a tela inicial do Dimension. 
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  Fonte: ALMEIDA JÚNIOR; ALVES; SALES, 2014.  

 

Nota-se a presença de seis menus superiores: Cadastrar, Listar, Cálculos, 

Relatórios, Sobre e Sair. Todas as janelas serão manipuladas por menus e botões, sendo que 

os botões padrões “Minimizar” e “Fechar” estão desabilitados.  

A Figura 7 ilustra a tela de cadastro da propriedade, sendo que cadastro de forrageiras, 

sistemas de produção, produtores e usuários seguem o mesmo padrão visual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Tela inicial do Dimension 

 



48 

 

    

 

  Figura 7 - Cadastro de propriedades do Dimension 

 
  Fonte: ALMEIDA JÚNIOR; ALVES; SALES, 2014.  

 

Na tela de cadastro de propriedades existem dois conjuntos de campos a serem 

preenchidos: “Dados da propriedade” e “Composição do Rebanho”. Os campos demarcados 

com asteriscos são obrigatórios. Todas as telas de cadastro possuem os botões Limpar, 

Cancelar e Salvar. 

A Figura 8 representa a tela de listagem das forrageiras. Todas as listagens seguem o 

mesmo padrão visual possibilitando Alterar e Deletar dados utilizando a mesma tela.  
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Fonte: ALMEIDA JÚNIOR; ALVES; SALES, 2014.  

 

Nota-se que, ao se cadastrar uma nova forrageira, os dados do campo “parâmetros” 

dependem exclusivamente da entrada do usuário. Este campo servirá como auxílio no 

momento em que for realizado o cálculo da capacidade se suporte atual e a simulação do 

cálculo da capacidade futura. 

Foram desenvolvidas três telas que, ao realizar os cálculos, visam obter a capacidade 

de suporte do sistema de produção atual, a composição do rebanho dependendo do tipo de 

sistema de produção, além da avaliação da eficiência produtiva e econômica dos sistemas 

escolhidos.  

 No levantamento de requisitos optou-se por dividir os cálculos da capacidade de 

suporte em duas partes, sendo elas: o cálculo da capacidade de suporte atual e simulação da 

capacidade de suporte futura. Para efetuar a simulação da capacidade de suporte futura não foi 

utilizada avaliação da eficiência produtiva e econômica, já que se trata da avaliação de dados 

atuais da propriedade. 

A Figura 9 representa o cálculo da capacidade de suporte atual, onde é possível 

simular as áreas e as taxas de lotações disponíveis. 

 

 

Figura 8 - Listar forrageiras 
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Figura 9 - Cálculo da capacidade de suporte atual da propriedade em UA 

 

Fonte: ALMEIDA JÚNIOR; ALVES; SALES, 2014.  

 

Podem ser acrescentadas quantas forragens forem necessárias, dando destaque a 

possibilidade de inserção da mesma forrageira com valores diferentes, simulando o que 

acontece em prática nas propriedades leiteiras, onde há a chance do produtor trabalhar com a 

mesma forragem em diferentes piquetes utilizando a técnica de pastejo rotacionado.  

O próximo passo é analisar a avaliação da eficiência na atividade emitida pelo sistema, 

sendo que os parâmetros de comparação estão disponíveis na tela. Para cada campo calculado, 

automaticamente os valores mudam de cor, verde indica que os dados estão dentro dos 

padrões, vermelho estão fora e amarelo alerta, devido os valores estarem próximos do 

recomendado, como mostra a Figura 10.  
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         Fonte: ALMEIDA JÚNIOR; ALVES; SALES, 2014.  

 

Por último, o Dimension calcula a composição do rebanho em suas diversas 

categorias, tendo como referência o número de unidades animais. Serão calculados valores 

para todas as categorias mesmo aquelas em que a propriedade não se encaixa, isto para efeitos 

de orientação técnica como visto na Figura 11. 

 

Figura 10 - Avaliação da eficiência na atividade 
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Ao final das simulações, o usuário pode optar pela impressão de relatórios (Apêndice 

B) diretamente na tela ou acessá-los posteriormente pelo menu Relatórios. Os relatórios são 

úteis para direcionamento das recomendações específicas combinadas com o produtor e foi 

desenvolvido tendo como modelo o relatório de assistência técnica encontrado nas planilhas 

eletrônicas de Mafra (2014). Foram desenvolvidos no total sete modelos de relatórios, sendo 

eles os relatórios de clientes, propriedades, forrageiras, sistemas de produção, cálculo da 

capacidade de suporte atual e simulação da capacidade de suporte futura e usuários. As 

recomendações específicas geradas pelo contato do técnico responsável com o produtor 

poderão ser preenchidas no formulário após a impressão.  

 

4.1 ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO APLICADO 

 

Utilizando os conceitos de usabilidade abordados neste trabalho, foi elaborado um 

questionário avaliado pelo cliente em conformidade com as heurísticas apresentadas. Foi 

aplicado um questionário direto ao cliente, composto por questões de múltipla escolha e 

questões discursivas. O questionário foi respondido de maneira isolada, sem a presença dos 

desenvolvedores onde o cliente possuía somente as folhas de resposta e o software 

funcionando em um computador pessoal. O cliente utilizou-se de alguns modelos de relatórios 

Fonte: ALMEIDA JÚNIOR; ALVES; SALES, 2014.  

Figura 11 - Composição do Rebanho Atual do Dimension 
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de assistência técnica pessoais com dados autênticos já existentes, onde foi realizado como 

teste o mesmo processo de assistência técnica realizado em condições reais. Foram feitas 

simulações de diversas propriedades anteriores às respostas do questionário.  

O questionário foi desenvolvido pensando em uma avaliação qualitativa das respostas, 

uma vez que, optou-se por identificar se as necessidades do cliente foram alcançadas e não 

realizar uma análise criteriosa de usabilidade, pois não existe na literatura um modelo padrão 

ou único que representam as informações essenciais em um sistema interativo. Para cada 

software informações essenciais e únicas devem ser levantadas.  

A análise do questionário baseou-se principalmente nas respostas obtidas através das 

perguntas diretas, onde mais dados puderam ser confirmados. Os resultados obtidos com a 

aplicação do questionário refletem as seguintes percepções: 

a) O grau de satisfação do cliente foi alcançado, uma vez que foi relatado que o 

Dimension é de fácil operacionalização e mantém o cadastro dos atendimentos 

realizados; 

b) O Dimension torna-se uma melhor alternativa comparada às planilhas eletrônicas, 

pois apresentam indicadores visuais e arredondamento de números inteiros com 

maior precisão; 

c) O software poderia ser recomendado para uso por outras pessoas e instituições pela 

importância de seus resultados para o planejamento alimentar das propriedades 

leiteiras. Foi desenvolvido através de uma necessidade de técnicos e produtores; 

d) Os ícones e telas desenvolvidos foram classificados como legíveis e intuitivos. Os 

relatórios apresentados mostraram-se completos apresentando bom visual; 

e) Notou-se que em relação a execução das operações e retorno de informações o 

Dimension classificou-se como satisfatório sendo que nenhuma questão de relativo 

ao tema “flexibilidade e eficiência no uso” foi respondida negativamente; 

f) Os resultados obtidos pelos cálculos da capacidade de suporte, eficiência na 

atividade e composição do rebanho, quando comparados com os dados retirados 

das planilhas eletrônicas de Mafra (2014), mostraram-se condizentes; 

g) O uso de cores indicativas de resultados satisfatórios (dentro da faixa permitida) 

mostrou-se de grande importância para interpretação dos dados; 

h) No diagnóstico de erros de inserção de dados, o Dimension mostrou-se eficiente, 

pois em todos os testes realizados pelo cliente o software identificou e possibilitou 
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a correção dos mesmos, como exemplo, o uso de “vírgula” no lugar de “ponto” em 

campos preenchidos com valores decimais, o não preenchimento de campos 

obrigatórios e a realização de simulações para a mesma propriedade com datas 

repetidas; 

i) Foram identificadas funcionalidades futuras como, por exemplo, a rentabilidade de 

cada sistema de produção considerando os preços atualizados do leite e dos 

animais, além de avaliar os resultados adquiridos pelo Dimension em determinado 

período de tempo, mensurando o resultado da capacidade de suporte na 

rentabilidade do sistema e preservação ambiental; 

j) Na utilização do Dimension não foram identificados problemas adicionais a serem 

resolvidos. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho foram abordados estudos sobre a bovinocultura leiteira no Brasil e no 

Vale do Rio Doce, bem como estudos de trabalhos relacionados aos softwares de 

dimensionamento de rebanho leiteiro com o objetivo de desenvolver um sistema para auxiliar 

e oferecer suporte aos técnicos extensionistas e produtores assistidos pela EMATER-MG, a 

fim de contribuir para o planejamento alimentar das propriedades leiteiras e redução dos 

custos de produção.  

 Com o resultado obtido das etapas de todo o processo de pesquisa, foi desenvolvido o 

Dimension. Os objetivos propostos foram contemplados, visto que a ferramenta é capaz 

efetuar o cálculo da capacidade de suporte da propriedade para cada sistema de produção 

adotado, além de avaliar a eficiência no sistema de produção atual e favorecer o planejamento 

de metas, permitindo adquirir relatórios e simulações resultantes de análises para cada 

produtor assistido. 

Trabalhos futuros poderão ser desenvolvidos e algumas modificações serem estudadas 

para aprimoramento desta ferramenta, como a análise criteriosa do software, utilizando as 

heurísticas e princípios de usabilidade. E, ainda, efetuar análises e alterações necessárias no 

software para que seja possível a compatibilidade com outros sistemas operacionais. 

O trabalho permitiu a toda equipe aperfeiçoar os conhecimentos que já possuía e 

adquirir novos, visto que o trabalho contemplou o estudo de duas áreas distintas, Tecnologia 

da Informação e Ciências Agrárias.  
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO AVALIADO PELO CLIENTE 
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APÊNDICE B - RELATÓRIOS 
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