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RESUMO 
 
Apesar de possuir o maior rebanho bovino do mundo e ser o segundo 

em produção de carne, o Brasil não consegue atingir percentuais satisfatórios 
de exportações de carne à União Europeia através da Cota Hilton com preços 
diferenciados. Um dos problemas é a exigência de um amplo processo de 
rastreabilidade bovina, que hoje é suportado pelo Serviço de Rastreabilidade 
da Cadeia Produtiva de Bovinos e Bubalinos (SISBOV). 

 
O SISBOV possui um processo de cadastramento e consulta dos dados 

onde o produtor rural deve manter os seus dados, seja em sistemas legados ou 
mesmo em planilhas eletrônicas, transferindo-os para o SISBOV de forma 
manual. Isso gera retrabalho e possíveis erros de digitação. Este processo de 
transferência de dados pode ser melhorado, permitindo que o mesmo seja feito 
de forma normatizada e automatizada. 
 

Então, este trabalho propõe o desenvolvimento de um sistema para o 
registro de informações sobre bovinos via Web Services visando 
rastreabilidade. Desenvolveu-se um sistema baseado na arquitetura Web 
Services SOAP, que resultou em duas aplicações: a) uma aplicação web com 
as funcionalidades CRUD e com os serviços web e b) uma aplicação desktop 
exemplificando o consumo destes serviços web. 

 
A abordagem utilizada, segundo os objetivos estabelecidos, se mostrou 

viável, possibilitando aos seus gestores uma maior facilidade na obtenção das 
informações relevantes sobre a rastreabilidade bovina no Brasil. 
 
 
Palavras chaves: Rastreabilidade bovina – Web Service – SISBOV – Cota 
Hilton 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 A popularização do computador e sua utilização em diversas áreas é 
fato inquestionável, assim como o uso da internet na automatização de 
processos e na obtenção de informação. Porém, vivemos em um momento em 
que a obtenção de dados exige um grande esforço por parte das pessoas em 
buscá-las em diferentes locais, mídias ou formatos. Uma das grandes 
dificuldades encontradas está na consolidação de dados num ambiente 
tecnológico heterogêneo. Uma informação útil somente existe quando dados de 
diferentes sistemas são consultados, tratados e consolidados num ambiente 
único, para que esta pessoa possa utilizá-la de forma a suprir suas 
necessidades. 
 
 Percebendo a possibilidade de utilizar uma nova maneira de se 
manipular dados, surge então a proposta da criação de um sistema aplicado à 
rastreabilidade bovina utilizando como base o SISBOV já existente. Este 
SISBOV possui um processo de cadastramento e consulta dos dados que pode 
ser melhorado, possibilitando aos seus gestores uma maior facilidade na 
obtenção de informações relevantes. 
 
 Por trazer como grande característica a interoperabilidade entre 
sistemas heterogêneos, Web Service é a tecnologia a ser utilizada no 
desenvolvimento do sistema proposto. Esta tecnologia proporcionará maior 
flexibilidade na solução dos problemas, possibilitando a facilidade na 
integração com sistemas legados. 
 

1.1. Problema 
 

Apesar de possuir o maior rebanho bovino do mundo e ser o segundo 
em produção de carne, pelo terceiro ano consecutivo, o Brasil ficará muito 
distante de cumprir o volume de vendas de cortes nobres bovinos para a União 
Europeia, ao qual tem direito dentro da chamada Cota Hilton1. De acordo com 
dados da Associação Brasileira dos Exportadores de Carne (Abiec), no ano-
cota 2010-2011 o Brasil cumpriu somente 4,51%, embarcando 450,58 
toneladas ante 92,28% da Argentina (de um total de 28 mil toneladas); 91,02% 
da Austrália (de 7,15 mil toneladas), 99,81% do Uruguai (de 6,3 mil toneladas), 
99,99% da Nova Zelândia (de 1,3 mil toneladas), e 100% Paraguai (1 mil 
toneladas). 

 
Já no período 2011-2012, o porcentual do Brasil chegou a 25,62%, com 

embarques de 2,562 mil toneladas. A Argentina cumpriu 63,57% da sua cota 
(que passou para 29,375 mil toneladas); a Austrália, 98,90%; o Uruguai, 
99,99%; a Nova Zelândia, 99,97%, e o Paraguai, com a febre aftosa, 36,87%. 

 

                                                 
1
 A Cota Hilton é constituída de cortes especiais do quarto traseiro, de novilhos precoces, e seu preço no 

mercado internacional geralmente é mais alto do que a carne em geral. 
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O Brasil não tem sido capaz de cumprir a Cota Hilton porque a UE exige, 
desde 2009, que os cortes vendidos dentro da cota sejam provenientes apenas 
de animais rastreados desde a desmama (10 meses de vida) e que sejam 
alimentados somente a pasto, sem nenhum tipo de suplementação a partir de 
então. 

 
Como não preencheu a cota, o Brasil acabou exportando volumes com 

mais imposto. Conforme a Abiec, o país deixou de ganhar cerca de € 57 
milhões (ou U$ 82 milhões) considerando o ano-cota 2010/2011. 

 
Por trás do não cumprimento da Cota Hilton está a conturbada 

implantação do sistema de rastreabilidade bovina no Brasil, que desde sempre 
enfrentou fortes resistências de pecuaristas. 

 
A complexidade no desenvolvimento e implantação de um programa de 

rastreabilidade já é sentida por parte dos produtores e setores da indústria de 
carnes. Os programas de rastreabilidade exigem empenho dos participantes, 
requerem investimentos razoáveis em tecnologia de informação, demandam 
médio e longo prazo para a estabilização, e trabalham em ciclos de tempo para 
que uma avaliação do programa seja obtida. 

 
Na maioria dos casos, os sistemas de rastreamento não permitem a 

visualização de informações por agentes externos, principalmente para seus 
consumidores finais ou não se encontram disponíveis através da Internet (em 
ambiente Web). Este é um fator limitante para o desenvolvimento de um 
processo de rastreamento transparente, que prima pela relação de todos os 
elos da cadeia, desde produtores, manipuladores, distribuidores a 
consumidores finais. 
 

1.2. Objetivos 
 

1.2.1. Objetivo Geral 
 

Desenvolver um sistema para o registro de informações sobre bovinos 
via Web Services visando a rastreabilidade. 
 

1.2.2. Objetivos Específicos 
 

Os objetivos específicos deste trabalho são: 
 

1. Apresentar uma pesquisa sobre rastreabilidade bovina, suas 
normas e exigências; 

 
2. Apresentar uma pesquisa sobre Web Services, suas arquiteturas 

e protocolos; 
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3. Desenvolver uma aplicação web em Java para o controle básico 
dos dados (funcionalidades CRUD) sobre bovinos; 

 
4. Desenvolver Web Services em Java para facilitar o uso do 

sistema proposto pelos produtores rurais; 
 

5. Desenvolver um aplicativo desktop em Java exemplificando o uso 
dos Web Services pelos produtores rurais. 

 

1.2.3. Delimitação do Tema 
 
Este trabalho ficará restrito ao domínio da rastreabilidade bovina, assim 

como às funcionalidades coletadas na fase de análise. 
 
Não serão tratadas neste trabalho as integrações do aplicativo cliente 

com dispositivos de identificação eletrônica de animais, com balanças 
eletrônicas ou qualquer outro dispositivo de coleta de dados. Também não será 
tratada a questão de segurança na transmissão dos dados entre o cliente e o 
Web Service. 

 
A documentação do trabalho estará restrita a este documento, assim 

como aos diagramas UML desenvolvidos, à modelagem relacional do banco de 
dados e aos comentários no código-fonte. 
 

1.3. Justificativa 
 
 A primeira justificativa para este trabalho está fundamentada nos 
desafios a serem enfrentados para que o Brasil continue sendo um grande 
exportador de carne bovina aos mercados que possuam exigências legais 
quanto à rastreabilidade dos animais abatidos. Também prevê a agregação de 
valor ao produto que abastece o seu mercado interno, este que pode se tornar 
mais exigente quanto à qualidade e sanidade do alimento que consome. 
 
 Considerando a abordagem atual sobre a rastreabilidade bovina através 
do SISBOV, o produtor rural deve manter os seus dados, seja em sistemas 
legados ou mesmo em planilhas eletrônicas, transferindo-os para o SISBOV de 
forma manual. Isso gera retrabalho e possíveis erros de digitação. 
 
 As desvantagens existentes nessa abordagem compõem a segunda 
justificativa, que visa indicar possibilidades para contornar as limitações e 
viabilizar a utilização de Web Services pelos produtores rurais, realizando a 
transferência de dados entre os sistemas de forma normatizada e 
automatizada. 
 

1.4. Organização do Trabalho 
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 Além deste capítulo introdutório, o presente trabalho está organizado em 
mais quatro capítulos. 
 
 O capítulo dois apresenta uma pesquisa bibliográfica onde são 
abordados os conceitos de sistemas de informação para a rastreabilidade 
bovina, bem como as estatísticas do rebanho bovino brasileiro, os conceitos de 
rastreabilidade bovina, os sistemas de identificação de animais, o histórico do 
sistema de rastreabilidade oficial brasileiro (SISBOV) e a descrição da 
plataforma de gestão agropecuária (PGA), esta última ainda em fase de 
desenvolvimento e homologação pelos órgãos oficiais brasileiros. 
 
 No capítulo três também é apresentada uma pesquisa bibliográfica onde 
são abordados os conceitos de Web Services, suas arquiteturas e protocolos. 
 
 O capítulo quatro descreve o desenvolvimento do sistema proposto, 
expondo os artefatos produzidos neste trabalho. 
 
 No capítulo cinco são apresentadas as conclusões e as sugestões para 
trabalhos futuros. 
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2. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA RASTREABILIDADE 
BOVINA 

 

2.1. O Rebanho Bovino Brasileiro 
 

Segundo a pesquisa Produção da Pecuária Municipal 2011, publicada 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2011), o efetivo de 
bovinos foi de 212,798 milhões de cabeças no ano de 2011, ou 1,6% de 
aumento em relação ao registrado em 2010. 

 
Tabela 1: Efetivo dos rebanhos em 31.12 e variação anual segundo as 
categorias, Brasil - 2010-2011 
 

 
 
Este efetivo encontra-se disperso por todo o Território Nacional, embora 

seja encontrado em maior número na Região Centro-Oeste do país (34,1%). As 
demais regiões apresentam os seguintes percentuais de participação: Norte 
(20,3%), Sudeste (18,5%), Nordeste (13,9%) e Sul (13,1%). O Estado de Mato 
Grosso possuía o maior efetivo de bovinos, 13,8%; seguido por Minas Gerais, 
com 11,2%; Goiás, com 10,2%; e Mato Grosso do Sul, com 10,1%. Salienta-se 
que os dez principais estados detentores de bovinos concentram 81,1% de 
todo o efetivo nacional (IBGE, 2011). 

 
Tabela 2: Efetivo dos rebanhos de grande porte em 31.12 segundo as 
Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2011 
 



 17 

 
 

Merecem destaques as mesorregiões do Norte Mato-Grossense, 
Sudeste Paraense, Leste Rondoniense, Nordeste Mato-Grossense e Leste de 
Mato Grosso do Sul, bem como as microrregiões de São Félix do Xingu 
(PA),Três Lagoas (MG), Aripuanã (MT) e Ji-Paraná (RO) (IBGE, 2011). 

 
Tabela 3: Efetivo de rebanhos bovinos de grande porte em 31.12 total e 
participação percentual, segundo as principais Unidades da Federação, 
mesorregiões, microrregiões e municípios produtores – 2011 
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No comparativo entre 2011 e 2010, pode-se dizer que o crescimento do 

rebanho bovino ocorreu com maior intensidade nas Regiões Norte, Nordeste e 
Sudeste e, com menor intensidade, nas Regiões Centro-Oeste e Sul do País. 
Na Região Norte, cabe destaque ao crescimento dos efetivos bovinos nos 
Estados de Rondônia e do Pará. Na Região Nordeste ressalta os Estados do 
Maranhão, da Bahia, da Paraíba e de Pernambuco. Na Região Sudeste, Minas 
Gerais foi o estado que mais contribuiu para a expansão deste rebanho, 
enquanto São Paulo apresentou redução de efetivo. Na Região Centro-Oeste, 
o Estado de Mato Grosso do Sul registrou queda importante em seu rebanho 
de bovinos, sendo em parte contrabalançada pelos aumentos registrados nos 
Estados de Goiás e Mato Grosso (IBGE, 2011). 
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Em termos municipais, São Félix do Xingu (PA) detinha o maior número 

de animais, ou 1,0% do efetivo nacional, seguido por Corumbá (MS) e Ribas do 
Rio Pardo (MS). Estes municípios conservaram em 2011 as mesmas posições 
ocupadas em 2010. Destaque para o ganho de posição de Altamira (PA), que 
ocupava a 28a posição no ano anterior e a 12a em 2011, devido ao aumento do 
plantel dos produtores pela aquisição de animais provenientes de outros 
municípios e estados (IBGE, 2011). 

 
Tabela 4: Efetivo de bovinos em 31.12 e participações relativa e 
acumulada no efetivo total, segundo as Unidades da Federação e os 20 
municípios com os maiores efetivos,em ordem decrescente - 2011 
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A pecuária brasileira, no ano de 2011, foi afetada pelo agravamento da 
crise de algumas das mais importantes economias mundiais, sobretudo a 
europeia. Como reflexo da desaceleração econômica global, no âmbito externo 
assistiu-se à queda em volume nas exportações de vários produtos 
comercializados pelo Brasil, tais como carnes bovinas e suínas congeladas, 
couros e peles. Para reverter este quadro, novos mercados fora da rota da 
crise foram alcançados pelos produtos brasileiros como alternativa de 
contornar a situação. No mercado interno, entretanto, observou-se a elevação 
dos preços da carne bovina, a falta de bois para abate e, em algum grau, o 
aumento do descarte de vacas, além da substituição no consumo da carne 
bovina pela suína e a de frango (IBGE, 2011). 

 
Segundo dados internacionais do Departamento de Agricultura dos 

Estados Unidos (United States Department of Agriculture - USDA), em 2011, o 
Brasil ocupava a segunda posição mundial em rebanho de gado bovino. Só 
perdia para a Índia, detentora do maior efetivo – cerca de 60% maior que o 
rebanho nacional – embora este rebanho caracterize-se por não ser comercial, 
como o brasileiro, e por incluir búfalos em seu efetivo, que representam cerca 
de 1/3 do rebanho de gado bovino. Na sequência, destacaram-se a China e os 
Estados Unidos. A Índia desponta com um dos mais importantes rebanhos de 
búfalos, exportando este tipo de carne e favorecendo-se de condições 
climáticas propícias ao seu desenvolvimento (LIVESTOCK AND POULTRY, 
2012). 

 
Na produção de carne bovina, no entanto, o quadro é um pouco 

diferente, sendo os Estados Unidos o maior produtor mundial e o Brasil, o 
segundo, o que evidencia a eficiência produtiva daquele país neste setor 
(LIVESTOCK AND POULTRY, 2012). A produção per capita de carcaça bovina 
brasileira ficou em torno de 35 kg/hab/ano. 
 

2.2. A Rastreabilidade Bovina 
 

A International Standards Organization (ISO) define rastreabilidade como 
sendo “a habilidade de rastrear a história, aplicação ou localização de todos os 
produtos e procedimentos, desde a origem dos materiais e componentes, o 
histórico do processamento e demais etapas da cadeia produtiva”. 

 
Rastreabilidade implica na identificação minuciosa do fluxo do produto, 

na coleta, processamento e armazenamento sistemáticos dos registros, 
informações e pontos críticos nos processos de produção e distribuição 
(DERRICK and DILLON, 2004). 

 
Rocha (2000, p.2) afirma que a rastreabilidade é um importante 

instrumento no monitoramento dos riscos sanitários dos processos de 
produção, conferindo-lhe o atributo de transparência, pois possibilita a 
checagem por auditorias externas oficiais ou não, desde a sua origem, até das 
declarações de ausência de pragas, doenças quarentenárias e de resíduos 
emitidos pelo país exportador. 
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Estudos realizados dentro do Programa de Melhoramento Genético da 
Raça Nelore (PMGRN), contando com a participação de pesquisadores e 
técnicos também de áreas correlatas como qualidade da carne, bem estar 
animal e de empresas de iniciativa privada, e apoio da Associação Nacional de 
Criadores e Pesquisadores (ANCP), concluíram que um programa de 
rastreabilidade deve ser operado e mantido, de forma auto-sustentável, pela 
iniciativa privada. Por envolver uso de alta tecnologia, principalmente 
tecnologia de informação, (servidores de banco de dados de alto desempenho, 
programas baseados em navegadores e rede internet), a implantação do 
programa requer razoáveis investimentos e despesas operacionais. Como 
exemplo do que ocorre em outros países, é fundamental o apoio e a 
participação do governo na viabilização do desenvolvimento do sistema, na 
definição de regras e de padrões operacionais, no controle dos programas e 
agindo como auditor. 

 
Ainda com relação aos estudos realizados pela PMGRN, os sistemas de 

rastreabilidade são as únicas ferramentas eficazes para a perfeita identificação 
da fonte causadora do problema. É especialmente crítico o tempo medido entre 
a ocorrência do problema e a identificação da fonte causadora. Quanto maior 
for o tempo, maior será a extensão do “desastre”; tanto quanto do ponto de 
vista da segurança alimentar, quanto financeiro, dentro da cadeia produtiva. 

 
Segundo Lirani (2001), a rastreabilidade não deve ser encarada como 

dispositivo somente para se conseguir diferenciais de preços e sim, por ser 
uma exigência de mercado. Os diferenciais de preço, que na realidade 
ocorrem, devem ser considerados motivadores secundários. 
 

Rastreabilidade não se limita a identificar um produto. Não se deve 
confundir o termo “Rastreabilidade” com a sua “Identificação”. A identificação é 
um meio para conseguir a rastreabilidade, mas não é o único investimento a 
ser realizado ao implantar um bom sistema de rastreabilidade. Segundo 
Howells (2000), a identificação do animal por si só representa apenas o 
primeiro estágio para se obter um produto plenamente rastreável. 
 

2.3. Sistemas de Identificação Animal 
 

A identificação segura dos animais é a base para a maior parte das 
funções do sistema de manejo que resultam em progressos zootécnicos, 
controle e economia da produção. Os sistemas tradicionalmente utilizados, 
como brincos, colares, tatuagens, ferro quente (a fogo ou elétrico) etc., 
resultam em uma identificação prática de cada animal do rebanho (LOPES, 
1997). 

 
Todavia, esses sistemas apresentam dificuldades de visualização a 

distância, necessidade de contenção do animal, problemas na leitura devido à 
abrasão dos caracteres, sujeiras e erros de transcrição e possibilidade de 
duplicação de número, isto é, dois animais com a mesma identificação, 
(MACHADO et al., 2001). Além disso, podem sofrer fraudes. 
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Esses métodos tradicionais não são confiáveis porque frequentemente 
ocasionam perdas de informações, representando um grande prejuízo. Com a 
identificação eletrônica, elimina-se essa preocupação, pois existe maior 
segurança nas informações (PACHECO, 1995). 
 

Segundo Machado et al. (2001), qualquer método de identificação deve 
atender a um mínimo de requisitos: 

• Único: cada número deve ser encontrado apenas uma vez no 
rebanho; 

• Permanente: não deve correr riscos de perda; 
• Insubstituível: ao receber uma identificação ao nascimento ou na 

aquisição do animal, esse deve permanecer com o mesmo número 
até o momento do abate; e 

• Positiva: a identificação dos animais não pode gerar dúvidas. 
 

Lopes (1997) considerou que a identificação eletrônica é o mais seguro 
sistema de identificação existente atualmente e afirma que tal método irá 
revolucionar o setor da pecuária, dando grande contribuição ao melhoramento 
genético, pois o primeiro pré-requisito para o controle de produção e 
melhoramento de um rebanho é a identificação permanente de todos os 
animais. 
 

2.3.1. Identificação visual 
 

A marcação a ferro quente é a forma mais tradicional atualmente 
adotada pelos produtores; porém, esse sistema, além de danificar o couro 
permanentemente, desvalorizando seu preço no momento da comercialização, 
constitui-se num método doloroso para o animal (MACHADO et al., 2001). 
 

Os brincos de plástico surgiram como uma alternativa de baixo custo, 
sendo bastante práticos e indolores. Mas o índice de perdas de brincos pode 
chegar a 5%, valor considerado alto para alguns e insignificantes para outros. 
Geralmente, os casos mais comuns de perdas são enroscos em cercas e 
arbustos ou durante uma disputa por comida ou por uma fêmea (MACHADO et 
al., 2001). 
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Figura 1: Identificação bovina através de brincos 
Fonte: POLITE (2011) 

 

2.3.2. Identificação pelo padrão vascular da retina 
 

Outra técnica de identificação animal, citada por Bezerra (2001), é a que 
utiliza o padrão vascular da retina. Esse padrão, assim como a impressão 
digital, é único para cada animal, está presente desde o nascimento e não 
muda com o avanço da idade. A coleta é feita com uma câmara semelhante a 
uma pistola. Basta apontar para o olho e acioná-la. O aparelho registra 
simultaneamente as imagens das veias, hora, data e coordenadas geográficas 
de localização, que podem ser transferidas e armazenadas em bancos de 
dados. A técnica foi desenvolvida pela empresa norte-americana Optibrand®. A 
grande limitação é o alto custo. O aparelho de leitura custa mais de 1.000 
dólares. Além disso, ainda não é encontrado facilmente no Brasil. 
 

 
 

Figura 2: Detalhes de veias e artérias em olhos de bovinos 
Fonte: BEZERRA (2001) 
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2.3.3. Identificação pelo DNA 
 

Cada animal difere de seus congêneres em uma série de planos 
biológicos. No plano estrutural mais básico, cada exemplar é portador de uma 
combinação única de ácido desoxirribonucléico (DNA), cuja transcripção gera 
variações nas proteínas, o que, por sua vez, origina a diversidade individual 
que é expressa fisicamente. Nos últimos anos, acessar o código genético de 
um animal deixou de apresentar especial dificuldade. As técnicas de 
identificação biológica constituem, assim, uma alternativa para o rastreamento 
de animais vivos e de produtos de origem animal (CUNNINGHAM e MEGHEN, 
2001). 
 

2.3.4. Identificação Eletrônica 
 

No processo de identificação animal, deve-se levar em consideração a 
qualidade e a agilidade no processo de coleta de dados. Na maioria das vezes, 
essa informação é colhida por funcionários desqualificados e de formação 
simples. Fazer com que as informações sejam anotadas de forma correta e que 
sejam devidamente transcritas para o computador são obstáculos a serem 
vencidos na informatização da propriedade (MACHADO e NANTES, 2000). 

 
É justamente nesse aspecto que a identificação eletrônica dos animais 

assume maior importância, pois se trata de uma ferramenta de coleta de dados 
precisa, confiável e segura, que permite, além de identificar o gado, armazenar 
uma série de informações relevantes ao manejo zootécnico. Quando lidas e 
repassadas ao computador, estarão livres de erros humanos, como leitura 
dupla, erros de transcrição, etc. (MACHADO e NANTES, 2000). 

 
A identificação eletrônica dos animais pode contribuir para o 

estabelecimento de um sistema de certificação com base na rastreabilidade de 
informações ao longo da cadeia produtiva da carne. A rastreabilidade das 
informações está se tornando uma necessidade na produção destinada ao 
mercado externo, em virtude das barreiras não tarifárias impostas atualmente à 
comercialização de carnes. No mercado interno, as informações sobre a 
procedência dos animais é menos valorizada pela indústria, mas pode 
representar o início de uma relação mais equilibrada entre a população e o 
setor industrial (MACHADO et al., 2001). 

 
Existem alguns tipos de identificação eletrônica no mercado. Um deles 

utiliza um microchip, que possui informações gravadas em um tipo de memória 
chamada EEPROM (Eletrical Erasable Programmable Read-Only Memory). 
Esses microchips são chamados de transponders. O transponder pode ter 
encapsulamento de vidro biocompatível ou de plástico, que permite a fixação a 
um brinco, unindo as vantagens da identificação eletrônica às da identificação 
visual (MACHADO e NANTES, 2000). 
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Figura 3: Cápsula de vidro injetável com transponder 

Fonte: RIVIERA (2011) 
 
 

 
 

Figura 4: Brinco plástico com identificação visual e com transponder 
Fonte: RURAL (2006) 

 
Segundo o mesmo autor, a grande vantagem desse sistema é que, por 

não precisar de fonte de alimentação, isto é, de bateria (transponder passivo), 
ele possui dimensões pequenas e pode ser implantado dentro do animal. O 
fato de transmitir suas informações via Rádio Frequência (RF) faz com que o 
transponder não necessite de uma linha direta de visão com o leitor, podendo, 
inclusive, estar coberto por sujeira, no caso de brincos, ou implantado sob a 
pele do animal. 

 
A principal desvantagem desse método tem sido o custo dos brincos e 

equipamentos de leitura, provavelmente o maior obstáculo ao uso disseminado 
de brincos eletrônicos em unidades comerciais (LOPES, 1997). 

 
A identificação eletrônica dos animais permite interligar outras 

ferramentas práticas de manejo ao sistema, como as balanças eletrônicas. 
Nesse caso, os animais que passam no brete são automaticamente 
identificados, pesados e contados, sem que haja necessidade de qualquer 
auxílio externo. Com isso, são eliminados os erros de identificação, pesagem e 
contagem, assim como os erros nas anotações normalmente feitas no brete 
(PACHECO, 1995; LOPES, 1997). 

 
Para evitar fraudes, várias tecnologias de identificação eletrônica foram 

desenvolvidas. Na Austrália, ocorreram migrações e rejeições com os chips de 
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32 mm que foram introduzidos nos animais (implante subcutâneo) por meio de 
cápsulas de vidro. Para evitar prejuízos na exportação de gado, foi 
desenvolvido um sistema de cápsulas de porcelana com alumínio, formadas 
por 90% de alumínio (70 g de peso, 6,5 cm de comprimento e 3 cm de 
diâmetro), introduzido por meio de um tubo de 70 cm e depositado no retículo 
do animal. Esse tipo de transponder recebeu o nome de Bolus (MACHADO e 
NANTES, 2000). 
 

 
 

Figura 5: Bolus (B1, B2 e B3), Aplicador (BG) e Transponder (T) 
encapsulado numa cápsula de vidro 

Fonte: RURAL (2006) 
 

Essa tecnologia também foi aprovada pela União Europeia, que realizou 
testes em um milhão de animais. A Itália tem realizado alguns experimentos 
para verificar o melhor tipo de identificação eletrônica a ser implantado na 
Europa: o Bolus (intra-ruminal) ou o implante subcutâneo. O circuito eletrônico 
instalado nas cápsulas de porcelana tem código de 15 caracteres 
alfanuméricos. Os três primeiros identificam o país (no caso do Brasil, 076) e 
os outros 12 referem-se ao animal (MACHADO e NANTES, 2000). 
 

Segundo Pires (2000), o uso de transponders em bovinos, no caso de 
metodologia de identificação com implantes subcutâneos ou intra-ruminais, 
deve seguir as seguintes recomendações: 

 
• O transponder a ser utilizado deve ser recoberto por substância 

biocompatível, que não deixa resíduo na carne, além de ser 
resistente, para não permitir a quebra por impactos ou pressões 
provenientes dos manejos realizados cotidianamente; 

 
• Deve ser potente o suficiente para ser "lido" a uma distância mínima 

de um metro e a uma velocidade compatível com o animal em 
marcha acelerada; 
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• Deve ser de fácil implante e colocado no corpo do animal de forma 

que não migre, para permitir a leitura confiável, e que tenha fácil 
recuperação ao abate (fundo de saco da prega umbilical e retículo); 

 
• Os transponders devem ser do tipo apenas para leitura (read only) e 

programados na fábrica (one time programable – OTP), para que não 
seja possível a alteração dos números; 

 
• Tanto os transponders como as leitoras estáticas ou portáteis devem 

ser "ISO Compatíveis", isto é, esses implantes poderão ser lidos por 
qualquer das leitoras, independente da marca, seguindo a estrutura 
de código utilizada, que teve como base as Normas Internacionais 
ISO 11784 e ISO 11785. 

 
Há a preocupação com o custo da identificação eletrônica. Entretanto, 

acredita-se que a alta eficiência do sistema, que permite o incremento na 
produção e a possibilidade do reaproveitamento dos transponders, após o 
abate do animal, possa propiciar uma relação custo/benefício favorável, além 
de um sistema de controle vantajoso economicamente (PIRES, 2000). 

 
Apesar do custo alto, o sistema que usa a identificação e o 

gerenciamento eletrônicos promove o aumento da produção, porque permite 
avaliar cada animal em tempo real, uma vez que os indicadores podem ser 
anotados e analisados eletronicamente, além de facilitar o rastreamento dos 
animais, que é uma exigência atual (PIRES, 2000). 
 

2.4. SISBOV: Serviço de Rastreabilidade da Cadeia 
Produtiva de Bovinos e Bubalinos 
 
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) apresenta um 

resumo histórico da implantação do Serviço de Rastreabilidade da Cadeia 
Produtiva de Bovinos e Bubalinos (SISBOV): 

 
O SISBOV foi instituído por meio da Instrução Normativa nº 1, de 

9/1/2002, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), com 
o objetivo de atender à exigência do principal mercado de exportação de carne 
bovina do Brasil, a União Europeia, responsável na época por cerca de 45% 
das receitas das exportações brasileiras desse produto. Os principais 
argumentos apresentados pelo MAPA para justificar a implantação do SISBOV 
estavam relacionados à necessidade de adoção de um sistema de 
rastreabilidade bovina, para que o Brasil pudesse manter a equivalência dos 
controles sanitários com a União Europeia. Essa equivalência seria uma 
condição para que o Brasil pudesse continuar exportando carne bovina para 
aquele mercado. Naquela época, a pecuária da União Europeia vivia uma crise 
aguda como consequência da encefalopatia espongiforme bovina (EEB, ou 
BSE em inglês), conhecida como “doença da vaca louca”. É importante 
ressaltar que havia falhas na emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA), o que 
dificultava um controle efetivo da origem dos animais abatidos para atender às 
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exportações de carne bovina para a União Europeia. O Brasil ainda avançava 
na erradicação da febre aftosa e muitas regiões não eram habilitadas para 
exportações de carne bovina para o bloco europeu. O SISBOV surgiu como 
uma resposta aos desafios que se impunham na época ao setor pecuário 
brasileiro (CNA, 2009). 

 
Inicialmente, o regulamento que instituiu o SISBOV previa que todos os 

criatórios produtores de bovinos e bubalinos localizados nos estados livres de 
febre aftosa ou em processo de declaração deveriam integrar o sistema, no 
máximo, até dezembro de 2005; e os criatórios dos demais estados, até 
dezembro de 2007. A Secretária de Defesa do Agropecuário (SDA)/MAPA, 
gestora do sistema, considerava o SISBOV um instrumento sanitário, destinado 
a prevenir doenças como a encefalopatia espongiforme bovina (EEB ou BSE), 
além de dar suporte ao combate de outras doenças (CNA, 2009). 

 
Dificuldades na operacionalização do SISBOV levaram a uma crise do 

sistema que resultou na criação de um grupo de trabalho sobre rastreabilidade 
animal, constituído pelas Portarias nº 138 e 159/2004. O grupo foi composto 
por representantes do MAPA, dos produtores rurais, da Comissão de 
Agricultura da Câmara dos Deputados e das indústrias frigoríficas. O relatório 
final do grupo de trabalho, coordenado pelo doutor Célio Porto e aprovado pela 
Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Carne Bovina, recomendou a 
reformulação do SISBOV e o fim da obrigatoriedade de adesão dos produtores 
rurais ao sistema. A Instrução Normativa (IN) nº 01, de 21/01/2005, revogou a 
exigência de obrigatoriedade do SISBOV aos produtores rurais (CNA, 2009). 

 
Em 13 de julho de 2006 foi editada a Instrução Normativa nº 17, do 

MAPA, que estabeleceu a Norma Operacional do Serviço de Rastreabilidade 
da Cadeia Produtiva de Bovinos e Bubalinos (SISBOV), chamado de novo 
SISBOV. A IN nº 17 reformulou todo o SISBOV, que deixou de ser apenas um 
sistema de identificação animal e instituiu o conceito de Estabelecimento Rural 
Aprovado (ERAS) no SISBOV. O novo SISBOV adotou a exigência de 
identificação individual de 100% dos animais da propriedade, controle sobre os 
insumos utilizados no processo de produção e atendimento de requisitos 
mínimos em termos de manejos sanitários e nutricionais. O novo sistema 
manteve a adesão voluntária dos produtores rurais (CNA, 2009). 

 
Em dezembro de 2007, a Direção-Geral de Saúde e Defesa do 

Consumidor da União Europeia (DG-Sanco) comunicou a adoção de medidas 
restritivas às importações de carne bovina do Brasil, em decorrência de 
irregularidades identificadas pela missão de auditoria da Comissão Europeia no 
sistema de rastreabilidade brasileiro (CNA, 2009). 

 
Em correspondência enviada ao então secretário de Defesa 

Agropecuária do Mapa, doutor Inácio Kroetz, a DG-Sanco destacou que para 
evitar o total banimento das importações de carne bovina do Brasil seria 
necessária a aprovação de uma lista de fazendas com garantias oficiais do 
governo brasileiro sobre o cumprimento dos requisitos sanitários: 

• As fazendas devem estar localizadas em um território autorizado 
pela União Europeia para exportações de carne bovina. 
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• Os animais devem permanecer no território aprovado por no 
mínimo 90 dias. 

• Os animais devem permanecer na última fazenda antes do abate 
por no mínimo 40 dias. 

• Se houver ingresso de animais provenientes de área não 
autorizada em uma fazenda, todos os animais desta fazenda 
deverão cumprir um prazo de 90 dias antes de serem abatidos 
para exportações para a UE. 

• Para garantir o cumprimento dos prazos de 90 e 40 dias, os 
animais devem ser identificados e registrados no SISBOV. 

 
A DG-Sanco solicitou que o MAPA apresentasse, até 31/01/2008, uma 

lista de fazendas submetidas a um efetivo controle do serviço veterinário oficial 
brasileiro, acompanhada de relatórios das auditorias oficiais. A DG-Sanco 
estimou que o Brasil teria capacidade de auditar no máximo 3% de um total 
estimado de 10 mil fazendas do SISBOV, que exportariam carne para a União 
Europeia em 2008. A relação de fazendas apresentadas pelo Brasil deveria 
então ser aprovada pelo serviço veterinário da Comissão Europeia e ser 
publicado no sistema Traces. Somente fazendas publicadas na lista Traces 
teriam autorização para fornecer carne bovina para a União Europeia (CNA, 
2009). 

 
As divergências entre o MAPA e a DG-Sanco para aprovação da lista de 

fazendas aprovadas levou a uma suspensão temporária das exportações de 
carne bovina para a União Europeia. Após alguns meses, deu-se início ao 
processo de aprovação de fazendas certificadas pelo serviço sanitário oficial 
brasileiro. Para atender a essa exigência, foi necessário um trabalho de 
cooperação entre o MAPA e os governos estaduais, os quais tiveram de 
designar equipes para realizar auditorias nas fazendas (CNA, 2009). 

 
O sistema de certificação permanece em vigor ainda hoje. As fazendas 

que são auditadas e aprovadas são incluídas em listas que são enviadas pelo 
MAPA para a União Europeia que as publica no seu sistema Traces. Porém, a 
morosidade da União Europeia em publicar as fazendas aprovadas tem 
dificultado o crescimento das exportações de carne bovina para a UE (CNA, 
2009). 

 
As restrições impostas pela União Europeia às exportações de carne 

bovina brasileiras levaram a uma nova crise de credibilidade do SISBOV. 
Muitos produtores rurais que haviam aderido ao SISBOV e certificado suas 
fazendas como ERAS ficaram impedidos de poder comercializar seus animais 
para exportação, uma vez que havia dificuldades para conseguirem ter suas 
fazendas auditadas e publicadas na lista Traces (CNA, 2009). 

 
A crise com a União Europeia levou o MAPA a constituir a Comissão 

Técnica Consultiva do SISBOV (CTC/SISBOV), instituída por meio da Portaria 
nº 390, de 30/4/2008, com o objetivo de avaliar e propor medidas para 
adequação do SISBOV. A CTC/SISBOV trabalhou intensamente ao longo de 
mais de dois anos para propor uma nova norma que fosse mais adequada à 
realidade da produção brasileira de carne bovina e que, ao mesmo tempo, 
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fosse capaz de atender aos requisitos da União Europeia, acabando com a 
crise nas exportações de carne bovina para aquele mercado (CNA, 2009). 

 
Em dezembro de 2008, houve a assinatura de um protocolo de 

intenções entre a CNA e o MAPA com o objetivo de desenvolver ações de 
cooperação para a solução da crise de exportações de carne bovina para a 
União Europeia. Como resultado, foi firmado um termo de cooperação para 
desenvolvimento da Plataforma de Gestão Agropecuária – PGA (CNA, 2009). 
 

2.5. PGA: Plataforma de Gestão Agropecuária 
 

A CNA atendeu ao convite do MAPA e assinou, em 07/10/2009, um 
Acordo de Cooperação Técnica, com o objetivo de desenvolver e implantar 
conjuntamente a Plataforma de Gestão da Agropecuária Brasileira (PGA), em 
uma iniciativa que pode ser considerada a primeira parceria público-privada do 
setor agropecuário. 

 
Segundo a CNA (2009), a PGA é uma solução eletrônica, inteligente que 

permite a integração e a sustentação de todo o sistema de informações da 
pecuária bovina, por meio de uma Base de Dados Única (BDU) com potencial 
para gerenciar informações da produção agropecuária brasileira. Esta 
plataforma terá as seguintes funções: 

 
Registro de todas as ocorrências praticadas pelos atores envolvidos no 

processo sejam eles: produtores, frigoríficos, fabricantes de brinco, órgãos de 
defesa sanitária estaduais, MAPA. Possibilitando a integração das bases de 
dados dos órgãos estaduais, base de dados corporativos do MAPA e dados 
específicos da própria plataforma (CNA, 2009). 

 
Registro, processamento e relatório da movimentação dos animais, 

possibilitando ao produtor solicitar a Guia de Trânsito Animal (GTA), direto da 
sua propriedade, no sindicato rural ou em qualquer outra localidade, desde que 
tenha computador e internet, facilitando sobremaneira o tempo destinado à 
obtenção deste documento toda vez que precisar movimentar seu rebanho. 
Esse pacote compreende a criação dos controles de emissão e recebimento da 
GTA, incluindo a impressão física. O pacote igualmente permitirá o 
monitoramento dos trâmites em tempo real, se utilizada a interface da 
plataforma PGA, permitindo desde a informação de suspeitas de infecção ao 
efetivo bloqueio de emissões de GTA, bem como o acompanhamento de 
informações sobre suspeitas de infecção, permitindo um bloqueio preventivo ou 
efetivo. A visualização de áreas sujeitas à contaminação, com identificação da 
origem ou procedência. Além disso, em função dos diferentes níveis de 
habilitação, esse pacote permitirá o controle do trâmite de animais, rastreáveis 
ou não. Estão previstos: controle de emissão; controle de recebimento; controle 
de cancelamento; controle de bloqueio. Assim sendo, acontecerá a 
universalização da emissão de GTA eletronicamente para todas as unidades 
da Federação (CNA, 2009). 
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Registro e processamento dos dados obtidos no Sistema de 
Informações Gerenciais do Serviço de Inspeção Federal (SIGSIF) tornando 
possível a obtenção de relatório completo do volume abatido e comercializado 
pelos frigoríficos hoje cadastrados no Mapa, mantendo assim a rastreabilidade 
na indústria. Esse pacote compreende a elaboração dos planos de atividades 
para dar suporte às auditorias nos estabelecimentos: o histórico dessas 
auditorias, a visualização de áreas sujeitas à contaminação, com identificação 
da origem ou da procedência, a definição das regras ou das condições 
sanitárias em qualquer região do território nacional, incluindo as dos mercados 
consumidores. Além disso, o controle de exames laboratoriais pós-morte. Estão 
previstos controles de laboratórios, controle de cadastro e manutenção de 
laboratórios, controle de pedido de análise, controle de análise de resultados 
laboratoriais, certificado sanitário, controle de emissão de certificados, controle 
de lacres e criação de formulários (CNA, 2009). 

 
Registro e processamento das aquisições de produtos permitindo o 

controle das fases de aceitação para comercialização, por exemplo, aquisição 
de brincos pelos produtores para identificação do rebanho. Serão cadastradas 
todas as comercializações feitas pelas empresas atualmente credenciadas no 
Mapa, possibilitando o credenciamento da numeração individual oficial do 
rebanho (CNA, 2009). 

 
Registro, processamento, controle e monitoramento do rebanho direto 

das propriedades rurais que contribuirá em muito para melhoria do SISBOV. 
Esse pacote compreende o controle de animais cujas espécies serão 
delimitadas pela CNA. A identificação individual de todos os bovinos e 
bubalinos de uma propriedade, exploração pecuária ou da região. O histórico 
de movimentações. O controle de contatos e períodos de isolamento. O 
inventário de insumos utilizados para manutenção dos animais (CNA, 2009). 

 
Esta é a função da plataforma que proporcionará mais benefícios aos 

produtores, porque permitirá a liberação da comercialização de carne para o 
bloco da União Europeia (UE), um dos mais exigentes importadores e que 
paga o melhor preço de mercado (CNA, 2009). 

 
É importante destacar que a implantação dessa plataforma traz em seu 

bojo, principalmente, a possibilidade de maior segurança ao sistema de 
rastreabilidade, além de simplificar as regras, tornar o sistema mais acessível 
aos produtores e o mais importante torná-los responsáveis por suas 
informações e operacionalização (CNA, 2009). 

 
Entre as novidades do modelo proposto, está a redução dos custos que 

os produtores têm para obter a certificação da sua propriedade e do seu 
rebanho. Permanece a necessidade de identificação dos animais com 
numeração individual para grupos de animais destinados à exportação (CNA, 
2009). 

 
As informações coletadas pelo SISBOV servirão para nortear a tomada 

de decisão quanto à qualidade e rastreabilidade do rebanho nacional e 
importado. A opção do produtor pelo SISBOV será voluntária, permanecendo a 
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obrigatoriedade de adesão quando a comercialização for para mercados que 
tenham essa exigência (CNA, 2009). 
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3. WEB SERVICES 
 
 Web Service é uma solução utilizada na integração de sistemas e na 
comunicação entre aplicações diferentes. Com esta tecnologia é possível que 
novas aplicações possam interagir com aquelas que já existem e que sistemas 
desenvolvidos em plataformas diferentes sejam compatíveis. 
 
 Não existe uma definição de Web Service universalmente aceita 
(PANDEY, 2006), mas um denominador comum pode ser encontrado, que é a 
comunicação entre entidades utilizando XML associado a protocolos para 
internet como HTTP, SMTP e FTP. 
 
 De acordo com o documento Web Services Architecture publicado pela 
W3C Working Group, Web Service é um software com suporte a interações 
interoperáveis pela rede (BOOTH, HAAS, et al., 2004). 
 
 Erl (2009) separa a plataforma Web Service em duas gerações: 
 

• As de primeira geração compostas por tecnologias abertas, tais 
como: linguagens de descrição de serviços web (WSDL), linguagens 
de definição de esquema XML (XSD), protocolo de acesso a objetos 
simples (SOAP) e descrição, descoberta e integração universal 
(UDDI); 

 
• As de segunda geração, chamadas extensões WS, que incluem 

melhorias principalmente no tratamento da segurança com trocas de 
mensagens confiáveis. 

 

3.1. SOAP Web Services 
 
 Concebido e mantido pela W3C, SOAP Web Services adotam protocolos 
formais para comunicação e descrição dos serviços, além de um conjunto de 
especificações derivadas que padronizam questões como endereçamento, 
segurança e transacionalidade. 
 

 
Figura 6: Arquitetura de SOAP Web Services de acordo com W3C 
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3.1.1. Protocolo SOAP 
 
 Mensagens baseadas no protocolo SOAP carregam dois tipos de 
informação (GUDGIN, HADLEY, et al., 2007): 
 

• Informações de controle: Tem como propósito incluir diretivas que 
permitam agregar recursos de endereçamento, segurança, anexos, 
entre outros. 

 
• Conteúdo da mensagem: Inclui também em formato XML o conteúdo 

das informações endereçadas para o destinatário, com estrutura pré-
estabelecida. 

 

3.1.2. WSDL (Web Service Description Language) 
 
 Também através da linguagem XML, o WSDL define as operações e 
seus respectivos dados de entrada e saída que determinado provedor de 
serviços Web oferece. É através desse mecanismo que a interação entre 
máquinas é estabelecida, permitindo a geração automática de mensagens 
SOAP tanto pelo cliente quanto pelo próprio servidor. 
 
 Estruturalmente, o WSDL compreende dois segmentos (HARTMAN, 
FLINN, et al., 2003): 
 

• Definições abstratas: Estabelece características de Web Services 
determinadas pelo desenvolvedor do serviço independente de 
implementação. Características essas como XSD dos dados 
trafegados nas mensagens, operações suportadas e quais 
mensagens são utilizadas em quais operações. 

 
• Definições concretas: Descrevem aspectos como transporte, padrão 

da mensagem utilizado (usualmente SOAP sobre HTTP). 
 

3.1.3. UDDI 
 
 Universal Description, Discovery and Integration, ou UDDI, é um padrão 
de diretório de serviços para que provedores registrem seus serviços através 
do WSDL. Consumidores então buscam através desse diretório os serviços 
que desejam consumir, estabelecendo a conexão com o provedor através da 
leitura do WSDL. 
 
 Atualmente o padrão UDDI não obteve grande aceitação do mercado, 
usualmente consumidores acessam o WSDL diretamente junto ao provedor 
que pretendem consumir serviços. 
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4. DESENVOLVIMENTO 
 
Este capítulo inicia-se apresentando uma visão geral sobre a solução 

desenvolvida, mostrando a metodologia utilizada, os requisitos e as regras de 
negócios levantados principalmente com base na descrição das 
funcionalidades do SISBOV apresentado na pesquisa bibliográfica. 
 

As seções seguintes apresentam os diagramas de casos de uso, a 
modelagem do banco de dados, a especificação dos serviços web e as 
tecnologias empregadas no desenvolvimento do projeto. 

 
 Além disso, serão mostradas as propostas para as telas do sistema 

cliente e finalizando com uma avaliação dos resultados obtidos. 
 

4.1. Visão Geral 
 

Este trabalho tem por objetivo o desenvolvimento de um sistema para o 
registro de informações sobre bovinos via Web Services visando a 
rastreabilidade, permitindo ao produtor rural o cadastramento e a consulta de 
seus animais como também as suas movimentações e manejos. Pretende-se 
também desenvolver uma aplicação web para o controle básico destes dados. 
Pretende-se ainda desenvolver um aplicativo cliente demonstrando o uso 
destes serviços web. 

 

 
Figura 7: Infraestrutura proposta 

 
A infraestrutura proposta consiste no armazenamento de dados em 

banco de dados relacional e a disponibilidade destes dados através de um 
servidor de aplicação. A manutenção destes dados será realizada por um 
administrador do sistema através de uma aplicação web e também por um 
usuário final (produtor rural) através do consumo de serviços web. 
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4.2. Metodologia utilizada no desenvolvimento do projeto 
 

Para o desenvolvimento do projeto foi utilizada a metodologia Processo 
Unificado (UP), também conhecido como Rational Unified Process (RUP). 
Consiste de um processo ágil com poucos, porém concisos, artefatos e pouca 
burocracia. O objetivo é diminuir o tempo de desenvolvimento, pois o cliente 
está interessado em seu software pronto, não numa documentação enorme 
que justifica o motivo do software não estar pronto (WAZLAWICK, 2011). 

 
 

 
 

Figura 8: Fases do processo unificado 
Fonte: WAZLAWICK (2011) 

 

 O UP é composto de quatro fases (WAZLAWICK, 2011): 
 

• Fase de Concepção: é a primeira fase no desenvolvimento do 
software. Levantam-se os principais requisitos e é realizado o estudo 
de viabilidade. 

 
• Fase de Elaboração: Esta fase atua no ciclo de iteração do 

processo. É constituída do projeto e da análise do software. 
 

• Fase de Construção: Também atua nos ciclos de iteração do 
processo de desenvolvimento. Corresponde à implementação e aos 
testes do software. 

 
• Fase de Transição: Ocorre depois dos ciclos iterativos, quando o 

software está pronto e será implantado no cliente. 
 

 A metodologia UP propõe que cada etapa do processo tenha um 
objetivo claro e preciso, vislumbrando a produção de código que atenda aos 
requisitos levantados no menor tempo possível, utilizando poucos artefatos e 
pouca burocracia, auxiliando na redução do tempo de produção do software 
(WAZLAWICK, 2011). 
 

4.3. Requisitos 
 

A etapa de levantamento de requisitos corresponde a buscar todas as 
informações possíveis sobre as funções que o sistema deve executar e as 
restrições sobre as quais o sistema deve operar (WAZLAWICK, 2011). 
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Nesta seção serão apresentados os requisitos funcionais e não-
funcionais levantados principalmente com base na descrição das 
funcionalidades do SISBOV. 
 

4.3.1. Requisitos Funcionais 
 
 
APLICAÇÃO WEB - CRUD 
 
REF1. O sistema deve permitir a manutenção do nome, do CPF, do tipo de 
logradouro, do logradouro, do número do logradouro, do complemento do 
logradouro, do bairro, do CEP, do telefone, do email e do munípio para um 
proprietário (produtor rural). 
 
REF2. O sistema deve permitir a manutenção do nome, do número ERAS, do 
código NIRF, do código INCRA, da área total, do endereço, da via de acesso, 
da distância da sede, da pessoa de contato, do telefone, do email, da latitude, 
da longitude, do município e do proprietário para um estabelecimento. 
 
REF3. O sistema deve permitir a manutenção do código RFID, do número 
SISBOV, do número de manejo do SISBOV, da data de nascimento, da data de 
identificação, da cor, do sexo, do subtipo, da raça, da aptidão e do 
estabelecimento de identificação para um animal. 
 
REF4. O sistema deve permitir a manutenção da data de manejo, do tipo de 
produto utilizado, da composição do produto, do nome comercial do produto, do 
fabricante, do número de registro do produto no MAPA, do número da partida, 
da data de validade e da carência para um manejo alimentar sobre um animal. 
 
REF5. O sistema deve permitir a manutenção da data de manejo, do tipo de 
fertilização, da indicação Touro ou Sêmen, da raça do touro (caso ID=Touro), 
do número de registro do touro (caso ID=Touro), da data de colheita do sêmen 
(caso ID=Sêmen), da data de congelamento do sêmen (caso ID=Sêmen), da 
identificação da palheta (caso ID=Sêmen) e da identificação da doadora (caso 
ID=Sêmen e utilizou-se óvulos de uma doadora) para um manejo reprodutivo 
sobre um animal. 
 
REF6. O sistema deve permitir a manutenção da data de manejo, do evento, 
do nome comercial do produto, do laboratório produtor, do número de registro 
do produto no MAPA, do número da partida, da data de fabricação, da data de 
validade e da carência para um manejo sanitário sobre um animal. 
 
REF7. O sistema deve permitir a manutenção da data de movimentação, do 
estabelecimento de procedência, do estabelecimento de destino, da finalidade, 
do meio de transporte e do número da GTA para uma movimentação sobre um 
animal. 
 
REF8. O sistema deve permitir a manutenção da descrição e do código IBGE 
para um país. 
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REF9. O sistema deve permitir a manutenção da descrição, do código IBGE e 
da identificação do país para uma unidade da federação (UF). 
 
REF10. O sistema deve permitir a manutenção da descrição, do código IBGE e 
da identificação de UF para um município. 
 
 
WEB SERVICE 
 
REF11. O sistema deve permitir a inclusão via Web Service de um animal 
conforme REF3. 
 
REF12. O sistema deve permitir a busca via Web Service dos dados cadastrais 
de um animal pelo seu número SISBOV. 
 
REF13. O sistema deve permitir a inclusão via Web Service de um manejo 
alimentar conforme REF4. 
 
REF14. O sistema deve permitir a busca via Web Service dos manejos 
alimentares de um animal pelo seu número SISBOV. 
 
REF15. O sistema deve permitir a inclusão via Web Service de um manejo 
reprodutivo conforme REF5. 
 
REF16. O sistema deve permitir a busca via Web Service dos manejos 
reprodutivos de um animal pelo seu número SISBOV. 
 
REF17. O sistema deve permitir a inclusão via Web Service de um manejo 
sanitário conforme REF6. 
 
REF18. O sistema deve permitir a busca via Web Service dos manejos 
sanitários de um animal pelo seu número SISBOV. 
 
REF19. O sistema deve permitir a inclusão via Web Service de uma 
movimentação conforme REF7. 
 
REF20. O sistema deve permitir a busca via Web Service das movimentações 
de um animal pelo seu número SISBOV. 
 

4.3.2. Requisitos Não-Funcionais 
 
RFN1. O Web Service deve ser desenvolvido na linguagem Java utilizando o 
protocolo SOAP sobre HTTP. 
 
RFN2. A aplicação web deve ser desenvolvida na linguagem Java utilizando o 
framework JSF. 
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RFN3. As aplicações cliente devem acessar as informações sobre a 
rastreabilidade bovina somente através de Web Services. 
 
RFN4. O servidor de aplicação utilizado deve ser o GlassFish 3.1.2 ou superior, 
devendo suportar as tecnologias web necessárias seguindo a implementação 
de referência JEE. 
 
RFN5. O servidor de banco de dados utilizado deve ser o MySQL 5.5.28 ou 
superior. 
 

4.3.3. Requisitos Postergados 
 
 Os requisitos abaixo foram levantados, porém não serão contemplados 
nesta versão do sistema. 
 
RPO1. A aplicação web deverá estar num ambiente seguro, podendo ser 
utilizado o protocolo HTTPS/SSL e acesso pelo usuário via login/senha. 
 
RPO2. O Web Service deverá utilizar algum mecanismo de segurança, 
podendo ser utilizado o modelo WS-Security com certificação digital de seus 
usuários (produtor rural). 
 
RPO3. O Web Service deverá tratar todas as exceções possíveis, informando 
adequadamente ao usuário consumidor de seus serviços os erros ocorridos 
através de um mapa de códigos. 
 
RPO4. O sistema deverá permitir a interação de estabelecimentos 
processadores de carne (frigoríficos, abatedouros etc) no registro dos dados 
referentes ao abate do animal, finalizando a cadeia de produção da carne. 
 

4.4. Regras de Negócio 
 
RNE1. Cada estabelecimento deve possuir um proprietário (produtor rural). 
 
RNE2. Cada estabelecimento deve manter os dados dos animais em sua 
posse. 
 
RNE3. Cada animal deve ser identificado individualmente. 
 
RNE4. Cada movimentação ou manejo deve se relacionar a um único animal. 
 
RNE5. Ao ser efetuada a movimentação de um animal entre estabelecimentos, 
a responsabilidade de manter os dados deste animal passa a ser do 
estabelecimento de destino. 
 
RNE6. O ciclo de vida do sistema inicia-se na identificação do animal e a sua 
inclusão no sistema pelo estabelecimento de identificação, continua pela 
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inclusão de seus manejos e movimentações e finaliza-se com o abate desse 
animal pelo frigorífico ou pela sua morte. 
 

4.5. Diagrama de Casos de Uso 
 
 Os casos de uso devem inicialmente cobrir as principais atividades de 
negócio ligadas ao sistema que será desenvolvido, sendo representado por um 
nome e associado a um ou mais atores (WAZLAVICK, 2011). 
 
 Nesta seção serão apresentados os casos de uso de manutenção das 
informações de rastreabilidade bovina <<CRUD>> e os casos de uso de 
acesso aos serviços web <<WebService>>. 
 

 
Figura 9: Diagrama de Casos de Uso - CRUD 
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Figura 10: Diagrama de Casos de Uso - WebService 

 

4.6. Diagrama Entidade-Relacionamento 
 
 A notação fundamental para a modelagem de dados conceitual é o 
Diagrama Entidade-Relacionamento - DER. O principal propósito do DER é 
representar os objetos de dados e suas relações, sendo que cada entidade 
termina representada pelo menos por uma tabela de dados (REZENDE, 2005). 
 
 Nesta seção será apresentado o diagrama entidade-relacionamento 
proposto, mediante a análise de requisitos levantada anteriormente. 
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Figura 11: Diagrama de Entidade-Relacionamento



 

 

4.7. Especificação dos Web Services 
 
 Nesta seção serão descritos todos os Web Services disponíveis no 
sistema. 
 

Tabela 5: WebService "buscarAnimal" 
 

Método 

buscarAnimal 

Parâmetros 
Nome do Parâmetro Tipo do Parâmetro 

sisbov java.lang.String 
Saída 

Tipo de retorno: jpa.entity.Animal 
Falhas 

Sem falhas. 
Descrição 

Retorna um Animal pelo seu número SISBOV. 
 
 

Tabela 6: WebService "incluirAnimal" 
 

Método 

incluirAnimal 

Parâmetros 
Nome do Parâmetro Tipo do Parâmetro 

codigoRfid java.lang.String 
numeroSisbov java.lang.String 
numeroManejoSisbov java.lang.String 
dataNascimento java.lang.String 
dataIdentificacao java.lang.String 
cor java.lang.String 
sexo jpa.enumtype.SexoEnum 
idSubTipoAnimal jpa.enumtype.SubTipoAnimalEnum 
idRacaAnimal jpa.enumtype.RacaAnimalEnum 
idAptidaoAnimal jpa.enumtype.AptidaoAnimalEnum 
numeroErasEstabelecimentoIdentificacao java.lang.String 

Saída 
Tipo de retorno: java.lang.String 

Falhas 
Sem falhas. 

Descrição 
Inclui um novo Animal. 
 
 

Tabela 7: WebService "buscarManejoAlimentar" 
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Método 

buscarManejoAlimentar 

Parâmetros 
Nome do Parâmetro Tipo do Parâmetro 

sisbov java.lang.String 
Saída 

Tipo de retorno: java.util.List< jpa.entity.ManejoAlimentar > 
Falhas 

Sem falhas. 
Descrição 

Retorna uma lista com todos os Manejos Alimentares de um Animal pelo seu 
número SISBOV. 
 
 

Tabela 8: WebService "incluirManejoAlimentar" 
 

Método 

incluirManejoAlimentar 

Parâmetros 
Nome do Parâmetro Tipo do Parâmetro 

numeroSisbovAnimal java.lang.String 
dataManejoAlimentar java.lang.String 
tipoProdutoUtilizado java.lang.String 
composicaoProduto java.lang.String 
nomeComercialProdutoUtilizado java.lang.String 
fabricante java.lang.String 
registroProdutoMapa java.lang.String 
partida java.lang.String 
dataValidade java.lang.String 
carencia java.lang.Integer 

Saída 
Tipo de retorno: java.lang.String 

Falhas 
Sem falhas. 

Descrição 
Inclui um novo Manejo Alimentar. 
 
 

Tabela 9: WebService "buscarManejoReprodutivo" 
 

Método 

buscarManejoReprodutivo 

Parâmetros 
Nome do Parâmetro Tipo do Parâmetro 

sisbov java.lang.String 
Saída 

Tipo de retorno: java.util.List< jpa.entity.ManejoReprodutivo > 
Falhas 

Sem falhas. 
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Descrição 
Retorna uma lista com todos os Manejos Reprodutivos de um Animal pelo seu 
número SISBOV. 
 
 

Tabela 10: WebService "incluirManejoReprodutivo" 
 

Método 

incluirManejoReprodutivo 

Parâmetros 
Nome do Parâmetro Tipo do Parâmetro 

numeroSisbovAnimal java.lang.String 
numeroSisbovAnimalDoadora java.lang.String 
dataManejoReprodutivo java.lang.String 
idTipoFertilizacao jpa.enumtype.TipoFertilizacaoEnum 
idTouroSemen jpa.enumtype.TouroSemenEnum 
idRacaAnimalTouro jpa.enumtype.RacaAnimalEnum 
numeroRegistroTouro java.lang.String 
dataColheitaSemen java.lang.String 
dataCongelamentoSemen java.lang.String 
identificacaoPalhetaSemen java.lang.String 

Saída 
Tipo de retorno: java.lang.String 

Falhas 
Sem falhas. 

Descrição 
Inclui um novo Manejo Reprodutivo. 
 
 

Tabela 11: WebService "buscarManejoSanitario" 
 

Método 

buscarManejoSanitario 

Parâmetros 
Nome do Parâmetro Tipo do Parâmetro 

sisbov java.lang.String 
Saída 

Tipo de retorno: java.util.List< jpa.entity.ManejoSanitario > 
Falhas 

Sem falhas. 
Descrição 

Retorna uma lista com todos os Manejos Sanitários de um Animal pelo seu 
número SISBOV. 
 
 

Tabela 12: WebService "incluirManejoSanitario" 
 

Método 

incluirManejoSanitario 
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Parâmetros 
Nome do Parâmetro Tipo do Parâmetro 

numeroSisbovAnimal java.lang.String 
dataManejoSanitario java.lang.String 
evento java.lang.String 
nomeComercialProdutoUtilizado java.lang.String 
laboratorioProdutor java.lang.String 
registroProdutoMapa java.lang.String 
partida java.lang.String 
dataFabricacao java.lang.String 
dataValidade java.lang.String 
carencia java.lang.Integer 

Saída 
Tipo de retorno: java.lang.String 

Falhas 
Sem falhas. 

Descrição 
Inclui um novo Manejo Sanitário. 
 
 

Tabela 13: WebService "buscarMovimentacao" 
 

Método 

buscarMovimentacao 

Parâmetros 
Nome do Parâmetro Tipo do Parâmetro 

sisbov java.lang.String 
Saída 

Tipo de retorno: java.util.List< jpa.entity.Movimentacao > 
Falhas 

Sem falhas. 
Descrição 

Retorna uma lista com todas as Movimentações de um Animal pelo seu 
número SISBOV. 
 
 

Tabela 14: WebService "incluirMovimentacao" 
 

Método 

incluirMovimentacao 

Parâmetros 
Nome do Parâmetro Tipo do Parâmetro 

numeroSisbovAnimal java.lang.String 
dataMovimentacao java.lang.String 
numeroErasEstabelecimentoProcedencia java.lang.String 
numeroEraEstabelecimentoDestino java.lang.String 
idFinalidade jpa.enumtype.FinalidadeEnum 
idMeioTransporte jpa.enumtype.MeioTransporteEnum 
numeroGta java.lang.String 
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Saída 
Tipo de retorno: java.lang.String 

Falhas 
Sem falhas. 

Descrição 
Inclui uma nova Movimentação. 
 

4.8. Tecnologias e ferramentas utilizadas 
 
 Neste projeto foram utilizadas as seguintes tecnologias e ferramentas: 
 

• Java SE Development Kit 7 update 9 (64-bit)2: plataforma Java, 
incluindo a máquina virtual Java (JVM), o compilador Java, APIs do 
Java e outras ferramentas utilitárias. 

 
• GlassFish Server Open Source Edition 3.1.2.2 (64-bit)3: servidor 

de aplicação open source para a plataforma Java. 
 

• MySQL Community Server 5.5.28 (64-bit)4: sistema de 
gerenciamento de banco de dados (SGBD). 

 
• Astah Community 6.6.3 (64-bit)5: ferramenta de modelagem UML. 

 
• MySQL Workbench 5.2.44 CE (32-bit)6: ferramenta de modelagem 

de bancos de dados MySQL. 
 

• NetBeans IDE 7.2 (64-bit)7: ferramenta completa para 
desenvolvimento de Web Services em Java. 

 
• JDateChooser 1.1.18: biblioteca JavaBeans para a seleção de datas. 

 
• iReport Designer 4.8.09: biblioteca completa para desenvolvimento 

de relatórios JasperReports. 
 

4.9. Estrutura do projeto 
 
 O desenvolvimento deste sistema foi dividido em dois projetos: 
 

                                                 
2
 http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html 

3
 http://glassfish.java.net/downloads/3.1.2.2-final.html 

4
 http://www.mysql.com/downloads/mysql/ 

5
 http://astah.net/editions/community 

6
 http://www.mysql.com/downloads/workbench/ 

7
 http://netbeans.org/downloads/ 

8
 http://plugins.netbeans.org/plugin/658/jdatechooser-1-1-1 

9
 http://community.jaspersoft.com/project/ireport-designer 
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• RastreabilidadeServer: contém a aplicação web com as 
funcionalidades CRUD e os serviços web. 

 
 Foi desenvolvido na plataforma Java EE integrado ao servidor de 
aplicação GlassFish e ao servidor de banco de dados MySQL, utilizando JSF 
como interface do usuário. 

 
• RastreabilidadeClient: contém a aplicação desktop exemplificando o 

consumo dos serviços web. 
 

 Foi desenvolvido na plataforma Java SE, utilizando como interface o GUI 
Builder Swing e como relatórios o iReport Designer. 
 

4.10. Ambiente de testes 
 
 Como ambiente de testes utilizou-se o próprio computador de 
desenvolvimento, simulando o ambiente da aplicação servidora, executando 
todas as funções CRUD da aplicação web e executando também todas as 
funções do aplicativo desktop cliente. 
 
 Este computador possuía as seguintes configurações de hardware e 
software: 
 

• Processador Intel Core i3 M330 2.13 GHz; 
• Memória RAM 4 GB; 
• Placa de vídeo nVidia GeForce 310M 256 MB; 
• SO Windows 7 Professional SP1 64-bit. 

 

4.11. Testes e Avaliações 
 
 Nesta seção serão apresentadas algumas telas do sistema 
desenvolvido. 
 
 Os dados utilizados para os testes foram criados especificamente para 
este fim, não sendo dados oficiais do SISBOV em uso, e foram levantados 
principalmente com base na descrição das funcionalidades do SISBOV 
apresentado na pesquisa bibliográfica. 
 

4.11.1. Aplicação Web (RastreabilidadeServer) 
 
 Na figura abaixo, a tela principal da aplicação web, onde se podem 
selecionar as informações para cadastramento, atualização, listagem e 
exclusão de todas as entidades disponíveis. 
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Figura 12: Aplicação Web - Tela Inicial 
 
 
 A seguir, uma das telas de listagem produzidas pelo sistema. 
 

 
 

Figura 13: Aplicação Web - Tela de Listagem 
 

4.11.2. Aplicação Desktop (RastreabilidadeClient) 
 
 Na figura abaixo é apresentada a tela inicial da aplicação desktop. 
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Figura 14: Aplicação Desktop - Tela Inicial 
 
 
 A figura a seguir mostra a tela para o cadastro inicial de um animal no 
sistema, conforme o método incluirAnimal disponibilizado pelo Web Service. 
 
 Além dos dados básicos, há também dados pré-definidos pelo Web 
Service como: 

• Sexo: MASCULINO ou FEMININO. 
• Subtipo: BOVINO, BUBALINO, CAPRINO, OVINO etc. 
• Raça: NELORE, NELORE MOCHO, ABERDEEN ANGUS etc. 
• Aptidão: CARNE, LEITE, MISTA ou LÃ. 

 

 
 

Figura 15: Aplicação Desktop - Cadastro Animal 
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 A próxima figura mostra a tela para cadastro de um manejo alimentar 
para um animal, conforme o método incluirManejoAlimentar disponibilizado 
pelo Web Service. 
 

 
 

Figura 16: Aplicação Desktop - Cadastro Manejo Alimentar 
 
 
 A figura a seguir mostra a tela para cadastro de um manejo reprodutivo 
para um animal, conforme o método incluirManejoReprodutivo 
disponibilizado pelo Web Service.  
 
 Além dos dados básicos, há também dados pré-definidos pelo Web 
Service como: 

• Tipo de fertilização: MONTA NATURAL ou INSEMINAÇÃO 
ARTIFICIAL. 

• Touro/Sêmen: TOURO ou SEMÊN 
• Raça do touro: NELORE, NELORE MOCHO, ABERDEEN 

ANGUS etc. 
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Figura 17: Aplicação Desktop - Cadastro Manejo Reprodutivo 
 
 
 A próxima figura mostra a tela para cadastro de um manejo sanitário 
para um animal, conforme o método incluirManejoSanitario disponibilizado 
pelo Web Service. 
 

 
 

Figura 18: Aplicação Desktop - Cadastro Manejo Sanitário 
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 A figura a seguir mostra a tela para cadastro de uma movimentação para 
um animal, conforme o método incluirMovimentacao disponibilizado pelo Web 
Service. 
 
 Além dos dados básicos, há também dados pré-definidos pelo Web 
Service como: 

• Finalidade: ABATE, ENGORDA, REPRODUÇÃO etc. 
• Meio de Transporte: A PÉ, RODOVIÁRIO, FERROVIÁRIO etc. 

 

 
 

Figura 19: Aplicação Desktop - Cadastro Movimentação 
 
 
 A próxima figura mostra o relatório gerado com os dados cadastrais de 
um animal, conforme o método buscarAnimal disponibilizado pelo Web 
Service. 
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Figura 20: Aplicação Desktop - Relatório Animal 
 
 
 A figura a seguir mostra o relatório gerado com os dados dos manejos 
alimentares de um animal, conforme o método buscarManejoAlimentar 
disponibilizado pelo Web Service. 
 

 
 

Figura 21: Aplicação Desktop - Relatório Manejo Alimentar 
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 A próxima figura mostra o relatório gerado com os dados dos manejos 
reprodutivos de um animal, conforme o método buscarManejoReprodutivo 
disponibilizado pelo Web Service. 
 

 
 

Figura 22: Aplicação Desktop - Relatório Manejo Reprodutivo 
 
 
 A figura a seguir mostra o relatório gerado com os dados dos manejos 
sanitários de um animal, conforme o método buscarManejoSanitario 
disponibilizado pelo Web Service. 
 

 
 

Figura 23: Aplicação Desktop - Relatório Manejo Sanitário 
 
 
 A próxima figura mostra o relatório gerado com os dados das 
movimentações de entrada e saída de um animal, conforme o método 
buscarMovimentaçao disponibilizado pelo Web Service. 
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Figura 24: Aplicação Desktop - Relatório Movimentação 
 
 Todas as funções executadas pela aplicação desktop que foram 
apresentadas nas figuras acima são realizadas exclusivamente através do 
consumo dos Web Services propostos. 
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5. CONCLUSÕES 
 
Desenvolveu-se um sistema baseado na arquitetura Web Services 

SOAP, que resultaram em duas aplicações: a) uma aplicação web com as 
funcionalidades CRUD e com os serviços web e b) uma aplicação desktop 
exemplificando o consumo destes serviços web. 

 
A abordagem utilizada, segundo os objetivos estabelecidos, se mostrou 

viável, possibilitando aos seus gestores uma maior facilidade na obtenção de 
informações relevantes sobre a rastreabilidade bovina no Brasil. 
 
 Os objetivos foram atingidos na medida em que foi apresentado um 
sistema funcional, com um número de funcionalidades desenvolvidas capazes 
de garantir o seu uso experimental. 
 
 Ainda há fatores críticos a serem tratados antes de se usar este 
aplicativo de fato, porém espera-se que este trabalho sirva como fonte de 
informação que facilitará a conclusão dos trabalhos futuros sugeridos. 
 

5.1. Trabalhos Futuros 
 
 Como sugestão para futuros trabalhos, alguns aperfeiçoamentos podem 
ser desenvolvidos: 
 

• Complementar a documentação do sistema através da modelagem 
UML, utilizando todos os seus diagramas e recursos; 

 
• Aprimoramento do sistema, contemplando todas as questões de 

segurança e robustez exigidas na prática por este tipo de aplicação; 
 
• Inclusão de novas funcionalidades no sistema, permitindo a participação 

também dos usuários processadores de carne (frigoríficos), 
contemplando a etapa final no processo da rastreabilidade bovina; 

 
• Aprimoramento do Web Service, contemplando todos os tratamentos de 

exceções possíveis; 
 

• Inclusão de novos sistemas de rastreabilidade para outros tipos de 
animais (suínos, aves, moluscos, mariscos etc), transformando o 
sistema proposto num framework para a rastreabilidade animal; 

 
• Validar o sistema proposto. 
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APÊNDICE A – DICIONÁRIO DE DADOS 
 
Database: rastreabilidade 
 
Tabelas: 
 

1. estabelecimento 
 
Entidade que mantém informações de quaisquer estabelecimentos relacionados à produção 
animal. 

CAMPO TIPO NOT 
NULL 

COMENTÁRIOS 

id_estabelecimento INT SIM PK: Identificador único 

nome VARCHAR(100) SIM Nome do estabelecimento 
numero_eras VARCHAR(15) SIM Número ERAS do estabelecimento 

codigo_nirf VARCHAR(8)  
Código NIRF do estabelecimento (Número do Imóvel 
na Receita Federal) 

codigo_incra VARCHAR(13)  
Código INCRA do estabelecimento (Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária) 

area_total FLOAT  Área total (em hectares) do estabelecimento 

endereco VARCHAR(60) SIM Endereço do estabelecimento 
via_acesso VARCHAR(200) SIM Principal via de acesso do estabelecimento 

distancia_sede FLOAT SIM Distância da sede (em km) do estabelecimento 
contato VARCHAR(150)  Principal contato do estabelecimento 

telefone VARCHAR(10)  Telefone do estabelecimento 
email VARCHAR(250)  Principal email de contato do estabelecimento 

latitude FLOAT  Latitude do estabelecimento 

longitude FLOAT  Longitude do estabelecimento 
id_municipio INT SIM FK: entidade "municipio" 

id_proprietario INT SIM FK: entidade "proprietario" 
 
 

2. proprietario 
 
Entidade que mantém informações de pessoas físicas vinculadas aos estabelecimentos de sua 
propriedade. 
CAMPO TIPO NOT NULL COMENTÁRIOS 
id_proprietario INT SIM PK: Identificador único 

nome VARCHAR(100) SIM Nome do proprietário 
cpf VARCHAR(11) SIM CPF do proprietário 

id_tipo_logradouro INT SIM FK: entidade "tipo_logradouro" 
logradouro VARCHAR(100) SIM Descrição do logradouro 

logradouro_numero VARCHAR(10) SIM Número do logradouro 

logradouro_complemento VARCHAR(100)  Complemento do logradouro 
logradouro_bairro VARCHAR(100) SIM Bairro do logradouro 

logradouro_cep VARCHAR(8) SIM CEP do logradouro 
id_municipio INT SIM FK: entidade "municipio" 

telefone VARCHAR(45) SIM Telefone do proprietário 

email VARCHAR(100)  Email do proprietário 
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3. pais 
 
Entidade que mantém informações de países. 
CAMPO TIPO NOT NULL COMENTÁRIOS 
id_pais INT SIM PK: Identificador único 

descricao VARCHAR(100) SIM Nome do país 
codigo_ibge INT SIM Código do país no IBGE 
 
 

4. uf 
 
Entidade que mantém informações de unidades da federação. 
CAMPO TIPO NOT NULL COMENTÁRIOS 
id_uf INT SIM PK: Identificador único 
descricao VARCHAR(100) SIM Nome da UF 

sigla VARCHAR(2) SIM Sigla da UF 

codigo_ibge INT SIM Código da UF no IBGE 
id_pais INT SIM FK: entidade "pais" 
 
 

5. municipio 
 
Entidade que mantém informações de municípios. 
CAMPO TIPO NOT NULL COMENTÁRIOS 
id_municipio INT SIM PK: Identificador único 
descricao VARCHAR(100) SIM Nome do município 

codigo_ibge INT SIM Código do município no IBGE 

id_uf INT SIM FK: entidade "uf" 
 
 

6. tipo_logradouro 
 
Entidade que mantém informações de tipos de logradouros (Ex: Avenida, Rua, Alameda, 
Travessa etc). 
CAMPO TIPO NOT NULL COMENTÁRIOS 
id_tipo_logradouro INT SIM PK: Identificador único 

descricao VARCHAR(100) SIM Nome do tipo de logradouro 
 
 

7. animal 
 
Entidade que mantém informações de animais cadastrados no sistema. 

CAMPO TIPO NOT 
NULL 

COMENTÁRIOS 

id_animal INT SIM PK: Identificador único 

codigo_rfid VARCHAR(45)  Código eletrônico RFID do animal 
numero_sisbov VARCHAR(15) SIM Número SISBOV do animal 

numero_manejo_sisbov VARCHAR(6) SIM 
Número de manejo SISBOV do 
animal 

data_nascimento DATE SIM Data de nascimento do animal 

data_identificacao DATE SIM 
Data de identificação do animal no 
sistema 

cor VARCHAR(100) SIM Cor do animal 

sexo VARCHAR(1) SIM Sexo do animal = M (macho) ou F 
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(fêmea) 
id_sub_tipo_animal INT SIM FK: entidade "sub_tipo_animal" 

id_raca_animal INT SIM FK: entidade "raca_animal" 

id_aptidao_animal INT SIM FK: entidade "aptidao_animal" 
id_estabelecimento_identificacao INT SIM FK: entidade "estabelecimento" 
 
 

8. tipo_animal 
 
Entidade que mantém informações de tipos de animais (Ex: Bovídeos, Caprinos, Ovinos, 
Equídeos, Aves, Suídeos etc) 
CAMPO TIPO NOT NULL COMENTÁRIOS 
id_tipo_animal INT SIM PK: Identificador único 
descricao VARCHAR(100) SIM Nome do tipo de animal 
 
 

9. raca_animal 
 
Entidade que mantém informações de raças de animais (Ex: Nelore, Gir, Guzerá, Holandês, 
Red Angus etc). 
CAMPO TIPO NOT NULL COMENTÁRIOS 
id_raca_animal INT SIM PK: Identificador único 
descricao VARCHAR(100) SIM Nome da raça animal 

sigla VARCHAR(2) SIM Sigla da raça animal 
 
 

10. sub_tipo_animal 
 
Entidade que mantém informações de subtipos de animais, conforme os seus tipos superiores 
(Ex: Bovino, Bubalino, Caprino, Ovino, Equino, Muar etc). 
CAMPO TIPO NOT NULL COMENTÁRIOS 
id_sub_tipo_animal INT SIM PK: Identificador único 

id_tipo_animal INT SIM FK: entidade "tipo_animal" 

descricao VARCHAR(100) SIM Nome do subtipo de animal 
 
 

11. aptidao_animal 
 
Entidade que mantém informações de aptidões dos animais (Ex: Carne, Leite, Mista, Lã etc). 
CAMPO TIPO NOT NULL COMENTÁRIOS 
id_aptidao_animal INT SIM PK: Identificador único 

descricao VARCHAR(100) SIM Nome da aptidão animal 
 
 

12. manejo_sanitario 
 
Entidade que mantém informações de manejos sanitários dos animais (Ex: Vacinação, 
Aplicação de medicação contra endo e ectoparasitas etc). 

CAMPO TIPO NOT 
NULL 

COMENTÁRIOS 

id_manejo_sanitario INT SIM PK: Identificador único 

id_animal INT SIM 
FK: entidade "animal" Animal que 
sofreu o manejo sanitário 

data_manejo_sanitario DATE SIM Data do manejo sanitário 
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evento VARCHAR(100) SIM 

Nome do evento sanitário: doença, 
vacinação, aplicação de medicação 
contra endo e ectoparasitas e outros 
correlatos. 

nome_comercial_produto_utilizado VARCHAR(100) SIM Nome comercial do produto utilizado 
laboratorio_produtor VARCHAR(100) SIM Nome do laboratório produtor 

registro_produto_mapa VARCHAR(100) SIM 
Número de registro do produto no 
MAPA 

partida VARCHAR(45) SIM Número da partida do produto 

data_fabricacao DATE SIM Data de fabricação do produto 

data_validade DATE SIM Data de validade do produto 
carencia INT SIM Carência do produto (em dias) 
 
 

13. manejo_alimentar 
 
Entidade que mantém informações de manejos alimentares dos animais (Ex: Ração, Sal 
mineral, Suplementos vitamínicos etc). 

CAMPO TIPO NOT 
NULL 

COMENTÁRIOS 

id_manejo_alimentar INT SIM PK: Identificador único 

id_animal INT SIM 
FK: entidade "animal" Animal que 
sofreu o manejo alimentar 

data_manejo_alimentar DATE SIM Data do manejo alimentar 

tipo_produto_utilizado VARCHAR(100) SIM 
Ração, sal mineral, suplementos 
vitamínicos, uréia, melaço, feno, 
silagem e outros 

composicao_produto VARCHAR(100)  

Só preencher quando o produto 
utilizado não for de origem comercial: 
feno, silagem, etc. Neste caso 
preencher com as culturas utilizadas 

nome_comercial_produto_utilizado VARCHAR(100) SIM Nome comercial do produto utilizado 

fabricante VARCHAR(100) SIM Nome do fabricante do produto 

registro_produto_mapa VARCHAR(100) SIM 
Número de registro do produto no 
MAPA 

partida VARCHAR(45) SIM Número da partida do produto 
data_validade DATE SIM Data de validade do produto 

carencia INT SIM Carência do produto (em dias) 
 
 

14. manejo_reprodutivo 
 
Entidade que mantém informações de manejos reprodutivos dos animais (Ex: Monta natural, 
Inseminação artificial etc). 

CAMPO TIPO NOT 
NULL 

COMENTÁRIOS 

id_manejo_reprodutivo INT SIM PK: Identificador único 

id_animal INT SIM 
FK: entidade "animal" Animal que sofreu 
um manejo reprodutivo 

id_animal_doadora INT  
FK: entidade "animal" Animal que doou o 
óvulo para o manejo reprodutivo (opcional) 

data_manejo_reprodutivo DATE SIM Data do manejo reprodutivo 
tipo_fertilizacao VARCHAR(100) SIM Monta natural ou Inseminação artificial 

flag_touro_semen VARCHAR(1) SIM T (touro) ou S (sêmen) 
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touro_id_raca_animal INT  
FK: entidade "raca_animal" Caso 
"flag_touro_semen" = T 

touro_numero_registro VARCHAR(45)  
Número de registro do touro. Caso 
"flag_touro_semen" = T 

semen_data_colheita DATE  
Data da colheita do sêmen. Caso 
"flag_touro_semen" = S 

semen_data_congelamento DATE  
Data do congelamento do sêmen. Caso 
"flag_touro_semen" = S 

semen_identificacao_palheta VARCHAR(45)  
Número de identificação de palheta do 
sêmen. Caso "flag_touro_semen" = S 

 
 

15. coordenada_geografica 
 
Entidade que mantém informações de pontos geográficos para todos os locais físicos do 
sistema. 

CAMPO TIPO NOT 
NULL 

COMENTÁRIOS 

id_coordenada_geografica INT SIM PK: Identificador único 
id_estabelecimento INT SIM FK: entidade "estabelecimento" 

descricao VARCHAR(60) SIM Nome da coordenada geográfica 
orientacao_latitude VARCHAR(1) SIM Orientação da latitude = N (norte) ou S (sul) 

graus_latitude DECIMAL(10,4) SIM Graus da latitude 
minutos_latitude DECIMAL(10,4) SIM Minutos da latitude 

segundos_latitude DECIMAL(10,4) SIM Segundos da latitude 

utm_latitude DECIMAL(25,15) SIM Descrição de UTM da latitude 

orientacao_longitude VARCHAR(1) SIM 
Orientação da longitude = L (leste) ou O 
(oeste) 

graus_longitude DECIMAL(10,4) SIM Graus da longitude 
minutos_longitude DECIMAL(10,4) SIM Minutos da longitude 

segundos_longitude DECIMAL(10,4) SIM Segundos da longitude 
utm_longitude DECIMAL(25,15) SIM Descrição de UTM da longitude 

flag_coordenada_principal TINYINT(1) SIM 
Identifica se a coordenada é a principal do 
estabelecimento 

 
 

16. movimentacao 
 
Entidade que mantém informações de movimentações de entrada e saída de animais nos 
estabelecimentos. 

CAMPO TIPO NOT 
NULL 

COMENTÁRIOS 

id_movimentacao INT SIM PK: Identificador único 

id_animal INT SIM FK: entidade "animal" 
data_movimentacao DATE SIM Data de movimentação do animal 

id_estabelecimento_procedencia INT SIM 
FK: entidade "estabelecimento" 
Estabelecimento de procedência 
(origem) 

id_estabelecimento_destino INT SIM 
FK: entidade "estabelecimento" 
Estabelecimento de destino 

id_finalidade INT SIM FK: entidade "finalidade" 

id_meio_transporte INT SIM FK: entidade "meio_transporte" 

numero_gta VARCHAR(45)  
Número da GTA (Guia de Trânsito 
Animal) 
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17. meio_transporte 
 
Entidade que mantém informações de meios de transporte (Ex: A pé, Rodoviário, Ferroviário, 
Aéreo, Marítimo/Fluvial etc). 
CAMPO TIPO NOT NULL COMENTÁRIOS 
id_meio_transporte INT SIM PK: Identificador único 
descricao VARCHAR(100) SIM Nome do meio de transporte 
 
 

18. finalidade 
 
Entidade que mantém informações de finalidades das movimentações dos animais (Ex: Abate, 
Engorda, Reprodução, Exposição etc). 
CAMPO TIPO NOT NULL COMENTÁRIOS 
id_finalidade INT SIM PK: Identificador único 
descricao VARCHAR(100) SIM Nome da finalidade 
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APÊNDICE B – SCRIPT BANCO DE DADOS 
 
CREATE DATABASE  IF NOT EXISTS `rastreabilidade` /*!40100 DEFAULT 
CHARACTER SET utf8 */; 
USE `rastreabilidade`; 
-- MySQL dump 10.13  Distrib 5.5.16, for Win32 (x86) 
-- 
-- Host: localhost    Database: rastreabilidade 
-- ------------------------------------------------------ 
-- Server version 5.5.28 
 
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */; 
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */; 
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */; 
/*!40101 SET NAMES utf8 */; 
/*!40103 SET @OLD_TIME_ZONE=@@TIME_ZONE */; 
/*!40103 SET TIME_ZONE='+00:00' */; 
/*!40014 SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0 */; 
/*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, 
FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */; 
/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, 
SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */; 
/*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@@SQL_NOTES, SQL_NOTES=0 */; 
 
-- 
-- Table structure for table `animal` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `animal`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `animal` ( 
  `id_animal` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `codigo_rfid` varchar(45) DEFAULT NULL, 
  `numero_sisbov` varchar(15) NOT NULL, 
  `numero_manejo_sisbov` varchar(6) NOT NULL, 
  `data_nascimento` date NOT NULL, 
  `data_identificacao` date NOT NULL, 
  `cor` varchar(100) NOT NULL, 
  `sexo` char(1) NOT NULL, 
  `id_sub_tipo_animal` int(11) NOT NULL, 
  `id_raca_animal` int(11) NOT NULL, 
  `id_aptidao_animal` int(11) NOT NULL, 
  `id_estabelecimento_identificacao` int(11) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id_animal`), 
  KEY `fk_animal_raca_animal1_idx` (`id_raca_animal`), 
  KEY `fk_animal_sub_tipo_animal1_idx` (`id_sub_tipo_animal`), 
  KEY `fk_animal_aptidao_animal1_idx` (`id_aptidao_animal`), 
  KEY `fk_animal_estabelecimento1_idx` 
(`id_estabelecimento_identificacao`), 
  CONSTRAINT `fk_animal_aptidao_animal1` FOREIGN KEY 
(`id_aptidao_animal`) REFERENCES `aptidao_animal` 
(`id_aptidao_animal`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION, 
  CONSTRAINT `fk_animal_estabelecimento1` FOREIGN KEY 
(`id_estabelecimento_identificacao`) REFERENCES `estabelecimento` 
(`id_estabelecimento`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION, 
  CONSTRAINT `fk_animal_raca_animal1` FOREIGN KEY (`id_raca_animal`) 
REFERENCES `raca_animal` (`id_raca_animal`) ON DELETE NO ACTION ON 
UPDATE NO ACTION, 
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  CONSTRAINT `fk_animal_sub_tipo_animal1` FOREIGN KEY 
(`id_sub_tipo_animal`) REFERENCES `sub_tipo_animal` 
(`id_sub_tipo_animal`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=7 DEFAULT CHARSET=utf8; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Table structure for table `aptidao_animal` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `aptidao_animal`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `aptidao_animal` ( 
  `id_aptidao_animal` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `descricao` varchar(100) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id_aptidao_animal`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=5 DEFAULT CHARSET=utf8; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Table structure for table `coordenada_geografica` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `coordenada_geografica`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `coordenada_geografica` ( 
  `id_coordenada_geografica` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `id_estabelecimento` int(11) NOT NULL, 
  `descricao` varchar(60) NOT NULL, 
  `orientacao_latitude` varchar(1) NOT NULL, 
  `graus_latitude` decimal(10,4) NOT NULL, 
  `minutos_latitude` decimal(10,4) NOT NULL, 
  `segundos_latitude` decimal(10,4) NOT NULL, 
  `utm_latitude` decimal(25,15) NOT NULL, 
  `orientacao_longitude` varchar(1) NOT NULL, 
  `graus_longitude` decimal(10,4) NOT NULL, 
  `minutos_longitude` decimal(10,4) NOT NULL, 
  `segundos_longitude` decimal(10,4) NOT NULL, 
  `utm_longitude` decimal(25,15) NOT NULL, 
  `flag_coordenada_principal` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0', 
  PRIMARY KEY (`id_coordenada_geografica`), 
  KEY `fk_coordenada_geografica_estabelecimento1_idx` 
(`id_estabelecimento`), 
  CONSTRAINT `fk_coordenada_geografica_propriedade_rural1` FOREIGN KEY 
(`id_estabelecimento`) REFERENCES `estabelecimento` 
(`id_estabelecimento`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Table structure for table `estabelecimento` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `estabelecimento`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `estabelecimento` ( 
  `id_estabelecimento` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `nome` varchar(100) NOT NULL, 
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  `numero_eras` varchar(15) NOT NULL, 
  `codigo_nirf` varchar(8) DEFAULT NULL, 
  `codigo_incra` varchar(13) DEFAULT NULL, 
  `area_total` float DEFAULT NULL, 
  `endereco` varchar(60) NOT NULL, 
  `via_acesso` varchar(200) NOT NULL, 
  `distancia_sede` float NOT NULL, 
  `contato` varchar(150) DEFAULT NULL, 
  `telefone` varchar(10) DEFAULT NULL, 
  `email` varchar(250) DEFAULT NULL, 
  `latitude` float DEFAULT NULL, 
  `longitude` float DEFAULT NULL, 
  `id_municipio` int(11) NOT NULL, 
  `id_proprietario` int(11) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id_estabelecimento`), 
  KEY `fk_estabelecimento_municipio1_idx` (`id_municipio`), 
  KEY `fk_estabelecimento_proprietario1_idx` (`id_proprietario`), 
  CONSTRAINT `fk_propriedade_municipio1` FOREIGN KEY (`id_municipio`) 
REFERENCES `municipio` (`id_municipio`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE 
NO ACTION, 
  CONSTRAINT `fk_propriedade_proprietario1` FOREIGN KEY 
(`id_proprietario`) REFERENCES `proprietario` (`id_proprietario`) ON 
DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=4 DEFAULT CHARSET=utf8; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Table structure for table `finalidade` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `finalidade`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `finalidade` ( 
  `id_finalidade` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `descricao` varchar(100) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id_finalidade`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=33 DEFAULT CHARSET=utf8; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Table structure for table `manejo_alimentar` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `manejo_alimentar`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `manejo_alimentar` ( 
  `id_manejo_alimentar` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `id_animal` int(11) NOT NULL, 
  `data_manejo_alimentar` date NOT NULL, 
  `tipo_produto_utilizado` varchar(100) NOT NULL COMMENT 'Ração, sal 
mineral, suplementos vitamínicos, uréia, melaço, feno, silagem e 
outros.', 
  `composicao_produto` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT 'Só preencher 
quando o produto utilizado não for de origem comercial: feno, silagem, 
etc. Neste caso preencher com as culturas utilizadas.', 
  `nome_comercial_produto_utilizado` varchar(100) NOT NULL, 
  `fabricante` varchar(100) NOT NULL, 
  `registro_produto_mapa` varchar(100) NOT NULL, 
  `partida` varchar(45) NOT NULL, 
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  `data_validade` date NOT NULL, 
  `carencia` int(11) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id_manejo_alimentar`), 
  KEY `fk_manejo_alimentar_animal1_idx` (`id_animal`), 
  CONSTRAINT `fk_manejo_alimentar_animal1` FOREIGN KEY (`id_animal`) 
REFERENCES `animal` (`id_animal`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO 
ACTION 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=6 DEFAULT CHARSET=utf8; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Table structure for table `manejo_reprodutivo` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `manejo_reprodutivo`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `manejo_reprodutivo` ( 
  `id_manejo_reprodutivo` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `id_animal` int(11) NOT NULL, 
  `id_animal_doadora` int(11) DEFAULT NULL, 
  `data_manejo_reprodutivo` date NOT NULL, 
  `tipo_fertilizacao` varchar(100) NOT NULL COMMENT 'Monta natural ou 
inseminação artificial.', 
  `flag_touro_semen` char(1) NOT NULL COMMENT 'Preencher com T ou S.', 
  `touro_id_raca_animal` int(11) DEFAULT NULL, 
  `touro_numero_registro` varchar(45) DEFAULT NULL, 
  `semen_data_colheita` date DEFAULT NULL, 
  `semen_data_congelamento` date DEFAULT NULL, 
  `semen_identificacao_palheta` varchar(45) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id_manejo_reprodutivo`), 
  KEY `fk_manejo_reprodutivo_animal1_idx` (`id_animal`), 
  KEY `fk_manejo_reprodutivo_animal2_idx` (`id_animal_doadora`), 
  KEY `fk_manejo_reprodutivo_raca_animal1_idx` 
(`touro_id_raca_animal`), 
  CONSTRAINT `fk_manejo_reprodutivo_animal1` FOREIGN KEY (`id_animal`) 
REFERENCES `animal` (`id_animal`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO 
ACTION, 
  CONSTRAINT `fk_manejo_reprodutivo_animal2` FOREIGN KEY 
(`id_animal_doadora`) REFERENCES `animal` (`id_animal`) ON DELETE NO 
ACTION ON UPDATE NO ACTION, 
  CONSTRAINT `fk_manejo_reprodutivo_raca_animal1` FOREIGN KEY 
(`touro_id_raca_animal`) REFERENCES `raca_animal` (`id_raca_animal`) 
ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=utf8; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Table structure for table `manejo_sanitario` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `manejo_sanitario`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `manejo_sanitario` ( 
  `id_manejo_sanitario` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `id_animal` int(11) NOT NULL, 
  `data_manejo_sanitario` date NOT NULL, 
  `evento` varchar(100) NOT NULL COMMENT 'Qualquer ocorrência de 
caráter sanitário: doença, vacinação, aplicação de medicação contra 
endo e ectoparasitas e outros correlatos.', 
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  `nome_comercial_produto_utilizado` varchar(100) NOT NULL, 
  `laboratorio_produtor` varchar(100) NOT NULL, 
  `registro_produto_mapa` varchar(100) NOT NULL, 
  `partida` varchar(45) NOT NULL, 
  `data_fabricacao` date NOT NULL, 
  `data_validade` date NOT NULL, 
  `carencia` int(11) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id_manejo_sanitario`), 
  KEY `fk_manejo_sanitario_animal1_idx` (`id_animal`), 
  CONSTRAINT `fk_manejo_sanitario_animal1` FOREIGN KEY (`id_animal`) 
REFERENCES `animal` (`id_animal`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO 
ACTION 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=4 DEFAULT CHARSET=utf8; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Table structure for table `meio_transporte` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `meio_transporte`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `meio_transporte` ( 
  `id_meio_transporte` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `descricao` varchar(100) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id_meio_transporte`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=6 DEFAULT CHARSET=utf8; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Table structure for table `movimentacao` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `movimentacao`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `movimentacao` ( 
  `id_movimentacao` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `id_animal` int(11) NOT NULL, 
  `data_movimentacao` date NOT NULL, 
  `id_estabelecimento_procedencia` int(11) NOT NULL, 
  `id_estabelecimento_destino` int(11) NOT NULL, 
  `id_finalidade` int(11) NOT NULL, 
  `id_meio_transporte` int(11) NOT NULL, 
  `numero_gta` varchar(45) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id_movimentacao`), 
  KEY `fk_movimentacao_meio_transporte1_idx` (`id_meio_transporte`), 
  KEY `fk_movimentacao_finalidade1_idx` (`id_finalidade`), 
  KEY `fk_movimentacao_estabelecimento_idx` 
(`id_estabelecimento_procedencia`), 
  KEY `fk_movimentacao_estabelecimento2_idx` 
(`id_estabelecimento_destino`), 
  KEY `fk_movimentacao_animal1_idx` (`id_animal`), 
  CONSTRAINT `fk_movimentacao_animal1` FOREIGN KEY (`id_animal`) 
REFERENCES `animal` (`id_animal`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO 
ACTION, 
  CONSTRAINT `fk_movimentacao_finalidade1` FOREIGN KEY 
(`id_finalidade`) REFERENCES `finalidade` (`id_finalidade`) ON DELETE 
NO ACTION ON UPDATE NO ACTION, 
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  CONSTRAINT `fk_movimentacao_meio_transporte1` FOREIGN KEY 
(`id_meio_transporte`) REFERENCES `meio_transporte` 
(`id_meio_transporte`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION, 
  CONSTRAINT `fk_movimentacao_propriedade_rural1` FOREIGN KEY 
(`id_estabelecimento_procedencia`) REFERENCES `estabelecimento` 
(`id_estabelecimento`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION, 
  CONSTRAINT `fk_movimentacao_propriedade_rural2` FOREIGN KEY 
(`id_estabelecimento_destino`) REFERENCES `estabelecimento` 
(`id_estabelecimento`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=4 DEFAULT CHARSET=utf8; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Table structure for table `municipio` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `municipio`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `municipio` ( 
  `id_municipio` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `descricao` varchar(100) NOT NULL, 
  `codigo_ibge` int(11) NOT NULL, 
  `id_uf` int(11) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id_municipio`), 
  KEY `fk_municipio_uf1_idx` (`id_uf`), 
  CONSTRAINT `fk_municipio_uf1` FOREIGN KEY (`id_uf`) REFERENCES `uf` 
(`id_uf`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=5566 DEFAULT CHARSET=utf8; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Table structure for table `pais` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `pais`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `pais` ( 
  `id_pais` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `descricao` varchar(100) NOT NULL, 
  `codigo_ibge` int(11) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id_pais`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=246 DEFAULT CHARSET=utf8; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Table structure for table `proprietario` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `proprietario`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `proprietario` ( 
  `id_proprietario` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `nome` varchar(100) NOT NULL, 
  `cpf` varchar(14) NOT NULL, 
  `id_tipo_logradouro` int(11) NOT NULL, 
  `logradouro` varchar(100) NOT NULL, 
  `logradouro_numero` varchar(10) NOT NULL, 
  `logradouro_complemento` varchar(100) DEFAULT NULL, 
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  `logradouro_bairro` varchar(100) NOT NULL, 
  `logradouro_cep` varchar(8) NOT NULL, 
  `id_municipio` int(11) NOT NULL, 
  `telefone` varchar(45) NOT NULL, 
  `email` varchar(100) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id_proprietario`), 
  KEY `fk_proprietario_municipio1_idx` (`id_municipio`), 
  KEY `fk_proprietario_tipo_logradouro1_idx` (`id_tipo_logradouro`), 
  CONSTRAINT `fk_proprietario_municipio1` FOREIGN KEY (`id_municipio`) 
REFERENCES `municipio` (`id_municipio`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE 
NO ACTION, 
  CONSTRAINT `fk_proprietario_tipo_logradouro1` FOREIGN KEY 
(`id_tipo_logradouro`) REFERENCES `tipo_logradouro` 
(`id_tipo_logradouro`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=4 DEFAULT CHARSET=utf8; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Table structure for table `raca_animal` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `raca_animal`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `raca_animal` ( 
  `id_raca_animal` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `descricao` varchar(100) NOT NULL, 
  `sigla` varchar(2) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id_raca_animal`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=49 DEFAULT CHARSET=utf8; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Table structure for table `sub_tipo_animal` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `sub_tipo_animal`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `sub_tipo_animal` ( 
  `id_sub_tipo_animal` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `id_tipo_animal` int(11) NOT NULL, 
  `descricao` varchar(100) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id_sub_tipo_animal`), 
  KEY `fk_sub_tipo_animal_tipo_animal1_idx` (`id_tipo_animal`), 
  CONSTRAINT `fk_sub_tipo_animal_tipo_animal1` FOREIGN KEY 
(`id_tipo_animal`) REFERENCES `tipo_animal` (`id_tipo_animal`) ON 
DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=28 DEFAULT CHARSET=utf8; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Table structure for table `tipo_animal` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `tipo_animal`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `tipo_animal` ( 
  `id_tipo_animal` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `descricao` varchar(100) NOT NULL, 
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  PRIMARY KEY (`id_tipo_animal`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=12 DEFAULT CHARSET=utf8; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Table structure for table `tipo_logradouro` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `tipo_logradouro`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `tipo_logradouro` ( 
  `id_tipo_logradouro` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `descricao` varchar(100) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id_tipo_logradouro`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=46 DEFAULT CHARSET=utf8; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
 
-- 
-- Table structure for table `uf` 
-- 
 
DROP TABLE IF EXISTS `uf`; 
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */; 
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */; 
CREATE TABLE `uf` ( 
  `id_uf` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `descricao` varchar(100) NOT NULL, 
  `sigla` varchar(2) NOT NULL, 
  `codigo_ibge` int(11) NOT NULL, 
  `id_pais` int(11) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id_uf`), 
  KEY `fk_uf_pais1_idx` (`id_pais`), 
  CONSTRAINT `fk_uf_pais1` FOREIGN KEY (`id_pais`) REFERENCES `pais` 
(`id_pais`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=28 DEFAULT CHARSET=utf8; 
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */; 
/*!40103 SET TIME_ZONE=@OLD_TIME_ZONE */; 
 
/*!40101 SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE */; 
/*!40014 SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS */; 
/*!40014 SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS */; 
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */; 
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */; 
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */; 
/*!40111 SET SQL_NOTES=@OLD_SQL_NOTES */; 
 
-- Dump completed on 2012-11-21 10:43:03 
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APÊNDICE C – PRINCIPAIS FONTES APLICAÇÃO SERVIDORA 
 
Animal.java 
 
package jpa.entity; 
 
import java.io.Serializable; 
import java.util.Collection; 
import java.util.Date; 
import javax.persistence.Basic; 
import javax.persistence.CascadeType; 
import javax.persistence.Column; 
import javax.persistence.Entity; 
import javax.persistence.GeneratedValue; 
import javax.persistence.GenerationType; 
import javax.persistence.Id; 
import javax.persistence.JoinColumn; 
import javax.persistence.ManyToOne; 
import javax.persistence.NamedQueries; 
import javax.persistence.NamedQuery; 
import javax.persistence.OneToMany; 
import javax.persistence.Temporal; 
import javax.persistence.TemporalType; 
import javax.validation.constraints.NotNull; 
import javax.validation.constraints.Size; 
import javax.xml.bind.annotation.XmlRootElement; 
import javax.xml.bind.annotation.XmlTransient; 
 
/** 
 * 
 * @author leandro 
 */ 
@Entity 
@XmlRootElement 
@NamedQueries({ 
    @NamedQuery(name = "Animal.findAll", query = "SELECT a FROM Animal 
a"), 
    @NamedQuery(name = "Animal.findByIdAnimal", query = "SELECT a FROM 
Animal a WHERE a.idAnimal = :idAnimal"), 
    @NamedQuery(name = "Animal.findByCodigoRfid", query = "SELECT a 
FROM Animal a WHERE a.codigoRfid = :codigoRfid"), 
    @NamedQuery(name = "Animal.findByNumeroSisbov", query = "SELECT a 
FROM Animal a WHERE a.numeroSisbov = :numeroSisbov"), 
    @NamedQuery(name = "Animal.findByNumeroManejoSisbov", query = 
"SELECT a FROM Animal a WHERE a.numeroManejoSisbov = 
:numeroManejoSisbov"), 
    @NamedQuery(name = "Animal.findByDataNascimento", query = "SELECT 
a FROM Animal a WHERE a.dataNascimento = :dataNascimento"), 
    @NamedQuery(name = "Animal.findByDataIdentificacao", query = 
"SELECT a FROM Animal a WHERE a.dataIdentificacao = 
:dataIdentificacao"), 
    @NamedQuery(name = "Animal.findByCor", query = "SELECT a FROM 
Animal a WHERE a.cor = :cor"), 
    @NamedQuery(name = "Animal.findBySexo", query = "SELECT a FROM 
Animal a WHERE a.sexo = :sexo")}) 
public class Animal implements Serializable { 
    private static final long serialVersionUID = 1L; 
    @Id 
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY) 
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    @Basic(optional = false) 
    @Column(name = "id_animal") 
    private Integer idAnimal; 
    @Size(max = 45) 
    @Column(name = "codigo_rfid") 
    private String codigoRfid; 
    @Basic(optional = false) 
    @NotNull 
    @Size(min = 1, max = 15) 
    @Column(name = "numero_sisbov") 
    private String numeroSisbov; 
    @Basic(optional = false) 
    @NotNull 
    @Size(min = 1, max = 6) 
    @Column(name = "numero_manejo_sisbov") 
    private String numeroManejoSisbov; 
    @Basic(optional = false) 
    @NotNull 
    @Column(name = "data_nascimento") 
    @Temporal(TemporalType.DATE) 
    private Date dataNascimento; 
    @Basic(optional = false) 
    @NotNull 
    @Column(name = "data_identificacao") 
    @Temporal(TemporalType.DATE) 
    private Date dataIdentificacao; 
    @Basic(optional = false) 
    @NotNull 
    @Size(min = 1, max = 100) 
    private String cor; 
    @Basic(optional = false) 
    @NotNull 
    @Size(min = 1, max = 1) 
    private String sexo; 
    @OneToMany(cascade = CascadeType.ALL, mappedBy = "idAnimal") 
    private Collection<ManejoAlimentar> manejoAlimentarCollection; 
    @OneToMany(mappedBy = "idAnimalDoadora") 
    private Collection<ManejoReprodutivo> manejoReprodutivoCollection; 
    @OneToMany(cascade = CascadeType.ALL, mappedBy = "idAnimal") 
    private Collection<ManejoReprodutivo> 
manejoReprodutivoCollection1; 
    @OneToMany(cascade = CascadeType.ALL, mappedBy = "idAnimal") 
    private Collection<Movimentacao> movimentacaoCollection; 
    @OneToMany(cascade = CascadeType.ALL, mappedBy = "idAnimal") 
    private Collection<ManejoSanitario> manejoSanitarioCollection; 
    @JoinColumn(name = "id_estabelecimento_identificacao", 
referencedColumnName = "id_estabelecimento") 
    @ManyToOne(optional = false) 
    private Estabelecimento idEstabelecimentoIdentificacao; 
    @JoinColumn(name = "id_aptidao_animal", referencedColumnName = 
"id_aptidao_animal") 
    @ManyToOne(optional = false) 
    private AptidaoAnimal idAptidaoAnimal; 
    @JoinColumn(name = "id_sub_tipo_animal", referencedColumnName = 
"id_sub_tipo_animal") 
    @ManyToOne(optional = false) 
    private SubTipoAnimal idSubTipoAnimal; 
    @JoinColumn(name = "id_raca_animal", referencedColumnName = 
"id_raca_animal") 
    @ManyToOne(optional = false) 
    private RacaAnimal idRacaAnimal; 
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    public Animal() { 
    } 
 
    public Animal(Integer idAnimal) { 
        this.idAnimal = idAnimal; 
    } 
 
    public Animal(Integer idAnimal, String numeroSisbov, String 
numeroManejoSisbov, Date dataNascimento, Date dataIdentificacao, 
String cor, String sexo) { 
        this.idAnimal = idAnimal; 
        this.numeroSisbov = numeroSisbov; 
        this.numeroManejoSisbov = numeroManejoSisbov; 
        this.dataNascimento = dataNascimento; 
        this.dataIdentificacao = dataIdentificacao; 
        this.cor = cor; 
        this.sexo = sexo; 
    } 
 
    public Integer getIdAnimal() { 
        return idAnimal; 
    } 
 
    public void setIdAnimal(Integer idAnimal) { 
        this.idAnimal = idAnimal; 
    } 
 
    public String getCodigoRfid() { 
        return codigoRfid; 
    } 
 
    public void setCodigoRfid(String codigoRfid) { 
        this.codigoRfid = codigoRfid; 
    } 
 
    public String getNumeroSisbov() { 
        return numeroSisbov; 
    } 
 
    public void setNumeroSisbov(String numeroSisbov) { 
        this.numeroSisbov = numeroSisbov; 
    } 
 
    public String getNumeroManejoSisbov() { 
        return numeroManejoSisbov; 
    } 
 
    public void setNumeroManejoSisbov(String numeroManejoSisbov) { 
        this.numeroManejoSisbov = numeroManejoSisbov; 
    } 
 
    public Date getDataNascimento() { 
        return dataNascimento; 
    } 
 
    public void setDataNascimento(Date dataNascimento) { 
        this.dataNascimento = dataNascimento; 
    } 
 
    public Date getDataIdentificacao() { 
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        return dataIdentificacao; 
    } 
 
    public void setDataIdentificacao(Date dataIdentificacao) { 
        this.dataIdentificacao = dataIdentificacao; 
    } 
 
    public String getCor() { 
        return cor; 
    } 
 
    public void setCor(String cor) { 
        this.cor = cor; 
    } 
 
    public String getSexo() { 
        return sexo; 
    } 
 
    public void setSexo(String sexo) { 
        this.sexo = sexo; 
    } 
 
    @XmlTransient 
    public Collection<ManejoAlimentar> getManejoAlimentarCollection() 
{ 
        return manejoAlimentarCollection; 
    } 
 
    public void 
setManejoAlimentarCollection(Collection<ManejoAlimentar> 
manejoAlimentarCollection) { 
        this.manejoAlimentarCollection = manejoAlimentarCollection; 
    } 
 
    @XmlTransient 
    public Collection<ManejoReprodutivo> 
getManejoReprodutivoCollection() { 
        return manejoReprodutivoCollection; 
    } 
 
    public void 
setManejoReprodutivoCollection(Collection<ManejoReprodutivo> 
manejoReprodutivoCollection) { 
        this.manejoReprodutivoCollection = 
manejoReprodutivoCollection; 
    } 
 
    @XmlTransient 
    public Collection<ManejoReprodutivo> 
getManejoReprodutivoCollection1() { 
        return manejoReprodutivoCollection1; 
    } 
 
    public void 
setManejoReprodutivoCollection1(Collection<ManejoReprodutivo> 
manejoReprodutivoCollection1) { 
        this.manejoReprodutivoCollection1 = 
manejoReprodutivoCollection1; 
    } 
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    @XmlTransient 
    public Collection<Movimentacao> getMovimentacaoCollection() { 
        return movimentacaoCollection; 
    } 
 
    public void setMovimentacaoCollection(Collection<Movimentacao> 
movimentacaoCollection) { 
        this.movimentacaoCollection = movimentacaoCollection; 
    } 
 
    @XmlTransient 
    public Collection<ManejoSanitario> getManejoSanitarioCollection() 
{ 
        return manejoSanitarioCollection; 
    } 
 
    public void 
setManejoSanitarioCollection(Collection<ManejoSanitario> 
manejoSanitarioCollection) { 
        this.manejoSanitarioCollection = manejoSanitarioCollection; 
    } 
 
    public Estabelecimento getIdEstabelecimentoIdentificacao() { 
        return idEstabelecimentoIdentificacao; 
    } 
 
    public void setIdEstabelecimentoIdentificacao(Estabelecimento 
idEstabelecimentoIdentificacao) { 
        this.idEstabelecimentoIdentificacao = 
idEstabelecimentoIdentificacao; 
    } 
 
    public AptidaoAnimal getIdAptidaoAnimal() { 
        return idAptidaoAnimal; 
    } 
 
    public void setIdAptidaoAnimal(AptidaoAnimal idAptidaoAnimal) { 
        this.idAptidaoAnimal = idAptidaoAnimal; 
    } 
 
    public SubTipoAnimal getIdSubTipoAnimal() { 
        return idSubTipoAnimal; 
    } 
 
    public void setIdSubTipoAnimal(SubTipoAnimal idSubTipoAnimal) { 
        this.idSubTipoAnimal = idSubTipoAnimal; 
    } 
 
    public RacaAnimal getIdRacaAnimal() { 
        return idRacaAnimal; 
    } 
 
    public void setIdRacaAnimal(RacaAnimal idRacaAnimal) { 
        this.idRacaAnimal = idRacaAnimal; 
    } 
 
    @Override 
    public int hashCode() { 
        int hash = 0; 
        hash += (idAnimal != null ? idAnimal.hashCode() : 0); 
        return hash; 
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    } 
 
    @Override 
    public boolean equals(Object object) { 
        // TODO: Warning - this method won't work in the case the id 
fields are not set 
        if (!(object instanceof Animal)) { 
            return false; 
        } 
        Animal other = (Animal) object; 
        if ((this.idAnimal == null && other.idAnimal != null) || 
(this.idAnimal != null && !this.idAnimal.equals(other.idAnimal))) { 
            return false; 
        } 
        return true; 
    } 
 
    @Override 
    public String toString() { 
        return numeroSisbov; 
    } 
     
} 

 
 
 
AptidaoAnimalEnum.java 
 
package jpa.enumtype; 
 
/** 
 * 
 * @author leandro 
 */ 
public enum AptidaoAnimalEnum { 
    CARNE(1), 
    LEITE(2), 
    MISTA(3), 
    LA(4); 
     
    private final Integer codigo; 
 
    private AptidaoAnimalEnum(Integer codigo) { 
        this.codigo = codigo; 
    } 
 
    public Integer getCodigo() { 
        return codigo; 
    } 
     
} 

 
 
 
AbstractFacade.java 
 
package ejb.session; 
 
import java.util.List; 
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import javax.persistence.EntityManager; 
 
/** 
 * 
 * @author leandro 
 */ 
public abstract class AbstractFacade<T> { 
    private Class<T> entityClass; 
 
    public AbstractFacade(Class<T> entityClass) { 
        this.entityClass = entityClass; 
    } 
 
    protected abstract EntityManager getEntityManager(); 
 
    public void create(T entity) { 
        getEntityManager().persist(entity); 
    } 
 
    public void edit(T entity) { 
        getEntityManager().merge(entity); 
    } 
 
    public void remove(T entity) { 
        getEntityManager().remove(getEntityManager().merge(entity)); 
    } 
 
    public T find(Object id) { 
        return getEntityManager().find(entityClass, id); 
    } 
 
    public List<T> findAll() { 
        javax.persistence.criteria.CriteriaQuery cq = 
getEntityManager().getCriteriaBuilder().createQuery(); 
        cq.select(cq.from(entityClass)); 
        return getEntityManager().createQuery(cq).getResultList(); 
    } 
 
    public List<T> findRange(int[] range) { 
        javax.persistence.criteria.CriteriaQuery cq = 
getEntityManager().getCriteriaBuilder().createQuery(); 
        cq.select(cq.from(entityClass)); 
        javax.persistence.Query q = 
getEntityManager().createQuery(cq); 
        q.setMaxResults(range[1] - range[0]); 
        q.setFirstResult(range[0]); 
        return q.getResultList(); 
    } 
 
    public int count() { 
        javax.persistence.criteria.CriteriaQuery cq = 
getEntityManager().getCriteriaBuilder().createQuery(); 
        javax.persistence.criteria.Root<T> rt = cq.from(entityClass); 
        cq.select(getEntityManager().getCriteriaBuilder().count(rt)); 
        javax.persistence.Query q = 
getEntityManager().createQuery(cq); 
        return ((Long) q.getSingleResult()).intValue(); 
    } 
     
} 

 



 

 

 

82 

 
 
AnimalFacade.java 
 
package ejb.session; 
 
import java.text.SimpleDateFormat; 
import java.util.Date; 
import javax.ejb.Stateless; 
import javax.persistence.EntityManager; 
import javax.persistence.PersistenceContext; 
import javax.persistence.Query; 
import jpa.entity.Animal; 
import jpa.entity.AptidaoAnimal; 
import jpa.entity.Estabelecimento; 
import jpa.entity.RacaAnimal; 
import jpa.entity.SubTipoAnimal; 
import jpa.enumtype.AptidaoAnimalEnum; 
import jpa.enumtype.RacaAnimalEnum; 
import jpa.enumtype.SexoEnum; 
import jpa.enumtype.SubTipoAnimalEnum; 
 
/** 
 * 
 * @author leandro 
 */ 
@Stateless 
public class AnimalFacade extends AbstractFacade<Animal> { 
    @PersistenceContext(unitName = "RastreabilidadeServerPU") 
    private EntityManager em; 
 
    @Override 
    protected EntityManager getEntityManager() { 
        return em; 
    } 
 
    public AnimalFacade() { 
        super(Animal.class); 
    } 
     
    /** 
    *  Retorna o animal pelo numero Sisbov 
     */ 
    public Animal findAnimalBySisbov(String sisbov) { 
        try { 
            Query query = 
em.createNamedQuery("Animal.findByNumeroSisbov"); 
            query.setParameter("numeroSisbov", sisbov); 
            Animal animalBySisbov = (Animal) query.getSingleResult(); 
            return animalBySisbov; 
        } catch (Exception ex) { 
        } 
        return null; 
    } 
     
    /** 
    *  Inclui um animal 
     */ 
    public String createAnimal( 
            String codigoRfid, 
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            String numeroSisbov, 
            String numeroManejoSisbov, 
            String dataNascimento, 
            String dataIdentificacao, 
            String cor, 
            SexoEnum sexo, 
            SubTipoAnimalEnum idSubTipoAnimal, 
            RacaAnimalEnum idRacaAnimal, 
            AptidaoAnimalEnum idAptidaoAnimal, 
            String numeroErasEstabelecimentoIdentificacao) { 
        try {             
            Query query = 
em.createNamedQuery("SubTipoAnimal.findByIdSubTipoAnimal"); 
            query.setParameter("idSubTipoAnimal", 
idSubTipoAnimal.getCodigo()); 
            SubTipoAnimal subTipoAnimal = (SubTipoAnimal) 
query.getSingleResult(); 
             
            Query query2 = 
em.createNamedQuery("RacaAnimal.findByIdRacaAnimal"); 
            query2.setParameter("idRacaAnimal", 
idRacaAnimal.getCodigo()); 
            RacaAnimal racaAnimal = (RacaAnimal) 
query2.getSingleResult(); 
             
            Query query3 = 
em.createNamedQuery("AptidaoAnimal.findByIdAptidaoAnimal"); 
            query3.setParameter("idAptidaoAnimal", 
idAptidaoAnimal.getCodigo()); 
            AptidaoAnimal aptidaoAnimal = (AptidaoAnimal) 
query3.getSingleResult(); 
             
            Query query4 = 
em.createNamedQuery("Estabelecimento.findByNumeroEras"); 
            query4.setParameter("numeroEras", 
numeroErasEstabelecimentoIdentificacao); 
            Estabelecimento estabelecimento = (Estabelecimento) 
query4.getSingleResult(); 
             
            SimpleDateFormat df = new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy"); 
            Date dateNascimento = df.parse(dataNascimento); 
            Date dateIdentificacao = df.parse(dataIdentificacao); 
             
            Animal animal = new Animal(); 
            animal.setCodigoRfid(codigoRfid); 
            animal.setNumeroSisbov(numeroSisbov); 
            animal.setNumeroManejoSisbov(numeroManejoSisbov); 
            animal.setDataNascimento(dateNascimento); 
            animal.setDataIdentificacao(dateIdentificacao); 
            animal.setCor(cor); 
            animal.setSexo(sexo.getSigla()); 
            animal.setIdSubTipoAnimal(subTipoAnimal); 
            animal.setIdRacaAnimal(racaAnimal); 
            animal.setIdAptidaoAnimal(aptidaoAnimal); 
            animal.setIdEstabelecimentoIdentificacao(estabelecimento); 
             
            create(animal); 
            return "Animal criado com sucesso!"; 
        } catch (Exception ex) { 
            return ex.getMessage(); 
        } 
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    } 
} 

 
 
 
RastreabilidadeWS.java 
 
package service; 
 
import ejb.session.AnimalFacade; 
import ejb.session.ManejoAlimentarFacade; 
import ejb.session.ManejoReprodutivoFacade; 
import ejb.session.ManejoSanitarioFacade; 
import ejb.session.MovimentacaoFacade; 
import java.util.List; 
import javax.ejb.EJB; 
import javax.ejb.Stateless; 
import javax.jws.WebMethod; 
import javax.jws.WebParam; 
import javax.jws.WebService; 
import jpa.entity.Animal; 
import jpa.entity.ManejoAlimentar; 
import jpa.entity.ManejoReprodutivo; 
import jpa.entity.ManejoSanitario; 
import jpa.entity.Movimentacao; 
import jpa.enumtype.AptidaoAnimalEnum; 
import jpa.enumtype.FinalidadeEnum; 
import jpa.enumtype.MeioTransporteEnum; 
import jpa.enumtype.RacaAnimalEnum; 
import jpa.enumtype.SexoEnum; 
import jpa.enumtype.SubTipoAnimalEnum; 
import jpa.enumtype.TipoFertilizacaoEnum; 
import jpa.enumtype.TouroSemenEnum; 
 
/** 
 * 
 * @author leandro 
 */ 
@WebService(wsdlLocation = "WEB-INF/wsdl/RastreabilidadeWS.wsdl", 
serviceName = "RastreabilidadeWS") 
@Stateless() 
public class RastreabilidadeWS { 
 
    @EJB 
    private AnimalFacade ejbRefAnimal; 
    @EJB 
    private ManejoAlimentarFacade ejbRefManejoAlimentar; 
    @EJB 
    private ManejoReprodutivoFacade ejbRefManejoReprodutivo; 
    @EJB 
    private ManejoSanitarioFacade ejbRefManejoSanitario; 
    @EJB 
    private MovimentacaoFacade ejbRefMovimentacao; 
     
    /** 
     * Retorna um Animal pelo seu número Sisbov 
     */ 
    @WebMethod(operationName = "buscarAnimal") 
    public Animal buscarAnimal(@WebParam(name = "sisbov") String 
sisbov) { 
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        return ejbRefAnimal.findAnimalBySisbov(sisbov); 
    } 
 
    /** 
     * Retorna uma lista com todos os Manejos Alimentares de um Animal 
pelo seu 
     * número Sisbov 
     */ 
    @WebMethod(operationName = "buscarManejoAlimentar") 
    public List<ManejoAlimentar> buscarManejoAlimentar(@WebParam(name 
= "sisbov") String sisbov) { 
        return 
ejbRefManejoAlimentar.findAllManejoAlimentarBySisbovAnimal(sisbov); 
    } 
 
    /** 
     * Retorna uma lista com todos os Manejos Reprodutivos de um 
Animal pelo seu 
     * número Sisbov 
     */ 
    @WebMethod(operationName = "buscarManejoReprodutivo") 
    public List<ManejoReprodutivo> 
buscarManejoReprodutivo(@WebParam(name = "sisbov") String sisbov) { 
        return 
ejbRefManejoReprodutivo.findAllManejoReprodutivoBySisbovAnimal(sisbov)
; 
    } 
 
    /** 
     * Retorna uma lista com todos os Manejos Sanitários de um Animal 
pelo seu 
     * número Sisbov 
     */ 
    @WebMethod(operationName = "buscarManejoSanitario") 
    public List<ManejoSanitario> buscarManejoSanitario(@WebParam(name 
= "sisbov") String sisbov) { 
        return 
ejbRefManejoSanitario.findAllManejoSanitarioBySisbovAnimal(sisbov); 
    } 
 
    /** 
     * Retorna uma lista com todas as Movimentações de um Animal pelo 
seu número 
     * Sisbov 
     */ 
    @WebMethod(operationName = "buscarMovimentacao") 
    public List<Movimentacao> buscarMovimentacao(@WebParam(name = 
"sisbov") String sisbov) { 
        return 
ejbRefMovimentacao.findAllMovimentacaoBySisbovAnimal(sisbov); 
    } 
 
    /** 
     * Inclui um novo Animal 
     */ 
    @WebMethod(operationName = "incluirAnimal") 
    public String incluirAnimal( 
            @WebParam(name = "codigoRfid") String codigoRfid, 
            @WebParam(name = "numeroSisbov") String numeroSisbov, 
            @WebParam(name = "numeroManejoSisbov") String 
numeroManejoSisbov, 
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            @WebParam(name = "dataNascimento") String dataNascimento, 
            @WebParam(name = "dataIdentificacao") String 
dataIdentificacao, 
            @WebParam(name = "cor") String cor, 
            @WebParam(name = "sexo") SexoEnum sexo, 
            @WebParam(name = "idSubTipoAnimal") SubTipoAnimalEnum 
idSubTipoAnimal, 
            @WebParam(name = "idRacaAnimal") RacaAnimalEnum 
idRacaAnimal, 
            @WebParam(name = "idAptidaoAnimal") AptidaoAnimalEnum 
idAptidaoAnimal, 
            @WebParam(name = "numeroErasEstabelecimentoIdentificacao") 
String numeroErasEstabelecimentoIdentificacao) { 
        return ejbRefAnimal.createAnimal( 
                codigoRfid, 
                numeroSisbov, 
                numeroManejoSisbov, 
                dataNascimento, 
                dataIdentificacao, 
                cor, 
                sexo, 
                idSubTipoAnimal, 
                idRacaAnimal, 
                idAptidaoAnimal, 
                numeroErasEstabelecimentoIdentificacao); 
    } 
 
    /** 
     * Inclui um novo Manejo Alimentar 
     */ 
    @WebMethod(operationName = "incluirManejoAlimentar") 
    public String incluirManejoAlimentar( 
            @WebParam(name = "numeroSisbovAnimal") String 
numeroSisbovAnimal, 
            @WebParam(name = "dataManejoAlimentar") String 
dataManejoAlimentar, 
            @WebParam(name = "tipoProdutoUtilizado") String 
tipoProdutoUtilizado, 
            @WebParam(name = "composicaoProduto") String 
composicaoProduto, 
            @WebParam(name = "nomeComercialProdutoUtilizado") String 
nomeComercialProdutoUtilizado, 
            @WebParam(name = "fabricante") String fabricante, 
            @WebParam(name = "registroProdutoMapa") String 
registroProdutoMapa, 
            @WebParam(name = "partida") String partida, 
            @WebParam(name = "dataValidade") String dataValidade, 
            @WebParam(name = "carencia") Integer carencia) { 
        return ejbRefManejoAlimentar.createManejoAlimentar( 
                numeroSisbovAnimal, 
                dataManejoAlimentar, 
                tipoProdutoUtilizado, 
                composicaoProduto, 
                nomeComercialProdutoUtilizado, 
                fabricante, 
                registroProdutoMapa, 
                partida, 
                dataValidade, 
                carencia); 
    } 
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    /** 
     * Inclui um novo Manejo Reprodutivo 
     */ 
    @WebMethod(operationName = "incluirManejoReprodutivo") 
    public String incluirManejoReprodutivo( 
            @WebParam(name = "numeroSisbovAnimal") String 
numeroSisbovAnimal, 
            @WebParam(name = "numeroSisbovAnimalDoadora") String 
numeroSisbovAnimalDoadora, 
            @WebParam(name = "dataManejoReprodutivo") String 
dataManejoReprodutivo, 
            @WebParam(name = "idTipoFertilizacao") 
TipoFertilizacaoEnum idTipoFertilizacao, 
            @WebParam(name = "idTouroSemen") TouroSemenEnum 
idTouroSemen, 
            @WebParam(name = "idRacaAnimalTouro") RacaAnimalEnum 
idRacaAnimalTouro, 
            @WebParam(name = "numeroRegistroTouro") String 
numeroRegistroTouro, 
            @WebParam(name = "dataColheitaSemen") String 
dataColheitaSemen, 
            @WebParam(name = "dataCongelamentoSemen") String 
dataCongelamentoSemen, 
            @WebParam(name = "identificacaoPalhetaSemen") String 
identificacaoPalhetaSemen) { 
        return ejbRefManejoReprodutivo.createManejoReprodutivo( 
                numeroSisbovAnimal, 
                numeroSisbovAnimalDoadora, 
                dataManejoReprodutivo, 
                idTipoFertilizacao, 
                idTouroSemen, 
                idRacaAnimalTouro, 
                numeroRegistroTouro, 
                dataColheitaSemen, 
                dataCongelamentoSemen, 
                identificacaoPalhetaSemen); 
    } 
 
    /** 
     * Inclui um novo Manejo Sanitário 
     */ 
    @WebMethod(operationName = "incluirManejoSanitario") 
    public String incluirManejoSanitario( 
            @WebParam(name = "numeroSisbovAnimal") String 
numeroSisbovAnimal, 
            @WebParam(name = "dataManejoSanitario") String 
dataManejoSanitario, 
            @WebParam(name = "evento") String evento, 
            @WebParam(name = "nomeComercialProdutoUtilizado") String 
nomeComercialProdutoUtilizado, 
            @WebParam(name = "laboratorioProdutor") String 
laboratorioProdutor, 
            @WebParam(name = "registroProdutoMapa") String 
registroProdutoMapa, 
            @WebParam(name = "partida") String partida, 
            @WebParam(name = "dataFabricacao") String dataFabricacao, 
            @WebParam(name = "dataValidade") String dataValidade, 
            @WebParam(name = "carencia") Integer carencia) { 
        return ejbRefManejoSanitario.createManejoSanitario( 
                numeroSisbovAnimal, 
                dataManejoSanitario, 
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                evento, 
                nomeComercialProdutoUtilizado, 
                laboratorioProdutor, 
                registroProdutoMapa, 
                partida, 
                dataFabricacao, 
                dataValidade, 
                carencia); 
    } 
 
    /** 
     * Inclui uma nova Movimentação 
     */ 
    @WebMethod(operationName = "incluirMovimentacao") 
    public String incluirMovimentacao( 
            @WebParam(name = "numeroSisbovAnimal") String 
numeroSisbovAnimal, 
            @WebParam(name = "dataMovimentacao") String 
dataMovimentacao, 
            @WebParam(name = "numeroErasEstabelecimentoProcedencia") 
String numeroErasEstabelecimentoProcedencia, 
            @WebParam(name = "numeroEraEstabelecimentoDestino") String 
numeroEraEstabelecimentoDestino, 
            @WebParam(name = "idFinalidade") FinalidadeEnum 
idFinalidade, 
            @WebParam(name = "idMeioTransporte") MeioTransporteEnum 
idMeioTransporte, 
            @WebParam(name = "numeroGta") String numeroGta) { 
        return ejbRefMovimentacao.createMovimentacao( 
                numeroSisbovAnimal, 
                dataMovimentacao, 
                numeroErasEstabelecimentoProcedencia, 
                numeroEraEstabelecimentoDestino, 
                idFinalidade, 
                idMeioTransporte, 
                numeroGta); 
    } 
} 

 
 
 
AnimalController.java 
 
package ejb.controller; 
 
import jpa.entity.Animal; 
import ejb.controller.util.JsfUtil; 
import ejb.controller.util.PaginationHelper; 
import ejb.session.AnimalFacade; 
 
import java.io.Serializable; 
import java.util.ResourceBundle; 
import javax.ejb.EJB; 
import javax.faces.bean.ManagedBean; 
import javax.faces.bean.SessionScoped; 
import javax.faces.component.UIComponent; 
import javax.faces.context.FacesContext; 
import javax.faces.convert.Converter; 
import javax.faces.convert.FacesConverter; 
import javax.faces.model.DataModel; 
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import javax.faces.model.ListDataModel; 
import javax.faces.model.SelectItem; 
 
@ManagedBean(name = "animalController") 
@SessionScoped 
public class AnimalController implements Serializable { 
 
    private Animal current; 
    private DataModel items = null; 
    @EJB 
    private ejb.session.AnimalFacade ejbFacade; 
    private PaginationHelper pagination; 
    private int selectedItemIndex; 
 
    public AnimalController() { 
    } 
 
    public Animal getSelected() { 
        if (current == null) { 
            current = new Animal(); 
            selectedItemIndex = -1; 
        } 
        return current; 
    } 
 
    private AnimalFacade getFacade() { 
        return ejbFacade; 
    } 
 
    public PaginationHelper getPagination() { 
        if (pagination == null) { 
            pagination = new PaginationHelper(10) { 
                @Override 
                public int getItemsCount() { 
                    return getFacade().count(); 
                } 
 
                @Override 
                public DataModel createPageDataModel() { 
                    return new ListDataModel(getFacade().findRange(new 
int[]{getPageFirstItem(), getPageFirstItem() + getPageSize()})); 
                } 
            }; 
        } 
        return pagination; 
    } 
 
    public String prepareList() { 
        recreateModel(); 
        return "List"; 
    } 
 
    public String prepareView() { 
        current = (Animal) getItems().getRowData(); 
        selectedItemIndex = pagination.getPageFirstItem() + 
getItems().getRowIndex(); 
        return "View"; 
    } 
 
    public String prepareCreate() { 
        current = new Animal(); 
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        selectedItemIndex = -1; 
        return "Create"; 
    } 
 
    public String create() { 
        try { 
            getFacade().create(current); 
            
JsfUtil.addSuccessMessage(ResourceBundle.getBundle("/Bundle").getStrin
g("AnimalCreated")); 
            return prepareCreate(); 
        } catch (Exception e) { 
            JsfUtil.addErrorMessage(e, 
ResourceBundle.getBundle("/Bundle").getString("PersistenceErrorOccured
")); 
            return null; 
        } 
    } 
 
    public String prepareEdit() { 
        current = (Animal) getItems().getRowData(); 
        selectedItemIndex = pagination.getPageFirstItem() + 
getItems().getRowIndex(); 
        return "Edit"; 
    } 
 
    public String update() { 
        try { 
            getFacade().edit(current); 
            
JsfUtil.addSuccessMessage(ResourceBundle.getBundle("/Bundle").getStrin
g("AnimalUpdated")); 
            return "View"; 
        } catch (Exception e) { 
            JsfUtil.addErrorMessage(e, 
ResourceBundle.getBundle("/Bundle").getString("PersistenceErrorOccured
")); 
            return null; 
        } 
    } 
 
    public String destroy() { 
        current = (Animal) getItems().getRowData(); 
        selectedItemIndex = pagination.getPageFirstItem() + 
getItems().getRowIndex(); 
        performDestroy(); 
        recreatePagination(); 
        recreateModel(); 
        return "List"; 
    } 
 
    public String destroyAndView() { 
        performDestroy(); 
        recreateModel(); 
        updateCurrentItem(); 
        if (selectedItemIndex >= 0) { 
            return "View"; 
        } else { 
            // all items were removed - go back to list 
            recreateModel(); 
            return "List"; 
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        } 
    } 
 
    private void performDestroy() { 
        try { 
            getFacade().remove(current); 
            
JsfUtil.addSuccessMessage(ResourceBundle.getBundle("/Bundle").getStrin
g("AnimalDeleted")); 
        } catch (Exception e) { 
            JsfUtil.addErrorMessage(e, 
ResourceBundle.getBundle("/Bundle").getString("PersistenceErrorOccured
")); 
        } 
    } 
 
    private void updateCurrentItem() { 
        int count = getFacade().count(); 
        if (selectedItemIndex >= count) { 
            // selected index cannot be bigger than number of items: 
            selectedItemIndex = count - 1; 
            // go to previous page if last page disappeared: 
            if (pagination.getPageFirstItem() >= count) { 
                pagination.previousPage(); 
            } 
        } 
        if (selectedItemIndex >= 0) { 
            current = getFacade().findRange(new 
int[]{selectedItemIndex, selectedItemIndex + 1}).get(0); 
        } 
    } 
 
    public DataModel getItems() { 
        if (items == null) { 
            items = getPagination().createPageDataModel(); 
        } 
        return items; 
    } 
 
    private void recreateModel() { 
        items = null; 
    } 
 
    private void recreatePagination() { 
        pagination = null; 
    } 
 
    public String next() { 
        getPagination().nextPage(); 
        recreateModel(); 
        return "List"; 
    } 
 
    public String previous() { 
        getPagination().previousPage(); 
        recreateModel(); 
        return "List"; 
    } 
 
    public SelectItem[] getItemsAvailableSelectMany() { 
        return JsfUtil.getSelectItems(ejbFacade.findAll(), false); 
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    } 
 
    public SelectItem[] getItemsAvailableSelectOne() { 
        return JsfUtil.getSelectItems(ejbFacade.findAll(), true); 
    } 
 
    @FacesConverter(forClass = Animal.class) 
    public static class AnimalControllerConverter implements Converter 
{ 
 
        public Object getAsObject(FacesContext facesContext, 
UIComponent component, String value) { 
            if (value == null || value.length() == 0) { 
                return null; 
            } 
            AnimalController controller = (AnimalController) 
facesContext.getApplication().getELResolver(). 
                    getValue(facesContext.getELContext(), null, 
"animalController"); 
            return controller.ejbFacade.find(getKey(value)); 
        } 
 
        java.lang.Integer getKey(String value) { 
            java.lang.Integer key; 
            key = Integer.valueOf(value); 
            return key; 
        } 
 
        String getStringKey(java.lang.Integer value) { 
            StringBuffer sb = new StringBuffer(); 
            sb.append(value); 
            return sb.toString(); 
        } 
 
        public String getAsString(FacesContext facesContext, 
UIComponent component, Object object) { 
            if (object == null) { 
                return null; 
            } 
            if (object instanceof Animal) { 
                Animal o = (Animal) object; 
                return getStringKey(o.getIdAnimal()); 
            } else { 
                throw new IllegalArgumentException("object " + object 
+ " is of type " + object.getClass().getName() + "; expected type: " + 
Animal.class.getName()); 
            } 
        } 
    } 
} 

 
 
 
Template.xhtml 
 
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>  
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" 
      xmlns:ui="http://java.sun.com/jsf/facelets" 
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      xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html"> 
 

    <h:head> 
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 
charset=UTF-8" /> 
        <link href="../resources/style.css" rel="stylesheet" 
type="text/css" /> 
        <title>Sistema de Rastreabilidade Animal</title> 
    </h:head> 
 

    <h:body> 
        <div id="wrapper"> 
 

            <div id="header-wrapper"> 
                <div id="header"> 
                    <div id="image"> 
                        <img src="../resources/images/logo.gif"></img> 
                    </div> 
                    <div id="logo"> 
                        <h1>Rastreabilidade</h1> 
                        <p>Sistema de rastreabilidade animal</p> 
                    </div> 
                    <div id="menu"> 
                        <ul> 
                            <li><h:link outcome="/index" 
value="Home"/></li> 
                            <li><h:link outcome="/contato" 
value="Contato"/></li> 
                        </ul> 
                    </div> 
                </div> 
            </div> 
            <!-- end #header --> 
 

            <div id="page"> 
                <div id="page-bgtop"> 
                    <div id="page-bgbtm"> 
                        <div id="content"> 
                            <div class="post"> 
                                <h2 class="title"> 
                                    <a><ui:insert name="title"> 
                                            Default Title 

                                        </ui:insert></a> 
                                </h2> 
                                <div class="body"> 
                                    <ui:insert name="body"> 
                                        Default Body 

                                    </ui:insert> 
                                </div>       

                            </div>      
                            <div style="clear: both;">&nbsp;</div> 
                        </div> 
                        <!-- end #content --> 
 

                        <div id="sidebar"> 
                            <ul>       

                                <li> 
                                    <ul> 
                                        <h:link outcome="/animal/List" 
value="#{bundle.ListAnimalTitle}"/> 
                                        <br /> 
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                                        <h:link 
outcome="/aptidaoAnimal/List" 
value="#{bundle.ListAptidaoAnimalTitle}"/> 
                                        <br /> 
                                        <h:link 
outcome="/coordenadaGeografica/List" 
value="#{bundle.ListCoordenadaGeograficaTitle}"/> 
                                        <br /> 
                                        <h:link 
outcome="/estabelecimento/List" 
value="#{bundle.ListEstabelecimentoTitle}"/> 
                                        <br /> 
                                        <h:link 
outcome="/finalidade/List" value="#{bundle.ListFinalidadeTitle}"/> 
                                        <br /> 
                                        <h:link 
outcome="/manejoAlimentar/List" 
value="#{bundle.ListManejoAlimentarTitle}"/> 
                                        <br /> 
                                        <h:link 
outcome="/manejoReprodutivo/List" 
value="#{bundle.ListManejoReprodutivoTitle}"/> 
                                        <br /> 
                                        <h:link 
outcome="/manejoSanitario/List" 
value="#{bundle.ListManejoSanitarioTitle}"/> 
                                        <br /> 
                                        <h:link 
outcome="/meioTransporte/List" 
value="#{bundle.ListMeioTransporteTitle}"/> 
                                        <br /> 
          <h:link 
outcome="/movimentacao/List" value="#{bundle.ListMovimentacaoTitle}"/> 
          <br /> 
                                        <h:link 
outcome="/municipio/List" value="#{bundle.ListMunicipioTitle}"/> 
                                        <br /> 
                                        <h:link outcome="/pais/List" 
value="#{bundle.ListPaisTitle}"/> 
                                        <br /> 
                                        <h:link 
outcome="/proprietario/List" value="#{bundle.ListProprietarioTitle}"/> 
                                        <br /> 
                                        <h:link 
outcome="/racaAnimal/List" value="#{bundle.ListRacaAnimalTitle}"/> 
                                        <br /> 
                                        <h:link 
outcome="/subTipoAnimal/List" 
value="#{bundle.ListSubTipoAnimalTitle}"/> 
                                        <br /> 
                                        <h:link 
outcome="/tipoAnimal/List" value="#{bundle.ListTipoAnimalTitle}"/> 
                                        <br /> 
                                        <h:link 
outcome="/tipoLogradouro/List" 
value="#{bundle.ListTipoLogradouroTitle}"/> 
                                        <br /> 
                                        <h:link outcome="/uf/List" 
value="#{bundle.ListUfTitle}"/> 
                                    </ul> 
                                </li>       



 

 

 

95 

                            </ul> 
                        </div> 
                        <!-- end #sidebar --> 
 

                        <div style="clear: both;">&nbsp;</div> 
                    </div> 
                </div> 
            </div> 
            <!-- end #page --> 
            <div id="footer"> 
                <p>&copy;2012 - UFSC - Sistemas de Informação</p> 
            </div> 
        </div> 
        <!-- end #footer --> 
    </h:body> 
</html> 
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APÊNDICE D – PRINCIPAIS FONTES DA APLICAÇÃO CLIENTE 
 
RastreabilidadeApplication.java 
 
package client.gui; 
 
import java.awt.Dimension; 
import javax.swing.JInternalFrame; 
 
/** 
 * 
 * @author leandro 
 */ 
public class RastreabilidadeApplication extends javax.swing.JFrame { 
 
    /** 
     * Creates new form RastreabilidadeApplication 
     */ 
    public RastreabilidadeApplication() { 
        setTitle("Rastreabilidade - Módulo Cliente"); 
        setExtendedState(MAXIMIZED_BOTH); 
        initComponents(); 
    } 
 
    /** 
     * This method is called from within the constructor to initialize 
the form. 
     * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is 
always 
     * regenerated by the Form Editor. 
     */ 
    @SuppressWarnings("unchecked") 
    // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated 
Code">//GEN-BEGIN:initComponents 
    private void initComponents() { 
 
        desktopPane = new javax.swing.JDesktopPane(); 
        menuBar = new javax.swing.JMenuBar(); 
        cadastroMenu = new javax.swing.JMenu(); 
        cadastroAnimalItem = new javax.swing.JMenuItem(); 
        cadastroManejoAlimentarMenuItem = new javax.swing.JMenuItem(); 
        cadastroManejoReprodutivoMenuItem = new 
javax.swing.JMenuItem(); 
        cadastroManejoSanitarioMenuItem = new javax.swing.JMenuItem(); 
        cadastroMovimentacaoMenuItem = new javax.swing.JMenuItem(); 
        jSeparator1 = new javax.swing.JPopupMenu.Separator(); 
        sairMenuItem = new javax.swing.JMenuItem(); 
        relatorioMenu = new javax.swing.JMenu(); 
        relatorioAnimalMenuItem = new javax.swing.JMenuItem(); 
        relatorioManejoAlimentarMenuItem = new 
javax.swing.JMenuItem(); 
        relatorioManejoReprodutivoMenuItem = new 
javax.swing.JMenuItem(); 
        relatorioManejoSanitarioMenuItem = new 
javax.swing.JMenuItem(); 
        relatorioMovimentacaoMenuItem = new javax.swing.JMenuItem(); 
        ajudaMenu = new javax.swing.JMenu(); 
        sobreMenuItem = new javax.swing.JMenuItem(); 
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setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE); 
 
        cadastroMenu.setMnemonic('c'); 
        cadastroMenu.setText("Cadastro"); 
 
        cadastroAnimalItem.setMnemonic('a'); 
        cadastroAnimalItem.setText("Animal"); 
        cadastroAnimalItem.addActionListener(new 
java.awt.event.ActionListener() { 
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent 
evt) { 
                cadastroAnimalItemActionPerformed(evt); 
            } 
        }); 
        cadastroMenu.add(cadastroAnimalItem); 
 
        cadastroManejoAlimentarMenuItem.setMnemonic('l'); 
        cadastroManejoAlimentarMenuItem.setText("Manejo Alimentar"); 
        cadastroManejoAlimentarMenuItem.addActionListener(new 
java.awt.event.ActionListener() { 
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent 
evt) { 
                cadastroManejoAlimentarMenuItemActionPerformed(evt); 
            } 
        }); 
        cadastroMenu.add(cadastroManejoAlimentarMenuItem); 
 
        cadastroManejoReprodutivoMenuItem.setMnemonic('r'); 
        cadastroManejoReprodutivoMenuItem.setText("Manejo 
Reprodutivo"); 
        cadastroManejoReprodutivoMenuItem.addActionListener(new 
java.awt.event.ActionListener() { 
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent 
evt) { 
                cadastroManejoReprodutivoMenuItemActionPerformed(evt); 
            } 
        }); 
        cadastroMenu.add(cadastroManejoReprodutivoMenuItem); 
 
        cadastroManejoSanitarioMenuItem.setMnemonic('s'); 
        cadastroManejoSanitarioMenuItem.setText("Manejo Sanitário"); 
        cadastroManejoSanitarioMenuItem.addActionListener(new 
java.awt.event.ActionListener() { 
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent 
evt) { 
                cadastroManejoSanitarioMenuItemActionPerformed(evt); 
            } 
        }); 
        cadastroMenu.add(cadastroManejoSanitarioMenuItem); 
 
        cadastroMovimentacaoMenuItem.setMnemonic('m'); 
        cadastroMovimentacaoMenuItem.setText("Movimentação"); 
        cadastroMovimentacaoMenuItem.addActionListener(new 
java.awt.event.ActionListener() { 
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent 
evt) { 
                cadastroMovimentacaoMenuItemActionPerformed(evt); 
            } 
        }); 
        cadastroMenu.add(cadastroMovimentacaoMenuItem); 
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        cadastroMenu.add(jSeparator1); 
 
        sairMenuItem.setMnemonic('r'); 
        sairMenuItem.setText("Sair"); 
        sairMenuItem.addActionListener(new 
java.awt.event.ActionListener() { 
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent 
evt) { 
                sairMenuItemActionPerformed(evt); 
            } 
        }); 
        cadastroMenu.add(sairMenuItem); 
 
        menuBar.add(cadastroMenu); 
 
        relatorioMenu.setMnemonic('r'); 
        relatorioMenu.setText("Relatório"); 
 
        relatorioAnimalMenuItem.setMnemonic('a'); 
        relatorioAnimalMenuItem.setText("Animal"); 
        relatorioAnimalMenuItem.addActionListener(new 
java.awt.event.ActionListener() { 
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent 
evt) { 
                relatorioAnimalMenuItemActionPerformed(evt); 
            } 
        }); 
        relatorioMenu.add(relatorioAnimalMenuItem); 
 
        relatorioManejoAlimentarMenuItem.setMnemonic('l'); 
        relatorioManejoAlimentarMenuItem.setText("Manejo Alimentar"); 
        relatorioManejoAlimentarMenuItem.addActionListener(new 
java.awt.event.ActionListener() { 
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent 
evt) { 
                relatorioManejoAlimentarMenuItemActionPerformed(evt); 
            } 
        }); 
        relatorioMenu.add(relatorioManejoAlimentarMenuItem); 
 
        relatorioManejoReprodutivoMenuItem.setMnemonic('r'); 
        relatorioManejoReprodutivoMenuItem.setText("Manejo 
Reprodutivo"); 
        relatorioManejoReprodutivoMenuItem.addActionListener(new 
java.awt.event.ActionListener() { 
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent 
evt) { 
                
relatorioManejoReprodutivoMenuItemActionPerformed(evt); 
            } 
        }); 
        relatorioMenu.add(relatorioManejoReprodutivoMenuItem); 
 
        relatorioManejoSanitarioMenuItem.setMnemonic('s'); 
        relatorioManejoSanitarioMenuItem.setText("Manejo Sanitário"); 
        relatorioManejoSanitarioMenuItem.addActionListener(new 
java.awt.event.ActionListener() { 
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent 
evt) { 
                relatorioManejoSanitarioMenuItemActionPerformed(evt); 
            } 
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        }); 
        relatorioMenu.add(relatorioManejoSanitarioMenuItem); 
 
        relatorioMovimentacaoMenuItem.setMnemonic('m'); 
        relatorioMovimentacaoMenuItem.setText("Movimentação"); 
        relatorioMovimentacaoMenuItem.addActionListener(new 
java.awt.event.ActionListener() { 
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent 
evt) { 
                relatorioMovimentacaoMenuItemActionPerformed(evt); 
            } 
        }); 
        relatorioMenu.add(relatorioMovimentacaoMenuItem); 
 
        menuBar.add(relatorioMenu); 
 
        ajudaMenu.setMnemonic('a'); 
        ajudaMenu.setText("Ajuda"); 
 
        sobreMenuItem.setMnemonic('s'); 
        sobreMenuItem.setText("Sobre"); 
        ajudaMenu.add(sobreMenuItem); 
 
        menuBar.add(ajudaMenu); 
 
        setJMenuBar(menuBar); 
 
        javax.swing.GroupLayout layout = new 
javax.swing.GroupLayout(getContentPane()); 
        getContentPane().setLayout(layout); 
        layout.setHorizontalGroup( 
            
layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 
            .addComponent(desktopPane, 
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 580, Short.MAX_VALUE) 
        ); 
        layout.setVerticalGroup( 
            
layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 
            .addComponent(desktopPane, 
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 341, Short.MAX_VALUE) 
        ); 
 
        pack(); 
    }// </editor-fold>//GEN-END:initComponents 
 
    private void 
cadastroAnimalItemActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) 
{//GEN-FIRST:event_cadastroAnimalItemActionPerformed 
        CadastroAnimalFrame frame = new CadastroAnimalFrame(); 
        desktopPane.removeAll(); 
        desktopPane.repaint(); 
        desktopPane.add(frame); 
        this.centralizar(frame); 
        frame.setVisible(true); 
    }//GEN-LAST:event_cadastroAnimalItemActionPerformed 
 
    private void 
cadastroManejoAlimentarMenuItemActionPerformed(java.awt.event.ActionEv
ent evt) {//GEN-
FIRST:event_cadastroManejoAlimentarMenuItemActionPerformed 
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        CadastroManejoAlimentarFrame frame = new 
CadastroManejoAlimentarFrame(); 
        desktopPane.removeAll(); 
        desktopPane.repaint(); 
        desktopPane.add(frame); 
        this.centralizar(frame); 
        frame.setVisible(true); 
    }//GEN-LAST:event_cadastroManejoAlimentarMenuItemActionPerformed 
 
    private void 
cadastroManejoReprodutivoMenuItemActionPerformed(java.awt.event.Action
Event evt) {//GEN-
FIRST:event_cadastroManejoReprodutivoMenuItemActionPerformed 
        CadastroManejoReprodutivoFrame frame = new 
CadastroManejoReprodutivoFrame(); 
        desktopPane.removeAll(); 
        desktopPane.repaint(); 
        desktopPane.add(frame); 
        this.centralizar(frame); 
        frame.setVisible(true); 
    }//GEN-LAST:event_cadastroManejoReprodutivoMenuItemActionPerformed 
 
    private void 
cadastroManejoSanitarioMenuItemActionPerformed(java.awt.event.ActionEv
ent evt) {//GEN-
FIRST:event_cadastroManejoSanitarioMenuItemActionPerformed 
        CadastroManejoSanitarioFrame frame = new 
CadastroManejoSanitarioFrame(); 
        desktopPane.removeAll(); 
        desktopPane.repaint(); 
        desktopPane.add(frame); 
        this.centralizar(frame); 
        frame.setVisible(true); 
    }//GEN-LAST:event_cadastroManejoSanitarioMenuItemActionPerformed 
 
    private void 
cadastroMovimentacaoMenuItemActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent 
evt) {//GEN-FIRST:event_cadastroMovimentacaoMenuItemActionPerformed 
        CadastroMovimentacaoFrame frame = new 
CadastroMovimentacaoFrame(); 
        desktopPane.removeAll(); 
        desktopPane.repaint(); 
        desktopPane.add(frame); 
        this.centralizar(frame); 
        frame.setVisible(true); 
    }//GEN-LAST:event_cadastroMovimentacaoMenuItemActionPerformed 
 
    private void 
sairMenuItemActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-
FIRST:event_sairMenuItemActionPerformed 
        System.exit(0); 
    }//GEN-LAST:event_sairMenuItemActionPerformed 
 
    private void 
relatorioAnimalMenuItemActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) 
{//GEN-FIRST:event_relatorioAnimalMenuItemActionPerformed 
        RelatorioAnimalFrame frame = new RelatorioAnimalFrame(); 
        desktopPane.removeAll(); 
        desktopPane.repaint(); 
        desktopPane.add(frame); 
        this.centralizar(frame); 
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        frame.setVisible(true); 
    }//GEN-LAST:event_relatorioAnimalMenuItemActionPerformed 
 
    private void 
relatorioManejoAlimentarMenuItemActionPerformed(java.awt.event.ActionE
vent evt) {//GEN-
FIRST:event_relatorioManejoAlimentarMenuItemActionPerformed 
        RelatorioManejoAlimentarFrame frame = new 
RelatorioManejoAlimentarFrame(); 
        desktopPane.removeAll(); 
        desktopPane.repaint(); 
        desktopPane.add(frame); 
        this.centralizar(frame); 
        frame.setVisible(true); 
    }//GEN-LAST:event_relatorioManejoAlimentarMenuItemActionPerformed 
 
    private void 
relatorioManejoReprodutivoMenuItemActionPerformed(java.awt.event.Actio
nEvent evt) {//GEN-
FIRST:event_relatorioManejoReprodutivoMenuItemActionPerformed 
        RelatorioManejoReprodutivoFrame frame = new 
RelatorioManejoReprodutivoFrame(); 
        desktopPane.removeAll(); 
        desktopPane.repaint(); 
        desktopPane.add(frame); 
        this.centralizar(frame); 
        frame.setVisible(true); 
    }//GEN-
LAST:event_relatorioManejoReprodutivoMenuItemActionPerformed 
 
    private void 
relatorioManejoSanitarioMenuItemActionPerformed(java.awt.event.ActionE
vent evt) {//GEN-
FIRST:event_relatorioManejoSanitarioMenuItemActionPerformed 
        RelatorioManejoSanitarioFrame frame = new 
RelatorioManejoSanitarioFrame(); 
        desktopPane.removeAll(); 
        desktopPane.repaint(); 
        desktopPane.add(frame); 
        this.centralizar(frame); 
        frame.setVisible(true); 
    }//GEN-LAST:event_relatorioManejoSanitarioMenuItemActionPerformed 
 
    private void 
relatorioMovimentacaoMenuItemActionPerformed(java.awt.event.ActionEven
t evt) {//GEN-FIRST:event_relatorioMovimentacaoMenuItemActionPerformed 
        RelatorioMovimentacaoFrame frame = new 
RelatorioMovimentacaoFrame(); 
        desktopPane.removeAll(); 
        desktopPane.repaint(); 
        desktopPane.add(frame); 
        this.centralizar(frame); 
        frame.setVisible(true); 
    }//GEN-LAST:event_relatorioMovimentacaoMenuItemActionPerformed 
 
    /** 
     * @param args the command line arguments 
     */ 
    public static void main(String args[]) { 
        /* Set the Nimbus look and feel */ 
        //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel 
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setting code (optional) "> 
        /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay 
with the default look and feel. 
         * For details see 
http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.ht
ml  
         */ 
        try { 
            for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : 
javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) { 
                if ("Nimbus".equals(info.getName())) { 
                    
javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName()); 
                    break; 
                } 
            } 
        } catch (ClassNotFoundException | InstantiationException | 
IllegalAccessException | javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException 
ex) { 
            
java.util.logging.Logger.getLogger(RastreabilidadeApplication.class.ge
tName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex); 
        } 
        //</editor-fold> 
 
        /* Create and display the form */ 
        java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() { 
            @Override 
            public void run() { 
                new RastreabilidadeApplication().setVisible(true); 
            } 
        }); 
    } 
    // Variables declaration - do not modify//GEN-BEGIN:variables 
    private javax.swing.JMenu ajudaMenu; 
    private javax.swing.JMenuItem cadastroAnimalItem; 
    private javax.swing.JMenuItem cadastroManejoAlimentarMenuItem; 
    private javax.swing.JMenuItem cadastroManejoReprodutivoMenuItem; 
    private javax.swing.JMenuItem cadastroManejoSanitarioMenuItem; 
    private javax.swing.JMenu cadastroMenu; 
    private javax.swing.JMenuItem cadastroMovimentacaoMenuItem; 
    private javax.swing.JDesktopPane desktopPane; 
    private javax.swing.JPopupMenu.Separator jSeparator1; 
    private javax.swing.JMenuBar menuBar; 
    private javax.swing.JMenuItem relatorioAnimalMenuItem; 
    private javax.swing.JMenuItem relatorioManejoAlimentarMenuItem; 
    private javax.swing.JMenuItem relatorioManejoReprodutivoMenuItem; 
    private javax.swing.JMenuItem relatorioManejoSanitarioMenuItem; 
    private javax.swing.JMenu relatorioMenu; 
    private javax.swing.JMenuItem relatorioMovimentacaoMenuItem; 
    private javax.swing.JMenuItem sairMenuItem; 
    private javax.swing.JMenuItem sobreMenuItem; 
    // End of variables declaration//GEN-END:variables 
 
    /** 
     * Posiciona o Frame no centro do desktop. Utiliza a dimensão 
total do 
     * desktopPane para centralizar. 
     * 
     * @param fr InternalFrame para centralizar 
     */ 



 

 

 

103 

    private void centralizar(JInternalFrame fr) { 
        Dimension d = fr.getDesktopPane().getSize(); 
        fr.setLocation((d.width - fr.getSize().width) / 2, (d.height - 
fr.getSize().height) / 2); 
    } 
} 

 
 
 
CadastroAnimalFrame.java 
 
package client.gui; 
 
import client.AptidaoAnimalEnum; 
import client.RacaAnimalEnum; 
import client.SexoEnum; 
import client.SubTipoAnimalEnum; 
import javax.swing.JOptionPane; 
 
/** 
 * 
 * @author leandro 
 */ 
public class CadastroAnimalFrame extends javax.swing.JInternalFrame { 
 
    /** 
     * Creates new form CadastroAnimalFrame 
     */ 
    public CadastroAnimalFrame() { 
        initComponents(); 
    } 
 
    /** 
     * This method is called from within the constructor to initialize 
the form. 
     * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is 
always 
     * regenerated by the Form Editor. 
     */ 
    @SuppressWarnings("unchecked") 
    // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated 
Code">//GEN-BEGIN:initComponents 
    private void initComponents() { 
 
        jLabel1 = new javax.swing.JLabel(); 
        editCodigoRfid = new javax.swing.JTextField(); 
        jLabel2 = new javax.swing.JLabel(); 
        editNumeroSisbov = new javax.swing.JTextField(); 
        jLabel3 = new javax.swing.JLabel(); 
        editNumeroManejoSisbov = new javax.swing.JTextField(); 
        jLabel4 = new javax.swing.JLabel(); 
        jLabel5 = new javax.swing.JLabel(); 
        jLabel6 = new javax.swing.JLabel(); 
        editCor = new javax.swing.JTextField(); 
        jLabel7 = new javax.swing.JLabel(); 
        cbSexo = new javax.swing.JComboBox(); 
        jLabel8 = new javax.swing.JLabel(); 
        cbSubtipoAnimal = new javax.swing.JComboBox(); 
        jLabel9 = new javax.swing.JLabel(); 
        cbRacaAnimal = new javax.swing.JComboBox(); 



 

 

 

104 

        jLabel10 = new javax.swing.JLabel(); 
        cbAptidaoAnimal = new javax.swing.JComboBox(); 
        jLabel11 = new javax.swing.JLabel(); 
        editNumeroErasEstabelecimentoIdentificacao = new 
javax.swing.JTextField(); 
        btEnviar = new javax.swing.JButton(); 
        btLimpar = new javax.swing.JButton(); 
        editDataNascimento = new datechooser.beans.DateChooserCombo(); 
        editDataIdentificacao = new 
datechooser.beans.DateChooserCombo(); 
 
        setClosable(true); 
        
setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.HIDE_ON_CLOSE); 
        setTitle("Cadastro Animal"); 
 
        jLabel1.setText("Código RFID"); 
 
        jLabel2.setText("Número SISBOV"); 
 
        jLabel3.setText("Número Manejo SISBOV"); 
 
        jLabel4.setText("Data de Nascimento"); 
 
        jLabel5.setText("Data de Identificação"); 
 
        jLabel6.setText("Cor"); 
 
        jLabel7.setText("Sexo"); 
 
        cbSexo.setModel(new 
javax.swing.DefaultComboBoxModel(client.SexoEnum.values())); 
 
        jLabel8.setText("Subtipo"); 
 
        cbSubtipoAnimal.setModel(new 
javax.swing.DefaultComboBoxModel(client.SubTipoAnimalEnum.values())); 
 
        jLabel9.setText("Raça"); 
 
        cbRacaAnimal.setModel(new 
javax.swing.DefaultComboBoxModel(client.RacaAnimalEnum.values())); 
 
        jLabel10.setText("Aptidão"); 
 
        cbAptidaoAnimal.setModel(new 
javax.swing.DefaultComboBoxModel(client.AptidaoAnimalEnum.values())); 
 
        jLabel11.setText("Número ERAS Estabelecimento Identificação"); 
 
        btEnviar.setText("Enviar"); 
        btEnviar.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() 
{ 
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent 
evt) { 
                btEnviarActionPerformed(evt); 
            } 
        }); 
 
        btLimpar.setText("Limpar"); 
        btLimpar.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() 
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{ 
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent 
evt) { 
                btLimparActionPerformed(evt); 
            } 
        }); 
 
        editDataNascimento.setNothingAllowed(false); 
        editDataNascimento.setFormat(2); 
        
editDataNascimento.setBehavior(datechooser.model.multiple.MultyModelBe
havior.SELECT_SINGLE); 
 
        editDataIdentificacao.setNothingAllowed(false); 
        
editDataIdentificacao.setBehavior(datechooser.model.multiple.MultyMode
lBehavior.SELECT_SINGLE); 
 
        javax.swing.GroupLayout layout = new 
javax.swing.GroupLayout(getContentPane()); 
        getContentPane().setLayout(layout); 
        layout.setHorizontalGroup( 
            
layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 
            .addGroup(layout.createSequentialGroup() 
                .addContainerGap() 
                
.addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment
.LEADING, false) 
                    .addComponent(jLabel1, 
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE) 
                    .addComponent(jLabel11, 
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 216, Short.MAX_VALUE) 
                    .addComponent(jLabel10, 
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE) 
                    .addComponent(jLabel9, 
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE) 
                    .addComponent(jLabel8, 
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE) 
                    .addComponent(jLabel7, 
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE) 
                    .addComponent(jLabel6, 
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE) 
                    .addComponent(jLabel5, 
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE) 
                    .addComponent(jLabel4, 
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE) 
                    .addComponent(jLabel3, 
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE) 
                    .addComponent(jLabel2, 
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE) 
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                    .addComponent(btLimpar, 
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)) 
                .addGap(18, 18, 18) 
                
.addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment
.LEADING) 
                    .addComponent(editCodigoRfid, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 216, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 
                    .addComponent(editNumeroSisbov, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 216, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 
                    .addComponent(editNumeroManejoSisbov, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 216, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 
                    .addComponent(editCor, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 216, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 
                    .addComponent(cbSexo, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 216, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 
                    .addComponent(cbSubtipoAnimal, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 216, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 
                    .addComponent(cbRacaAnimal, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 216, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 
                    .addComponent(cbAptidaoAnimal, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 216, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 
                    
.addComponent(editNumeroErasEstabelecimentoIdentificacao, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 216, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 
                    .addComponent(btEnviar, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 216, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 
                    .addComponent(editDataNascimento, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 
                    .addComponent(editDataIdentificacao, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)) 
                .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 
Short.MAX_VALUE)) 
        ); 
        layout.setVerticalGroup( 
            
layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 
            .addGroup(layout.createSequentialGroup() 
                .addContainerGap(47, Short.MAX_VALUE) 
                
.addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment
.LEADING) 
                    
.addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, 
layout.createSequentialGroup() 
                        .addComponent(jLabel1, 
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javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 24, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 
                        
.addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED) 
                        .addComponent(jLabel2, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 24, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 
                        
.addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED) 
                        .addComponent(jLabel3, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 24, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)) 
                    .addGroup(layout.createSequentialGroup() 
                        .addComponent(editCodigoRfid, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 24, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 
                        
.addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED) 
                        .addComponent(editNumeroSisbov, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 24, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 
                        
.addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED) 
                        .addComponent(editNumeroManejoSisbov, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 24, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))) 
                
.addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED) 
                
.addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment
.LEADING) 
                    
.addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, 
layout.createSequentialGroup() 
                        .addComponent(jLabel4, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 24, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 
                        
.addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)) 
                    .addGroup(layout.createSequentialGroup() 
                        .addComponent(editDataNascimento, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 
                        
.addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, 
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))) 
                
.addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment
.LEADING, false) 
                    .addGroup(layout.createSequentialGroup() 
                        .addComponent(jLabel5, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 24, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 
                        
.addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED) 
                        .addComponent(jLabel6, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 24, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 
                        
.addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED) 
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                        .addComponent(jLabel7, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 24, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 
                        
.addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED) 
                        .addComponent(jLabel8, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 24, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 
                        
.addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED) 
                        .addComponent(jLabel9, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 24, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 
                        
.addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED) 
                        .addComponent(jLabel10, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 24, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 
                        
.addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED) 
                        .addComponent(jLabel11, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 24, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)) 
                    .addGroup(layout.createSequentialGroup() 
                        .addComponent(editDataIdentificacao, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 
                        .addGap(10, 10, 10) 
                        .addComponent(editCor, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 24, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 
                        
.addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED) 
                        .addComponent(cbSexo, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 24, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 
                        
.addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED) 
                        .addComponent(cbSubtipoAnimal, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 24, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 
                        
.addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED) 
                        .addComponent(cbRacaAnimal, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 24, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 
                        
.addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED) 
                        .addComponent(cbAptidaoAnimal, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 24, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 
                        
.addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED) 
                        
.addComponent(editNumeroErasEstabelecimentoIdentificacao, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 24, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))) 
                .addGap(18, 18, 18) 
                
.addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment
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.BASELINE) 
                    .addComponent(btEnviar, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 24, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 
                    .addComponent(btLimpar, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 24, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)) 
                .addContainerGap()) 
        ); 
 
        pack(); 
    }// </editor-fold>//GEN-END:initComponents 
 
    private void btEnviarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent 
evt) {//GEN-FIRST:event_btEnviarActionPerformed 
        String codigoRfid = editCodigoRfid.getText(); 
        String numeroSisbov = editNumeroSisbov.getText(); 
        String numeroManejoSisbov = editNumeroManejoSisbov.getText(); 
        String dataNascimento = editDataNascimento.getText(); 
        String dataIdentificacao = editDataIdentificacao.getText(); 
        String cor = editCor.getText(); 
        SexoEnum sexo = (client.SexoEnum) cbSexo.getSelectedItem(); 
        SubTipoAnimalEnum idSubTipoAnimal = (client.SubTipoAnimalEnum) 
cbSubtipoAnimal.getSelectedItem(); 
        RacaAnimalEnum idRacaAnimal = (client.RacaAnimalEnum) 
cbRacaAnimal.getSelectedItem(); 
        AptidaoAnimalEnum idAptidaoAnimal = (client.AptidaoAnimalEnum) 
cbAptidaoAnimal.getSelectedItem(); 
        String numeroErasEstabelecimentoIdentificacao = 
editNumeroErasEstabelecimentoIdentificacao.getText(); 
 
        String resultado = incluirAnimal( 
                codigoRfid, 
                numeroSisbov, 
                numeroManejoSisbov, 
                dataNascimento, 
                dataIdentificacao, 
                cor, 
                sexo, 
                idSubTipoAnimal, 
                idRacaAnimal, 
                idAptidaoAnimal, 
                numeroErasEstabelecimentoIdentificacao); 
        JOptionPane.showMessageDialog(this, resultado, resultado, 
WIDTH); 
        this.limparCampos(); 
    }//GEN-LAST:event_btEnviarActionPerformed 
 
    private void btLimparActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent 
evt) {//GEN-FIRST:event_btLimparActionPerformed 
        this.limparCampos(); 
    }//GEN-LAST:event_btLimparActionPerformed 
    // Variables declaration - do not modify//GEN-BEGIN:variables 
    private javax.swing.JButton btEnviar; 
    private javax.swing.JButton btLimpar; 
    private javax.swing.JComboBox cbAptidaoAnimal; 
    private javax.swing.JComboBox cbRacaAnimal; 
    private javax.swing.JComboBox cbSexo; 
    private javax.swing.JComboBox cbSubtipoAnimal; 
    private javax.swing.JTextField editCodigoRfid; 
    private javax.swing.JTextField editCor; 
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    private datechooser.beans.DateChooserCombo editDataIdentificacao; 
    private datechooser.beans.DateChooserCombo editDataNascimento; 
    private javax.swing.JTextField 
editNumeroErasEstabelecimentoIdentificacao; 
    private javax.swing.JTextField editNumeroManejoSisbov; 
    private javax.swing.JTextField editNumeroSisbov; 
    private javax.swing.JLabel jLabel1; 
    private javax.swing.JLabel jLabel10; 
    private javax.swing.JLabel jLabel11; 
    private javax.swing.JLabel jLabel2; 
    private javax.swing.JLabel jLabel3; 
    private javax.swing.JLabel jLabel4; 
    private javax.swing.JLabel jLabel5; 
    private javax.swing.JLabel jLabel6; 
    private javax.swing.JLabel jLabel7; 
    private javax.swing.JLabel jLabel8; 
    private javax.swing.JLabel jLabel9; 
    // End of variables declaration//GEN-END:variables 
 
    private void limparCampos() { 
        editCodigoRfid.setText(""); 
        editNumeroSisbov.setText(""); 
        editNumeroManejoSisbov.setText(""); 
        editDataNascimento.setText(""); 
        editDataIdentificacao.setText(""); 
        editCor.setText(""); 
        cbSexo.setSelectedIndex(0); 
        cbSubtipoAnimal.setSelectedIndex(0); 
        cbRacaAnimal.setSelectedIndex(0); 
        cbAptidaoAnimal.setSelectedIndex(0); 
        editNumeroErasEstabelecimentoIdentificacao.setText(""); 
    } 
 
    private static String incluirAnimal(java.lang.String codigoRfid, 
java.lang.String numeroSisbov, java.lang.String numeroManejoSisbov, 
java.lang.String dataNascimento, java.lang.String dataIdentificacao, 
java.lang.String cor, client.SexoEnum sexo, client.SubTipoAnimalEnum 
idSubTipoAnimal, client.RacaAnimalEnum idRacaAnimal, 
client.AptidaoAnimalEnum idAptidaoAnimal, java.lang.String 
numeroErasEstabelecimentoIdentificacao) { 
        client.RastreabilidadeWS_Service service = new 
client.RastreabilidadeWS_Service(); 
        client.RastreabilidadeWS port = 
service.getRastreabilidadeWSPort(); 
        return port.incluirAnimal(codigoRfid, numeroSisbov, 
numeroManejoSisbov, dataNascimento, dataIdentificacao, cor, sexo, 
idSubTipoAnimal, idRacaAnimal, idAptidaoAnimal, 
numeroErasEstabelecimentoIdentificacao); 
    } 
} 

 
 
 
RelatorioAnimalFrame.java 
 
package client.gui; 
 
import client.Animal; 
import java.io.InputStream; 
import java.util.ArrayList; 
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import java.util.HashMap; 
import java.util.List; 
import java.util.Map; 
import javax.swing.JOptionPane; 
import net.sf.jasperreports.engine.JRDataSource; 
import net.sf.jasperreports.engine.JRException; 
import net.sf.jasperreports.engine.data.JRBeanCollectionDataSource; 
import util.ReportUtils; 
 
/** 
 * 
 * @author leandro 
 */ 
public class RelatorioAnimalFrame extends javax.swing.JInternalFrame { 
 
    /** 
     * Creates new form RelatorioAnimalFrame 
     */ 
    public RelatorioAnimalFrame() { 
        initComponents(); 
    } 
 
    /** 
     * This method is called from within the constructor to initialize 
the form. 
     * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is 
always 
     * regenerated by the Form Editor. 
     */ 
    @SuppressWarnings("unchecked") 
    // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated 
Code">//GEN-BEGIN:initComponents 
    private void initComponents() { 
 
        jLabel1 = new javax.swing.JLabel(); 
        editNumeroSisbovAnimal = new javax.swing.JTextField(); 
        btBuscar = new javax.swing.JButton(); 
 
        setClosable(true); 
        
setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.HIDE_ON_CLOSE); 
        setTitle("Relatório Animal"); 
 
        jLabel1.setText("Número SISBOV do Animal"); 
 
        btBuscar.setText("Buscar"); 
        btBuscar.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() 
{ 
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent 
evt) { 
                btBuscarActionPerformed(evt); 
            } 
        }); 
 
        javax.swing.GroupLayout layout = new 
javax.swing.GroupLayout(getContentPane()); 
        getContentPane().setLayout(layout); 
        layout.setHorizontalGroup( 
            
layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 
            .addGroup(layout.createSequentialGroup() 
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                .addContainerGap() 
                
.addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment
.LEADING) 
                    .addGroup(layout.createSequentialGroup() 
                        .addComponent(jLabel1) 
                        .addGap(18, 18, 18) 
                        .addComponent(editNumeroSisbovAnimal, 
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 213, Short.MAX_VALUE)) 
                    
.addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, 
layout.createSequentialGroup() 
                        .addGap(0, 0, Short.MAX_VALUE) 
                        .addComponent(btBuscar, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 130, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))) 
                .addContainerGap()) 
        ); 
        layout.setVerticalGroup( 
            
layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 
            .addGroup(layout.createSequentialGroup() 
                .addContainerGap() 
                
.addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment
.BASELINE) 
                    .addComponent(jLabel1) 
                    .addComponent(editNumeroSisbovAnimal, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)) 
                .addGap(18, 18, 18) 
                .addComponent(btBuscar) 
                .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 
Short.MAX_VALUE)) 
        ); 
 
        pack(); 
    }// </editor-fold>//GEN-END:initComponents 
 
    private void btBuscarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent 
evt) {//GEN-FIRST:event_btBuscarActionPerformed 
        this.abrirRelatorio(); 
    }//GEN-LAST:event_btBuscarActionPerformed 
    // Variables declaration - do not modify//GEN-BEGIN:variables 
    private javax.swing.JButton btBuscar; 
    private javax.swing.JTextField editNumeroSisbovAnimal; 
    private javax.swing.JLabel jLabel1; 
    // End of variables declaration//GEN-END:variables 
 
    private void abrirRelatorio() { 
        InputStream inputStream = 
getClass().getResourceAsStream("/AnimalReport.jasper"); 
 
        Map parametros = new HashMap(); 
 
        // criando os dados que serão passados ao datasource 
        List dados = new ArrayList(); 
 
        Animal animal = 
buscarAnimal(editNumeroSisbovAnimal.getText()); 
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        dados.add(animal); 
 
        // criando o datasource com os dados criados 
        JRDataSource ds = new JRBeanCollectionDataSource(dados); 
 
        try { 
            // passando o datasource para o método de criação e 
exibição do relatório 
            ReportUtils.openReport("Relatório do Animal", inputStream, 
parametros, ds); 
 
        } catch (JRException exc) { 
            JOptionPane.showMessageDialog(null, exc, "ERRO", 
JOptionPane.ERROR_MESSAGE); 
        } 
 
    } 
 
    private static Animal buscarAnimal(java.lang.String sisbov) { 
        client.RastreabilidadeWS_Service service = new 
client.RastreabilidadeWS_Service(); 
        client.RastreabilidadeWS port = 
service.getRastreabilidadeWSPort(); 
        return port.buscarAnimal(sisbov); 
    } 
} 

 
 
 
ReportUtils.java 
 
package util; 
 
import java.awt.BorderLayout; 
import java.io.InputStream; 
import java.util.Map; 
import javax.swing.JFrame; 
import net.sf.jasperreports.engine.JRDataSource; 
import net.sf.jasperreports.engine.JRException; 
import net.sf.jasperreports.engine.JasperFillManager; 
import net.sf.jasperreports.engine.JasperPrint; 
import net.sf.jasperreports.swing.JRViewer; 
 
/** 
 * Classe com métodos utilitários para executar e abrir relatórios. 
 * 
 * @author leandro 
 */ 
public class ReportUtils { 
 
    /** 
     * Abre um relatório usando um datasource genérico. 
     * 
     * @param titulo Título usado na janela do relatório. 
     * @param inputStream InputStream que contém o relatório. 
     * @param parametros Parâmetros utilizados pelo relatório. 
     * @param dataSource Datasource a ser utilizado pelo relatório. 
     * @throws JRException Caso ocorra algum problema na execução do 
relatório 
     */ 
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    public static void openReport( 
            String titulo, 
            InputStream inputStream, 
            Map parametros, 
            JRDataSource dataSource) throws JRException { 
 
        /* 
         * Cria um JasperPrint, que é a versão preenchida do 
relatório, 
         * usando um datasource genérico. 
         */ 
        JasperPrint print = JasperFillManager.fillReport( 
                inputStream, parametros, dataSource); 
 
        // abre o JasperPrint em um JFrame 
        viewReportFrame(titulo, print); 
 
    } 
 
    /** 
     * Cria um JFrame para exibir o relatório representado pelo 
JasperPrint. 
     * 
     * @param titulo Título do JFrame. 
     * @param print JasperPrint do relatório. 
     */ 
    private static void viewReportFrame(String titulo, JasperPrint 
print) { 
 
        /* 
         * Cria um JRViewer para exibir o relatório. 
         * Um JRViewer é uma JPanel. 
         */ 
        JRViewer viewer = new JRViewer(print); 
 
        // cria o JFrame 
        JFrame frameRelatorio = new JFrame(titulo); 
 
        // adiciona o JRViewer no JFrame 
        frameRelatorio.add(viewer, BorderLayout.CENTER); 
 
        // configura o tamanho padrão do JFrame 
        frameRelatorio.setSize(500, 500); 
 
        // maximiza o JFrame para ocupar a tela toda. 
        frameRelatorio.setExtendedState(JFrame.MAXIMIZED_BOTH); 
 
        // configura a operação padrão quando o JFrame for fechado. 
        
frameRelatorio.setDefaultCloseOperation(JFrame.DISPOSE_ON_CLOSE); 
 
        // exibe o JFrame 
        frameRelatorio.setVisible(true); 
 
    } 
} 
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Abstract. This paper describes the development of a system for recording 

information about bovine through Web Services aiming traceability, which 

resulted in two applications: a) a web application with CRUD functionality 

and Web Services; b) a desktop application exemplifying the consumption of 

these Web Services. The approach proved feasible, enabling greater ease in 

obtaining the relevant information about the bovine traceability in Brazil for 

its managers. 

Resumo. Este artigo descreve o desenvolvimento de um sistema para o 

registro de informações sobre bovinos via Web Services visando a 

rastreabilidade, que resultou em duas aplicações: a) uma aplicação web com 

as funcionalidades CRUD e com os serviços web; b) uma aplicação desktop 

exemplificando o consumo destes serviços web. A abordagem utilizada se 

mostrou viável, possibilitando aos seus gestores uma maior facilidade na 

obtenção das informações relevantes sobre a rastreabilidade bovina no 

Brasil. 

 

1. Introdução 

A popularização do computador e sua utilização em diversas áreas é fato inquestionável, 
assim como o uso da internet na automatização de processos e na obtenção de 
informação. Porém, vivemos em um momento em que a obtenção de dados exige um 
grande esforço por parte das pessoas em buscá-las em diferentes locais, mídias ou 
formatos. Uma das grandes dificuldades encontradas está na consolidação de dados num 
ambiente tecnológico heterogêneo. Uma informação útil somente existe quando dados 
de diferentes sistemas são consultados, tratados e consolidados num ambiente único, 
para que esta pessoa possa utilizá-la de forma a suprir suas necessidades. 
 Percebendo a possibilidade de utilizar uma nova maneira de se manipular dados, 
surge então a proposta da criação de um sistema aplicado à rastreabilidade bovina 
utilizando como base o SISBOV já existente. Este SISBOV possui um processo de 
cadastramento e consulta dos dados que pode ser melhorado, possibilitando aos seus 
gestores uma maior facilidade na obtenção de informações relevantes. 
 Por trazer como grande característica a interoperabilidade entre sistemas 
heterogêneos, Web Service é a tecnologia a ser utilizada no desenvolvimento do sistema 
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proposto. Esta tecnologia proporcionará maior flexibilidade na solução dos problemas, 
possibilitando a facilidade na integração com sistemas legados. 
 
2. Fundamentação Teórica 

2.1. O Rebanho Bovino Brasileiro 

Segundo a pesquisa “Produção da Pecuária Municipal 2011”, publicada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística [IBGE, 2011], o efetivo de bovinos foi de 212,798 
milhões de cabeças no ano de 2011, ou 1,6% de aumento em relação ao registrado em 
2010. 
 Este efetivo encontra-se disperso por todo o Território Nacional, embora seja 
encontrado em maior número na Região Centro-Oeste do país (34,1%). As demais 
regiões apresentam os seguintes percentuais de participação: Norte (20,3%), Sudeste 
(18,5%), Nordeste (13,9%) e Sul (13,1%). O Estado de Mato Grosso possuía o maior 
efetivo de bovinos, 13,8%; seguido por Minas Gerais, com 11,2%; Goiás, com 10,2%; e 
Mato Grosso do Sul, com 10,1%. Salienta-se que os dez principais estados detentores de 
bovinos concentram 81,1% de todo o efetivo nacional [IBGE, 2011]. 
 Segundo dados internacionais do Departamento de Agricultura dos Estados 
Unidos (United States Department of Agriculture - USDA), em 2011, o Brasil ocupava 
a segunda posição mundial em rebanho de gado bovino. Só perdia para a Índia, 
detentora do maior efetivo – cerca de 60% maior que o rebanho nacional – embora este 
rebanho caracterize-se por não ser comercial, como o brasileiro, e por incluir búfalos em 
seu efetivo, que representam cerca de 1/3 do rebanho de gado bovino. Na sequência, 
destacaram-se a China e os Estados Unidos. A Índia desponta com um dos mais 
importantes rebanhos de búfalos, exportando este tipo de carne e favorecendo-se de 
condições climáticas propícias ao seu desenvolvimento [Livestock and Poultry, 2012]. 
 Na produção de carne bovina, no entanto, o quadro é um pouco diferente, sendo 
os Estados Unidos o maior produtor mundial e o Brasil, o segundo, o que evidencia a 
eficiência produtiva daquele país neste setor [Livestock and Poultry, 2012]. A produção 
per capita de carcaça bovina brasileira ficou em torno de 35 kg/hab/ano. 
 
2.2. A Rastreabilidade Bovina 

Rastreabilidade implica na identificação minuciosa do fluxo do produto, na coleta, 
processamento e armazenamento sistemáticos dos registros, informações e pontos 
críticos nos processos de produção e distribuição [Derrick e Dillon, 2004]. 
 Rocha (2000, p.2) afirma que a rastreabilidade é um importante instrumento no 
monitoramento dos riscos sanitários dos processos de produção, conferindo-lhe o 
atributo de transparência, pois possibilita a checagem por auditorias externas oficiais ou 
não, desde a sua origem, até das declarações de ausência de pragas, doenças 
quarentenárias e de resíduos emitidos pelo país exportador. 
 Segundo Lirani (2001), a rastreabilidade não deve ser encarada como dispositivo 
somente para se conseguir diferenciais de preços e sim, por ser uma exigência de 
mercado. Os diferenciais de preço, que na realidade ocorrem, devem ser considerados 
motivadores secundários. 
 Rastreabilidade não se limita a identificar um produto. Não se deve confundir o 
termo “Rastreabilidade” com a sua “Identificação”. A identificação é um meio para 
conseguir a rastreabilidade, mas não é o único investimento a ser realizado ao implantar 
um bom sistema de rastreabilidade. Segundo Howells (2000), a identificação do animal 
por si só representa apenas o primeiro estágio para se obter um produto plenamente 
rastreável. 



 

 

 

117 

 
2.3. Sistemas de Identificação Animal 

A identificação segura dos animais é a base para a maior parte das funções do sistema 
de manejo que resultam em progressos zootécnicos, controle e economia da produção. 
Os sistemas tradicionalmente utilizados, como brincos, colares, tatuagens, ferro quente 
(a fogo ou elétrico) etc., resultam em uma identificação prática de cada animal do 
rebanho [Lopes, 1997]. 
 Todavia, esses sistemas apresentam dificuldades de visualização a distância, 
necessidade de contenção do animal, problemas na leitura devido à abrasão dos 
caracteres, sujeiras e erros de transcrição e possibilidade de duplicação de número, isto 
é, dois animais com a mesma identificação, [Machado et al., 2001]. Além disso, podem 
sofrer fraudes. 
 Lopes (1997) considerou que a identificação eletrônica é o mais seguro sistema 
de identificação existente atualmente e afirma que tal método irá revolucionar o setor da 
pecuária, dando grande contribuição ao melhoramento genético, pois o primeiro pré-
requisito para o controle de produção e melhoramento de um rebanho é a identificação 
permanente de todos os animais. 
 Existem alguns tipos de identificação eletrônica no mercado. Um deles utiliza 
um microchip, que possui informações gravadas em um tipo de memória chamada 
EEPROM (Eletrical Erasable Programmable Read-Only Memory). Esses microchips 
são chamados de transponders. O transponder pode ter encapsulamento de vidro 
biocompatível ou de plástico, que permite a fixação a um brinco, unindo as vantagens 
da identificação eletrônica às da identificação visual [Machado e Nantes, 2000]. 
 Há a preocupação com o custo da identificação eletrônica. Entretanto, acredita-
se que a alta eficiência do sistema, que permite o incremento na produção e a 
possibilidade do reaproveitamento dos transponders, após o abate do animal, possa 
propiciar uma relação custo/benefício favorável, além de um sistema de controle 
vantajoso economicamente [Pires, 2000]. 
 Apesar do custo alto, o sistema que usa a identificação e o gerenciamento 
eletrônicos promove o aumento da produção, porque permite avaliar cada animal em 
tempo real, uma vez que os indicadores podem ser anotados e analisados 
eletronicamente, além de facilitar o rastreamento dos animais, que é uma exigência atual 
[Pires, 2000]. 
 
2.4. SISBOV: Serviço de Rastreabilidade da Cadeia Produtiva de Bovinos e 

Bubalinos 

 
O SISBOV foi instituído por meio da Instrução Normativa nº 1, de 09/01/2002, do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, com o objetivo de 
atender à exigência do principal mercado de exportação de carne bovina do Brasil, a 
União Europeia, responsável na época por cerca de 45% das receitas das exportações 
brasileiras desse produto [CNA, 2009]. 
 Dificuldades na operacionalização do SISBOV levaram a uma crise do sistema 
que resultou na criação de um grupo de trabalho sobre rastreabilidade animal, 
constituído pelas Portarias nº 138 e 159/2004. O grupo foi composto por representantes 
do MAPA, dos produtores rurais, da Comissão de Agricultura da Câmara dos 
Deputados e das indústrias frigoríficas. O relatório final do grupo de trabalho, 
coordenado pelo doutor Célio Porto e aprovado pela Câmara Setorial da Cadeia 
Produtiva da Carne Bovina, recomendou a reformulação do SISBOV e o fim da 
obrigatoriedade de adesão dos produtores rurais ao sistema. A Instrução Normativa nº 
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01, de 21/01/2005, revogou a exigência de obrigatoriedade do SISBOV aos produtores 
rurais [CNA, 2009]. 
 Em 13 de julho de 2006 foi editada a Instrução Normativa nº 17, do MAPA, que 
estabeleceu a Norma Operacional do Serviço de Rastreabilidade da Cadeia Produtiva de 
Bovinos e Bubalinos (SISBOV), chamado de novo SISBOV. A IN nº 17 reformulou 
todo o SISBOV, que deixou de ser apenas um sistema de identificação animal e instituiu 
o conceito de Estabelecimento Rural Aprovado - ERAS no SISBOV. O novo SISBOV 
adotou a exigência de identificação individual de 100% dos animais da propriedade, 
controle sobre os insumos utilizados no processo de produção e atendimento de 
requisitos mínimos em termos de manejos sanitários e nutricionais. O novo sistema 
manteve a adesão voluntária dos produtores rurais [CNA, 2009]. 
 Em dezembro de 2007, a Direção-Geral de Saúde e Defesa do Consumidor da 
União Europeia - DG-Sanco comunicou a adoção de medidas restritivas às importações 
de carne bovina do Brasil, em decorrência de irregularidades identificadas pela missão 
de auditoria da Comissão Europeia no sistema de rastreabilidade brasileiro [CNA, 
2009]. 
 A DG-Sanco solicitou que o MAPA apresentasse, até 31/01/2008, uma lista de 
fazendas submetidas a um efetivo controle do serviço veterinário oficial brasileiro, 
acompanhada de relatórios das auditorias oficiais. A DG-Sanco estimou que o Brasil 
teria capacidade de auditar no máximo 3% de um total estimado de 10 mil fazendas do 
SISBOV, que exportariam carne para a União Europeia em 2008. A relação de fazendas 
apresentadas pelo Brasil deveria então ser aprovada pelo serviço veterinário da 
Comissão Europeia e ser publicado no sistema Traces. Somente fazendas publicadas na 
lista Traces teriam autorização para fornecer carne bovina para a União Europeia [CNA, 
2009]. 
 O sistema de certificação permanece em vigor ainda hoje. As fazendas que são 
auditadas e aprovadas são incluídas em listas que são enviadas pelo MAPA para a 
União Europeia que as publica no seu sistema Traces. Porém, a morosidade da União 
Europeia em publicar as fazendas aprovadas tem dificultado o crescimento das 
exportações de carne bovina para a UE [CNA, 2009]. 
 A crise com a União Europeia levou o MAPA a constituir a Comissão Técnica 
Consultiva do SISBOV (CTC/SISBOV), instituída por meio da Portaria nº 390, de 
30/4/2008, com o objetivo de avaliar e propor medidas para adequação do SISBOV. A 
CTC/SISBOV trabalhou intensamente ao longo de mais de dois anos para propor uma 
nova norma que fosse mais adequada à realidade da produção brasileira de carne bovina 
e que, ao mesmo tempo, fosse capaz de atender aos requisitos da União Europeia, 
acabando com a crise nas exportações de carne bovina para aquele mercado [CNA, 
2009]. 
 Em dezembro de 2008, houve a assinatura de um protocolo de intenções entre a 
CNA e o MAPA com o objetivo de desenvolver ações de cooperação para a solução da 
crise de exportações de carne bovina para a União Europeia. Como resultado, foi 
firmado um termo de cooperação para desenvolvimento da Plataforma de Gestão 
Agropecuária – PGA [CNA, 2009]. 
 A CNA atendeu ao convite do MAPA e assinou, em 07/10/2009, um Acordo de 
Cooperação Técnica, com o objetivo de desenvolver e implantar conjuntamente a 
Plataforma de Gestão da Agropecuária Brasileira (PGA), em uma iniciativa que pode 
ser considerada a primeira parceria público-privada do setor agropecuário. 
 Segundo a CNA (2009), a PGA é uma solução eletrônica, inteligente que 
permite a integração e a sustentação de todo o sistema de informações da pecuária 
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bovina, por meio de uma Base de Dados Única (BDU) com potencial para gerenciar 
informações da produção agropecuária brasileira. 
 É importante destacar que a implantação dessa plataforma traz em seu bojo, 
principalmente, a possibilidade de maior segurança ao sistema de rastreabilidade, além 
de simplificar as regras, tornar o sistema mais acessível aos produtores e o mais 
importante torná-los responsáveis por suas informações e operacionalização [CNA, 
2009]. 
 Entre as novidades do modelo proposto, está a redução dos custos que os 
produtores têm para obter a certificação da sua propriedade e do seu rebanho. 
Permanece a necessidade de identificação dos animais com numeração individual para 
grupos de animais destinados à exportação [CNA, 2009]. 
 As informações coletadas pelo SISBOV servirão para nortear a tomada de 
decisão quanto à qualidade e rastreabilidade do rebanho nacional e importado. A opção 
do produtor pelo SISBOV será voluntária, permanecendo a obrigatoriedade de adesão 
quando a comercialização for para mercados que tenham essa exigência [CNA, 2009]. 
 
2.5. Web Services 

Web Service é uma solução utilizada na integração de sistemas e na comunicação entre 
aplicações diferentes. Com esta tecnologia é possível que novas aplicações possam 
interagir com aquelas que já existem e que sistemas desenvolvidos em plataformas 
diferentes sejam compatíveis. 
 Não existe uma definição de Web Service universalmente aceita [Pandey, 2006], 
mas um denominador comum pode ser encontrado, que é a comunicação entre entidades 
utilizando XML associado a protocolos para internet como HTTP, SMTP e FTP. 
 De acordo com o documento Web Services Architecture publicado pela W3C 
Working Group, Web Service é um software com suporte a interações interoperáveis 
pela rede [Booth, et al., 2004]. 
 Erl (2009) separa a plataforma Web Service em duas gerações: 

• As de primeira geração compostas por tecnologias abertas, tais como: 
linguagens de descrição de serviços web (WSDL), linguagens de 
definição de esquema XML (XSD), protocolo de acesso a objetos 
simples (SOAP) e descrição, descoberta e integração universal (UDDI); 

• As de segunda geração, chamadas extensões WS, que incluem melhorias 
principalmente no tratamento da segurança com trocas de mensagens 
confiáveis. 

 Concebido e mantido pela W3C, SOAP Web Services adotam protocolos 
formais para comunicação e descrição dos serviços, além de um conjunto de 
especificações derivadas que padronizam questões como endereçamento, segurança e 
transacionalidade. 
 Mensagens baseadas no protocolo SOAP carregam dois tipos de informação 
[Gudgin, et al., 2007]: 

• Informações de controle: Tem como propósito incluir diretivas que 
permitam agregar recursos de endereçamento, segurança, anexos, entre 
outros. 

• Conteúdo da mensagem: Inclui também em formato XML o conteúdo 
das informações endereçadas para o destinatário, com estrutura pré-
estabelecida. 
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  Também através da linguagem XML, o WSDL define as operações e 
seus respectivos dados de entrada e saída que determinado provedor de serviços Web 
oferece. É através desse mecanismo que a interação entre máquinas é estabelecida, 
permitindo a geração automática de mensagens SOAP tanto pelo cliente quanto pelo 
próprio servidor. 
 Estruturalmente, o WSDL compreende dois segmentos [Hartman, et al., 2003]: 

• Definições abstratas: Estabelece características de Web Services 
determinadas pelo desenvolvedor do serviço independente de 
implementação. Características essas como XSD dos dados trafegados 
nas mensagens, operações suportadas e quais mensagens são utilizadas 
em quais operações. 

• Definições concretas: Descrevem aspectos como transporte, padrão da 
mensagem utilizado (usualmente SOAP sobre HTTP). 

  Universal Description, Discovery and Integration, ou UDDI, é um padrão 
de diretório de serviços para que provedores registrem seus serviços através do WSDL. 
Consumidores então buscam através desse diretório os serviços que desejam consumir, 
estabelecendo a conexão com o provedor através da leitura do WSDL. 
 Atualmente o padrão UDDI não obteve grande aceitação do mercado, 
usualmente consumidores acessam o WSDL diretamente junto ao provedor que 
pretendem consumir serviços. 
 
3. Desenvolvimento 

Dentre os objetivos deste trabalho estava o desenvolvimento de um sistema para o 
registro de informações sobre bovinos via Web Services visando a rastreabilidade, 
permitindo ao produtor rural o cadastramento e a consulta de seus animais como 
também as suas movimentações e manejos. 

 
Figura 1. Infraestrutura proposta 

 A infraestrutura proposta consistiu no armazenamento de dados em banco de 
dados relacional MySQL e a disponibilidade destes dados através de um servidor de 
aplicação Glassfish. A manutenção destes dados seria realizada por um administrador 
do sistema através de uma aplicação web desenvolvida em Java e também por um 
usuário final (produtor rural) através do consumo de serviços web pelo seu próprio 
aplicativo legado. 
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 Para o desenvolvimento do projeto foi utilizada a metodologia Processo 
Unificado (UP), também conhecido como Rational Unified Process (RUP). Consiste de 
um processo ágil com poucos, porém concisos, artefatos e pouca burocracia. O objetivo 
é diminuir o tempo de desenvolvimento, pois o cliente está interessado em seu software 
pronto, não numa documentação enorme que justifica o motivo do software não estar 
pronto [Wazlawick, 2011]. 
 
4. Resultados do Desenvolvimento 

Como resultado do desenvolvimento obteve-se a produção de uma aplicação web 
desenvolvida na plataforma Java EE10, integrado ao servidor de aplicação GlassFish11 e 
ao servidor de banco de dados MySQL12, utilizando JSF como interface do usuário. Esta 
aplicação disponibiliza o Web Service proposto. 
 Na figura abaixo, a tela principal da aplicação web, onde se podem selecionar as 
informações para cadastramento, atualização, listagem e exclusão de todas as entidades 
disponíveis. 
 

 
Figura 2. Aplicação Web - Tela de Listagem 

 A aplicação cliente, que exemplifica o uso do sistema pelos produtores rurais 
através do consumo do Web Service, foi desenvolvido na plataforma Java SE13, 
utilizando como interface o GUI Builder Swing14 e como relatórios o iReport 
Designer15. 
 A figura a seguir mostra a tela para o cadastro inicial de um animal no sistema, 
conforme o método incluirAnimal disponibilizado pelo Web Service. 
 

                                                 
10
 http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/downloads/index.html 

11
 http://glassfish.java.net/downloads/3.1.2.2-final.html 

12
 http://www.mysql.com/downloads/mysql/ 

13
 http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html 

14
 http://netbeans.org/downloads/ 

15
 http://community.jaspersoft.com/project/ireport-designer 
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Figura 3. Aplicação Desktop – Cadastro do animal 

 A seguir, as demais telas de cadastro da aplicação cliente, conforme os métodos 
incluirManejoAlimentar, incluirManejoReprodutivo, incluirManejoSanitario e 
incluirMovimentacao, respectivamente, disponibilizados pelo Web Service. 
 

 
Figura 4. Aplicação Desktop - Demais telas de cadastro 

 A próxima figura mostra o relatório gerado com os dados cadastrais de um 
animal, conforme o método buscarAnimal disponibilizado pelo Web Service. 
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Figura 5. Aplicação Desktop - Relatório do animal 

 A seguir, as demais telas de relatórios da aplicação cliente, conforme os métodos 
buscarManejoAlimentar, buscarManejoReprodutivo, buscarManejoSanitario e 
buscarMovimentacao, respectivamente, disponibilizados pelo Web Service. 
 

 
Figura 6. Aplicação Desktop - Demais relatórios 

5. Conclusões 

Desenvolveu-se um sistema baseado na arquitetura Web Services SOAP, que resultaram 
em duas aplicações: a) uma aplicação web com as funcionalidades CRUD e com os 
serviços web e b) uma aplicação desktop exemplificando o consumo destes serviços 
web. 
 A abordagem utilizada se mostrou viável, possibilitando aos seus gestores uma 
maior facilidade na obtenção de informações relevantes sobre a rastreabilidade bovina 
no Brasil. 
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 Os objetivos foram atingidos na medida em que foi apresentado um sistema 
funcional, com um número de funcionalidades desenvolvidas capazes de garantir o seu 
uso experimental. 
 Ainda há fatores críticos a serem tratados antes de se usar este aplicativo de fato, 
porém espera-se que este trabalho sirva como fonte de informação que facilitará a 
conclusão dos trabalhos futuros sugeridos. 
 
5.1. Trabalhos Futuros 

Como sugestão para futuros trabalhos, alguns aperfeiçoamentos podem ser 
desenvolvidos: 

• Complementar a documentação do sistema através da modelagem UML, 
utilizando todos os seus diagramas e recursos; 

• Aprimoramento do sistema, contemplando todas as questões de 
segurança e robustez exigidas na prática por este tipo de aplicação; 

• Inclusão de novas funcionalidades no sistema, permitindo a participação 
também dos usuários processadores de carne (frigoríficos), 
contemplando a etapa final no processo da rastreabilidade bovina; 

• Aprimoramento do Web Service, contemplando todos os tratamentos de 
exceções possíveis; 

• Inclusão de novos sistemas de rastreabilidade para outros tipos de 
animais (suínos, aves, moluscos, mariscos etc), transformando o sistema 
proposto num framework para a rastreabilidade animal; 

• Validar o sistema proposto. 
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