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Resumo 
 

Este documento descreve o trabalho realizado na Unidade Curricular Projeto de 

Informática, que está englobado na Licenciatura em Engenheira Informática da Escola 

Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico da Guarda. O projeto foi 

desenvolvido em contexto de estágio na empresa Explorinova, com o tema Anima 

(Gestão de Exploração Agropecuária de Pequenos Ruminantes). 

A agricultura de precisão encontra-se atualmente em expansão com a principal função de 

redução de custos de produção, aumento da quantidade e qualidade dos produtos. Com o 

aumento da escolaridade dos novos agricultores há agora a possibilidade de implementar 

nas explorações programas informáticos com a função de melhorar e controlar algumas 

fases do processo produtivo. Segundos dados do INE existem mais de 5000 explorações 

agrícolas de pequenos ruminantes. 

 

Pretende-se uma aplicação com a capacidade de manipular (inserir, alterar, apagar, 

consultar) toda a informação relativa á exploração agropecuária. Para que o agricultor 

possa usufruir da aplicação deverá criar uma conta; O agricultor poderá também fazer a 

gestão dos seus animais e dos dados da sua exploração agropecuária; Poderão ser feitas 

cópias de segurança da base de dados;  

Devido á área da agropecuária ser muito complexa, não foi possível implementar todos 

os objetivos que a empresa Explorinova me propôs inicialmente. 

As ferramentas utilizadas no desenvolvimento da aplicação foram o Microsoft Visual 

Studio 2010, HeidiSQL, MySQL Manager e o XAMPP. 

A linguagem que foi utilizada na realização desta aplicação foi C# e MySQL. 

A fim de o projeto ter uma melhor estrutura de código foi utilizada a programação em 3 

camadas.  

 

Palavras-chave: HeidiSQL, C#, MySQL Manager, XAMPP, 3 Camadas.  
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Abstract 
 
 

This document aims to describe and demonstrate the work done in the Course Unit 

Computer Project, which is embraced in Bachelor in Engineering Informatics, School of 

Technology and Management, Polytechnic Institute of Guarda. The project has been 

developed in the context of the internship for the company Explorivona with the theme 

Anima (Management of Agricultural Exploitation of Small Ruminants) 

Precision agriculture is currently expanding with the primary function of reducing 

production costs, increasing the quantity and quality of products. With increased 

education of new farmers there is now the possibility of inserting new technologies on 

farms with the function of improving and controlling some phases of the production 

process. According to data from INE there are over 5000 farms in small ruminants. 

Intended to be an application with the ability to manipulate (insert, change, delete, 

consult) all information related to the agricultural farm. For the farmer can use the 

application he should create an account. The farmer can also do the management of their 

animals and the data of their agricultural exploitation. Backups may be made of the 

database. 

Due the área the agricultural be very complex, it was not possible implement all the objets 

that the company Explorinova initially proposed me. 

The tools used in the development of the application were Microsoft Visual Studio 2010, 

HeidiSQL, MySQL Manager and XAMPP. 

The language that was used in the realization of this application was C # and MYSQL. 

In order for the project to have a better structure of the code was used the programming 

in 3 layers. 

 

Key-Words : HeidiSQL, C#, MySQL Manager, XAMPP, 3 layers  
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Glossário 
 
 

HeidiSQL  É um software que utiliza a popular base de dados do MySQL. Com um 

interface intuitivo e de simples uso, o programa permite aos utilizadores uma 

melhor gestão das suas bases de dados e consequentemente das tabelas nelas 

contidas. 

 

C#      É uma linguagem de programação orientada a objetos, desenvolvida 

pela Microsoft como parte da plataforma.NET. 

 

MySQL      É uma ferramenta para gerir bases de dados, esta ferramenta é para bases de 

Manager    dados MySQL como é apresentado no seu nome. 

 

XAMPP    É uma aplicação que é formada por um pacote que incluí os principais 

servidores de código aberto existentes, incluindo FTP, Base de dados 

MySQL e Apache com suporte as linguagens PHP e Perl. 

 

GitHUb        É uma ferramenta que permite fazer um controlo de versões da projeto. 

 

3 Camadas As partes que constituem um modelo em 3 camadas são: camada de 

apresentação, camada de negócios e camada de dados.  

 

Ruminantes São uma subordem de mamíferos, caracterizados pela presença de 

um estômago complexo, com três ou quatro câmaras, adaptado à ruminação. 
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Capítulo 1  

Introdução 
 

Atualmente a informática encontra-se em tudo o que fazemos no nosso dia-a-dia, e a 

agricultura por todo o mundo tende a necessitar desta, pois tem havido um grande 

crescimento dos mercados que têm por base produtividade e qualidade de produtos 

agrícolas e consequentemente, de várias outras vertentes no mundo da agricultura. 

Para que uma empresa agrícola consiga ser produtiva e tenha produtos de qualidade, é 

preciso fazer uso da informatização tirando dela o máximo que possa.   

 

Apesar de já existir software informático, as empresas agrícolas apresentam um défice de 

obtenção de software, levando assim a que o proprietário não consiga obter registos no 

formato digital, dificultando assim a verificação diária da produtividade da sua empresa. 

 

Em particular numa exploração agropecuária o mais importante está na saúde e bem-estar 

dos animais que a constitui, para isso é preciso que existam dados atuais ou mesmo do 

passado que leva a que haja uma gestão e atualização do estado destes mesmos animais, 

pois um animal tem vários cuidados que necessita durante a sua vida. 

 

Numa exploração agropecuária existem vários animais, sendo que a informatização pode 

ajudar no registo e no armazenamento de dados de cada um tais como a identificação 

eletrónica, a data de nascimento, a espécie, a raça etc… 

 

Um exemplo em concreto do que esta aplicação poderá vir a fazer é no ramo da saúde 

dos animais, nomeadamente nas doenças que os animais já tiveram ou têm, e de maneira 

a que o proprietário possa ver quando um determinado animal levou uma determinada 

vacina, quando foi desparasitado e ainda verificar se alguma vez este ficou doente. 

 

Outro exemplo da aplicação é obtenção de um histórico, de movimentações do animal 

pois, existem explorações agropecuárias que levam os animais para feiras ou mesmo 

vende-los para vários fins. 
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1.1   Motivação 
 

A principal motivação deste projeto é estar na base do desenvolvimento de uma aplicação 

virada para explorações agropecuárias que possibilitem ajudar em muito o trabalho dos 

agricultores, uma vez que existem poucas aplicações deste género no mercado. 

Outro ponto de grande motivação foi o facto de poder trabalhar numa empresa e ver o 

dia-a-dia desta, estando assim inserido numa empresa que se encontra em fase de 

crescimento dentro do Instituto Politécnico da Guarda.   

1.2 Solução 

 

A solução encontrada para a proposta que foi feita e de acordo com os requisitos pedidos 

e pretendidos foi a criação de aplicação em C# de gestão para explorações agropecuárias 

para a empresa Explorinova. Esta aplicação foi desenvolvida na plataforma Visual Studio 

2010, usando o GitHub como controlador de versões 

Assim este projeto tem como principal objetivo ajudar as explorações agropecuárias a 

gerirem de uma forma mais eficiente para que estes tenham todo o “conteúdo” da sua 

exploração documentado de forma organizada e eficaz. 

 

1.3    Contribuição 
 

Como foi já foi referido em cima, este trabalho teve como contribuição a criação de uma 

aplicação em C#, permitindo aos proprietários das explorações agropecuárias guardar 

todo o tipo de informações das suas explorações. 

Com esta aplicação os proprietários de explorações agropecuárias podem executar as 

seguintes funcionalidades: 

 

 Manipular (inserir, alterar, apagar, consultar) toda a informação relativa á 

exploração agrícola (animais existentes). 

 Acessos personalizados com password.  

 Criação de uma base de dados que englobe todos os requisitos pedidos 

inicialmente. 
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1.4    Estado de arte 
 

1.4.1 Introdução 

As aplicações encontradas não só se destinam ao controlo financeiro mas também se 

destinam ao controlo de produção de empresas do meio rural, destinadas a empresários 

agrícolas que pretendam controlar as diversas vertentes da sua empresa, tornando-a assim 

mais eficaz e eficiente.   

Estas aplicações não se destinam apenas a uma vertente. Pelo contrário, podem-se dividir 

nas seguintes vertentes: 

• Criação de gado  

• Produção de alimentos 

• Gestão comercial  

• Gestão salarial  

Este projeto irá assentar na criação e gestão de gado e na gestão sanitária e de higiene do 

gado.  

 

1.4.2 Exemplos de Aplicações existentes  

Agrogestão: 

 

A aplicação Agrogestão  (AGRO.GESTÃO - Consultoria em Meio Rural, Lda, s.d.) foi desenhada 

para dar apoio nas diferentes vertentes de Gestão Económica, Técnica e Administrativa, 

e apresenta, entre outras as seguintes funcionalidades: 

• Rendimentos globais, por núcleo e sector;  

• Determinação de proveitos e custos por cultura, parcela, talhão, folha ou qualquer 

outro tipo de unidade de análise - atividade;  

• Controlo técnico por operação produtiva e respetiva determinação de custos;  

• Análise da utilização do aparelho de produção - máquinas, trabalhadores, terra, 

construções, etc. - e respetiva determinação de custos;  

• Controlo de stocks e respetiva e evolução histórica (por armazém e lote). 
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Figura 1: Área da aplicação Agrogestão. 

 

SoftAgro-S.A. Produtor.  

 

• Proporciona segurança com acesso somente a utilizadores registados e 

permissões de operação personalizada; 

• Controlo de todos os custos envolvidos na produção agrícola, tais como: 

atividade de preparação; atividades de plantação e cultivo; máquinas, 

veículos; juros de capital; mão-de-obra; atividades de colheita e 

comercialização; 

• Controlo financeiro (contas a pagar/pagas, contas a receber/recebidas, caixa 

e banco) totalmente integrado com todas as atividades envolvidas no 

processo de produção e com os mais diversos tipos de relatórios para 

obtenção de resultado, podendo inclusive extrair relatórios pelos mais 

variados tipos de indexadores existente, criando assim um cenário real para 

cada necessidade; 

• Estrutura de análise de custos e produtividade por cultura, talhão, exploração 

agrícola ou produtor; 

• Possibilita a ajuda de  PROJEÇÃO dos CUSTOS e das RECEITAS através 

de ORÇAMENTOS DE PRODUÇÃO a partir de uma estrutura de centro de 

custos e tipos de operação; 

• Controlo de stocks de produção; 
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• Entrada para levantamento de ervas por talhão com controlo de histórico de 

dados relacionados com a infestação e com o controle; 

• Entrada para informações e controle de veículos, máquinas e implementos da 

propriedade; 

• Completo conjunto de formulários e plantas a serem usadas para o 

levantamento e anotação dos dados no campo com o objetivo de facilitar a 

inclusão no sistema; 

• Consultas, Relatórios e Gráficos Analíticos dos Custos e da Produtividade; 

• Consultas, Relatórios e Gráficos por indexadores. Exemplo: custo de 

Herbicidas, comparação nas últimas safras, em sacas de soja; 

 

GesEngorda: 

 

A aplicação GesEngorda possibilita o armazenamento e registo informático de todos os 

dados do passaporte do animal, bem como de toda a documentação relacionada com o 

SNIRB e produção de forma automática do Livro de Existências e Deslocação de Bovinos 

(RED). 

Possibilidade de parametrizar as listagens  quanto aos critérios de consulta, conferem uma 

grande versatilidade na análise dos dados. 

 

1.4.3 Análise Crítica  

Como foi possível verificar na descrição do tópico anterior, já existem algumas aplicações 

no mercado que possibilitam a ajuda na gestão de uma exploração agropecuária. No 

entanto, as aplicações encontradas são um pouco complexas e difíceis de utilizar por parte 

do agricultor.  

Como a aplicação Anima não se destina só a parte de gestão, mas posteriormente terá 

mais vertentes é necessário criar uma aplicação que seja de fácil utilização e que possa 

ajudar o agricultor na manutenção, inventário do material da exploração agropecuária, 

melhorar a produtividade da mesma e um ponto bastante importante que ainda não se 

encontra em nenhuma aplicação existente no mercado que é o de suporte e interação com 

máquinas.    
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1.5   Organização do documento 
 

Este documento está dividido em 6 capítulos: 

• No segundo capítulo, será descrito a Definição do Problema e os objetivos 

pedidos pela empresa no início do desenvolvimento deste projeto. Será 

também descrita a metodologia utilizada no desenvolvimento deste projeto e 

os resultados esperados. Ainda neste capítulo será apresentado o mapa de 

Gant que descreve o tempo utilizado para desenvolver cada uma das tarefas 

previstas.  

• No terceiro capítulo, á apresentado toda matéria teórica que sustenta a 

aplicação tais como casos de uso, diagrama de classes, semântica de classes 

entre outros. 

• No quarto capítulo, é apresentada uma breve descrição das ferramentas e 

tecnologias utilizadas no desenvolvimento desta aplicação. 

• No quinto capítulo, é descrita a implementação da solução deste projeto, ou 

seja é feita uma descrição detalhada do trabalho realizado ao longo de todo o 

projeto. 

• No sexto capítulo, está descrita a conclusão sobre este projeto e também o 

trabalho futuro que deverá ser implementado por outros colegas de curso. 
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Capítulo 2 

Definição do Problema e os Objetivos 

Previstos  
 

O principal objetivo deste projeto é desenvolver uma aplicação para que todas as 

explorações agropecuárias tenham as funcionalidades necessárias e uteis tais como: 

Gestão de alguns sectores de higiene e segurança da exploração, controlos oficiais e o 

tipo de produção da exploração; Gestão da exploração agropecuárias permitindo ao 

agricultor inserir uma exploração agropecuária e editar a mesma; Gestão de todos os 

animais existentes na exploração permitindo ao agricultor inserir e editar os mesmos; 

Criação de uma base de dados sólida para toda a aplicação; Esta aplicação contem uma 

base de dados própria, onde é possível guardar todos os dados acima referidos.  

 

        2.1 Definição do problema 
 

Desenvolver uma aplicação para explorações agropecuárias, de modo a ter as seguintes 

funcionalidades: 

 Gestão da exploração agropecuária permitindo ao agricultor inserir uma 

exploração agropecuária e editar a mesma. 

 Gestão de todos as animais existentes na exploração permitindo ao agricultor 

inserir e editar os mesmos. 

 Realização de backup´s da base de dados a qualquer altura. 

 

A fim de realizar este projeto foi necessário estudar e resolver os seguintes problemas: 

 Compreender e estudar a linguagem C#. 

 Como registar e autenticar os Agricultores. 

 Perceber como funcionam os estados dos animais. 

 Criar um modelo de entidade e relacionamento, em que nele estivessem contidos 

todos os aspetos e todas as vertentes que foram pedidas. 

 Como fazer inserção de dados em duas bases de dados ao mesmo tempo. 

 Adaptação á forma de trabalho e as ferramentas que a empresa utiliza. 
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 Como criar registo dos animais, da exploração e a edição dos mesmos. 

 Como criar uma forma da aplicação bloquear se o utilizador ao fim de 40 dias não 

se ligar a internet e fazer o download das publicidades que devem aparecer na 

aplicação. 

 

          2.2 Objetivos previstos 
 

Os objetivos inicialmente previstos são:    

 Criação de uma base de dados que englobe todas as vertentes de uma exploração 

agropecuária. 

 Criar, editar, pesquisar toda a informação da exploração. 

 Inserir Fotografia do Animal. 

 Inserir produção diária, semanal, mensal, anual de leite da cada animal ou animais 

no coletivo. 

 Traçar gráficos de produção. 

 Elaborar lotes de animais. 

 Acesso a aplicação com password. 

 Cópia de segurança da base de dados do utilizador. 

Foram fornecidos nos formulários que se encontram no anexo D.  

 

2.3  Metodologia 
 

Neste projeto utilizei a metodologia de Desenvolvimento Ágil XP (Daniel Fonseca Reis, 

s.d.). Esta permite-me desenvolver, implementar e testar a aplicação, tendo como 

principal objetivo dar agilidade ao desenvolvimento do projeto e procurar garantir a 

satisfação do cliente. As práticas, regras, e os valores da metodologia Ágil XP pretendem 

assim garantir um agradável ambiente de desenvolvimento de software. 

 

Os quatro princípios básicos da metodologia Ágil XP são: 

 Princípio da Comunicação - procurar manter o melhor relacionamento possível 

entre clientes e desenvolvedores, dando prioridade a conversas pessoais com o 

cliente; 
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 Princípio da Simplicidade - entende-se como simplicidade, a procura do objetivo 

de implementar o software com o menor número possível de classes e métodos. 

Outra ideia importante deste princípio é procurar implementar apenas requisitos 

atuais, evitando assim adicionar funcionalidades que podem ser importantes 

apenas no futuro; 

 Princípio do Feedback - A prática do feedback constante significa que o 

desenvolvedor terá informações constantes do código e do cliente. A informação 

do código é dada pelos testes constantes, que indicam os erros tanto individuais 

quanto do software integrado; 

 Princípio da Coragem - Sabe-se que não são todas as pessoas que possuem 

facilidade de comunicação e têm bom relacionamento interpessoal. Este princípio 

também dá suporte à simplicidade, pois assim que a oportunidade de simplificar 

o software é percebida, a equipe pode experimentar e procurar novas soluções, 

além disso, é preciso coragem para obter e garantir constantemente um feedback; 

 

A metodologia Ágil XP não descarta os métodos tradicionais tais como documentação, 

ferramentas e processos, planeamento e negociação. Mas procura dar a esses itens uma 

cotação secundária perante indivíduos e interações, o bom funcionamento de software, 

colaboração do cliente e respostas eficazes às mudanças.  

Uma interação constante por parte do cliente é de grande importância para a conclusão 

do projeto. 

 

2.4  Planeamento e Descrição das tarefas 

 A seguir faz-se a descrição das principais tarefas a serem realizadas: 

 

1) Análise de requisitos. 

2) Obtenção e discussão com a empresa Explorinova sobre o trabalho a ser 

implementado. 

3) Estudo da Arte. 

4) Estudo da documentação sobre as explorações. 

5) Criação da base de dados. 
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6) Estudo e aprendizagem das ferramentas a serem utilizadas. 

- Estudo de como funciona a ferramenta Heidi. 

- Estudo de como funciona a ferramenta MySQL Manager. 

- Estudo de como funciona a ferramenta GitHUB. 

- Estudo de como funciona a ferramenta Microsoft Visual Studio 2010 (C#). 

7) Criação e discussão do Form inicial e dos menus da aplicação. 

8) Criação das Forms restantes da aplicação e programação das mesmas. 

9) Teste da aplicação. 

10) Elaboração do relatório. 

 
 

2.4.1 Mapa de Gantt 
 

ID Task Name Start Finish Duration
2013

setjul ago novoutjun

1 12d16/07/201301/07/2013Análise de requesitos 

2 1d19/07/201319/07/2013
Obtenção e discussão com a 

empresa Explorinova sobre o 

trabalho a ser implementado

3 1d24/07/201324/07/2013Estado da Arte

4 8d08/08/201330/07/2013
Estudo da documentação 

sobre as explorações

5 12d27/08/201312/08/2013Criação da base de dados

7 3d03/10/201301/10/2013
Criação e discussão do Form 

inicial e dos menus da 

aplicação

10 9d29/11/201319/11/2013Elaboração do relatório

6 3d18/09/201316/09/2013
Estudo e aprendizagem das 

ferramentas a serem 

utilizadas

9

8 35d22/11/201307/10/2013
Criação das Forms restantes 
da aplicação e programação 
das mesmas

3d27/11/201325/11/2013Teste da aplicação

 
 

Figura 2: Mapa de Gantt. 

Tudo o que foi descrito no mapa de Gantt da figura 2. Decorreu como o planeado. No 

mapa de Gantt apresentado na figura 2, está apresentado o número de horas gasto em cada 

uma das tarefas, assim como a data de inicio e de fim de cada uma delas. Destaco a 

importância da tarefa dos testes em que se gastaram cerca de 30 horas, para garantir a 

qualidade da aplicação. 

Neste projeto foi necessário cerca de 696 horas ou seja cerca de 8 horas diárias.  
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2.5  Resultados esperados 
 

Após a realização do projeto supõe-se que os seguintes objetivos sejam, atingidos de 

forma eficiente: 

 Base de dados complexa que englobe todas as vertentes de uma exploração 

agropecuária. 

 Criar, editar, pesquisar toda a informação da exploração. 

 Inserir Fotografia do Animal. 

 Criar e editar toda a informação do animal. 

 Bloqueio da aplicação caso o agricultor não atualize a mesma. 
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Capítulo 3 

Análise de Requisitos e Conceção da 

Aplicação  

3.1   Diagrama de Contexto 
 

O diagrama de contexto como se pode ver na figura 3, e é composto por fluxos de dados 

que mostram as interfaces entre o sistema e as entidades externas. 

Este permite identificar os limites dos processos, as áreas envolvidas com o processo e os 

relacionamentos com outros processos e elementos externos. 

 

Figura 3: Diagrama de Contexto Gestão de Explorações Agropecuárias de Pequenos 

Ruminantes. 

 

Como é apresentado no diagrama de contexto, o agricultor insere uma exploração 

agropecuária que é guardada no sistema onde posteriormente poderá ser editada. O 

agricultor seleciona um tipo de produção à exploração e insere uma associação. 

Posteriormente poderão ser editadas.  

O agricultor insere vários animais que serão guardados no sistema onde posteriormente 

poderão ser editados e poderá pesquisar os mesmos, e o sistema devolve os animais 

pesquisados. 
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3.2   Diagrama de Casos de Uso 
 

Um diagrama de casos de uso é composto por atores e por casos de uso. Os atores são 

entidades externas que interage com a aplicação, os casos de uso representam as 

funcionalidades/serviços. 

Na tabela 3.1 apresenta-se a lista de casos de uso onde são definidos os objetivos dos 

mesmos.  

Tabela 3.1: Atores e respetivos casos de uso 
Ator Casos de Uso Objetivos  

Agricultor 

Gerir Animal O objetivo é o Agricultor poder Criar Editar e 

Pesquisar os Animais que existem na Exploração.  

Gerir Lotes de Animais O objetivo é o Agricultor poder Criar Editar e 

Pesquisar os lotes que atribui aos seus Animais. 

Inserir Peso do Animal O objetivo é o Agricultor Inserir as Pesagens de 

cada Animal. 

Consultar Pesagens O objetivo é o Agricultor Consultar as Pesagens de 

cada Animal. 

Adicionar Entradas e Saídas de 

Animais 

O objetivo é o Agricultor poder dar as Entradas e 

Saídas dos Animais da Exploração. 

Gerir tipo de Alimento O objetivo é o Agricultor poder Criar Editar e 

Pesquisar os Tipos de Alimentos que os Animais 

podem comer. 

Inserir Nova Exploração O objetivo é o Agricultor poder Criar a sua 

Exploração. 

Editar Dados da Exploração O objetivo é o Agricultor poder Editar a sua 

Exploração. 

Gerir Alimentação O objetivo é o Agricultor poder Criar, Editar e 

Pesquisar a Alimentação que os Animais devem 

comer. 

Adicionar Estado da Fêmea / 

Macho 

O objetivo é o Agricultor poder Atribuir em que 

Estado o Animal se encontra. 

Editar Estado da Fêmea / Macho O objetivo é o Agricultor poder Editar em que 

Estado o Animal se encontra. 

Atribuir tipo de Produção O objetivo é o Agricultor poder Atribuir qual o 

Tipo de Produção da Exploração. 

Editar tipo de Produção O objetivo é o Agricultor poder Editar qual o Tipo 

de Produção da Exploração. 

Adicionar Associação O objetivo é o Agricultor poder Adicionar a qual 

Associação a Exploração pertence. 

Editar Associação O objetivo é o Agricultor poder Editar a qual 

Associação a Exploração pertence. 

Adicionar Controlos Oficiais O objetivo é o Agricultor poder Adicionar os 

Controlos Oficiais que foram efetuados a 

Exploração. 

Adicionar Fase Animal O objetivo é o Agricultor poder Atribuir em que 

Fase o Animal se encontra. 

Editar Fase Animal O objetivo é o Agricultor poder Editar em que Fase 

o Animal se encontra. 

Adicionar Intervenção O objetivo é o Agricultor poder Adicionar as 

Intervenções que foram Efetuadas ao Animal. 

Login O objetivo é o Agricultor poder Aceder a 

Aplicação. 
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Adicionar Dados de Higiene da 

Exploração 

O objetivo é o Agricultor poder Adicionar quando 

foram feitas Higienes a Exploração. 

Pesquisar Dados de Higiene da 

Exploração 

O objetivo é o Agricultor poder Pesquisar quando 

foram feitas Higienes a Exploração. 

Gerir Raça O objetivo é o Agricultor poder Criar, Editar e 

Pesquisar as Raças que existem na Exploração. 

Gerir Espécies O objetivo é o Agricultor poder Criar, Editar e 

Pesquisar as Espécies que existem na Exploração. 

Gerir Dados do Veterinário O objetivo é o Agricultor poder Criar, Editar e 

Pesquisar os Veterinários da Exploração. 

Adicionar Medicação 

Administrada ao Animal 

O objetivo é o Agricultor poder Inserir os dados da 

Medicação que cada Animal tomou. 

Adicionar Vacinação 

Administrada ao Animal 

O objetivo é o Agricultor poder Inserir os dados da 

Vacinação que cada Animal tomou. 

Adicionar Desparasitação 

Administrada ao Animal 

O objetivo é o Agricultor poder Inserir os dados da 

Desparasitação que cada Animal teve. 

Adicionar Doença Diagnosticada 

ao Animal 

O objetivo é o Agricultor poder Inserir os dados da 

Doença que cada Animal teve. 

Gerir Conta Pessoal O objetivo é o Agricultor poder Criar, Editar e 

Pesquisar a sua conta. 

 

*Todos os casos de uso que contenham a palavra Gerir são compostos por Criar, Editar e 

Pesquisar. 
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O diagrama de Casos de Uso, como mostra a Figura 4, descreve um cenário que mostra 

as funcionalidades do sistema do ponto de vista do utilizador. Permite ver de forma 

simples e rápida todas as interações que as funcionalidades do sistema têm entre si assim 

como todas as interações com os atores. 

  
Gestão da Exploração Agrícola de Pequenos Ruminantes

Agricultor

Gerir Lotes 
Animais

Consultar 
Pesagens

Adicionar 
Entradas e 

Saidas.

Gerir tipo de 
Alimento

Inserir  
Exploração

Gerir Animal Inserir Peso 
do Animal Gerir 

Alimentação

Adicionar 
estado da 

Fêmea/Macho

Editar estado da 
Fêmea/Macho

Editar tipo de Alimentação

Atribuir tipo de 
Alimentação

Gerir 
Associação

Adicionar 
Controlos Oficiais

Adicionar 
fase Animal

Adicionar dados de 
Higiene Da exploraçãoGerir Conta

Adicionar 
Intervenções 

Editar Fase 
Animal

Pesquisar dados de 
Higiene Da exploração

Gerir Raças

Gerir 
Especies

Gerir dados 
do 

Veterinário 

Adicionar Vacinação 
Administrada ao Animal

Adicionar Medicação 
Administrada ao Animal

Adicionar 
Desparazitação 

Administrada ao 
Animal

Editar  
Exploração

 

Figura 4: Diagrama de Casos de Uso Gestão de Explorações Agropecuárias de 

Pequenos Ruminantes. 

* Todos estes casos de uso necessitam de um <<include>> Login. 

 

Como mostra a descrição dos casos de uso (figura 4), o agricultor gere a sua exploração, 

os seus animais, as raças existentes na sua exploração e consequentemente as espécies. 

Para que seja possível realizar as tarefas descritas necessita de ter um login válido.  

 

 

 

 
 

Gestão de Explorações Agropecuárias de 

Pequenos Ruminantes 
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3.3   Descrição dos Casos de Uso 
 

As tabelas de descrição dos casos de uso são compostas por nome, descrição, atores 

envolvidos, pré-condições, fluxo principal, fluxos alternativos, suplementos e pós-

condições. 

O nome indica a designação do caso de uso que estamos a definir. A descrição mostra 

para que serve o caso de uso que estamos a desenvolver. Os atores envolvidos são todos 

os que interagem com o caso de uso. Pré-condições são as condições necessárias para que 

se possa executar o caso de uso. O fluxo principal é o que o sistema e o ator principal 

fazem neste caso de uso. Os fluxos alternativos são os fluxos que fazem parte do caso de 

uso mas só são executados em certas circunstâncias. Os casos de teste são as validações 

que são necessárias para se poder executar o caso de uso pretendido.  

Nas tabelas que se seguem estão alguns dos casos de uso que foram utilizados para a 

realização deste projeto. 

Na tabela 3.2 está descrito em detalhe o caso de uso de inserir nova exploração. 

Tabela 3.2: Inserir Nova Exploração 

Nome: Inserir Nova Exploração. 

Descrição: Este caso de uso tem como principal objetivo introduzir os dados de uma 

ou várias explorações que o Agricultor seja dono. 

Atores 

Envolvidos: 

Agricultor 

Pré Condições: O agricultor tem de ter efetuado o login. 

Fluxo Principal: 

 

1.Agricultor escolhe a opção Introduzir Nova Exploração. 

2.O sistema disponibiliza os campos a serem preenchidos no Inserir Nova 

Exploração. 

3.O Agricultor preenche os campos e escolhe a os dados (Tipo de 

Produção e insere os dados da Associação) da Exploração e escolhe o 

Distrito e o Concelho. 

4.o sistema pede para confirmar. 

5.o Agricultor confirma  

6.O sistema Guarda 

Fluxos 

Alternativos: 

3a. O sistema cancela se o utilizador não introduzir todos os campos 

obrigatórios. 

5a. O sistema cancela quando o Agricultor não confirma.  

Casos de Teste: Verifica se já existe o Numero de Registo da Exploração e o nome da 

Exploração. 
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Na tabela 3.3 está descrito em detalhe o caso de uso de editar dados da exploração. 

Tabela 3.3: Editar Dados da Exploração 

Nome: Editar Exploração. 

Descrição: Este caso de uso tem como principal objetivo mudar informações de uma 

Exploração que já existe. 

Atores 

Envolvidos: 

Agricultor 

Pré Condições: O agricultor tem de ter efetuado o login e a exploração tem de existir. 

Fluxo Principal: 

 

1.Agricultor escolhe a opção Editar Exploração. 

2. O sistema disponibiliza o formulário Editar Exploração. 

3. O agricultor edita os dados (Tipo Produção, e edita os dados da 

Associação) da Exploração em questão. 

4.O sistema pede para confirmar. 

5.O agricultor confirma. 

6.O sistema atualiza. 

Fluxos 

Alternativos: 

3a. O sistema cancela se o utilizador não introduzir todos os campos 

obrigatórios. 

5a. O sistema cancela quando o Agricultor não confirma.  

Casos de Teste: Verifica se já existe o Numero de Registo da Exploração. 

 

Na tabela 3.4 está descrito em detalhe o caso de uso de Gerir Animal (Criar Animal). 

Tabela 3.4: Criar Animal 

Nome: Criar Animal. 

Descrição: Este caso de uso tem como principal objetivo introduzir novos animais 

que possam ser adquiridos pelo Agricultor. 

Atores 

Envolvidos: 

Agricultor 

Pré Condições: O agricultor tem de ter efetuado o login. 

Fluxo Principal: 

 

1.Agricultor escolhe a opção Introduzir Novo Animal. 

2.O sistema disponibiliza os campos a serem preenchidos no adicionar 

novo animal. 

3.O Agricultor preenche os campos e escolhe a raça, exploração entre 

outros. 

4.O sistema pede para confirmar 

5.O Agricultor confirma  

6.O sistema Guarda 

Fluxos 

Alternativos: 

3a. O sistema cancela se o utilizador não introduzir todos os campos 

obrigatórios. 

5a. O sistema cancela quando o Agricultor não confirma.  

Casos de Teste: Verifica se já existe o número de identificação existente e se a marca 

auricular existe. 
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Na tabela 3.5 está descrito em detalhe o caso de uso de Gerir Animal (Editar Animal). 

Tabela 3.5: Editar Animal 

Nome: Editar Animal. 

Descrição: Este caso de uso tem como principal objetivo mudar informações de um 

animal que já foram introduzidas anteriormente pelo agricultor. 

Atores 

Envolvidos: 

Agricultor 

Pré Condições: O agricultor tem de ter efetuado o login e o animal tem de existir. 

Fluxo Principal: 

 

1.Agricultor escolhe a opção Editar Animal. 

2.O sistema disponibiliza todos os animais que já existam. 

3.O Agricultor seleciona o animal que pretende editar. 

4. O sistema disponibiliza o formulário Editar Animal. 

5. O agricultor edita os dados do Animal em questão. 

6.O sistema pede para confirmar. 

7.O agricultor confirma. 

8.O sistema atualiza. 

Fluxos 

Alternativos: 

3a. O sistema cancela se não existe nenhum animal inserido previamente.  

5a. O sistema cancela se o utilizador não introduzir todos os campos 

obrigatórios. 

7a. O sistema cancela quando o Agricultor não confirma.  

Casos de Teste: Verifica se já existe o número de identificação existente. 

 

Na tabela 3.6 está descrito em detalhe o caso de uso de Gerir Animal (Pesquisar Animal) 

Tabela 3.6: Pesquisar Animal 

Nome: Pesquisar Animal. 

Descrição: O objetivo é o Agricultor poder pesquisar um animal pela raça, sexo e 

identificação eletrónica. 

Atores 

Envolvidos: 

Agricultor 

Pré Condições: O agricultor tem de ter efetuado o login e o animal tem de existir. 

Fluxo Principal: 

 

1.O sistema disponibiliza todos os animais que já existam. 

2.O Agricultor pesquisa o Animal que deseja por raça, sexo, identificação 

eletrónica e marca auricular. 

3.O sistema mostra os animais de acordo com a pesquisa. 

Fluxos 

Alternativos: 

3a. O sistema cancela se não existe nenhum animal inserido previamente. 

Casos de Teste: Não tem. 
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Na tabela 3.7 está descrito em detalhe o caso de uso de Inserir Peso de Animal 

Tabela 3.7: Inserir Peso de Animal 

Nome: Inserir Peso de Animal. 

Descrição: O objetivo é o Agricultor poder inserir as várias pesagens de cada animal 

a fim de ver a variação do animal. 

Atores 

Envolvidos: 

Agricultor 

Pré Condições: O agricultor tem de ter efetuado o login e o animal tem de existir. 

Fluxo Principal: 

 

1.Agricultor escolhe a inserir pesagem. 

2.O sistema disponibiliza todos os animais que pertençam ao Agricultor. 

3.O Agricultor escolhe o animal. 

4.O sistema mostra os campos a serem preenchidos. 

5. O agricultor preenche os campos. 

6.o sistema pede para confirmar. 

7.o Agricultor confirma  

8.O sistema Guarda 

Fluxos 

Alternativos: 

5a. O sistema cancela se o utilizador não introduz os campos obrigatórios. 

5b. O sistema cancela se a data inserida foi maior que a data atual do 

sistema. 

7a. O sistema cancela quando o Agricultor não confirma.  

Casos de Teste: Verificar a data inserida e a data atual do sistema. 

 

Na tabela 3.8 está descrito em detalhe o caso de uso Consultar Pesagens do Animal 

Tabela 3.8: Consultar Pesagens 

Nome: Consultar Pesagens. 

Descrição: O objetivo é o Agricultor poder Consultar as várias pesagens de um 

animal à sua escolha a fim de comparar diversas pesagens, para verificar a 

evolução ao longo do tempo do animal. 

Atores 

Envolvidos: 

Agricultor 

Pré Condições: O agricultor tem de ter efetuado o login e o animal tem de existir. 

Fluxo Principal: 

 

1.Agricultor escolhe a Consultar pesagens. 

2.O sistema disponibiliza todos os animais que pertençam ao Agricultor. 

3.O Agricultor escolhe o animal. 

4.O sistema mostra Todas as Pesagens Inseridas pelo Agricultor no que 

diz respeito aquele Animal. 

5. O agricultor carrega no botão de gerar gráfico de pesagem. 

6.O sistema gera o Gráfico 

Fluxos 

Alternativos: 

4a. Ter pesagens inseridas  

Casos de Teste: Não tem. 
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Na tabela 3.9 está descrito em detalhe o caso de uso Gerir Raça (Criar Raça) 

Tabela 3.9: Criar Raça 

Nome: Criar Raça. 

Descrição: Este caso de uso tem como principal objetivo introduzir novas raças e os 

seus atributos para posteriormente quando o agricultor adicionar um novo 

animal lhe possa atribuir a sua raça e poder saber as informações da mesma. 

Atores 

Envolvidos: 

Agricultor 

Pré Condições: O agricultor tem de ter efetuado o login. 

Fluxo Principal: 

 

1.O agricultor escolhe a opção Inserir nova raça. 

2.O sistema disponibiliza os campos a serem preenchidos no Inserir nova 

raça. 

3.O Agricultor preenche os campos e escolhe se a raça é de produção ou de 

reprodução. 

4.O sistema disponibiliza os campos de acordo com o que o agricultor 

escolheu no passo anterior. 

5. O Agricultor preenche os campos disponibilizados pelo sistema. 

6.o sistema pede para confirmar. 

7.o Agricultor confirma  

8.O sistema Guarda 

Fluxos 

Alternativos: 

3a. O sistema cancela se o utilizador não introduzir todos os campos 

obrigatórios. 

5a. O sistema cancela se o utilizador não introduzir todos os campos 

obrigatórios. 

7a. O sistema cancela quando o Agricultor não confirma.  

Casos de Teste: Verificar se o nome da raça já existe. 

 

Na tabela 3.10 está descrito em detalhe o caso de uso Gerir Raça (Editar Raça) 

Tabela 3.10: Editar Raça 

Nome: Editar Raça. 

Descrição: Este caso de uso tem como principal objetivo editar os atributos que dizem 

respeito a uma raça que já foi inserida anteriormente. 

Atores 

Envolvidos: 

Agricultor 

Pré Condições: O agricultor tem de ter efetuado o login. 

Fluxo Principal: 

 

1.O agricultor escolhe a opção Editar Raça. 

2.O sistema disponibiliza todas as raças que já existam. 

6.O Agricultor seleciona a raça que pretende editar. 

7. O sistema disponibiliza o formulário Editar Raça. 

8. O agricultor edita os dados da raça em questão. 

9.O sistema pede para confirmar. 

10.O agricultor confirma. 

11.O sistema atualiza. 

Fluxos 

Alternativos: 

3a. O sistema cancela se o utilizador não introduzir todos os campos 

obrigatórios. 

5a. O sistema cancela se o utilizador não introduzir todos os campos 

obrigatórios. 

7a. O sistema cancela quando o Agricultor não confirma.  

Casos de Teste: Verificar se o nome da raça já existe. 
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Na tabela 3.11 está descrito em detalhe o caso de uso Gerir Raça (Pesquisar Raça) 

Tabela 3.11: Pesquisar Raça 

Nome: Pesquisar Raça. 

Descrição: O objetivo é o Agricultor poder pesquisar uma raça por nome, espécie e 

pelagem. 

Atores 

Envolvidos: 

Agricultor 

Pré Condições: O agricultor tem de ter efetuado o login e o animal tem de existir. 

Fluxo Principal: 

 

1.Agricultor escolhe a opção Pesquisar Raça. 

2.O sistema disponibiliza todas as raças que já existam. 

3.O Agricultor pesquisa a raça que deseja por nome, espécie e pelagem. 

4.O sistema mostra as raças de acordo com a pesquisa. 

5.O Agricultor seleciona a raça que deseja. 

6.O sistema pede para confirmar. 

7.O agricultor confirma. 

8.O sistema mostra o resultado da pesquisa. 

Fluxos 

Alternativos: 

2a. O sistema cancela se não existe nenhuma raça inserida previamente. 

7a. O sistema cancela quando o Agricultor não confirma.  

Casos de Teste: Não tem. 

 

Na tabela 3.12 está descrito em detalhe o caso de uso Login. 

Tabela 3.12: Login 

Nome: Login. 

Descrição: Este caso de uso tem como principal objetivo verificar se as credencias de 

login se encontram corretas. 

Atores 

Envolvidos: 

Agricultor 

Pré Condições: O agricultor tem de ter conta criada. 

Fluxo Principal: 

 

1º O sistema mostra os dados a preencher. 

2º O ator preenche os dados que lhe são mostrados pelo sistema. 

3º O sistema verificar se as credencias são as corretas. 

4º O ator entra na área inicial da aplicação. 

Fluxos 

Alternativos: 

3a. As credencias introduzidas são incorretas. 

3b. O username de login não existe. 

Casos de Teste: Verificar se o username existe. 
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3.4   Diagramas de Sequências 
 

Os diagramas de sequência mostram as trocas de mensagens entre os vários objetos numa 

sequência temporal. São utilizados para descrever o fluxo de execução dos casos de uso 

e facilita a visualização do sistema, pois mostra que classes são chamadas e em que 

situações. Nos diagramas de sequências está representado o ator bem como os objetos e 

métodos ordenados pelo tempo. 

Na figura 5 encontra-se o diagrama de sequência. Este representa as ações do ator 

(agricultor) ao criar a exploração. 

 

 

Figura 5: Diagrama e Sequência: Inserir Nova Exploração. 

 

No diagrama de sequência, figura 5, o agricultor seleciona o interface Criar Exploração, 

por sua vez o sistema devolve o formulário a preencher e os tipos de produção que 

poderão existir numa exploração. Depois de se introduzirem os dados da exploração, por 

exemplo o NIF da exploração, o Sistema, o Tipo de Produção ,etc…, o agricultor prime 

o botão e o sistema guarda.  
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Na figura 6 encontra-se o diagrama de sequência que representa as ações do ator 

(agricultor) ao editar um animal. 

 

Figura 6: Diagrama e Sequência: Gerir Animal (Editar Animal) 

No diagrama de sequência, figura 6, o agricultor seleciona o interface da Editar Animal, 

para que o agricultor possa escolher este interface terá de ser passado primeiro o ID da 

Exploração. Posteriormente através do ID da Exploração irão aparecer os animais 

inseridos na Exploração. O Agricultor por sua vez escolherá o animal que deseja editar, 

o sistema consulta as raças e as espécies que existem. O sistema retorna todos os campos 

que o agricultor poderá editar tais como Identificação Eletrónica, Marca Auricular, Nova 

Identificação Eletrónica, entre outras, o agricultor modifica o que deseja, o sistema pede 

para confirmar e o sistema Edita o Animal.   
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3.5  Diagrama de Atividades 
 

Um diagrama de atividades é basicamente um gráfico de fluxo que controla a passagem 

de uma atividade para outra e é usado para fazer a modelação dos aspetos dinâmicos do 

sistema.  

 

 

Figura 7: Diagrama de Atividades 

 

O diagrama da figura 7 mostra, de uma forma organizada, as atividades que o agricultor 

poderá executar. Nomeadamente, Inserir Exploração/Tipo Produção, Editar 

Exploração/Tipo Produção, Inserir Animal e Editar Animal. 
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3.6  Diagrama de Instalação 
 

O diagrama de instalação descreve a arquitetura do sistema em termos de hardware e a 

sua relação com os diferentes componentes de software.  

 

 

Figura 8: Diagrama de Instalação 

 

O diagrama da figura 8, mostra as diferentes ligações que a aplicação tem a várias bases 

de dados, isto é, uma ligação localhost à base de dados do local que se encontra no 

computador do agricultor, uma ligação a um servidor externo que fará comunicação a 

uma base de dados alojada num servidor online e uma ligação ao servidor das finanças 

para poder ser validado o NIF da exploração. 
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3.7  Diagrama de Classes 
 

Este diagrama é consequência de uma breve análise de requisitos previamente efetuada. 

Cada classe é composta pelo nome, os seus atributos e as operações que representa o papel 

dos atores no sistema. 

 

Figura 9: Diagrama de Classes 

 

A figura 9 representa as 10 classes que foram necessárias para a realização desta parte do 

projeto em contexto de estágio. De referir que a classe animal tem as ligações 

fundamentais, isto é, ao inserir um animal irão ser carregadas as raças e espécies que se 

encontram em outras classes (raça, espécie), o animal inserido terá a identificação da 

exploração do agricultor.   
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3.8  Semântica de Classes 
 

A semântica de classes é composta por todos os atributos, tipos de dados, descrição, 

valores válidos, formatos e restrição de cada classe do diagrama. Nos atributos 

encontram-se o nome da “variável” como foi definida no diagrama de classes. Na 

descrição é exposto a representação dos dados. Os valores válidos que se podem inserir 

são todos os valores que sejam numéricos, texto, data entre outros. O formato indica o 

limite máximo de dados que podem ser inseridos ou o modo como estes devem ser 

inseridos. Por fim temos as restrições que no fundo são regras que devem ser cumpridas, 

não só a nível da sua inserção mas também a nível da obrigatoriedade do campo em 

questão. 

Algoritmos Genéricos: 

 

O algoritmo seguinte descreve de forma genérica os passos necessários para um novo 

registo na Base de Dados. 

 

Listagem 1: Algoritmo Criar Novo()  

1: procedure +Criar Novo() 
   //opção que permite criar um novo registo 
2:  O sistema gera o ID; 
3: Introduzir todos os campos obrigatórios; 
4:  Se (Campos obrigatórios preenchidos com a excepção dos não obrigatórios) 
5:  Criar Novo; 
6: Fim Se; 
7: fim procedure; 
 

O algoritmo seguinte descreve de forma genérica os passos necessários para alterar os 

dados da Exploração Agropecuária na Base de Dados. 

 

Listagem 2: Algoritmo Editar Dados da Exploração () 

1: procedure + Editar Dados da Exploração () 
   //opção que permite editar uma exploração 
2:  O sistema disponibiliza a Exploração onde o idExploração = idExploração 
selecionado; 
3: Editar Campos “Alteráveis” ; 
4:  Se (Campos obrigatórios preenchidos com a excepção dos não obrigatórios) 
5:  Actualizar Campos; 
6: Fim Se; 
7: fim procedure; 
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O algoritmo seguinte descreve de forma genérica os passos necessários para alterar os 

dados de um Animal na Base de Dados. 

 

Listagem 3: Algoritmo Editar Animal () 

1: procedure + Editar Animal () 

   //opção que permite editar um Animal; 

2:  O sistema disponibiliza a Exploração onde o idAnimal = idAnimal selecionado; 

3: Editar Campos “Alteráveis” ; 

4:  Se (Campos obrigatórios preenchidos com a excepção dos não obrigatórios) 

5:  Actualizar Campos; 

6: Fim Se; 

7: fim procedure; 

 

O algoritmo seguinte descreve de forma genérica os passos necessários para alterar os 

dados da Associação a que a Exploração Agropecuária pertence na Base de Dados. 

 

Listagem 4: Algoritmo Editar Associação () 

1: procedure + Editar Associação () 

   //opção que permite editar um Associação; 

2:  O sistema disponibiliza a Exploração onde o idAssociacao = idAssociacao 

selecionado; 

3: Editar Campos “Alteráveis” ; 

4:  Se (Campos obrigatórios preenchidos com a excepção dos não obrigatórios) 

5:  Actualizar Campos; 

6: Fim Se; 

7: fim procedure; 

 

O algoritmo seguinte descreve de forma genérica os passos necessários para consultar 

um ou vários registos na Base de Dados. 

 

Listagem 5: Algoritmo Consultar () 

1: procedure + Consultar () 

   //opção que permite Consultar um Registo; 

2:  Introduzir meio pelo qual permite pesquisar em Registo; 

3: Confirma; 

4: fim procedure; 
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A tabela seguinte (Tabela 3.13) descreve todos os campos existentes na classe Tipo 

Produção. 

Tabela 3.13: Semântica de Classes - Tipo Produção 

Entidade: tipoproducao 

Atributo Tipo de 
dados 

Descrição Valores 
Válidos 

Formato Restrição 

idTipoProducao(PK) Inteiro Numero sequencial 
que identifica cada 
tipo de produção. 

Maior que 0 Até 10 
dígitos 

Obrigatório e 
não Alterável 

descricaoProducao Varchar Breve descrição do 
tipo de produção 
que a exploração 
tem. 

Numeros de 0 
a 9 e/ou 
caracteres de 
A a Z 

Até 100 
caracteres 

Não 
obrigatório e 
alterável 

 

Operações: 

A tabela seguinte (Tabela 3.14) descreve de forma detalhada as operações relacionadas 

com a classe Tipo Produção. 

Tabela 3.14: Operadores da Semântica de Classes - Tipo Produção 

Nome Descrição 

Consultar() 

(Ver Algoritmo 5) 

Operação que permite Consultar todos os Tipo de Produções. 

 

1. Mostrar os tipos de Produções existentes. 

 

A tabela seguinte (Tabela 3.15) descreve todos os campos existentes na classe Tipo 

Produção Exploração. 

Tabela 3.15: Semântica de Classes - Tipo Produção Exploração 

Entidade: tipoproducaoexploracao 

Atributo Tipo de 
dados 

Descrição Valores 
Válidos 

Formato Restrição 

idTipoProducao(FK
1) 

Inteiro Numero sequencial 
que identifica cada 
tipo de produção. 

Maior que 0 Até 10 
dígitos 

Obrigatório 
e não 
Alterável 

idExploracao(FK2) Inteiro Numero sequencial 
que identifica a 
Exploração. 

Numeros de 0 
a 9 e/ou 
caracteres de 
A a Z 

Até 100 
caracteres 

Não 
obrigatório 
e alterável 

 

Operações: 

A tabela seguinte (Tabela 3.16) descreve de forma detalhada as operações relacionadas 

com a classe Tipo Produção Exploração. 

Tabela 3.16: Operadores da Semântica de Classes - Tipo Produção Exploração 

Nome Descrição 

Consultar() 

(Ver Algoritmo 5) 

Operação que permite Consultar qual o Tipo de Produção que a Exploração tem. 

 

1. Mostrar qual o tipo de Produção que a exploração pode ter. 
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A tabela seguinte (Tabela 3.17) descreve todos os campos existentes na classe 

Exploração. 

Tabela 3.17: Semântica de Classes - Exploração 

Entidade: exploracao 

Atributo Tipo de 
dados 

Descrição Valores Válidos Formato Restrição 

idExploracao(PK) Inteiro Numero sequencial 
que identifica a 
exploração. 

Maior que 0 Até 10 
dígitos 

Obrigatório e 
não Alterável 

NRegistoExploracao Varchar Numero de  
Registo da 
Exploração. 

Números de 0 
a 9 e/ou 
caracteres de 
A a Z 

Até 100 
caracteres 

Obrigatório e 
Alterável  

nomeExploracao Varchar Nome da 
Exploração.  

Caracteres de 
A a Z 

Até 100 
caracteres 

Obrigatório e 
Alterável 

nif Varchar Numero de 
Identificação fiscal 
da exploração. 

Maior que 0 Até 9 
dígitos 

Obrigatório e 
Alterável 

marca Varchar Marca que cada 
exploração tem é 
como uma 
“Matricula de um 
carro”.  

Numeros de 0 
a 9 e/ou 
caracteres de 
A a Z 

Até 100 
caracteres 

Obrigatório e 
Alterável 

Local Varchar Morada da 
exploração. 

Numeros de 0 
a 9 e/ou 
caracteres de 
A a Z 

Caracteres 
de A a Z 

Obrigatório e 
Alterável 

CodPostal Varchar Código Postal da 
localidade onde se 
situa a exploração. 

Numeros de 0 
a 9  
Sendo os 4 
primeiros 
separados pelo 
- . 

Até 8 
caracteres 

Obrigatório e 
Alterável 

Telefone Varchar Numero de telefone 
da exploração. 

Números de 0 
a 9 
Tendo 
obrigatoriame
nte 
a cadeia de 
numero 
começar por 
91,92,93,96 e 
2.  

Até 9 
dígitos 

Obrigatório e 
Alterável 

sistemaExploracao Varchar Tipo de sistema 
utilizado na 
exploração. 

Caracteres de 
A a Z 

Caracteres 
de A a Z 

Obrigatório e 
Alterável 

idConcelho(FK1) Inteiro Numero sequencial 
que identifica o 
concelho onde se 
encontra a 
exploração. 

Maior que 0 Até 10 
dígitos 

Obrigatório e 
não Alterável 



 

 

31 
 

ParcelarioRef Varchar  Numeros de 0 
a 9 e/ou 
caracteres de 
A a Z 

Até 100 
caracteres 

Obrigatório e 
Alterável 

freguesia Varchar Freguesia onde se 
encontra a 
exploração. 

Caracteres de 
A a Z 

Até 100 
caracteres 

Obrigatório e 
Alterável 

idAgricultor(FK2) Inteiro Numero sequencial 
que identifica o 
agricultor a quem 
pertence a 
exploração. 

Maior que 0 Até 10 
dígitos 

Obrigatório e 
não Alterável 

idAssociacao(FK3) Inteiro Numero sequencial 
que identifica a 
associação a que a 
exploração 
pertence. 

Maior que 0 Até 10 
dígitos 

Não obrigatório 
e alterável 

 

Operações: 

A tabela seguinte (Tabela 3.18) descreve de forma detalhada as operações relacionadas 

com a classe Exploração. 

Tabela 3.18: Operadores da Semântica de Classes - Exploração 

Nome Descrição 

Criar Novo() 

(Ver algoritmo 1) 

Operação que permite criar o registo de uma nova exploração. 

1. O sistema gere o idExploracao (incrementa uma unidade ao ultimo registo) 

2. Introduzir NRegistoExploracao, nif, nomeExploracao, marca, Local, 

CodPostal, Telefone, sistemaExploracao, ParcelarioRef, freguesia. 

3. Validar os campos inseridos. 

4. Insere na base de dados. 

Editar Dados da 

Exploração() 

(Ver Algoritmo 2) 

Operação que permite alterar os dados de um exploração. 

1. Alterar NRegistoExploracao, nif, nomeExploracao, marca, Local, CodPostal, 

Telefone, sistemaExploracao, ParcelarioRef, freguesia. 

2. Validar os campos inseridos. 

3. Edita os dados na base de dados. 

 

A tabela seguinte (Tabela 3.19) descreve todos os campos existentes na classe Agricultor. 

Tabela 3.19: Semântica de Classes - Agricultor 

Entidade: agricultor 

Atributo Tipo de 
dados 

Descrição Valores 
Válidos 

Formato Restrição 

idAgricultor (PK) Inteiro Numero sequencial 
que identifica o 
agricultor. 

Maior que 0 Até 10 
dígitos 

Obrigatório 
e não 
Alterável 

nomeDetentor Varchar Nome do Agricultor. Caracteres de 
A a Z 

Até 100 
caracteres 

Obrigatório 
e Alterável  

EnderecoDetentor Varchar Morada do 
Agricultor.  

Numeros de 0 
a 9 e/ou 
caracteres de 
A a Z 

Até 100 
caracteres 

Obrigatório 
e Alterável 

nif Varchar Numero de 
Identificação fiscal 
doAgricultor. 

Maior que 0 Até 9 
dígitos 

Obrigatório 
e Alterável 



 

 

32 
 

telefone Varchar Numero de telefone 
do Agricultor. 

Números de 0 
a 9 
Tendo 
obrigatoriame
nte 
a cadeia de 
numero 
começar por 
91,92,93,96 e 
2. 

Até 9 
dígitos 

Não 
obrigatório 
e não 
alterável 

email Varchar Email do Agricultor. Numeros de 0 
a 9 e/ou 
caracteres de 
A a Z tendo de 
obedecer a 
um formato 
que é de ter 
um @ e um 
“.” . 

Até 100 
caracteres 

Não 
obrigatório 
e alterável 

password Varchar Password para 
posteriormente o 
Agricultor fazer login. 

Numeros de 0 
a 9 e/ou 
caracteres de 
A a Z 

Até 100 
caracteres 

Obrigatório 
e Alterável 

username Varchar Username para 
posteriormente o 
Agricultor fazer login. 

Numeros de 0 
a 9 e/ou 
caracteres de 
A a Z 

Numeros 
de 0 a 9 
e/ou 
caracteres 
de A a Z 

Obrigatório 
e Alterável 

dataRegisto Date Data guardada 
automática quando o 
agricultor se regista a 
primeira vez. 

Numeros de 0 
a 9 

8 dígitos Obrigatório 
e Não 
Alterável 

 

Operações: 

A tabela seguinte (Tabela 3.20) descreve de forma detalhada as operações relacionadas 

com a classe Agricultor. 

Tabela 3.20: Operadores da Semântica de Classes - Agricultor 

Nome Descrição 

Criar Novo() 

(Ver algoritmo 3) 

Operação que permite criar o registo de um novo Agricultor. 

1. O sistema gere o idAgricultor (incrementa uma unidade ao ultimo registo) 

2. Introduzir nomeDetentor, enderecoDetentor, nif, telefone, password, 

username, dataRegisto. 

3. Validar os campos inseridos. 

4. Insere na base de dados da aplicação e base de dados exterior. 
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A tabela seguinte (Tabela 3.21) descreve todos os campos existentes na classe 

Atualização. 

Tabela 3.21: Semântica de Classes - Actualização 

Entidade: actualizacao 

Atributo Tipo de 
dados 

Descrição Valores 
Válidos 

Formato Restrição 

idActualizacao(PK) Inteiro Numero sequencial 
que identifica cada 
atualização feita pelo 
Agricultor. 

Maior que 0 8 dígitos Obrigatório 
e não 
Alterável 

dataActualizacao Date Data em que se 
realizou a atualização 
a aplicação.  

Numeros de 0 
a 9 e/ou 

8 dígitos Não 
obrigatório 
e não 
Alterável 

validade Date Data até quando 
pode usufruir da 
aplicação sem que 
esta seja bloqueada  

Numeros de 0 
a 9 e/ou 

8 dígitos 
xx-xx-xxxx 
(DD-MM-
YYYY) 

Não  
obrigatório 
e não 
Alterável 

validadeCondicion
ada 

Date Data em que irá 
aparecer um 
pequena janela a 
dizer que o Agricultor 
deve fazer a 
atualização que irá 
aparecer até 10 dias. 

Numeros de 0 
a 9 

8 dígitos 
xx-xx-xxxx 
(DD-MM-
YYYY) 

Obrigatório 
e não 
Alterável 

idAgricultor(FK1) Inteiro Numero sequencial 
que identifica a que 
Agricultor pertence a 
atualização. 

Maior que 0 Até 10 
dígitos 

Obrigatório 
e não 
Alterável 

 

Operações: 

A tabela seguinte (Tabela 3.22) descreve de forma detalhada as operações relacionadas 

com a classe Actualização. 

Tabela 3.22: Operadores da Semântica de Classes - Actualização 

Nome Descrição 

Criar Novo() 

(Ver algoritmo 1) 

Operação que permite criar o registo de uma nova Atualização. 

1. O sistema gere o idActualizacao (incrementa uma unidade ao ultimo registo) 

2. Introduzir dataActualizacao, validade, validadeCondicionada. 

3. Insere na base de dados. 

Consultar() 

(Ver Algoritmo 4) 

Operação que permite Consultar qual a Atualização de cada Agricultor. 

 

1. O sistema consulta as datas para verificar se o Agricultor fez ou não a 

atualização. 
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A tabela seguinte (Tabela 3.23) descreve todos os campos existentes na classe 

Associação. 

Tabela 3.23: Semântica de Classes - Associação 

Entidade: associacao 

Atributo Tipo de 
dados 

Descrição Valores 
Válidos 

Formato Restrição 

idAssociacao(PK) Inteiro Numero sequencial 
que identifica cada 
Associação. 

Maior que 0 Até 10 
dígitos 

Obrigatório 
e não 
Alterável 

nome Varchar Nome da Associação.  Numeros de 0 
a 9 e/ou 
caracteres de 
A a Z 

Até 100 
caracteres 

Não 
obrigatório 
e Alterável 

nomeFuncionario Varchar Nome do funcionário 
da associação que 
passou o papel de 
como a exploração 
pertence aquela 
associação.  

Caracteres de 
A a Z 

Até 100 
caracteres 

Não 
obrigatório 
e Alterável 

contactoFuncionari
o 

Varchar Telefone do 
funcionário da 
associação que 
passou o papel de 
como a exploração 
pertence aquela 
associação. 

Números de 0 
a 9 
Tendo 
obrigatoriame
nte 
a cadeia de 
numero 
começar por 
91,92,93,96 e 
2. 

Até 9 
dígitos 
 

Não 
obrigatório 
e Alterável 

emailGeral Varchar Email geral da 
associação. 

Numeros de 0 
a 9 e/ou 
caracteres de 
A a Z tendo de 
obedecer a 
um formato 
que é de ter 
um @ e um 
“.” . 

Até 100 
caracteres 

Não 
obrigatório 
e Alterável 

emailContacto Varchar Email do funcionário 
da associação que 
passou o papel de 
como a exploração 
pertence aquela 
associação. 

Numeros de 0 
a 9 e/ou 
caracteres de 
A a Z tendo de 
obedecer a 
um formato 
que é de ter 
um @ e um 
“.” . 

Até 100 
caracteres 

Não 
obrigatório 
e Alterável 

morada Varchar Morada da 
associação. 

Numeros de 0 
a 9 e/ou 
caracteres de 
A a Z 

Até 100 
caracteres 

Não 
obrigatório 
e Alterável 
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telefone Varchar Telefone da 
associação. 

Números de 0 
a 9 
Tendo 
obrigatoriame
nte 
a cadeia de 
numero 
começar por 
91,92,93,96 e 
2. 

Até 9 
dígitos 

Não 
obrigatório 
e Alterável 

 

Operações: 

A tabela seguinte (Tabela 3.24) descreve de forma detalhada as operações relacionadas 

com a classe Associação. 

Tabela 3.24: Operadores da Semântica de Classes - Associação 

Nome Descrição 

Criar Novo() 

(Ver algoritmo 1) 

Operação que permite criar o registo de uma nova Associação. 

2. O sistema gere o idAssociacao (incrementa uma unidade ao ultimo registo) 

3. Introduzir nome, nomeFuncionario, contactoFuncionario, emailGeral, 

emailContacto, morada, telefone. 

4. Validar os campos inseridos. 

5. Insere na base de dados. 

Editar Associação() 

(Ver Algoritmo 4) 

Operação que permite alterar os dados de um Associação. 

1. Alterar nome, nomeFuncionario, contactoFuncionario, emailGeral, 

emailContacto, morada, telefone. 

2. Validar os campos inseridos. 

3. Edita os dados na base de dados. 

 

A tabela seguinte (Tabela 3.25) descreve todos os campos existentes na classe Concelho. 

Tabela 3.25: Semântica de Classes - Concelho 

Entidade: concelho 

Atributo Tipo de 
dados 

Descrição Valores 
Válidos 

Formato Restrição 

idConcelho (PK) Inteiro Numero sequencial 
que identifica cada 
concelho. 

Maior que 0 Até 10 
dígitos 

Obrigatório 
e não 
Alterável 

nome Varchar Nome do concelho. Caracteres de 
A a Z 

Até 100 
caracteres 

Obrigatório 
e não 
alterável 

idDistrito (FK) Inteiro Numero sequencial 
que identifica cada 
Distrito. 

Maior que 0 Até 10 
dígitos 

Não 
obrigatório 
e não 
Alterável 
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Operações: 

A tabela seguinte (Tabela 3.26) descreve de forma detalhada as operações relacionadas 

com a classe Concelho. 

Tabela 3.26: Operadores da Semântica de Classes - Concelho 

Nome Descrição 

Consultar() 

(Ver Algoritmo 5) 

Operação que permite Consultar todos os Concelhos. 

 

1. Mostrar os Concelhos que existem. 

 

A tabela seguinte (Tabela 3.27) descreve todos os campos existentes na classe Distritos. 

Tabela 3.27: Semântica de Classes - Distritos 

Entidade: distritos 

Atributo Tipo de 
dados 

Descrição Valores 
Válidos 

Formato Restrição 

idDistrito (PK) Inteiro Numero sequencial 
que identifica cada 
Distrito. 

Maior que 0 Até 10 
dígitos 

Obrigatório 
e não 
Alterável 

nome Varchar Nome do distrito. Caracteres de 
A a Z 

Até 100 
caracteres 

Obrigatório 
e não 
alterável 

 

Operações: 

A tabela seguinte (Tabela 3.28) descreve de forma detalhada as operações relacionadas 

com a classe Distritos. 

Tabela 3.28: Operadores da Semântica de Classes - Distritos 

Nome Descrição 

Consultar() 

(Ver Algoritmo 5) 

Operação que permite Consultar todos os Distritos. 

 

1. Mostrar os Distritos que existem. 

 

A tabela seguinte (Tabela 3.29) descreve todos os campos existentes na classe Animal.  

Tabela 3.29: Semântica de Classes - Animal 

Entidade: animal 

Atributo Tipo de 
dados 

Descrição Valores 
Válidos 

Formato Restrição 

idAnimal(PK) Inteiro Numero sequencial 
que identifica o 
animal. 

Maior que 0 Até 10 
dígitos 

Obrigatório 
e não 
Alterável 

marcaAuricular Varchar Marca auricular de 
cada animal. 

Números de 0 
a 9 e/ou 
caracteres de 
A a Z 

Até 100 
caracteres 

Obrigatório 
e Alterável  

identElectrico Varchar Identificação 
eletrónica que todos 
os animais devem 
ter.  

Números de 0 
a 9 e/ou 
caracteres de 
A a Z 

Até 100 
caracteres 

Obrigatório 
e não 
Alterável 
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dataNasc Date Data em que o 
animal nasceu. 

Numeros de 0 
a 9 

8 dígitos 
xx-xx-xxxx 
(DD-MM-
YYYY) 

Obrigatório 
e Alterável 

sexo BIT Sexo do animal.  0 e 1. 0 -> Macho 
 
1 ->  
Femêa 

Obrigatório 
e Alterável 

dataMorte Date Data em que o 
animal faleceu. 

Numeros de 0 
a 9 

8 dígitos 
xx-xx-xxxx 
(DD-MM-
YYYY) 

Não 
obrigatório 
e não 
Alterável 

fotografia LongBL
OB 

Fotografia do animal. 4GB (232 - 1) 
bytes 

JPEG,PNG Não 
Obrigatório 
e Alterável 

novaIdenti Varchar Nova identificação 
eletrónica de cada 
animal. 

Números de 0 
a 9 e/ou 
caracteres de 
A a Z 

Até 100 
caracteres 

Não 
Obrigatório 
e Alterável 

idExploracao(FK1) Inteiro Numero sequencial 
que identifica a 
exploração. 

Maior que 0 Até 10 
dígitos 

Obrigatório 
e não 
Alterável 

idRaça(FK2) Inteiro Numero sequencial 
que identifica a raça. 

Maior que 0 Até 10 
dígitos 

Obrigatório 
e não 
Alterável 

nEletricoMae Varchar Número de 
identificação 
eletrónica da Mãe.  

Números de 0 
a 9 e/ou 
caracteres de 
A a Z 

Até 100 
caracteres 

Não 
Obrigatório 
e Alterável 

nEletricoPai Varchar Número de 
identificação 
eletrónica da Pai. 

Números de 0 
a 9 e/ou 
caracteres de 
A a Z 

Até 100 
caracteres 

Não 
Obrigatório 
e Alterável 

tipoProcriaçao Varchar Tipo de maneira 
como o animal foi 
procriado.  

Caracteres de 
A a Z 

Até 100 
caracteres 

Não 
Obrigatório 
e Alterável 

outraMarcacao Varchar Ultima identificação 
do animal em caso de 
mudar de a 
identificação 
eletrónica. 

Maior que 0 Até 10 
dígitos 

Não 
obrigatório 
e não 
alterável 
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Operações: 

A tabela seguinte (Tabela 3.30) descreve de forma detalhada as operações relacionadas 

com a classe Animal. 

Tabela 3.30: Operadores da Semântica de Classes - Animal 

Nome Descrição 

Criar Novo() 

(Ver algoritmo 1) 

Operação que permite criar o registo de um novo Animal. 

1. O sistema gere o idAnimal (incrementa uma unidade ao ultimo registo) 

2. Introduzir marcaAuricular, identEletrico, dataNasc, dataIdentif, sexo, 

dataMorte, fotografia, novaIdenti, nEletricoMae, nEletricoPai, tipoProcriacao, 

outraMarcacao. 

3. Validar os campos inseridos. 

4. Insere na base de dados. 

Editar Animal() 

(Ver Algoritmo 3) 

Operação que permite alterar os dados de um Animal. 

1. Alterar marcaAuricular, identEletrico, dataNasc, dataIdentif, sexo. 

2. Validar os campos inseridos. 

3. Edita os dados na base de dados. 

 

A tabela seguinte (Tabela 3.31) descreve todos os campos existentes na classe Espécie. 

Tabela 3.31: Semântica de Classes - Espécie 

Entidade: especie 

Atributo Tipo de 
dados 

Descrição Valores 
Válidos 

Formato Restrição 

idEspecie (PK) Inteiro Numero sequencial 
que identifica cada 
especie. 

Maior que 0 Até 10 
dígitos 

Obrigatório 
e não 
Alterável 

especie Varchar Nome da espécie. Caracteres de 
A a Z 

Até 100 
caracteres 

Obrigatório 
e Alterável 

 

Operações: 

A tabela seguinte (Tabela 3.32) descreve de forma detalhada as operações relacionadas 

com a classe Espécie. 

Tabela 3.32: Operadores da Semântica de Classes - Espécie 

Nome Descrição 

Consultar() 

(Ver Algoritmo 5) 

Operação que permite Consultar todas as Espécies. 

 

1. Mostrar os Espécies que existem. 

 

A tabela seguinte (Tabela 3.33) descreve todos os campos existentes na classe Raça 

Tabela 3.33: Semântica de Classes - Raça 

Entidade: raca 

Atributo Tipo de 
dados 

Descrição Valores 
Válidos 

Formato Restrição 

idRaca(PK) Inteiro Numero sequencial 
que identifica cada 
raça. 

Maior que 0 Até 10 
dígitos 

Obrigatório 
e não 
Alterável 
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descricao Varchar Descrição da raça. Números de 
0 a 9 e/ou 
caracteres 
de A a Z 

Até 100 
caracteres 

Obrigatório 
e Alterável 

nomeRaca Varchar Nome da Raça.  Números de 
0 a 9 e/ou 
caracteres 
de A a Z 

Até 100 
caracteres 

Obrigatório 
e Alterável 

pelagem Varchar Tipo de pelagem da 
raça em questão. 

Números de 
0 a 9 e/ou 
caracteres 
de A a Z 

Até 100 
caracteres 

Obrigatório 
e Alterável 

idEspecie(FK1) Inteiro Numero sequencial 
que identifica cada 
espécie. 

Maior que 0 Até 10 
dígitos 

Obrigatório 
e não 
Alterável 

 

Operações: 

A tabela seguinte (Tabela 3.34) descreve de forma detalhada as operações relacionadas 

com a classe Raça. 

Tabela 3.34: Operadores da Semântica de Classes - Raça 

Nome Descrição 

Consultar() 

(Ver Algoritmo 5) 

Operação que permite Consultar todas as Raças. 

 

1. Mostrar os Raças que existem. 
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3.9  Arquitetura da Solução 
 

A solução foi desenvolvida em C#, usando a base de dados MySQL com recurso a 3 

servidores que são eles o servidor exterior o servidor das finanças e o servidor MySQL. 

 

Computador do 
Agricultor

Anima

Servidor MySQL

Base de Dados 
Anima

Servidor Exterior

Servidor FinançasAgricultor

 

Figura 10: Diagrama de Solução 

 

Como é visível no diagrama apresentado na figura 10, o agricultor através de um 

computador acede à aplicação onde esta se encontra instalada. Toda a informação que o 

agricultar inserir deverá ser guardada em duas bases de dados distintas, que será na base 

de dados do servidor online que servirá também para que a empresa Explorinova possa 

fazer um estudo demográfico da utilização da aplicação, e na base de dados localhost que 

é a base de dados que o agricultor terá no seu computador. A aplicação também terá de 

fazer uma ligação ao servidor das finanças a fim de verificar se o NIF da exploração 

inserida existe ou não.   
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Capítulo 4  

Tecnologias e Software utilizado 
Após a análise de requisitos verifiquei a importância da utilização das tecnologias e 

software que se seguem. 

 

4.1 Tecnologias Utilizadas 

4.1.1 C# 

 

C# (CSharp) (Microsoft, 2013) é uma linguagem de programação orientada a objetos 

criada pela Microsoft, fazendo parte da sua plataforma .Net. A linguagem C# baseou-se 

no C++ e no Java. Foi criada junto com a arquitetura. NET, embora existam várias outras 

linguagens que suportam esta tecnologia (como VB.NET, C++, J#). É considerada a 

linguagem símbolo do .NET, por várias razões. Foi criada de novo para funcionar logo 

na plataforma, o compilador da linguagem foi o primeiro a ser desenvolvido e a maior 

parte das classes do.NET Framework foram desenvolvidas na mesma linguagem. Na 

listagem 1 podemos ver um pequeno exemplo de código C#. Esta tecnologia foi usada 

em todas as páginas do projeto, já que é uma das tenologias principais. 

 

Listagem 6: Exemplo de código C# 

using System; 

  

namespace Teste 

{ 

    class OlaMundo 

    { 

        static void Main() 

        { 

            Console.WriteLine("Olá, Mundo!"); 

        } 

    } 

} 
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4.1.2 MySQL 

 

O MySQL (Yuri Pacievitch, 2011) é sistema de gestão de base de dados, que tem como 

base a linguagem SQL. Atualmente é um dos sistemas de gestão de base de dados mais 

utilizados no mundo inteiro. 

O MySQL contêm várias características, entre elas a compatibilidade com várias 

tecnologias tais como Delphi, Java, C/C++, C#, Visual Basic entre outros. 

Tem um excelente desempenho e estabilidade e tem uma fácil adaptabilidade a novos 

softwares.  

4.2  Software Utilizado 

 

4.2.1 Visual Studio 2010 Ultimate 
 

O Microsoft Visual Studio (Microsoft Visual Studio, 2013) é um pacote de programas da 

Microsoft para desenvolvimento de software especialmente dedicado ao. NET 

Framework e às linguagens Visual Basic (VB), C, C++, C# (C Sharp) e J# (J Sharp). É 

também um grande produto de desenvolvimento na área da web, usando a plataforma do 

ASP.NET.  

 

 
Figura 11: Visual Studio 2010 Ultimate. 
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4.2.2 XAMPP 
 

O XAMPP (Paulo Higa, 2012) é um servidor independente que agrupa várias bases de 

dados tais como o MySQL, Apache e as linguagens de script PHP e Perl.  

Esta ferramenta funciona como servidor livre, que é fácil de usar e capaz de interpretar 

páginas dinâmicas, serviu para poder fazer leitura e escrita da aplicação na base de dados. 

 

 
Figura 12: Visual Studio 2010 Ultimate. 

4.2.3 MyManager SQL 
 

O MyMangerSQL é uma ferramenta para gerir bases de dados MySQL, como é 

apresentado no seu nome, tendo sido utilizada para fazer os procedimentos e funções na 

base de dados. 

 
Figura 13: MyManager SQL . 
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4.2.4 HeidiSQL 
 

O HeidiSQl  é um programa para desenhar as tabelas com base na linguagem para MySQl, 

foi utilizado para criar as tabelas da base de dados. 

 

 

Figura 14: HeidiSQL . 
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Capítulo 5 

Implementação 

5.1   C# em 3 camadas 
 

Neste ponto do relatório está descrita a arquitetura típica de 3 camadas (Parikshit Patel, 

2009) no qual este projeto foi feito. 

 

Figura 15: Exemplo em 3 camadas. 

 

Como é visível na figura 15 a camada de dados (Data Tier) não tem contacto direto com 

a camada de apresentação ao cliente (Client/Presentation Tier) , para isso é necessário a 

camada de negócios (Business Logic Tier). Esta é uma camada muito importante pois é 

ela que faz a comunicação entre a camada de base de dados e a camada de apresentação 

ao cliente. 

Desta maneira é possível chegara a conclusão de que a camada de apresentação é a 

camada no qual o cliente interage com a aplicação, a camada de negócios é uma camada 

de comunicação. Por fim a camada de dados é basicamente o servidor que guarda todos 

os dados da aplicação. 
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Figura 16: Exemplo das classes a serem criadas em 3 camadas. 

 

Como podemos observar na figura 16 existem na camada de negócios quatro classes que 

são elas o VO (Value Object) , DAO( Data Acess Object), BUS ( Busines Logic Layer) 

e a dbConnection. 

A classe DAO( Data Acess Object) é construída por consultas á base de dados. É nesta 

classe que se chamam os procedimentos feitos na base de dados, tendo em conta os 

parâmetros passados pela classe BUS. 

A classes VO (Value Object) contem os GET´S e SET´S de cada campo das tabelas da 

base de dados, ou seja esta classe é usada para passar dados de uma camada para a outra 

visto que esta camada esta ligada a classe BUS e à camada de apresentação. Como 

podemos ver na figura 16 os valores estão a ser postos na classe BUS e estão ser obtidas 

da camada de apresentação. 

A classe BUS (Busines Logic Layer) funciona como uma ponte entre a camada de 

apresentação e o DAO, ou seja todos os dados que o utilizador introduziu, serão passados 

da camada de apresentação para o BUS, posteriormente recebe dados em formato da data 

da classe DAO, sendo depois convertidos na classe VO . 
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Por fim a classe dbConnection, é utilizada para que esta esteja em contacto permanente 

com a base de dados fazendo assim com que se possa fazer Select´s, Insert´s , Update´s e 

Delete´s na base de dados. É nesta classe que se verifica se a conexão está aberta ou 

fechada. Se a conexão estiver fechada esta classe trata de a abrir para que se possa aceder 

a base de dados.  

No anexo C encontram-se pequenos pedaços de código relativamente as 3 camadas em 

C#.   

5.2  Base de Dados da Solução 
 

Na figura 17 encontram-se o diagrama ER(Entidade e Relacionamento) implementado na 

base de dados, no Anexo A encontra-se a base de dados completa da aplicação ou seja 

tabelas usadas e por usar na aplicação. Para além desta base de dados foi utilizada uma 

outra mas não poderá aparecer no relatório pois engloba publicidades pertencentes a 

empresa Explorinova. 

 

Figura 17: Base de dados (ER) 
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5.3  Descrição da aplicação 
 

5.3.1 Criar utilizador 

Esta aplicação será iniciada pela janela de Registo que será aberta na primeira vez que o 

utilizador abrir a aplicação depois de instalar a mesma, como se verifica na figura 18. 

 

Figura 18:Janela de Registo. 

 

Nesta janela como podemos ver o utilizador terá de inserir os dados que são apresentados, 

para que o agricultor possa completar a criação da sua conta. Necessita de ter ligação a 

internet uma vez que os dados desta página serão guardados em duas base de dados 

distintas, uma que é a própria do utilizador e que se encontra no localhost, e a outra que 

pertence a empresa Explorinova que terá acesso a estes dados menos o username e a 

password. Estes dados servirão posteriormente para a empresa saber o nível de utilização 

da aplicação e saber qual a zona em que existem mais explorações. 
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Como mostra na figura 18 o agricultor terá de selecionar o distrito e o concelho em que 

reside. Estes concelhos e distrito foram carregados de ficheiros externos em formato 

Excel que se encontram no anexo B. 

Listagem 7: Exemplo para carregar os distritos e concelhos. 
            cbdistritoregist.DataSource = DistritoBUS.GetDistritos1(); 
            cbdistritoregist.DisplayMember = "nome"; 
            cbdistritoregist.ValueMember = "idDistrito"; 
 
            cbconcelhoregist.DataSource =       
ConcelhoBUS.GetConcelhos1(Convert.ToInt32(cbdistritoregist.SelectedValue)); 
            cbconcelhoregist.DisplayMember = "nome"; 
            cbconcelhoregist.ValueMember = "idConcelho"; 
 

 

Listagem 8: Botão registar com as validações. 
private void btregistar_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            ValidaNome(); 
            ValidaMorada(); 
            ValidaRacaPred(); 
            ValidaNif(); 
            ValidaEmail(); 
            ValidaCodPostal(); 
            ValidaTelefone(); 
            ValidaMarca(); 
            ValidaNumCabecas(); 
            ValidaUsername(); 
            ValidaPassword(); 
            ValidaConfirmaPassword(); 
            utilizador(); 
        } 

 

Uma vez preenchidos os campos serão efetuadas as validações a fim de verificar se os 

dados preenchidos pelo agricultor se encontram dentro dos conformes. 

 

Figura 19:Janela de Registo com Validações. 
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Listagem 9: Validação ValidaTelefone(). 
public bool ValidaTelefone() 
        { 
            bool bStatus = true; 
            if (tbteleregist.Text == "") 
            { 
                errorProvider1.SetError(tbteleregist, "Telefone Obrigatório!"); 
                bStatus = false; 
            } 
            else 
            { 
                errorProvider1.SetError(tbteleregist, ""); 
                if (!ValidarTele(tbteleregist.Text)) 
                { 
                    errorProvider1.SetError(tbteleregist, "Telefone 
Inválido!"); 
                    bStatus = false; 
                } 
                else 
                { 
                    errorProvider1.SetError(tbteleregist, ""); 
                    bStatus = true; 
                } 
            } 
 
            return bStatus; 
        } 
 
private bool ValidarTele(string tele) 
        { 
            bool telefone = false; 
            char[] arraytele = tele.ToCharArray(); 
 
            if (tele.Length == 9  
                && ( 
                (arraytele[0].ToString().Equals("9")  
                && (arraytele[1].ToString().Equals("1") 
                || arraytele[1].ToString().Equals("2") 
                || arraytele[1].ToString().Equals("3") 
                || arraytele[1].ToString().Equals("6") 
                )  
                ||  arraytele[0].ToString().Equals("2") 
                )  
                ) 
                ) 
            { 
                telefone = true; 
 
            } 
            else 
            { 
                telefone = false; 
            } 
 
            return telefone; 
 
        } 
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Como é visível na imagem 19 no canto superior direito encontra-se os termos e condições 

da aplicação, os termos aparecem na janela da figura 20. 

 

Figura 20:Janela de Termo s e Condições. 

Existe também um botão “Refresh” que deve ser premido caso o agricultor inicie a 

aplicação sem ter ligação a internet.  

Listagem 10: Verificar se se encontra ligado a Internet.  
private void btactualizar_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            cbdistritoregist.DataSource = DistritoBUS.GetDistritos1(); 
            cbdistritoregist.DisplayMember = "nome"; 
            cbdistritoregist.ValueMember = "idDistrito"; 
 
            cbconcelhoregist.DataSource =    
ConcelhoBUS.GetConcelhos1(Convert.ToInt32(cbdistritoregist.SelectedValue)); 
            cbconcelhoregist.DisplayMember = "nome"; 
            cbconcelhoregist.ValueMember = "idConcelho"; 
 
            if (cbdistritoregist.SelectedIndex == -1) 
            { 
                MessageBox.Show("Por favor verifique a ligação de internet!"); 
                enableObjectos(false); 
 
            } 
            else 
            { 
                MessageBox.Show("Já se encontra ligado a internet!"); 
                enableObjectos(true); 
            } 
 
            this.Owner.Enabled = false; 
        } 
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Por fim antes de o botão no canto inferior direito aparecer com podendo ser premido, o 

agricultor terá de clicar na checkbox que se encontra no canto inferior esquerdo como 

mostra na figura 21. 

 

Figura 21:Checkbox Termos e Condições. 

 

5.3.2 Janela de Login 

Nesta janela o utilizado poderá fazer o login para poder começar a usufruir da aplicação, 

para isso precisa de preencher o username e a password, como mostra na figura 22. 

 

Figura 22:Janela de Login. 

 

Apesar de a parte das publicidades não estar concluída é possível ver na figura 22 três 

retângulos, no fundo da janela onde iram aparecer as publicidades que a empresa 

Explorinova entender. 

Para que o utilizador posso fazer login é necessário que o username exista na base de 

dados, e no campo password será recebida a password encriptada, que terá de ser 

posteriormente desencriptada. 
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Listagem 11: Verificar se o utilizador existe.  
private void btloggin_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
        try{ 
            AgricultorBUS Agricultorbus = new AgricultorBUS(); 
 
            bool var = false; 
            for (int i = 1; i < Agricultorbus.GetLoginAgricultor().Count(); 
i++) 
            { 
                if 
(Agricultorbus.GetLoginAgricultor()[i].Username.Equals(username_txt.Text) && 
Agricultorbus.GetLoginAgricultor()[i].Password.Equals(Encript.Encriptar(passwor
d_txt.Text))) 
                { 
                    var = true; 
                    Formareainicial frm = new 
Formareainicial(username_txt.Text); 
                    frm.Show(); 
                Hide(); 
            } 
            } 
                if (var) 
                { 
                    if 
(Agricultorbus.VerificarValidadeActualizacao(username_txt.Text).Equals(0)) 
                    {                  
                    }else if 
(Agricultorbus.VerificarValidadeActualizacao(username_txt.Text).Equals(1)) 
                    { 
                        FormAvisoActualizacao frm = new 
FormAvisoActualizacao(); 
                        frm.Owner = this; 
                        frm.Show(); 
                        Hide(); 
                    } 
                    else if 
(Agricultorbus.VerificarValidadeActualizacao(username_txt.Text).Equals(2)) 
                    { 
                        FormAvisoBloqueio frm = new FormAvisoBloqueio(); 
                        frm.Owner = this; 
                        frm.Show(); 
                        Hide(); 
                    } 
                } 
                else 
                { 
                    MessageBox.Show("Username e Password errados...Tente 
outravez."); 
                } 
        } 
            catch(Exception ex){ 
                MessageBox.Show(ex.Message); 
        }     
  } 
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5.3.3 Janela de Área Inicial 

Nesta janela aparecerá ao utilizador os menus por onde poderá a navegar pelas várias 

vertentes da aplicação, como se verifica na figura 23. 

  

Figura 23:Área Inicial onde se encontram os menus. 

Os vários botões que se encontram no menu são os que aparecem na imagem 24. 

 

 

 

 

Figura 24:Botões dos menus. 

Existe também um botão logout que possibilitará ao utilizador poder sair da aplicação 

sempre que desejar. 
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Listagem 12: Código para quando é primo um botão do menu.  
private void novaExploraçãoToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            Formnovaexploracao frm = new Formnovaexploracao(variavelLocal); 
            frm.Owner = this; 
            this.Hide(); 
            frm.Show();        
        } 

 

5.3.4 Janela Inserir Nova Exploração 

Nesta janela o agricultor poderá inserir a sua exploração, sendo obrigado a preencher os 

campos obrigatórios que terão de ser aceites de acordo com as validações. Atualmente 

esta aplicação só esta programada para poder ser inserida uma só exploração. Na figura 

25 é visível como é a janela e os dados que devem ser preenchidos. Todos estes dados 

estão em conformidade com os respetivos documentos que os agricultores têm de 

preencher manualmente em formato de papel. Estes formulários encontram-se no anexo 

D . 

 

Figura 25:Nova Exploração. 

Esta janela encontra-se com uma validação mais específica, que é o NIF da exploração 

uma vez que o NIF está a ser validado diretamente com uma ligação ao site das finanças. 
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Como é possível ver na figura 25 nesta janela não só é criada a exploração mas também 

é criada a associação, a que a exploração pertence. Todos os campos da associação não 

se encontram como obrigatórios pois o agricultor quando insere a exploração poderá não 

pertencer a nenhuma associação ou ainda não poderá conter os dados da sua associação. 

Listagem 13: Código para inserir uma exploração, associação.  
private void exploracao() 
        { 
            if((tbnregexplo.Text != "") && (tbnifexp.Text != "") && 
(tbnomeexp.Text != "") && (tbmarcaexpl.Text != "") && (tbmoradaexpl.Text != "") 
&& (tbcodpostexpl.Text != "") && (tbtelefexpl.Text != "") && 
(tbsistemaexplo.Text != "") && (tbparcelexpl.Text != "") && (tbfregexpl.Text != 
"")){ 
 
                try 
                { 
                   
                    TipoProducaoVO TipoProducao = new TipoProducaoVO(); 
                    AssociacaoVO Associacao = new AssociacaoVO(); 
                    ExploracaoVO Exploracao = new ExploracaoVO(); 
                    AgricultorBUS Agricultor = new AgricultorBUS(); 
                    Exploracao.NRegistoExploracao = tbnregexplo.Text; 
                    Exploracao.Nif = tbnifexp.Text; 
                    Exploracao.NomeExploracao = tbnomeexp.Text; 
                    Exploracao.Marca = tbmarcaexpl.Text; 
                    Exploracao.Local = tbmoradaexpl.Text; 
                    Exploracao.CodPostal = tbcodpostexpl.Text; 
                    Exploracao.IdAgricultor = 
Convert.ToInt32(Agricultor.GetIdAgricultor(variavelLocal)); 
                    Exploracao.IdConcelho = 
Convert.ToInt32(cbconcelhoexpl.SelectedValue); 
                    Exploracao.Telefone = tbtelefexpl.Text; 
                    Exploracao.SistemaExploracao = tbsistemaexplo.Text; 
                    Exploracao.ParcelarioRef = tbparcelexpl.Text; 
                    Exploracao.Freguesia = tbfregexpl.Text; 
                    Associacao.Nome = tbnomeass.Text; 
                    Associacao.NomeFuncionario = tbnomefuncass.Text; 
                    Associacao.ContactoFuncionario = tbcontactfuncass.Text; 
                    Associacao.EmailGeral = tbemailgeralass.Text; 
                    Associacao.EmailContacto = tbemailcontacass.Text; 
                    Associacao.Morada = tbmoradaass.Text; 
                    Associacao.Telefone = tbteleass.Text; 
                    TipoProducao.IdTipoProducao = 
Convert.ToInt32(cbtipoprodexpl.SelectedValue); 
                   
                    ExploracaoBUS Exploracaobus = new ExploracaoBUS(); 
 
                    if (Exploracaobus.InsertExploracao(Exploracao, Associacao, 
TipoProducao) == 1) 
                    { 
                        MessageBox.Show("Exploração inserida"); 
                        Formareainicial frm = new 
Formareainicial(variavelLocal); 
                        this.Hide(); 
                        frm.Show(); 
                    } 
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                    else 
                    { 
                        MessageBox.Show(" falha"); 
                    } 
                } 
                catch (Exception ex) 
                { 
                    MessageBox.Show("Erro a criar exploração!"); 
                    throw ex; 
                } 
            } 
        } 

 

Também nesta janela é obrigatório a escolha do tipo de produção da exploração como e 

possível verificar na figura 26. Cada exploração atualmente na aplicação apenas poderá 

ter um só tipo de produção apesar de existirem várias escolhas. No anexo B encontram-

se os ficheiros Excel que foram carregados através do HeidiSQL, neles estão contidas as 

várias opções que aparecem na figura 26. 

 

Figura 26:ComboBox Tipo de Produção da Exploração. 

5.3.5 Janela Editar Exploração 

 

Nesta janela o Agricultor poderá editar os dados da sua exploração sendo obrigado a 

preencher os campos obrigatórios que terão de ser aceites de acordo com as validações, 

atualmente esta aplicação só esta programada para poder ser editada uma só exploração.  

Nesta janela serão carregados os dados que o agricultor preencheu na janela de inserir 

exploração que se encontra na figura 25. Nesta janela também é possível por parte do 

agricultor mudar o tipo de produção quando este o entender, se o agricultor não tiver 

inserido/criado a associação a que pertence poderá faze-lo nesta mesma janela. 
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Listagem 14: Validação do NIF da Exploração.  
public class Records 
        { 
            public int nif { get; set; } 
            public string pc4 { get; set; } 
            public string pc3 { get; set; } 
            public string seo_url { get; set; } 
            public string title { get; set; } 
            public string city { get; set; } 
            public string racius { get; set; } 
            public string portugalio { get; set; } 
            public string alias { get; set; } 
        } 
 
        public class RootObject 
        { 
            public string result { get; set; } 
            public Records records { get; set; } 
        } 
 
        public static bool  VerificaNIF(string nif) 
        { 
            bool var = false; 
            try 
            { 
                string url = "http://www.nif.pt/?json=1&q=" + nif; 
                HttpWebRequest wr = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(url); 
 
                // Get the response from the web service 
                HttpWebResponse response = (HttpWebResponse)wr.GetResponse(); 
                Stream r_stream = response.GetResponseStream(); 
 
                //convert it 
                StreamReader response_stream = new StreamReader(r_stream, 
System.Text.Encoding.GetEncoding("utf-8")); 
 
                string jSon = response_stream.ReadToEnd(); 
 
                if (jSon.Contains("success")) 
                { 
                    var = true; 
                } 
                else 
                { 
                    var = false; 
                } 
                response_stream.Close(); 
 
                return var; 
            } 
            catch (Exception) 
            { 
                return var; 
            } 
        } 
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5.3.6 Janela Adicionar Animal 

Nesta janela o agricultor poderá inserir todos os animais que entender, terá também de 

preencher os campos obrigatórios, que necessitam de ser validados e que terão assim de 

obedecer as validações antes de serem inseridos na base de dados, como podemos ver na 

figura 27. 

 

Figura 27:Janela Novo Animal. 

Como podemos ver na figura 28, o utilizador terá duas combobox´s com as espécies e as 

raças que estão associadas as mesmas. Neste momento apenas algumas espécies e raças 

estão inseridas, pois a parte de inserir espécies e raças ainda não foi feita apesar de as 

tabelas da base de dados já estarem criadas como podemos observar no anexo A. 

 

Figura 28:ComboBox Reça e Espécie. 
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Como podemos observar na figura 27 o agricultor poderá carregar uma fotografia do 

animal através de uma picturebox como é visível na figura 29. 

 

 

Figura 29:Introduzir Foto do Animal. 

Listagem 15: Conversação da imagem para bytes.  
//converter imagem para bytes 
        public static byte[] convertfoto(Image img) 
        { 
            byte[] byteArray = new byte[0]; 
            using (MemoryStream stream = new MemoryStream()) 
            { 
                img.Save(stream, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg); 
                stream.Close(); 
                byteArray = stream.ToArray(); 
            } 
            return byteArray; 
        } 
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5.3.7 Janela Escolher Animal a Editar/Pesquisar 

Nesta janela, como é visível na imagem 30, o agricultor poderá ver todos os animais que 

foram inseridos na sua exploração através de um DataGridView. Aqui o utilizador poderá 

escolher o animal que deseja editar ou mesmo ver as suas informações através do botão 

visualizar animal. Para que o agricultor possa editar o animal terá de selecionar um linha 

da DataGridView obrigatoriamente, pois sem uma linha selecionada o botão editar não 

poderá ser premido uma vez que se encontra no estado Enable = false. 

 

Figura 30:Janela de Escolha do Animal a Editar/Pesquisar 

 

Listagem 16: Campos da informação sobre o animal que aparce na DataGRidView.  

 private void FormEditarPesquisarAnimal_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
                        ExploracaoVO Exp = 
ExploracaoBUS.GetExploracaoUpdate(Convert.ToInt32(label1.Text)); 
            label3.Text = Exp.IdExploracao.ToString(); 
 
            AnimalBUS animalbus = new AnimalBUS(); 
            datagridAnimal.DataSource = 
animalbus.GetAnimais(Convert.ToInt32(label3.Text)); 
            //datagridAnimal.DataMember = "idAnimal"; 
             
            datagridAnimal.Columns[0].Visible = false; 
            datagridAnimal.Columns[1].HeaderText = "Marca do Auricular"; 
            datagridAnimal.Columns[2].HeaderText = "Identificação Electrónica"; 
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            datagridAnimal.Columns[3].HeaderText = "Nova Identificação 
Electrónica"; 
            datagridAnimal.Columns[4].HeaderText = "Data de Nascimento"; 
            datagridAnimal.Columns[5].HeaderText = "Data de Identificação 
Eletrónica"; 
            datagridAnimal.Columns[6].HeaderText = "Sexo";       
 
        } 

 

5.3.8 Janela Editar Animal 

 

Nesta janela o agricultor poderá assim editar os dados do animal selecionado, como 

podemos observar na figura 30. Esta encontra-se um pouco diferente da janela da figura 

27, pois nesta janela da figura 34 o agricultor poderá passar mais informação sobre o 

animal visto que poderá inserir uma nova identificação eletrónica como mostra na figura 

31 ou mesmo inserir a data de falecimento do animal como mostra na figura 32. Estes 

campos estão protegidos por um checkbox´s ou seja só poderão ser inseridos se o 

agricultor colocar o visto nas respetivas checkbox´s. É também de referir que o campo 

“Outra Marcação” como podemos observar na figura 31, tem sempre a ultima 

identificação eletrónica. Para que o agricultor consiga editar os dados do animal precisa 

de preencher campos obrigatórios e os dados contidos nesse campos terão de estar de 

acordo com as validações da janela.  

 

Figura 31:Re-Identificação do Animal 

 

Figura 32:Data de Falecimento do Animal. 

Listagem 17: Verificação se a checkbox foi premida.  
private void cbReEntrega_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (cbReEntrega.Checked == true) 
            { 
                tbNovaIdentElec.Enabled = true; 
                tbOutraMarca.Enabled = true; 
                tbOutraMarca.Enabled = false; 
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            } 
            else 
            { 
                tbNovaIdentElec.Enabled = false; 
                tbOutraMarca.Enabled = false; 
            } 
        } 

 

Também é de referir que uma das validações presentes na figura 33 é que a data de 

nascimento não pode ser igual a data de identificação eletrónica, visto que normalmente 

a identificação eletrónica do animal não e atribuída no mesmo dia.  

 

Figura 33:Data de Nascimento e Data de Identificação Eletrónica. 

Listagem 18: Verificação para as datas de nascimento e identificação não serem iguais.  
private void btinsertexplo_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if(dtpdatanascanim.Value.AddDays(1) < dtpdataidentanim.Value) 
                EditarAnimal(); 
        } 

 

Todos os campos que se encontram na figura 34 encontram-se em conformidade com os 

formulários que os agricultores têm de preencher manualmente em formato de papel, 

esses formulários encontram se no anexo D. 
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Figura 34:Janela Editar Animal 

5.3.9 Janelas para Atualizar Conta/Publicidade 

 

Este é um grupo de duas janelas que poderá aparecer ao agricultor caso este tenha passado 

da data limite de atualização da aplicação. Durante 30 dias o agricultor deverá fazer uma 

atualização ou seja, deverá ligar-se a internet e fazer download das publicidades da 

empresa, caso não o faça aparecerá a janela da figura 35.  

 

Figura 35:Janela Validade Condicionada. 

Porém, existe uma segunda janela que irá aparecer ao agricultor caso este tenha passado 

os 30 dias de utilização e o estado de validade condicionada ou seja terá cerca de 10 dias 

para poder fazer a atualização depois desses 10 dias de validade condicionada aparecerá 

a janela da figura 36, onde o agricultor terá obrigatoriamente de ligar a internet para fazer 

download das publicidades correndo assim o risco de não poder usufruir da aplicação pois 

esta será bloqueada. 
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Figura 36:Janela de Bloqueio. 

Listagem 19: Função da base de dados que permite verificar em que estado validade 

da atualização se encontram o agricultor.  
BEGIN 
SET @dataActualizacao := 0; 
SET @validade := 0; 
SET @validadeCondicionada := 0; 
SET @data := NOW(); 
 
SELECT DISTINCT `actualizacao`.`dataActualiacao`,`actualizacao`.`validade`, 
`actualizacao`.`validadeCondicionada` 
INTO @dataActualizacao, @validade, @validadeCondicionada 
FROM `actualizacao` 
INNER JOIN `agricultor` 
ON `agricultor`.`idAgricultor` = `actualizacao`.`idAgricultor` 
WHERE `agricultor`.`username` = username; 
 
IF (@validade > @data) THEN 
   RETURN 0; 
  ELSEIF (@validade <= @data && @validadeCondicionada >= @data) THEN 
    RETURN 1; 
  ELSEIF (@validadeCondicionada < @data) THEN 
   RETURN 2; 
END IF; 
END 
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Listagem 20: Procedimento da base de dados que permite introduzir a data de 

atualização e as datas de validade referidas anteriormente.  
BEGIN 
START TRANSACTION; 
 
      SET @data := NOW(); 
 
    INSERT INTO `agricultor`(nomeDetentor, enderecoDetentor, nif, telefone, 
email, password, username, dataRegisto) 
    VALUES(nomedetentor, moradadetentor, nif, telefone, email, password, 
username, NOW()); 
 
    INSERT INTO `actualizacao` (dataActualiacao, validade, 
validadeCondicionada, idAgricultor) 
    VALUES(@data, DATE_ADD(@data, INTERVAL 30 DAY), DATE_ADD(NOW(), INTERVAL 40 
DAY), LAST_INSERT_ID()); 
     
    COMMIT; 
     
END 
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Capítulo 6 

Conclusões e Trabalho Futuro 
6.1 Conclusões 

 

Ao longo da realização deste projeto, em contexto de estágio, tive a oportunidade de 

trabalhar com tecnologias e ferramentas novas e que necessitaram da minha parte uma 

pesquisa e um estudo um pouco mais aprofundado sobre as mesmas.  

 

No início do projeto foram apresentados requisitos para a implementação de uma solução 

informática para gerir explorações agropecuárias. Sendo um projeto que requer grandes 

conhecimentos de como funciona o setor e das normas oficiais definidas pelo Ministério 

de Agricultura do Desenvolvimento Rural das Pescas, houve a necessidade de ajustar toda 

a aplicação visualmente e funcionalmente aos documentos existentes em papel. No 

decorrer do desenvolvimento do projeto foram alterados alguns dos objetivos ou dada 

prioridade a novos objetivos que foram sendo propostos pela empresa. Segundo o 

coordenador do projeto foram atingidos a maioria dos objetivos para a fase inicial e 

construída uma base sólida para a evolução da mesma. 

 

Durante a realização deste projeto foram aparecendo algumas dificuldades tais como 

trabalhar em 3 camadas, as validações dos campos, ligação a base de dados, como inserir 

em várias bases de dados no mesmo form, procedimentos em MySQL, carregamento e 

inserção de fotografia na base de dados. 

Contudo no decorrer da realização do projeto foi se tornando mais fácil a implementação 

do código da aplicação, e também notou-se que é de grande importância aprendermos a 

programar em 3 camadas não só a nível de estrutura do código mas também a nível de 

segurança. 

 

Por fim é de salientar a grande ajuda em termos de ganho de conhecimentos e prática que 

este projeto e empresa me deram a nível pessoal e profissional. 

 

 

 

 



 

 

68 
 

6.2  Trabalho Futuro 
 

A estrutura base da aplicação encontra-se completa. Para isso foi realizada uma análise 

das funcionalidades para satisfazer as reais necessidades do setor e elaborada uma base 

de dados para dar resposta a todas as funcionalidades. 

Como se trata de um projeto complexo que visa satisfazer as necessidades da empresa 

que comercializa o produto e dos respetivos agricultores, futuramente serão adicionadas 

novas funcionalidades ao projeto podendo haver a necessidade de alterar alguns 

componentes do mesmo para dar resposta a outras questões como, elaborar lotes de 

produção, saída de animais para o matadouro, para outras explorações ou mesmo para 

demonstrações em feiras do setor, tabelas de alimentação entre muitas outras 

funcionalidades, de modo aos proprietários de explorações agropecuárias usufruam e 

sintam que esta aplicação ajuda no manejo da sua exploração. 
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Anexo A: 

Base de Dados completa. 
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A.1 Ficheiro dos concelhos. 

Na figura seguinte podemos ver a base de dados completa de toda a aplicação. 
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Anexo B: 

Carregamentos de ficheiros externos. 
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B.1 Ficheiro dos distritos. 

Na figura seguinte podemos ver o ficheiro usado para o carregamento da tabela Distrito, 

da base de dados. 

 

 

 

B.2 Ficheiro dos concelhos. 

Na figura seguinte podemos ver o ficheiro usado para o carregamento da tabela 

Concelhos, da base de dados. 
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B.3 Ficheiro dos tipos de produção. 

Na figura seguinte podemos ver o ficheiro usado para o carregamento da tabela tipos de 

produção, da base de dados. 
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Anexo C: 

Código da Aplicação e Procedimentos da Base de 

Dados. 
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C.1 Criação da classe VO (3 camadas) 

No código seguinte está a classe VO que é uma das classes que está referenciada no 

capítulo 5. 

public class AnimalVO 
    { 
        private int _idEspecieAnim; 
        private string _nomeRacaAnim; 
        private string _especieAnim; 
        private int _idAnimal; 
        private string _marcaAuricular; 
        private string _identEletrico; 
        private DateTime _dataNasc; 
        private DateTime _dataIdentif; 
        private string _sexo; 
        private DateTime _dataMorte; 
        private byte[] _fotografia; 
        private string _novaIdenti; 
        private int _idExploracao; 
        private int _idRaca; 
        private string _nEletricoMae; 
        private string _nEletricoPai; 
        private string _tipoProcriacao; 
        private string _outraMarcacao; 
 
        public int IdEspecieAnim 
        { 
            get { return _idEspecieAnim; } 
            set { _idEspecieAnim = value; } 
        } 
        public string NomeRacaAnim 
        { 
            get { return _nomeRacaAnim; } 
            set { _nomeRacaAnim = value; } 
        } 
 
        public string EspecieAnim 
        { 
            get { return _especieAnim; } 
            set { _especieAnim = value; } 
        } 
 
        public string MarcaAuricular 
        { 
            get { return _marcaAuricular; } 
            set { _marcaAuricular = value; } 
        } 
 
        public string IdentEletrico 
        { 
            get { return _identEletrico; } 
            set { _identEletrico = value; } 
        } 
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C.2 Criação da classe DAO (3 camadas) 

No código seguinte está a classe DAO que é uma das classes que está referenciada no 

capítulo 5. 

 

public class AgricultorDAO 
    { 
        public static int InsertAgricultor(AgricultorVO Agricultor) 
        { 
            MySqlCommand cmd = new MySqlCommand("InsertAgricultor", 
                               new 
MySqlConnection(Classtratarconexao.GetConnectionString())); 
            cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 
            cmd.Parameters.Add(new MySqlParameter("nomedetentor", 
Agricultor.NomeDetentor)); 
            cmd.Parameters.Add(new MySqlParameter("moradadetentor", 
Agricultor.MoradaDetentor)); 
            cmd.Parameters.Add(new MySqlParameter("nif", Agricultor.Nif)); 
            cmd.Parameters.Add(new MySqlParameter("telefone", 
Agricultor.Telefone)); 
            cmd.Parameters.Add(new MySqlParameter("email", Agricultor.Email)); 
            cmd.Parameters.Add(new MySqlParameter("password", 
Agricultor.Password)); 
            cmd.Parameters.Add(new MySqlParameter("username", 
Agricultor.Username)); 
            try 
            { 
                if (Classtratarconexao.AbrirConexao(cmd.Connection)) 
                    cmd.ExecuteNonQuery(); 
                return 1; 
            } 
            catch (MySqlException ex) 
            { 
                new Exception(ex.Message); 
                return 0; 
            } 
            finally 
            { 
                Classtratarconexao.FecharConexao(cmd.Connection); 
            } 
        } 
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C.3 Criação da classe BUS (3 camadas) 

No código seguinte está a classe BUS que é uma das classes que está referenciada no 

capítulo 5. 

 

public class AnimalBUS 
    { 
        public int InsertAnimal(AnimalVO Animal) 
        { 
            try 
            { 
                return AnimalDAO.InsertAnimal(Animal); 
            } 
            catch 
            { 
                throw; 
            } 
        } 
        public DataTable GetAnimais(int idExploracao) 
        { 
            try 
            { 
                return AnimalDAO.GetAnimais(idExploracao); 
            } 
            catch 
            { 
                throw; 
            } 
        } 
   public AnimalVO GetAnimalUpdate(int id) 
        { 
            try 
            { 
                return AnimalDAO.GetAnimalUpdate(id); 
            } 
            catch 
            { 
                throw; 
            } 
        } 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

80 
 

 

 

C.4 Procedimento da base de dados para Inserir Animais 

No código seguinte encontra-se o código em MySql de um Insert neste caso em concreto 

um Insert dos dados do animal. 

 

BEGIN 

INSERT INTO `animal`(marcaAuricular, identEletrico, dataNasc, dataIdentif, sexo, 

dataMorte, fotografia, novaIdenti, idExploracao, idRaca, nEletricoMae, 

              nEletricoPai, tipoProcriacao, outraMarcacao) 

VALUES(marcaAuricular, identEletrico, dataNasc, dataIdentif, sexo, dataMorte,       

fotografia, novaIdenti, idExploracao, idRaca, nEletricoMae, 

              nEletricoPai, tipoProcriacao, outraMarcacao); 

END 

 

C.5 Procedimento da base de dados Editar os dados do Animal 

No código seguinte encontra-se o código em MySql de um Update neste caso em concreto 

um Update dos dados do animal. 

 

BEGIN 

      UPDATE `animal` 

      SET dataNasc = dataNasc, dataIdentif = dataIdentif, 

               sexo = sexo, dataMorte = dataMorte, fotografia = fotografia, novaIdenti = novaIdenti, 

idRaca = idRaca, nEletricoMae = nEletricoMae, nEletricoPai = nEletricoPai, 

tipoProcriacao =     tipoProcriacao,outraMarcacao = outraMarcacao, marcaAuricular = 

marcaAuricular 

      WHERE (idAnimal = idAnim); 

 

END 
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C.6 Função da base de dados para Data Validade 

No código seguinte encontra-se o código em MySql de uma Função que permite verificar 

se o agricultor deve ou não efetua a atualização da sua conta. 

BEGIN 

 

SET @dataActualizacao := 0; 

SET @validade := 0; 

SET @validadeCondicionada := 0; 

SET @data := NOW(); 

 

SELECT DISTINCT 

`actualizacao`.`dataActualiacao`,`actualizacao`.`validade`,`actualizacao`.`validadeCondicionada` 

INTO @dataActualizacao, @validade, @validadeCondicionada 

FROM `actualizacao` 

INNER JOIN `agricultor` 

ON `agricultor`.`idAgricultor` = `actualizacao`.`idAgricultor` 

WHERE `agricultor`.`username` = username; 

 

IF (@validade > @data) THEN 

   RETURN 0; 

ELSEIF (@validade <= @data && @validadeCondicionada >= @data) THEN 

   RETURN 1; 

ELSEIF (@validadeCondicionada < @data) THEN 

   RETURN 2; 

END IF; 

END 
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Anexo D: 

Documentos que o dono de uma exploração 

preenche a mão. 
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D.1 Registo de Existências e Deslocações   

Na figura seguinte podemos ver o ficheiro que o agricultor preenche a mão para as informações sobre a sua exploração e os controlos oficiais 

feitos á mesma. 

 

 

Data  Intervenções / Controlos oficiais Por (Rubrica e carimbo)

Endereço do detentor

1

Identificação do detentor (criador ou associado)

Mod 710/DGV   - RED--OC Pág.Inicial          

Registo Exploração / Averbamentos

Registo de Existências e Deslocações de Ovinos e Caprinos (RED- OC)

Ano de: 2013
Averbamentos:

NIF              e     Nome do Detentor

Assinatura / carimbo do responsável

Assinatura / carimbo do responsávelIdentificação da Exploração e do Núcleo de Produção

Número Registo Exploração /NP

Assinatura / carimbo do responsável

Marca Espécies

Assinatura / carimbo do responsável

Nome da Exploração

Assinatura / carimbo do responsávelLocal Cod. Postal

Assinatura / carimbo do responsávelCELORICO DA BEIRA

Telefone Parcelário de referência 

Concelho:  Freguesia 

Anotações: Observações: 

Assinatura / carimbo do responsávelSistema de Exploração Tipo de Produção

Extensivo / Ar -livre
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D.2 Registo de Movimentos e Ocorrências 

Na figura seguinte podemos ver o ficheiro que o agricultor preenche a mão para a deslocação dos animais da exploração. 

 

1

1 2 3 4 5

- Marca ou NRE e Nome da Exploração, mercado ou local  de Origem

- Marca ou NRE e Nome da Exploração, mercado, matadouro de Destino 

- Ocorrências observadas (Mortes; Desaparecimento; Identificação; etc.) Macho Fêmea Macho Fêmea Macho Fêmea Macho Fêmea

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Ano de: 2013 Mod 710/DGV - RED-OC     

Parte_A - Movimentos e 

OcorrênciasParte A - Registo de Movimentos e Ocorrências Espécie(s)

Exploração / NP : Marca 1

Nome detentor NRE / NP Página: 

6 7 8

N
ª O

rd
em

Data   do 

Movimento 

/ocorrência

Tipo de Movimento / 

ocorrência

Nºda Guia de 

Circulação                        

/ ou outro

OVINOS CAPRINOS Actualização Efectivo

<<<---- Último Nº Ordem da página 

Anterior

Registar os animais constantes na Declaração de 

Existências ou transitados da página anterior -------->>>

Saldo a transportar para a página seguinte ou para a Declaração de Existências : 

Reprodutores
Crias

Reprodutores
Crias

OVINOS CAPRINOS
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D.3 Registo de Animais Identificados 

Na figura seguinte podemos ver o ficheiro que o agricultor preenche a mão para a o registo dos animais existentes na exploração. 

 

Ano de:

Espécie(s)

NRE / NP 1 Página :

Marca 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Data Origem Data Destino Data

1 A

2 A

3 A

4 A

5 A

6 A

7 A

8 A

9 A

10 A

11 A

12 A

13 A

14 A

15 A

16 A

17 A

18 A

19 A

20 A

Nome detentor 

Parte B - Registo de Animais Identificados 2013 Mod 710/DGV - RED OC   

Parte B - Identificação 

animal(só para animais nascidos após 31.12.2009 e/ou  já identificados com identificação electrónica) 

Exploração / NP 

9 10 11 12

N
º R

e
g

is
to

A
ctivo

Codigo Identificação 

(Marca Auricular)

Código Identificação 

Electrónica (Se 

diferente da MA)

Data 

Identificação 

ou  Re-

identiifcação 

Mês / Ano 

nasci-

mento

Espé-

cie      

Ov  

Cp

Sexo 

M/ F

Raça -  

Tipo 

ENTRADAS SAÍDAS OCORRÊNCIAS
Nova  Identificação 
(Marca Auricular); + N.º 

registo

Tipo (Morte, 

Desapareceu, 

Reidentificado)
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D.4 Registo de Medicamentos Utilizados 

Na figura seguinte podemos ver o ficheiro que o agricultor preenche a mão para o registo de medicamentos administrados aos animais da 

exploração. 

 


