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RESUMO 

 

 

Este trabalho resulta da identificação de um problema recorrente da proteção aos animais nas 

grandes cidades brasileiras. Observando durante quatro anos o trabalho dos donos 

independentes das cidades de Niterói/RJ e Campinas/SP, foi verificado que a falta de apoio do 

Poder Público faz com que muitas pessoas e ONGs que se dedicam ao trabalho de resgate de 

animais em situação de rua, precisem apelar para a ajuda de particulares para realizarem o seu 

trabalho. Por outro lado, muitas pessoas que simpatizam com a causa animal desejam ajudar 

os donos, mas muitas vezes não sabem de que maneira ajudar ou como entrar em contato com 

eles. Pesquisando programas e sistemas que pudessem auxiliar a unir donos e patrocinadores 

em potencial, verifica-se que só existem softwares que promovem a doação de produtos e 

dinheiro para determinadas organizações ou que facilitam a busca por animais a serem 

adotados. Qualquer outra modalidade de ajuda não é contemplada pelos sistemas de 

computação já existentes. O presente trabalho objetiva preencher essa lacuna através do 

desenvolvimento de um sistema capaz de oferecer ao patrocinador um leque maior de opções 

de ajuda a ser oferecida e ao protetor um acesso direto aos produtos e serviços oferecidos. A 

tecnologia utilizada é baseada em ambiente Java e a conclusão é uma análise de como o 

sistema pode ser ampliado. 

 

Palavras chaves: Proteção Animal. Animais. Sistemas de Computação. Tecnologia da 

Informação. Site. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os cães são os melhores amigos do homem, mas o homem é o quê do animal? 

Alguns consideram os animais como simples coisas, mas não podemos generalizar. A 

quantidade de países que passaram a considerar os animais como seres sencientes vem 

crescendo. Isso quer dizer que os animais passam a serem considerados com a capacidade de 

sentir e de vivenciar sentimentos como dor, angústia, solidão, amor, alegria, raiva, etc. Tal 

característica antes somente associada aos seres humanos, agora também vista como algo dos 

nossos companheiros domésticos. 

 Mesmo com a mudança de visão perante a esses seres, ainda assim, juridicamente no 

Brasil os animais possuem status de coisa.
1
 

No Brasil, foi enviado à Câmara Federal em 18/11/2015 o Projeto de Lei nº 351/2015 

do Senado, cujo texto diz:  

“Acrescenta parágrafo único ao art.82, e inciso IV ao art. 83 da Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil), para que determinar que os animais não serão considerados 

coisas.” 
2
 

O projeto de lei nº. 7.991/ 2014 da Câmara Federal propõe alterar a Lei nº 10.406, de 

10 de janeiro de 2002, (Código Civil) com o seguinte texto: 

 Art. 2 – A. Os animais gozam de personalidade jurídica sui generis que os 

tornam sujeitos de direitos fundamentais e reconhecimento a sua condição de seres 

sencientes. 

Parágrafo único: São considerados direitos fundamentais a alimentação, a 

integridade física, a liberdade, dentre outros necessários a sobrevivência digna do 

animal. 

 

Porém, num país em que as desigualdades sociais são um fato e em que a falta de 

recursos é justificativa para quase tudo, a quantidade de animais abandonados crescem 

exponencialmente. A Organização Mundial da Saúde estima que, em 2014, existiam no Brasil 

mais de 30 milhões de animais vivendo nas ruas, entre 10 milhões de gatos e 20 milhões de 

cães.
4
  Em termos de comparação, em 2010, o continente inteiro da Oceania tinha cerca de 36 

milhões de pessoas e em cidades de grande porte, para cada cinco habitantes havia um 

cachorro. Destes, apenas 10% estão nas ruas abandonados.  

O poder público de modo geral tende a considerar o problema como de menor 

importância e, na maioria das vezes, não desenvolve políticas públicas consistentes para 

resolvê-lo. Durante muitos anos, o extermínio sistemático de cães e gatos, apanhados nas ruas 

pelas famigeradas “carrocinhas”, foi prática comum na maioria dos municípios brasileiros. 
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Com o aumento da consciência ambiental e o crescimento e mobilização dos grupos de 

proteção animal, passou-se a cobrar das prefeituras políticas públicas que atacassem o 

problema poupando a vida dos animais. 

Soluções como leis de obrigatoriedade da implantação de chips eletrônicos nos 

animais vendidos em pet shops têm sido adotadas com o objetivo de reduzir o abandono de 

animais, pois através dessa identificação os donos podem ser responsabilizados 

criminalmente.       

Porém, além dos animais abandonados existem os animais nascidos e que permanecem 

nas ruas, e se juntam aos anteriores compondo uma um aumento populacional de animais 

abandonados. Evidenciando a necessidade de combater o problema, mas a pergunta 

permanece: como realizar o combate ao problema de forma efetiva? 

Portanto, o objetivo do trabalho é elaborar uma ferramenta capaz de facilitar o contato 

entre os protetores, que precisam de ajuda para retirar das ruas, tratar, castrar e promover a 

adoção dos animais, e os patrocinadores em potencial, que são pessoas capazes de ajudar, com 

recursos diversos, a prover as necessidades do trabalho dos protetores. Para isso, foram feitas 

entrevistas com os protetores das cidades de Niterói (RJ) e Campinas (SP) e com pessoas 

simpatizantes da causa, que demostraram interesse em ajudar, mas por muitas vezes 

revelaram desconhecimento total ou parcial sobre as formas de ajuda possíveis. 

No Capítulo 2 será apresentado o tema principal do trabalho, ou seja, a questão do 

Controle da População de Animais no meio urbano e serão apresentados trabalhos 

relacionados ao tema que estão sendo desenvolvidos atualmente. Já no Capítulo 3 será 

apresentada uma proposta de solução e mostrado no que ela difere das atuais e como será a 

abordagem específica. No Capítulo 4 serão apresentadas as tecnologias utilizadas para a 

elaboração do sistema e no capítulo 5 serão mostradas a modelagem e a apresentação do 

sistema com todas as suas funcionalidades. Finalmente, no Capítulo 6 será apresentada uma 

visão de futuro, com as possibilidades de expansão da solução e desenvolvimento de novas 

funcionalidades e aplicações. 
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2 PROBLEMA: COMO CONTROLAR A POPULAÇÃO ANIMAL EM 

SITUAÇÃO DE RUA NO AMBIENTE URBANO? TRABALHOS RELACIONADOS 

AO TEMA  

Conhecer o problema é o primeiro passo para que ele seja resolvido. Além das causas 

já apontadas - abandono e nascimento crescente de animais nas ruas - um fator que contribui 

decisivamente para a explosão populacional dos animais de rua é o descaso do poder público, 

que ocasiona a ausência ou a ineficiência de políticas públicas capazes de fazer face ao 

problema. Isto se deve predominantemente ao fato de que o problema é muitas vezes 

abordado (tanto pelo Poder Público quanto pelos donos de animais) apenas pela ótica do 

animal, ou seja, sem levar em conta o impacto sobre a população humana, principalmente nas 

cidades. Com isso, a questão passa a ser encarada como algo secundário, para o qual deve ser 

destinada pouca atenção (ou recursos). Porém, trata-se de uma relevante questão de saúde 

pública devido às doenças que podem ser transmitidas aos humanos, além dos riscos de 

ferimentos causados por eventuais ataques, principalmente no ambiente urbano. Por isso, 

alguns órgãos governamentais retrógrados ainda apelam para o extermínio como forma de 

“política pública” para o controle populacional de animais de rua, ação que tem se 

demonstrado ineficaz para na resolução do problema. A questão é: como fazer o controle 

respeitando o caráter senciente (e o direito à vida) dos animais? 

A solução que tem se mostrado mais eficaz ao longo do tempo é composta de um 

conjunto de ações que vou chamar no escopo deste trabalho de CICLO RESGATE-DOAÇÃO 

DE ANIMAIS: 

1. Resgate – retirar animal da rua. 

2. Transporte – levar o animal para o acolhimento. 

3. Controle de pragas – pulgas, carrapatos, etc. 

4. Acolhimento (lar temporário) – manter o animal seguro e atendido. 

5. Consulta Veterinária – mesmo que ele pareça saudável.  

6. Vermifugação – sob orientação veterinária. 

7. Castração – esterilização para evitar a procriação indiscriminada. 

8. Disponibilização do animal para doação – eventos de adoção, divulgação em 

mídia impressa ou internet. 

Em geral, esse tipo de trabalho é realizado predominantemente pelas entidades de 

proteção animal e donos independentes, com recursos próprios, materiais e humanos, em geral 

poucos, o que torna o processo oneroso e insuficiente, pois só o número de animais que 
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nascem nas ruas já é potencialmente maior do que a capacidade de resgatar dessas pessoas e 

entidades. Daí a necessidade de potencializar o resultado do processo para que ele se torne 

efetivo no controle e redução da população animal no meio urbano. Essa efetividade pode ser 

mensurada pela relação entre a quantidade de animais retirados das ruas e o custo para a 

retirada de cada animal. Quanto menor o custo das ações do CICLO RESGATE-DOAÇÃO 

para o protetor/socorrista, maior a quantidade de animais que potencialmente podem ser 

retirados das ruas e consequentemente maior a efetividade do controle e redução da população 

animal de rua no meio urbano. É justamente nesse segmento que a solução proposta neste 

trabalho pretende atuar.  

 

2.1 Trabalhos Relacionados 

Observando o trabalho dos donos independentes e as ferramentas utilizadas por eles na 

captação de recursos para custear seu trabalho, foi verificado que a grande maioria deles apela 

para a doação financeira como forma de custeio. Alguns vão mais além e buscam também a 

doação de produtos e serviços. Alguns exemplos de sites de ONGs que buscam ajudar os que 

simpatizam e apoiam a causa dos animais carentes: 

 

2.1 .1Exemplo 1: Vira Lata é Dez. 

ONG que objetiva promover campanhas de castração e programas educativos que 

visam a conscientização quanto a posse responsável; conhecimentos e esclarecimentos no 

tratamento e respeito aos animais e transformar animais de rua em animais de estimação, 

promovendo histórias inspiradoras e finais felizes.  

Além de trazer detalhes sobre o trabalho da ONG, o site oferece opção de doação em 

dinheiro ou em produtos para a entidade. (Figura 1) 

 

Figura 1 - Tela do site Vira Lata é Dez. Fonte : http://viralataedez.com.br 

http://viralataedez.com.br/
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Figura 2 - Tela Quem Somos ( Vira Lata é Dez). Fonte : http://viralataedez.com.br 

A estrutura do site mostra claramente seu objetivo e a organização dos elmentos 

textuais e visuais. Esta página conta um pouco de como funciona este projeto que promove 

serviços de castração, cuidado e bem-estar aos animais. (Figura 2) 

 

 

Figura 3- Tela de doaçoes (Vira Lata é Dez). Fonte: http://viralataedez.com.br 

Nesta figura podemos visualizar as formas de ajuda que o grupo disponibiliza para 

seus usuários. Sendo fonte de base para o projeto aqui proposto (Figura3). 

 

2.1.2 Exemplo 2: IVVA  

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público com o objetivo de 

buscar caminhos que sensibilizem a sociedade por um maior respeito à vida e criar 

estratégias éticas para o controle reprodutivo de animais domésticos, mobilizar a 

http://viralataedez.com.br/
http://viralataedez.com.br/
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sociedade em busca de soluções permanentes para os problemas que comprometem o 

bem-estar animal, valendo-se, principalmente, de parcerias com o poder público, 

entidades civis e empresas, clínicas veterinárias e profissionais da área.  Recebe 

doações em dinheiro, alimentos, medicamentos e serviços veterinários. Também 

disponibiliza animais para adoção. (Figura 4) 

 

Figura 4- Tela do site IVVA Fonte: https://www.ivva.org.br 

 

Figura 5- Tela de seriviços (IVVA) Fonte: https://www.ivva.org.br 

 

Nesta ilustração pode-se observar a quantidade e qualidade dos serviços prestados aos 

animais que viviam em situações de risco. (Figura5) 

https://www.ivva.org.br/
https://www.ivva.org.br/
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Figura 6 - Tela de adoção (IVVA) Fonte: https://www.ivva.org.br 

 

Tela para divulgação de adoção de animais. (Figura 6) 

 

3.3 Exemplo 3: Voluntário animal  

Site voltado exclusivamente para a arrecadação de doações em dinheiro para entidades 

de proteção animal. Este grupo tem como objetivo o auxílio a animais em situação de 

fragilidade, maus tratos e risco de vida. É inovador no estado de Rondônia sendo o primeiro a 

fazê-lo. Assim como o sistema que vos apresento este site trabalha com doações por amor a 

causa animal realizando um trabalho de conscientização coletiva sobre o tema com muita 

transparência e responsabilidade.  

 

 

Figura 7- Tela do site Voluntário Animal Fonte: https://www.voluntarioanimal.com.br 

https://www.ivva.org.br/
https://www.voluntarioanimal.com.br/
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Tela principal do site em questão, onde é possível ter uma noção de como o projeto 

conscientiza os usuários. 

 

 

Figura 8- Tela de evento (Voluntário Animal) Fonte: https://www.voluntarioanimal.com.br 

Nesta parte do site é exibida um evento barrado pelo movimento de proteção dos 

animais que teriam de caminhar longas distâncias somente para diversão humana. 

 

 

Figura 9-  Tela de contato (Voluntário Animal) Fonte: https://www.voluntarioanimal.com.br 

Tela de contato do site. Acima é possível visualizar a disposição dos elementos de 

texto através da organização e planejamento de um projeto. 

 Estes são alguns exemplos de sites de entidades de proteção animal que recebem 

doações para desenvolver o seu trabalho. Existem muitos outros exemplos, mas que na 

imensa maioria só buscam doações em dinheiro. Como existem muitas pessoas que só 

https://www.voluntarioanimal.com.br/
https://www.voluntarioanimal.com.br/
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podem ajudar de outras formas, essas contribuições acabam não sendo captadas. Por isso o 

NetZoo foi elaborado, justamente para possibilitar a qualquer protetor cadastrado no 

sistema receber qualquer tipo de ajuda, seja em dinheiro ou principalmente em produtos e 

serviços voltados ao apoio a qualquer das etapas do ciclo resgate-doação de animais.  

  

3 PROPOSTA DE SOLUÇÃO  

Os exemplos apresentados, assim como a quase totalidade de sites e sistemas de 

captação de recursos para ONGs e donos independentes, pressupõe que o usuário 

(patrocinador ou simpatizante) vá até os sistemas e faça a doação, que em 90% dos casos deve 

ser em dinheiro. Porém, há muitas outras pessoas dispostas a colaborar, mas que acabam não 

fazendo isso por não saberem como ou porque não conseguem encontrar um veículo 

adequado que faça a doação chegar ao seu destino.  

Por exemplo: um protetor independente está propenso a resgatar um cão na rua (etapa 

1 do ciclo), mas não pode fazê-lo porque não dispõe de um local para o acolhimento (lar 

temporário, etapa 2). Por outro lado, uma pessoa, simpatizante da causa animal, mora em uma 

casa com um quintal grande, capaz de abrigar um cão durante determinado período de tempo, 

mas não o faz por falta de demanda. Neste simples exemplo, uma possível retirada do animal 

da rua não é feita, apesar dos recursos estarem disponíveis (o protetor para o resgate e o 

patrocinador para o acolhimento), simplesmente porque um não sabe como ter acesso ao 

outro.  

O que a solução propõe é justamente aproximar quem quer doar de quem precisa 

receber, bastando para isso que os usuários (tanto patrocinadores quanto donos) se cadastrem 

no sistema.  

Para obter o resultado pretendido, a palavra-chave é simplicidade. De maneira simples 

e rápida, o protetor pode cadastrar um animal e verificar se há alguma oferta correspondente a 

essa necessidade, da mesma forma que o patrocinador pode cadastrar uma oferta e verificar as 

necessidades correspondentes. 

A opção foi pela elaboração de um site na internet, que pode ser acessado tanto pelo 

computador quanto pelo smartphone e que armazena num banco de dados as informações 

tanto dos usuários quanto das ofertas e necessidades que eles cadastram no sistema, fazendo o 

cruzamento dessas duas categorias de informação. 

 

 



20 
 

4 TECNOLOGIAS UTILIZADAS E MODELAGEM DO SISTEMA 

O foco principal do sistema é a simplicidade e a usabilidade, tendo em vista que 

muitos dos seus usuários em potencial não têm muita familiaridade com o uso da tecnologia 

web, ou por serem pessoas idosas ou por não terem muito o hábito de utilizar a internet. Por 

isso buscou-se um nível de abstração que contemplasse apenas o mínimo de itens necessários 

ao cumprimento da tarefa de proporcionar a aproximação entre donos e patrocinadores.  

Neste item abordarei sobre os tipos de tecnologias utilizadas para elaboração deste 

projeto. Foram utilizados para a implementação do site o HTML5 e o Java Script. A 

formatação do estilo da página ficou por conta do CSS3.  

Para a implementação do sistema que compõe a página em questão utilizei a 

linguagem Java tendo o Net Beans como IDE e o MYSQL como banco de dados como é 

detalhado abaixo nesta seção. 

 

4.1 Para o Site 

Pacote HTML5 + CSS3 + JAVASCRIPT – HTML (Hipertext Markup Language ou 

Linguagem de Marcação de Hipertexto) é uma linguagem para a produção de conteúdo para a 

internet, baseada num conceito denominado hipertexto, que nada mais é do que um conjunto 

de informações (textos, imagens, áudios, vídeos, etc.) que podem ser interligados formando 

uma rede. O HTML 5 teve como foco facilitar o trabalho do desenvolvedor na hora de 

manipular os elementos, fazendo com que modificações introduzidas fiquem transparentes 

para o usuário.  Para que as aplicações fiquem leves e funcionais, é utilizada em associação 

com CSS3 (Cascade Style Sheets, ou Folhas de estilo em Cascata), software que define os 

estilos para design e layout das páginas web, e com o JAVASCRIPT, linguagem interpretada 

que facilita a confecção e manipulação de formulários em páginas web. O CSS 3 determina 

como os elementos HTML de uma página devem ser apresentado na tela. Enquanto o HTML 

é responsável pela estrutura, o CSS é responsável pela aparência, o “estilo de decoração” do 

site. Já o JAVASCRIPT permite o controle das atividades mais complexas, como o conteúdo 

atualizado dinamicamente, o conteúdo multimídia, imagens e animações.  
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4.2 Para o Sistema 

Linguagem JAVA – Linguagem de programação interpretada orientada a objetos que 

foi criada para possibilitar a interatividade na web e teve seu nome inspirado no jargão “java 

coffee”, usado pelos programadores que o criou para se referir ao café forte que apreciavam. 

Por isso o símbolo do Java é uma xícara de café. Ao contrário de outras linguagens, o JAVA é 

compilado para um código chamado bytecode, que é interpretado por uma JVM (Java Virtual 

Machine) residente na máquina de destino e compatível com o seu sistema operacional. 

 

Banco de Dados MySQL – Sistema Gerenciador de Bando de Dados com interface 

para JAVA e que se utiliza de SQL (Structured Query Language - Linguagem de Consulta 

Estruturada) como interface para acesso ao banco de dados. O MySQL é um gerenciador de 

banco de dados relacional, ou seja, que armazena os dados em tabelas, organizadas e 

relacionadas através de chaves e índices. Foi escolhido por reunir um conjunto de 

características adequadas ao presente trabalho, a saber: bom desempenho e estabilidade, 

pouca exigência quanto a recursos de hardware, facilidade de manuseio, grande 

compatibilidade, portabilidade e o fato de ser um software livre. 

 

  IDE NetBeans – Uma IDE (Integrated Development Environment ou Ambiente de 

Desenvolvimento Integrado) é uma aplicação que tem características e ferramentas de apoio 

com o objetivo de facilitar e agilizar o processo de desenvolvimento de software. Permite 

editar, compilar e testar os diversos componentes do sistema de maneira rápida e segura, 

aumentando a produtividade dos desenvolvedores. O NetBeans é uma IDE escrita em JAVA e 

que foi desenvolvida com uma estrutura reutilizável que tem como objetivo reunir em uma 

única aplicação as funcionalidades descritas acima e que suporta a linguagem JAVA e outras 

como C++ e PHP, além de HTML e XML. Foi escolhida por ter uma grande quantidade de 

bibliotecas e APIs (Application Program Interface), que são conjuntos de protocolos, rotinas 

e ferramentas para a construção de software, além de boa documentação em português.      
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4.3 Requisitos Funcionais 

Nesta parte serão descritos os requisitos funcionais do sistema. O levantamento desses 

requisito leva a verificação de uma necessidade ou solicitação (como a emissão de segunda 

via de boleto). Além disso os mesmos requisitos podem ser realizados por uma ou mais 

funcionalidade do sistema. A importância desse levantamento se deve a possibilidade de 

análise prévia das funções de um projeto. Para o sistema da NetZoo os requisitos são: 

RF1. O sistema deve possibilitar a criação  de uma conta de usuário. 

RF2. O sistema deve solicitar Login e Senha para permitir o acesso do usuário. 

RF3.O sistema possibilita o usuário criar  um tipo de oferta. 

RF4.O sistema permite o usuário a cadastrar uma oferta após ter sido feita um tipo de 

oferta(RF3). 

RF5. O sistema possibilitar o usuário a cadastrar um animal tendo como padrões: 

cachorro, gato, pássaro e cavalo contudo caso não seja nenhuma das alternativas o usuário 

pode escolher a opção de “outros”. 

RF6. O sistema deve oferecer a consulta de ofertas. 

RF7.  O sistema concede a criação de uma necessidade para o animal. 

RF8. O sistema promove a visualização das necessidades dos animais 

 

4.4 Requisitos Não Funcionais 

Os requisitos não funcionais não possuem relação com o sistema, porém estão ligados 

a relacionados ao uso da aplicação em termos de desempenho, usabilidade, confiabilidade, 

segurança, disponibilidade, manutenção e tecnologias envolvidas (WIKIPEDIA) e formam as 

restrições que são impostas ao mesmo mostrando não o que será realizado no sistema, mas 

como ele fará (DEVMEDIA). 

RFNs1. Desempenho, confiança, segurança. 

RFNs2. Compatibilidade, coexistência, interromper habilidade. 

RFNs3. Manutenibilidade, manutenção, facilidade de reparar. 

RFNs4. Usabilidade, facilidade de aprendizado, facilidade de usar. 

RFNs5. Eficiência, tempo de resposta, capacidade. 
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4.5 Diagrama de Caso de Uso 

O diagrama de caso de uso mostra as funcionalidades do projeto, tendo em vista as 

possibilidades utilização do sistema e o que cada usuário (ator) pode fazer evidenciando de 

forma hierárquica as suas permissões. Serve também para o para detalhamento dos requisitos 

funcionais oferecidos pelo sistema.(Figura 10) 

 

Figura 10- Diagrama de Caso de Uso  

 

UC001- Criar Acesso 

Atores primários: Protetor, Patrocinador 

 

Fluxo principal: 

O Sistema irá solicitar para que os atores façam um cadastro preenchendo as 

informações solicitadas, após o mesmo clicar em “salvar” , o sistema irá verificar os dados 

enviados e guardará os dados no banco, apresentando uma mensagem de “Usuário cadastrado 

com sucesso”. 

 

Fluxo Alternativo: 

O usuário não preencheu as informações corretamente. 

O usuário preencheu as informações de um usuário já existente.  
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UC002-Fazer Login 

Atores primários: Protetor, Patrocinador 

 

Fluxo Principal: 

O sistema valida a Senha e Email do usuário e confere se há tal cadastro no banco de 

dados permitindo o acesso no sistema. 

 

Fluxo Alternativo: 

O usuário tenta logar com uma conta não cadastrada. 

O usuário preencheu as suas informações de forma incorreta. 

 

UC003-Cadastrar Novo Tipo de Oferta 

Atores primários: Patrocinador 

 

Fluxo Principal:  

O sistema possibilita a casdastrar de um novo tipo de oferta podendo ser um produto 

ou um serviço, ambos devem ter uma breve descrição. 

 

Fluxo Alternativo:  

O usuário não informou o tipo de oferta. 

O usuário não informou uma descrição sobre o tipo de oferta. 

O usuário não clico em “salvar” após preencher todos os dados. 

 

UC004-Cadastrar Oferta 

Atores primários: Patrocinador 

Fluxo Principal: 

O sistema possibilita cadastrar uma oferta com um tipo de oferta (UC003),uma breve 

descrição e observações. 

 

Fluxo Alternativo: 

O usuário não informou o tipo de oferta. 

O usuário não informou uma descrição . 

O usuário não informou uma observação. 
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O usuário não cadastrou um “Tipo Oferta”(UC003). 

O usuário não clico em “salvar” após preencher todos os dados. 

 

UC005-Cadastrar animal 

Atores primários: Protetor 

 

Fluxo Principal: 

O sistema possibilita o cadastro do animal que será acolhido ou que precisa de 

necessidades, tendo como padrões alguns tipos de animais que o sistema já disponibiliza. 

 

Fluxo Alternativo: 

O usuário não fez o cadastro de um animal. 

O usuário não informou a raça correta para o tipo de animal escolhido. 

O usuário não preencheu o tipo de animal. 

O usuário não informou a raça do tipo de animal. 

O usuário não informou o nome do animal. 

 

UC006- Verificar necessidades 

Atores primários: Patrocinador  

 

Fluxo Principal: 

O sistema possibilita a consulta de necessidades existentes nos sitema para os animais 

cadastrados. 

 

Fluxo Alternativo: 

O usuário não fez nenhuma consulta. 

O usuário tentou fazer uma consulta de uma necessidade que não existe. 

 

UC007-Atribuir necessidade 

Atores primários: Protetor 

 

Fluxo Principal: 

O sistema possibilita a atribuição de uma ou mais necessidades para um determinado 

animal (estas foram criadas na etapa UC004). 
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Fluxo Alternativo:  

O usuário não atribuiu nenhuma necessidade ao animal. 

O usuário atribuiu uma necessidade inadequada ao tipo de animal. 

O usuário atribuiu uma necessidade acidentalmente ao animal. 

O usuário atribuiu mais de uma vez a mesma necessidade ao mesmo animal . 

O usuário não clico em “salvar” após preencher todos os dados. 

  

4.6 Diagrama de Classes 

O diagrama de classes funciona como uma representação da forma como o projeto 

será estruturado. Esta representação se dá através da visualização dos atributos, das classes e 

seus relacionamentos. Como exposto abaixo um dono, que ao se cadastrar vira um usuário do 

sistema, pode ter vários animais. Este usuário pode cadastrar tanto os animais como as 

necessidades de cada bicho. Essas necessidades são solicitadas. um usuário do tipo 

patrocinador, um outro usuário, que pode realizar ofertas, de diferentes tipos, que combinem 

com as necessidades dos animais. (Figura 11) 

 

Figura 11- Diagrama de classes  
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4.7 Modelo Entidade Relacionamento (MER) 

O MER (Modelo de Entidade Relacionamento) funciona como uma forma de modelo 

extremamente abstrata utilizada pela Engenharia de software para descrever as entidades 

envolvidas, seus atributos e como se relacionam. Funciona também como pré-visualização da 

montagem do banco de dados, onde os principais componentes são as entidades, 

relacionamentos e armazenamento no banco de dados. O fluxo desse modelo descreve 

aspectos de informações ou seus requisitos de processo. (Figura 12) 

 

 

 

Figura 12- MER- (Modelo de Entidade Relacionamento) 
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4.8 Interface do Sistema 

 Nesta seção serão apresentadas as interfaces do sistema (telas) de maneira que facilite o 

entendimento do fluxo do projeto que visa o cadastramento de pessoas solidárias (Patrocinadores) e 

animais.  

 

Figura 13- Tela de Login  

Acima temos a tela de login onde o usuário pode se cadastrar ou caso já tenha um 

cadastro poderá efetuar o login no sistema. (Figura 13) 

 

 

Figura 14 Tela de Listagem de Animais 

Acima temos a lista principal do sistema, logo após o cadastramento e login, onde o 

usuário pode ver a listagem de animais ou escolher entre quatro operações “Cadastrar Novo 

Tipo de Oferta”, “Cadastrar Nova Oferta”, “Cadastrar Novo Animal”, “Cadastrar Novo 

Patrocinador”. (Figura 14) 
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Figura 15- Tela de Cadastramento (Tipo de Oferta) 

Nesta tela é possível cadastrar um novo tipo de oferta acompanhada de uma descrição. 

Após o salvamento das informações aparecerá a listagem de tipos de ofertas inseridas no 

sistema. (Figura 15) 

 

 

Figura 16 - Tela de Cadastramento da Oferta 

Nesta tela é possível a criação de uma oferta a partir de um tipo de oferta que foi 

criada na tela anterior. Também há a possibilidade de adicionar uma descrição breve e uma 

observação sobre forma de entrega e afins. ( Figura 16) 

 

Figura 17- Tela de Cadastramento de Patrocinadores 

Nesta tela há a possibilidade de cadastramento de um “Patrocinador” junto a uma das 

ofertas que foram cadastradas anteriormente. ( Figura 17) 
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Figura 18- Tela de Cadastramento de Donos 

Nesta parte do sistema o usuário poderá cadastrar  um animal que  precisará de alguma 

necessidade. (Figura 18) 

 

 

Figura 19- Tela de Cadastramento de Necessidade 

Nesta tela do sistema é possível relacionar o animal com as necessidades, Lembrando 

que somente acontecerá se ambos os requisitos foram preenchidos e cadastrados anterior 

mente pelo usuário. ( Figura 19) 

 

5  CONCLUSÃO  

O NetZoo é um sistema de apoio aos protetores de animais, que visa aproximar 

apoiadores e protetores, possibilitando que o primeiro grupo possa saber rapidamente das 

necessidades do segundo, e ao segundo verificar, em caso de um possível resgate, que tipo de 

ajuda já se encontra disponível. Várias novas aplicações e funcionalidades podem ser 

incorporadas ao sistema, como uma versão em forma de aplicativo, voltada para o uso em 

celulares, onde o protetor possa cadastrar uma necessidade assim que se deparar com um 

animal abandonado, agilizando o processo de busca por ajuda. Também pode ser 

desenvolvida uma segmentação das ofertas e demandas, fazendo com que o sistema fique 

mais abrangente e possibilitando um cadastramento mais detalhado de demandas específicas 

para casos especiais de resgate de animais. 
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