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RESUMO

Este trabalho propõe um pequeno sistema de gerenciamento de manutenção de
equipamentos.  Muitos  setores  privados ou públicos  necessitam manter  uma boa
disponibilidade dos seus equipamentos ou sistemas. Por este motivo, muitos deles
optam utilizar um sistema que facilita os processos de manutenção trazendo mais
eficiência e produtividade. O sistema foi projetado conforme técnicas e padrões de
engenharia de software tais como análise de requisitos e modelagem utilizando pa-
drão  GRASP (General Responsibility Assignment Software Patterns). No mercado,
encontram-se outros sistemas com o mesmo propósito, porém com alta complexida-
de. Mesmo sendo um sistema simples, o sistema de gerenciamento de manutenção
proposto neste trabalho facilitará a manutenção de equipamentos ou sistemas de
forma automatizada, gerando dados sobre as manutenções realizadas e programan-
do manutenções posteriores. Foram feitos testes iniciais e os resultados foram satis-
fatórios, mas há muito o que fazer para que o sistema esteja em seu pleno funciona-
mento.

Palavras-chaves: Manutenção, Sistema e SGM.



ABSTRACT

This work proposes a small maintenance management system for equipments. Many
private or public sectors need to maintain good availability of their equipments or sys-
tems. For this reason, many of them choose to use a system that facilitates mainte-
nance processes by bringing more efficiency and productivity. The proposed system
was designed according to techniques and software engineering standards such as
requirements analysis  and modeling using the General  Responsibility  Assignment
Software Patterns (GRASP) standard. Although it  is a simple system, the mainte-
nance management system proposed in this work will facilitate the maintenance of
equipments or systems in an automated way, generating data on the maintenance
performed and scheduling subsequent maintenance. Initial tests were carried out and
the results were satisfactory, but there is a lot of work to do to make the system fully
operational.

Key words: Maintenance, System and SGM.



LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Diagrama de Casos de Uso do Sistema de Gerenciamento de Manutenção.

.....................................................................................................................................36

Figura 2: Diagrama de classes do domínio de negócio do sistema proposto............53

Figura 3: Exemplo de hierarquia de localizações e equipamentos............................55

Figura 4: Diagrama de sequência para o caso de uso Logar no Sistema (Subseção

4.4.1.2.1)......................................................................................................................56

Figura 5: Diagrama de sequência para o caso de uso "Nova Solicitação"................57

Figura 6: Diagrama de sequência "Atender Solicitação"............................................58

Figura 7: Modelagem do banco de dados do sistema................................................60

Figura 8: Janela de login no sistema..........................................................................63

Figura 9: Menu do usuário(Administrador)..................................................................64

Figura 10: Exemplo de janela contendo a lista de solicitações geradas no sistema. 65

Figura 11: Janela com formulário para preenchimento de uma nova solicitação de

manutenção.................................................................................................................66

Figura 12: Browser de seleção de equipamento e/ou sistema ou local de instalação.

.....................................................................................................................................67

Figura 13: Diálogo mostrando que a solicitação foi gravada no sistema...................67

Figura 14: Exemplo de solicitação gerada no sistema...............................................68

Figura 15: Formulário de ordem de manutenção........................................................69

Figura 16: Diálogo confirmando a gravação da ordem na base de dados.................69



LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Curva da confiabilidade em função do tempo previsto de operação . [Fon-

te: figura de autoria própria.].......................................................................................25

Gráfico 2: Curva do tempo de vida de um equipamento ou sistema (Curva da Ba-

nheira) [12]..................................................................................................................26

Gráfico 3: Gráfico Disponibilidade Inerente do equipamento ou sistema. [Fonte: auto-

ria própria]....................................................................................................................27



LISTA DE EXPRESSÕES

Expressão 1: Expressão para obter a confiabilidade de um equipamento................24

Expressão 2: Expressão para obter a taxa de falhas de um equipamento................25

Expressão 3: Disponibilidade Inerente do equipamento ou sistema..........................27

Expressão 4: Expressão da Disponibilidade Técnica.................................................28

Expressão 5: Expressão da Disponibilidade Operacional..........................................29



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

GRASP – General Responsibility Assignment Software Patterns

ID – Identificador

RBM – Rede Brasileira de Manutenção

SGBD – Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados

SGM – Sistema de Gerenciamento de Manutenção

TEF – Tempo Entre Falhas

TER – Tempo Entre Reparos

TMEF – Tempo Médio Entre Falhas

TMPR – Tempo Médio Para Reparos

TMEM – Tempo Médio Entre Manutenções

UML – Unified Modeling Language (Linguagem de Modelagem Unificada)



 SUMÁRIO

 RESUMO......................................................................................................................8

 ABSTRACT...................................................................................................................9

 LISTA DE ILUSTRAÇÕES.........................................................................................10

 LISTA DE GRÁFICOS................................................................................................11

 LISTA DE EXPRESSÕES..........................................................................................12

 LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS.....................................................................13

1. INTRODUÇÃO........................................................................................................17

2. ESTADO DA ARTE.................................................................................................18

2.1 SAP PM.............................................................................................................18

2.2 Shared Services Astrein (SSA).........................................................................19

2.3 Engeman®.........................................................................................................19

2.4 Comparando os Sistemas.................................................................................20

3. REFERENCIAL TEÓRICO......................................................................................21

3.1 História Da Manutenção....................................................................................21

3.2 Tipos De Manutenção........................................................................................22

3.2.1 Manutenção Corretiva.................................................................................22

3.2.1.1 Manutenção Corretiva Não Planejada.................................................22

3.2.1.2 Manutenção Corretiva Planejada.........................................................23

3.2.2 Manutenção Preventiva..............................................................................23

3.2.3 Manutenção Preditiva.................................................................................24

3.2.4 Manutenção Detectiva................................................................................24

3.3 Confiabilidade....................................................................................................24

3.3.1 Taxa de Falhas...........................................................................................25

3.4 Disponibilidade...................................................................................................26

3.4.1 Disponibilidade Inerente..............................................................................27

3.4.2 Disponibilidade Técnica..............................................................................28

3.4.3 Disponibilidade Operacional.......................................................................28

4. MODELAGEM DO SISTEMA..................................................................................30



4.1 Descrição dos Usuários do Sistemas................................................................30

4.2 Descrição dos documentos gerados pelo sistema............................................31

4.2.1.1 Solicitação de Manutenção..................................................................31

4.2.1.2 Ordem de Manutenção.........................................................................31

4.3 Análise de Requisitos........................................................................................32

4.3.1 Descrição Dos Requisitos Envolvidos........................................................32

4.3.1.1 Requisitos Funcionais..........................................................................32

4.3.1.1.1 Administração do Sistema..........................................................32

4.3.1.1.2 Solicitações de Manutenção.......................................................33

4.3.1.1.3 Ordens de Manutenção...............................................................33

4.3.1.1.4 Planos de Manutenção...............................................................34

4.3.1.1.5 Equipamentos.............................................................................34

4.3.1.2 Requisitos Não Funcionais...................................................................35

4.4 Arquitetura Geral Do Sistema............................................................................35

4.4.1 Casos De Uso.............................................................................................35

4.4.1.1 Diagrama De Casos De Uso................................................................36

4.4.1.2 Descrição Dos Casos De Uso..............................................................37

4.4.1.2.1 Logar no Sistema........................................................................37

4.4.1.2.2 Solicitar manutenção...................................................................38

4.4.1.2.3 Gerenciar usuários......................................................................39

4.4.1.2.4 Gerenciar equipamentos/sistemas.............................................41

4.4.1.2.5 Atender solicitação......................................................................42

4.4.1.2.6 Gerenciar Planos de Manutenção..............................................44

4.4.1.2.7 Subfluxo Adicionar Tarefa...........................................................46

4.4.1.2.8 Subfluxo remover tarefa..............................................................46

4.4.1.2.9 Encerrar Tarefa da Ordem de Manutenção................................47

4.4.1.2.10 Encerrar Ordem de Manutenção..............................................48

4.4.1.2.11 Aceitar ou Rejeitar Atendimento...............................................49

4.4.2 Diagrama De Classes.................................................................................51

4.4.2.1 Classes do SGM...................................................................................52

4.4.3  Diagramas De Sequência..........................................................................55

4.4.3.1 Logar no Sistema.................................................................................56

4.4.3.2 Nova Solicitação...................................................................................57

4.4.3.3 Atender Solicitação...............................................................................58



5. MODELAGEM DO BANCO DE DADOS.................................................................59

6. PRESSUPOSTOS E FERRAMENTAS UTILIZADAS.............................................61

6.1 FERRAMENTA DE MODELAGEM...................................................................61

6.2 LINGUAGENS...................................................................................................61

6.3 BANCO DE DADOS..........................................................................................62

7. APRESENTAÇÃO DO SISTEMA FINAL................................................................63

8. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS..........................................................70

 REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA................................................................................71



1. INTRODUÇÃO

Este trabalho propõe um  sistema de gerenciamento de manutenção de

equipamentos. O motivo para esta proposta está no fato de que muitos setores in-

dustriais, comerciais, entre outros, utilizam muitos equipamentos, o que torna difícil o

gerenciamento da manutenção deles. Esta dificuldade traz a necessidade de utiliza-

ção de um sistema para automatizar os processos de manutenção.

Para o projeto do sistema, foram utilizadas algumas ferramentas CASE

(Computer-Aided Software Engineering), que são ferramentas de software utilizadas

no auxílio  de  projetos  de outros  software’s,  como o  Umbrello  [1],  o  Dia  [2]  e  o

MySQL Workbench [3]. 

Foram feitos testes iniciais no sistema e os resultados foram satisfatório na

primeira etapa do desenvolvimento do sistema.

Este trabalho está organizado em oito capítulos:

• no Capítulo 2 serão apresentados alguns sistemas comerciais existentes e a

comparação deles com o sistema proposto neste trabalho;

• no Capítulo 3 serão abordados conceitos básicos sobre manutenção, o que é

manutenção, seu histórico, os tipos, etc.;

• o Capítulo 4 apresenta a modelagem do sistema utilizando técnicas de enge-

nharia de software como levantamento dos requisitos, análise dos requisitos

levantados, modelagem e descrição dos casos de uso, modelagem e descri-

ção das classes e o comportamento de algumas classes;

• o Capítulo 5 apresenta o sistema modelado no banco de dados;

• o Capítulo 6 menciona e motiva a escolha e utilização das ferramentas de

software na modelagem do sistema;

• o Capítulo 7 demostra resultados de testes funcionais do sistema, apresen-

tando algumas telas e suas interações com o usuário; e, 

• por último, o Capítulo 8 apresenta as conclusões e o que será implementado

no sistema futuramente.



2. ESTADO DA ARTE

Através de uma pesquisa [4] realizada pela RBM (Rede Brasileira de Ma-

nutenção) utilizando-se o portal  www.indicadoresdegestao.com em 2013, concluiu-

se que os sistemas de gerenciamento de manutenção mais utilizados no Brasil fo-

ram o SAP PM [5] (25%), SSA SIM [6] da Astrein (18%)  e o Engeman® [7](14%).

A seguir, as principais características destes  softwares serão apresenta-

das.

2.1 SAP PM

O módulo SAP PM [5] é parte integrante do sistema SAP R/3. Ele foi feito

para apoiar as empresas no planejamento e execução das atividades de manuten-

ção [9]. Algumas características do SAP PM são:

• Geração de notas de serviços que são as solicitações de manutenção feitas

por um usuário do sistema;

• Cadastro de planos de manutenção;

• Criação de ordens de manutenção a partir da nota de serviço ou Plano de

Manutenção;

• Cadastro de equipamentos e locais de instalação;

• Geração de indicadores de manutenção;

• Cálculo de custos com manutenções, mão de obra e materiais.

http://www.indicadoresdegestao.com/


2.2 SHARED SERVICES ASTREIN (SSA)

O SSA [6] é um software modular criado pela empresa Astrein para ge-

renciamento da manutenção em equipamentos, instalações ou veículos [6]. 

A modularidade do  software SSA permite uma implantação progressiva

do sistema, possibilitando a agregação de funcionalidades quando necessário. As

principais funcionalidades do software são:

• Registro de atividades de manutenção não sistemática como manutenções

corretivas, melhorias, projetos e outros serviços aleatórios;

• Controle de periodicidade de ordens preventivas e preditivas;

• Formação de banco de conhecimento com procedimentos de manutenção;

• Gestão de contratos,  documentos,  estoque de sobressalentes,  controle  de

acessos de usuário e painel de indicadores de desempenho.

2.3 ENGEMAN®

O software Engeman® [7] é uma ferramenta de planejamento e controle

de Manutenção e Serviços. Suas principais características são [10]:

• Organização e controle dos planos de manutenção;

• Planejamento e acompanhamento dos serviços;

• Programação através de controles automáticos;

• Nivelamento de recursos materiais, humanos e financeiros;

• Emissão automática de alarmes e documentos referentes aos serviços;

• Criação de históricos dos eventos e elaboração cronogramas e gráficos;

• Análise de perdas de produção, cálculo de custos e análise de ocorrências;

• Controle do consumo de materiais em estoque e de executantes dos serviços.



2.4 COMPARANDO OS SISTEMAS

Os sistemas expostos nas sessões anteriores são sistemas complexos,

modulados, que atingem uma alta gama de necessidades dos clientes. O sistema

proposto neste trabalho é mais enxuto, ideal para pequenas e microempresas que

necessitam de disponibilidade nos seus equipamentos. Exemplo de empresa seria

uma empresa de aluguel de geradores e compressores. Outro exemplo seria empre-

sas de transportes onde seus veículos devem ter uma alta disponibilidade e confiabi-

lidade.



3. REFERENCIAL TEÓRICO

Em grandes empresas como Furnas e Petrobras, a disponibilidade dos

seus equipamentos é um fator importante no negócio. Para garantir tal disponibilida-

de, é necessário uma boa gestão dos seus ativos. A manutenção é crucial para se

manter a disponibilidade de um sistema. Através de um Sistema de Gerenciamento

de Manutenção, as grandes empresas conseguem controlar com mais eficiência a

manutenção dos seus equipamentos e sistemas.

Sobre a manutenção, John Moubray escreveu:

A manutenção também está respondendo às expectativas em mudança. Es-

tas incluem uma percepção cada vez maior da medida em que a falha do

equipamento afeta a segurança e o meio ambiente, uma crescente consci-

entização sobre a conexão entre manutenção e qualidade do produto e au-

mento da pressão para alcançar a alta disponibilidade da planta e conter

custos. [11, p.1](tradução nossa)1

As subseções a seguir apresentarão um breve histórico sobre o gerencia-

mento de manutenção e uma descrição sobre os tipos de manutenção existentes na

atualidade.

3.1 HISTÓRIA DA MANUTENÇÃO

A história da manutenção pode ser dividida em três gerações [11]:

• 1ª geração – no início do século XX, após a Primeira Guerra Mundial, há o

surgimento do conceito de manutenção. A manutenção era baseada somente

em reparos.
1Maintenace is also responding to changing expectations. These include a rapidily growing awareness of the ex-

tent to wich equipment failure affects safety and the enviroment, a growing awareness of the connection between

maintenance and product quality, and increasing pressure to achieve high plant availability and to contain costs.



• 2ª geração – após a Segunda Guerra Mundial, houve uma revolução industrial

a partir da qual os equipamentos e sistemas se tornaram mais complexos ge-

rando a necessidade de uma maior disponibilidade. Para isto, era necessário

que a manutenção fosse feita antes das falhas de forma preventiva. Então

surge o conceito de Manutenção Preventiva.

• 3ª geração – Na década de 70, buscado mais confiabilidade e disponibilidade

dos equipamentos e sistemas e com a evolução dos sistemas de automação,

focando qualidade e custos, surge o conceito de gestão da manutenção.

3.2 TIPOS DE MANUTENÇÃO

Atualmente, a manutenção pode ser classificada em quatro tipos, Manu-

tenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Manutenção Preditiva e Manutenção De-

tectiva. A seguir, cada um deles será explicado com mais detalhes.

3.2.1 Manutenção Corretiva 

A Manutenção Corretiva é aquela realizada em equipamentos que apre-

sentam falhas ou rendimento abaixo do esperado. Sua principal função é Restaurar

o equipamento às condições normais de operação [12].

A Manutenção Corretiva é dividida em duas classes: Manutenção Correti-

va Não Planejada e Manutenção Corretiva Planejada.

3.2.1.1 Manutenção Corretiva Não Planejada

Na Manutenção Corretiva Não Planejada, a correção ocorre aleatoriamen-

te após a ocorrência da falha ou baixo rendimento, sem tempo para preparação do

planejamento dos serviços.



Normalmente este tipo de manutenção gera altos custos para as empre-

sas por causa da diminuição na produção e na qualidade dos seus produtos. Nesta

conta também são considerados os custos da manutenção [12].

3.2.1.2 Manutenção Corretiva Planejada

Alan Kardec Pinto define a Manutenção Corretiva Planejada como:

Manutenção Corretiva Planejada é a correção do desempenho menor do que o

esperado ou correção da falha por decisão gerencial. Normalmente a decisão

gerencial se baseia na modificação dos parâmetros de condição observados

pela manutenção preditiva.[12,  p. 41]

A principal característica deste tipo de manutenção é a qualidade das in-

formações obtidas do equipamento acompanhado. A gerência da manutenção pode

decidir se o equipamento poderá funcionar até a sua falha.

3.2.2 Manutenção Preventiva 

A Manutenção Preventiva é um tipo de manutenção feita a partir de um

Plano de Manutenção e em intervalos programados de tempo a fim de reduzir ou

evitar falhas ou diminuição no desempenho do equipamento [12]. 

A Manutenção Preventiva deve ser cuidadosamente aplicada. Uma Manu-

tenção Preventiva inadequada pode inserir falhas no equipamento. Este tipo de ma-

nutenção, exige que o equipamento seja retirado de operação dividindo muitas opini-

ões quanto a necessidade de sua realização em determinados equipamentos.



3.2.3 Manutenção Preditiva

A definição de manutenção preditiva, segundo Alan Kardec Pinto é:

É a atuação realizada com base na modificação de parâmetros de condição ou

desempenho, cujo acompanhamento obedece a uma sistemática. [12,  p. 44]

A principal característica da Manutenção Preditiva é a coleta de informa-

ções do equipamento ou sistema durante seu funcionamento permitindo uma avalia-

ção do seu desempenho. Quando a degradação atinge um valor previamente defini-

do, uma intervenção é feita na forma de Manutenção Corretiva Planejada [12].

3.2.4 Manutenção Detectiva 

A Manutenção Detectiva baseia-se em testes feitos em equipamentos ou

sistemas onde as falhas são impossíveis de serem detectadas antes que ocorram.

Estas falhas são chamadas de ‘falhas ocultas’. Comumente, este tipo de manuten-

ção é feita em equipamentos ou sistemas de proteção [12].

3.3 CONFIABILIDADE

A norma brasileira NBR 5462/1994 define confiabilidade como:

Capacidade de um item desempenhar uma função requerida sob condições es-

pecificadas, durante um dado intervalo de tempo. [13, p. 3]

A confiabilidade de um equipamento pode ser definida pela Expressão 1.

R (t )=e−λ t

Expressão 1: Expressão para obter a confiabilidade de um equipamento.

Onde:

R(t) = confiabilidade;



λ = total de falhas por período de operação (taxa de falhas);

t = tempo previsto de operação.

Gráfico 1: Curva da confiabilidade em função do tempo previsto

de operação . [Fonte: figura de autoria própria.]

Através da Expressão 1, a confiabilidade pode ser definida como a proba-

bilidade de não ocorrer um mesmo tipo de falha a um dado nível de confiança [12].

O Gráfico 1 mostra que, mantendo a taxa de falhas, a probabilidade de não ocorrer a

falha diminui ao decorrer do tempo de operação.

3.3.1 Taxa de Falhas

A Taxa de Falhas, representada pela letra grega  λ,  é a relação entre a

quantidade de falhas de um equipamento ou sistema por quantidade de horas de

operação. Ela é obtida pela Expressão 2, e seu valor é expresso em unidades de fa-

lha por milhão de horas.

λ=
Quantidade de falhas
Horas deoperação

Expressão 2: Expressão para obter a taxa de falhas de um equipa-

mento.

t

R(t)



O Gráfico 2 mostra a curva de Taxa de Falhas durante a vida do equipa-

mento ou sistema. Esta curva também é conhecida como Curva da Banheira por

causa do seu formato [12].

Gráfico  2: Curva do tempo de vida de um equipamento ou sistema (Curva da Ba-

nheira) [12].

Como observado no  Gráfico 2, o equipamento ou sistema tem três perío-

dos principais em seu tempo de vida [12]:

• Mortalidade Infantil – Nesse período, ocorrem grandes quantidades de falhas

oriundas, principalmente, de defeitos de fabricação, erros de projeto e de ins-

talação;

• Vida Útil – Há uma diminuição na quantidade de falhas e suas ocorrências

vêm de fontes menos controláveis tornando a previsão delas mais difíceis.

• Envelhecimento – A taxa de falhas sofre um aumento por causa do desgaste

natural do equipamento ou sistema.

3.4 DISPONIBILIDADE

A NBR 5462/1994 define disponibilidade como:

Capacidade de um item estar em condições de executar uma  certa função em um

dado instante ou durante um intervalo de tempo determinado, levando-se em con-

ta os aspectos combinados de sua confiabilidade, mantenabilidade e suporte de



manutenção, supondo que os recursos externos requeridos estejam assegurados.

[13, p. 2]

A Disponibilidade pode ser definida como o percentual de tempo que um

equipamento ou sistema está apto a operar ou disponível para produção [12]. Ela é

dividida em três tipos: Disponibilidade Inerente, Disponibilidade Técnica e Disponibi-

lidade Operacional. Elas serão detalhadas nos subtítulos posteriores.

3.4.1 Disponibilidade Inerente

A Disponibilidade Inerente é o percentual de tempo que o equipamento ou

sistema ficou disponível em relação a um determinado tempo de operação.

Dado um conjunto de falhas {F1,F2,…,Fn} em um intervalo de tempo en-

tre t0 e t, conforme o Gráfico 3, os Tempos Entre Falhas TEF1 a TEFn correspon-

dem aos tempos nos quais o equipamento ou sistema ficou disponível, e os Tempos

Para Reparos TPR1 a TPRn, às parcelas de tempos de cada reparo feito no equipa-

mento ou sistema. A Disponibilidade Inerente do equipamento ou sistema é obtida

pela Expressão 3.

DI=

1
n
∑
i=1

n

TEFi

1
n
∑
i=1

n

TEF i+
1
n
∑
i=1

n

TPRi

×100=
TMEF

TMEF+TMPR
×100

Expressão 3: Disponibilidade Inerente do equipamento ou sistema.

Gráfico 3: Gráfico Disponibilidade Inerente do equipamento ou sistema. [Fonte: autoria própria]



Onde:

DI = Disponibilidade Inerente;

TMEF = Tempo Médio Entre Falhas;

TMPR = Tempo Médio Para Reparos.

A Disponibilidade Inerente leva em consideração somente o tempo efetivo

do reparo em manutenções corretivas.

3.4.2 Disponibilidade Técnica

Assim como a Disponibilidade Inerente, a Disponibilidade Técnica é o per-

centual de tempo que o equipamento ou sistema ficou disponível em relação a um

determinado tempo de operação. A diferença está no fato que a Disponibilidade Téc-

nica inclui as manutenções preventivas. Na Disponibilidade Técnica, utiliza-se o ter-

mo TMEM (Tempo Médio Entre Manutenções) no lugar do TMEF. A Disponibilidade

Técnica é obtida pela Expressão 4.

Expressão 4: Expressão da  Disponibilidade Técnica.

Onde:

DT = Disponibilidade Técnica;

TMEM = Tempo Médio Entre Manutenções;

TMPRativo = Tempo Médio Para Reparos(Manutenções Corretivas e Pre-

ventivas).

3.4.3 Disponibilidade Operacional

A Disponibilidade Operacional é a que mais interessa à empresa pois ela

representa uma avaliação mais realística da disponibilidade de um equipamento ou

sistema. A Disponibilidade Operacional é obtida pela Expressão 5.

DT=
TMEM

TMEM+TMPRativo
×100



DO=
TMEM

TMEM +TMP
×100

Expressão 5: Expressão da Disponibilidade Operacional.

Onde:

DO =  Disponibilidade Operacional;

TMP = Tempo Médio de Paralisações;

O Tempo Médio de Paralisações inclui, além do Tempo Médio Para Repa-

ros, outros tempos necessários para realização da manutenção, como deslocamen-

tos, compras de materiais, paradas para manutenções preventivas e outros [12].



4. MODELAGEM DO SISTEMA

Neste capítulo, será apresentada a modelagem do sistema que consiste

na análise dos requisitos, levantamento e descrição dos casos de uso, modelagem

do banco de dados e das classes do sistema.

4.1 DESCRIÇÃO DOS USUÁRIOS DO SISTEMAS

Os stakeholders são as partes interessadas em algum negócio, empresa

ou indústria, mesmo que não tenham investido em nenhum deles. Os stakeholders

do Sistema de Gerenciamento de Manutenção (SGM) proposto neste trabalho são o

Administrador, o Solicitante, o Planejador e o Executante. A seguir, a descrição de

cada um deles:

• Solicitante – quem gera Solicitações de Manutenção em equipamentos ou sis-

temas. Todos os usuários do sistema são solicitantes.

• Executante – responsável por encerrar as Tarefas executadas. Um Executan-

te também é um Solicitante.

• Planejador – responsável por transformar as Solicitações de Manutenção em

Ordens de Manutenção. O Planejador também é responsável por cadastrar

Planos de Manutenção e encerrar2 as Ordens de Manutenção. Um Planejador

também é um Executante e Solicitante.

• Administrador – responsável pelos cadastrados dos usuários e equipamentos

ou sistemas, e também pela manutenção do SGM. O Administrador pode de-

sempenhar as funções do Planejador, do Executante e do Solicitante.

2 O mesmo que concluir.



4.2 DESCRIÇÃO DOS DOCUMENTOS GERADOS PELO SISTEMA

Nesta seção, serão apresentados os documentos importantes para o ge-

renciamento e execução da manutenção.

4.2.1.1 Solicitação de Manutenção

O ciclo de cada manutenção corretiva em um equipamento ou sistema é

iniciado a partir de um documento chamado Solicitação de Manutenção. É na Solici -

tação de Manutenção que o solicitante relata a ocorrência e insere o início e o fim

desejado da manutenção e a criticidade do equipamento. As solicitações geradas fi -

cam visíveis aos planejadores das atividades de manutenção para que eles as acei -

tem ou rejeitem. Em caso de rejeição, o planejador deve inserir no documento Solici-

tação de Manutenção a justificativa da rejeição.

4.2.1.2 Ordem de Manutenção

Uma Ordem de Manutenção é um documento criado pelo planejador para

que os executantes  possam realizar  a  manutenção no equipamento  ou sistema.

Uma Ordem de Manutenção contém, basicamente, a descrição da ocorrência, as da-

tas de início e conclusão previstas para a atividade de manutenção, as tarefas a se-

rem executadas, dados do equipamento ou sistema, etc. Ela pode ser gerada a par-

tir de uma solicitação (neste caso, a Solicitação de Manutenção estará relacionada à

Ordem de Manutenção), a partir do Plano de Manutenção do equipamento/sistema

ou diretamente pelo Planejador das atividades de manutenção. 

As tarefas contidas em uma Ordem de Manutenção são finalizadas pelos

executantes.  Quando todas as  tarefas  são finalizadas,  a  Ordem de Manutenção

torna-se concluída e, caso uma Solicitação de Manutenção esteja relacionada, o es-

tado da Solicitação de Manutenção é alterado para “ATENDIDO”. Se o solicitante



constatar que a ocorrência persiste após a execução da manutenção, ou se a manu-

tenção não atendeu todas as suas expectativas, o mesmo deve alterar o estado da

Solicitação de Manutenção para “REJEITADO”. Com isso, a solicitação rejeitada tor-

nará visível ao Planejador novamente para que ele crie uma nova Ordem de Manu-

tenção para atender adequadamente o solicitante ou rejeitar a solicitação com a de-

vida justificativa.

4.3 ANÁLISE DE REQUISITOS

A análise dos requisitos do sistema é uma etapa muito importante da en-

genharia de software. É na análise que o engenheiro de requisitos tenta captar ao

máximo dos stakeholders as informações sobre o sistema.

4.3.1 Descrição Dos Requisitos Envolvidos

Os Requisitos do Sistema podem ser classificados em Requisitos Funcio-

nais e Requisitos não Funcionais. As seções a seguir definirão e apresentarão cada

um desses requisitos no SGM proposto neste trabalho.

4.3.1.1 Requisitos Funcionais

Os Requisitos Funcionais descrevem as funcionalidades e serviços que o

sistema deve ter sem considerar a tecnologia da sua implementação.

Os Requisitos Funcionais do sistema proposto por este trabalho estão lis-

tados abaixo.

4.3.1.1.1 Administração do Sistema



• O sistema deve prover ao Administrador:

◦ Cadastro, alteração e remoção de usuários;

◦ Cadastro, alteração e remoção de equipamentos;

◦ Cadastro, alteração e remoção de solicitações, ordens e planos de manu-

tenção, assim como as tarefas das ordens e dos planos.

4.3.1.1.2 Solicitações de Manutenção

• O sistema deve disponibilizar ao solicitante formulário para solicitação de ma-

nutenção em equipamentos.

• O sistema deve fornecer meio para o planejador aceitar ou rejeitar o atendi-

mento da solicitação.

• O sistema deve solicitar ao planejador o motivo da rejeição de uma solicitação

de manutenção.

• O sistema deve prover ao planejador meios de geração de ordem de manu-

tenção a partir da solicitação de manutenção. 

• O sistema deve listar ao usuário as solicitações de manutenção geradas e

prover meios de filtragem delas conforme suas propriedades.

4.3.1.1.3 Ordens de Manutenção

• O sistema deve fornecer ao planejador formulário de criação de ordem de ma-

nutenção.

• O sistema deve listar ao usuário as ordens geradas e prover meios de filtrá-

las.

• O sistema deve fornecer ao planejador meio de inserção de tarefas na ordem

de manutenção.



• O sistema deve permitir ao planejador alterações nas ordens de manutenção.

• Quando a ordem for gerada a partir de uma solicitação de manutenção, O sis-

tema deve alterar o status da solicitação para “EM EXECUÇÃO”.

• O sistema deve permitir que o executante conclua as tarefas executadas na

ordem de manutenção sem permitir que o mesmo altere outras partes da or-

dem.

• Ao concluir uma tarefa, o sistema deve solicitar ao executante o preenchimen-

to do relatório da atividade de manutenção. 

• O sistema deve concluir automaticamente a ordem de manutenção quando

todas as tarefas estiverem concluídas.

4.3.1.1.4 Planos de Manutenção

• O sistema deve prover ao planejador cadastro de planos de manutenção.

• O sistema deve  gerar  ordem automaticamente  nas datas  predefinidas em

cada Plano de Manutenção.

• O sistema deve listar os planos de manutenção ao usuário conforme filtro de-

finido.

• O sistema deve permitir ao planejador alterações no Plano de Manutenção.

4.3.1.1.5 Equipamentos

O sistema deve fornecer índices de confiabilidade e disponibilidade dos equi-

pamentos cadastrados.



4.3.1.2 Requisitos Não Funcionais

Os Requisitos não Funcionais descrevem as restrições do sistema como

a plataforma, a tecnologia, as legislações, o tempo e outros aspectos físicos onde o

sistema será executado.

Os requisitos não funcionais do SGM proposto são:

• O SGBD do sistema deve ser o MySQL.

• O sistema deve ser implementado em um sistema Linux com o servidor Apa-

che.

• A interface gráfica do sistema deve ser compatível com os navegadores Fire-

fox e Google Chrome.

4.4 ARQUITETURA GERAL DO SISTEMA

As seções a seguir apresentarão os casos de uso, as classes através do

diagrama de classes e o comportamento de algumas dessas classes através do dia-

grama de sequências. As linguagens escolhidas para as modelagens gráficas foram

as linguagens do padrão UML (Unified Modeling Language) por serem as mais utili-

zadas na engenharia de software.

4.4.1 Casos De Uso

Os casos de uso descrevem as funcionalidades do sistema. Eles podem

ser modelados pelo diagrama de casos de uso. Nas seções seguintes, será apre-

sentada a modelagem do sistema proposto através de um diagrama de casos de

uso, e, a seguir, será apresentada a descrição textual dos casos de uso.



4.4.1.1 Diagrama De Casos De Uso

Os Diagramas de Casos de Uso modelam a forma que os atores intera-

gem com o sistema. A Figura 1 ilustra o Diagrama de Casos de Uso do SGM pro-

posto neste trabalho.

Figura 1: Diagrama de Casos de Uso do Sistema de Gerenciamento de Manutenção.



4.4.1.2 Descrição Dos Casos De Uso

4.4.1.2.1 Logar no Sistema

Caso de Uso: Logar no sistema.

Sumário: Um Usuário deseja iniciar uma sessão no sistema.

Ator principal: Usuário do Sistema.

Pré-condições: O Usuário deve estar cadastrado no sistema.

Pós-condições: Uma sessão deve ser criada pelo sistema. 

Fluxo Principal:

 1 O  sistema  apresenta  a  janela  de  login com  os  campos  de  entrada

“Usuário(ID)”, onde o usuário insere o seu identificador, “Senha”, onde ele in-

sere uma senha alfanumérica cadastrada no sistema, e o botão “Entrar”;

 2 O Usuário preenche os dados e clica no botão “Entrar”;

 3 O sistema verifica o acesso;

 4 O sistema gera uma sessão para o usuário e apresenta uma janela de menu

de acordo com o tipo de usuário;

Fluxo alternativo:

 5 O sistema identifica que o ID ou senha não estão corretos e apresenta um di-

álogo com o texto “Usuário ou senha incorreta!”.

 6 O fluxo retorna ao item 1.



4.4.1.2.2 Solicitar manutenção

Caso de Uso: Solicitar manutenção.

Sumário: Um usuário deseja solicitar manutenção em um equipamento ou sistema.

Ator principal: Usuário do sistema.

Pré-condições: O usuário deve estar com uma sessão iniciada no sistema.

Pós-condições: Uma solicitação de manutenção deve ser gerada ou deve retornar

ao menu do usuário.

Fluxo Principal:

 1 O usuário clica no botão “Solicitações”;

 2 O sistema apresenta uma janela contendo a lista de solicitações geradas e os

botões “Nova solicitação”, “Abrir” e “Cancelar”;

 3 O usuário clica no botão “Nova solicitação”;

 4 O sistema apresenta uma janela contendo um formulário e dois botões: “Sal-

var” e “Cancelar” conforme ;

 5 O Usuário preenche os dados da solicitação:

 5.1 O Usuário preenche os campos “Título”,  “Ocorrência”,  “Início

desejado” e “Fim desejado”;

 5.2 O Usuário clica no botão “Buscar” para encontrar o equipamen-

to ou sistema cadastrado;

 5.3 O sistema apresenta um browser onde o usuário navega até

encontrar o equipamento ou sistema desejado;

 5.4 O Usuário seleciona o equipamento ou local de instalação de-

sejado;

 5.5 O sistema preenche os campos Equipamento/Sistema e Locali-

zação conforme os dados do equipamento ou sistema selecionado;

 5.6 O Usuário clica em “Salvar”;

 6 O sistema valida os dados e os salvam na base de dados;

 7 O sistema apresenta um diálogo com o identificador da solicitação gerada;

 8 O sistema apresenta a janela de menu do Usuário;

Fluxo alternativo: 



 9 O Usuário clica em “Cancelar”;

 10 O fluxo retorna ao item 2;

4.4.1.2.3 Gerenciar usuários

Caso de Uso: Gerenciar usuários.

Sumário: Um Administrador deseja cadastrar, alterar ou remover usuários do siste-

ma.

Ator principal: Administrador do sistema.

Pré-condições: O Administrador deve estar com uma sessão iniciada no sistema.

Pós-condições: Usuário(s) cadastrado(s), alterado(s) ou removido(s) do sistema; o

sistema retorno ao menu principal.

Fluxo Principal:

1. O Administrador clica no botão “Gerenciar Usuários”;

2. O sistema exibe uma nova janela de menu com os botões “Cadastrar”, “Alte-

rar” e “Listar”;

3. O Administrador executa uma das ações:

3.1.Clica e “Cadastrar”:

Fluxo principal:

3.1.1. O sistema apresenta  um formulário  para  preenchimento  dos

dados do usuário com os botões “Salvar” e “Cancelar”;

3.1.2. O Administrador preenche os dados;

3.1.3. O Administrador clica em “Salvar”;

3.1.4. O sistema valida os dados e grava na base de dados;

3.1.5. O sistema retorna ao item 2.

Fluxo alternativo “Cancelar cadastro”:

3.1.6. O Administrador clica em “Cancelar”.

3.1.7. O sistema retorna a janela de menu do item 2.

Fluxo alternativo “Dados inválidos”:

3.1.8. O sistema exibe um diálogo com o texto “Os dados de usuário

informados são inválidos.”.

3.1.9. O fluxo retorna ao item 3.1.2;



3.2.Clica em “Alterar”:

Fluxo principal:

3.2.1. O sistema apresenta uma janela solicitando o ID (identificador)

do usuário;

3.2.2. O sistema apresenta um formulário preenchido com os dados

do usuário e  com os botões “Salvar”, “Remover” e “Cancelar”;

3.2.3. O fluxo segue para o item 3.1.2;

Fluxo alternativo “Remover usuário”:

3.2.4. O Administrador clica em “Remover”;

3.2.5. O sistema apresenta um diálogo com o  texto “Deseja remover

o usuário da base de dados do sistema?”;

3.2.6. O Administrador clica em “Sim”;

3.2.7. O sistema remove o usuário da base de dados;

3.2.8. O sistema retorna ao item 2.

Subfluxo alternativo “Não remover usuário”:

3.2.8.1.O Administrador clica em “Não”;

3.2.8.2.O fluxo retorna ao item 3.2.2;

Fluxo alternativo “Usuário não encontrado”:

3.2.9. O sistema apresenta um diálogo com o texto “Não foi encontra-

do usuário com o identificador informado.”;

3.2.10. O sistema retorna ao item 3.2.1;

3.3 Clica em “Listar”:

Fluxo principal:

3.2.1. O sistema apresenta uma janela com um formulário para o filtro

de pesquisa com o botão “Listar”;

3.2.2. O Administrador clica em “Listar”;

3.2.3. O sistema apresenta uma lista de usuários do sistema, de acor-

do com o filtro definido, e o botão “Editar”;

3.2.4. O Administrador seleciona um item da lista e clica em “Editar”;

3.2.5. O fluxo retorna ao item 3.2.2;



4.4.1.2.4 Gerenciar equipamentos/sistemas

Caso de Uso: Gerenciar equipamentos e/ou sistemas.

Sumário: Um Administrador  deseja  cadastrar,  alterar  ou  remover  equipamentos

e/ou sistema do SGM. Os equipamentos e/ou sistemas são armazenados em estru-

turas de dados do tipo árvore. Um local de instalação é a localização que o equipa-

mento/sistema está instalado. Todo equipamento/sistema deve conter um local de

instalação ou equipamento/sistema “pai”, ou seja, deve fazer parte de(compor) um

sistema ou equipamento principal.

Ator principal: Administrador do sistema.

Pré-condições: O Administrador deve estar com uma sessão iniciada no Sistema.

Pós-condições: Equipamento(s) e/ou sistema(s) cadastrado(s), alterado(s) ou re-

movido(s) do SGM; retorno ao menu principal.

Fluxo Principal:

1. O Administrador clica no botão “Gerenciar Equipamentos/Sistemas”;

2. O sistema exibe uma nova janela de navegação dos equipamentos e/ou siste-

mas contendo os botões “Novo local”, “Novo equipamento ou sistema”, “Edi-

tar” e “Remover” e os ícones de navegação;

3. O Administrador executa uma das ações;

3.1 Clica em “Novo local”:

3.1.1. O sistema apresenta  um formulário  para  preenchimento  dos

dados do novo local de instalação e os botões “Salvar” e “Cancelar”;

3.1.2. O Administrador preenche os dados;

3.1.3. O Administrador clica em “Salvar”;

3.1.4. O sistema valida os dados e grava na base de dados;

Fluxo alternativo “Cancelar”:

3.1.5. O Administrador clica em “Cancelar”.

3.1.6. O sistema retorna ao item 2.

Fluxo alternativo “Dados inválidos”:

3.1.7. O sistema exibe um diálogo com o texto “Os dados informado

são inválidos.”.

3.1.8. O fluxo retorna ao item 3.1.2;

3.2.Clica em “Novo equipamento/sistema”:



3.2.1. O sistema apresenta  um formulário  para  preenchimento  dos

dados do novo equipamento ou sistema e os botões “Salvar” e “Cance-

lar”;

3.2.2. O fluxo retorna ao item 3.1.2;

3.3.Clica em “Editar”;

3.3.1. O sistema apresenta um formulário preenchido com os dados

do local, equipamento ou sistema selecionado no navegador e os bo-

tões “Salvar”, “Remover” e “Cancelar”;

3.3.2. O fluxo segue para o item 3.1.2;

Fluxo alternativo “Remover”:

3.3.3. O Administrador clica em “Remover”;

3.3.4. O sistema apresenta um diálogo com o texto “Deseja remover

o item da base de dados do sistema? Atenção, ao remover este item,

os locais, equipamentos ou sistemas filhos também serão removidos.”;

3.3.5. O Administrador clica em “Sim”;

3.3.6. O sistema remove o local, equipamento ou sistema e seus fi-

lhos da base de dados;

Fluxo alternativo:

3.3.6.1.O Administrador clica em “Não”;

3.3.6.2.O fluxo retorna ao item 3.3.1;

Fluxo alternativo “Cancelar”:

3.3.7. O Administrador clica em “Cancelar”.

3.3.8. O sistema retorna ao item 2.

4.4.1.2.5 Atender solicitação

Caso de Uso: Atender solicitação.

Sumário: Um Planejador deseja atender uma solicitação de manutenção e gerar a

ordem de manutenção.

Ator principal: Planejador.

Pré-condições: O Planejador deve estar com uma sessão iniciada no sistema.



Pós-condições: Uma ordem deve ser gerada, ou o sistema deve retornar ao menu

do usuário, ou uma solicitação deve ser rejeitada.

Fluxo Principal:

1. No menu do usuário, o planejador clica em “Solicitações”;

2. O planejador seleciona e abre uma solicitação;

3. O sistema apresenta uma janela contendo um formulário preenchido com os

dados da solicitação e os botões “Salvar”, “Atender”, “Rejeitar” e “Cancelar”;

4. O Planejador clica em “Atender”:

4.1.O sistema apresenta uma janela de criação de ordem de manutenção

contendo um formulário para preenchimento dos dados e os botões “Sal-

var”, “Adicionar Tarefa”, “Remover Tarefa” e “Cancelar”;

4.2.O sistema importa da solicitação o ID, a descrição, o início desejado e a

criticidade da solicitação;

4.3.O Planejador clica em um dos botões;

4.3.1. O Planejador clica em “Adicionar Tarefa”: 

4.3.1.1.Subfluxo adicionar tarefa [4.4.1.2.7];

4.3.1.2.O fluxo retorna para o item 4.3;

4.3.2. O Planejador clica em “Remover Tarefa”:

5.3.2.1. Subfluxo remover tarefa [4.4.1.2.8];

5.3.2.2. O fluxo retorna para o item 4.3;

4.3.3. O Planejador clica em “Salvar”:

4.3.3.1.O sistema valida os dados;

4.3.3.2.O sistema salva os dados da ordem na base de dados e apre-

senta um diálogo contendo o ID da ordem de manutenção;

4.3.3.3.O sistema altera o  status da solicitação de manutenção para

“EM EXECUÇÃO” e grava os dados da solicitação na base de da-

dos;

4.3.3.4.O fluxo retorna ao item 2;

4.3.3.5.O Planejador clica em “Cancelar”: o fluxo retorna ao item 3;

5. O Planejador clica em “Rejeitar”;

5.1.O sistema apresenta um diálogo com um campo de texto e dois botões

“Ok” e “Cancelar”;

5.2.O Planejador preenche o campo com a justificativa da rejeição do atendi-

mento da solicitação de manutenção;



5.3.O Planejador clica em “Ok”;

5.3.1. O sistema insere na solicitação o texto da justificativa, altera o

status da solicitação para “REJEITADA” e grava os dados na base de

dados;

5.3.2. O fluxo retorna para o item 2;

5.4.O Planejador clica em “Cancelar”;

5.4.1. O fluxo retorna ao item 2;

4.4.1.2.6 Gerenciar Planos de Manutenção

Caso de Uso: Gerenciar planos de manutenção.

Sumário: O Planejador deseja cadastrar, alterar ou remover planos de manutenção.

Ator principal: Planejador.

Pré-condições: O Planejador deve estar com uma sessão iniciada no sistema; O

sistema deve estar rodando em background.

Fluxo Principal:

1. O Planejador clica no botão “Gerenciar Planos de Manutenção”;

2. O sistema exibe uma nova janela de menu com os botões “Cadastrar”, “Alte-

rar” e “Listar”;

3. O Planejador executa uma das ações;

3.1.Cadastrar:

3.1.1. O sistema apresenta  um formulário  para  preenchimento  dos

dados do Plano de Manutenção com os botões “Salvar”, “Adicionar Ta-

refa”, “Remover Tarefa” e “Cancelar”;

3.1.2. O Planejador preenche os dados;

3.1.3. O Usuário clica no botão “…” ao lado do campo “Equipamento”;

3.1.4. O sistema apresenta um diálogo com uma árvore contendo os

locais de instalação e equipamentos cadastrados no sistema;

3.1.5. O Usuário seleciona o equipamento que sofrerá a manutenção;

3.1.6. O sistema preenche o campo “Equipamento” com os dados do

equipamento selecionado e o insere no Plano de Manutenção;



3.1.7. O Planejador clica em um dos botões;

3.1.7.1.O Planejador clica em “Adicionar Tarefa”: 

3.1.7.1.1. Subfluxo adicionar tarefa do caso de uso Atender

Solicitação[4.4.1.2.5];

3.1.7.1.2. O fluxo retorna para o item 3.1.3.;

3.1.7.2.O Planejador clica em “Remover Tarefa”:

3.1.7.2.1. Subfluxo remover tarefa do caso de uso Atender

Solicitação[4.4.1.2.5];

3.1.7.2.2. O fluxo retorna para o item 3.1.3.;

3.1.7.3.O Planejador clica em “Salvar”:

3.1.7.3.1. O sistema valida os dados;

3.1.7.3.2. O sistema salva os dados do Plano de Manutenção

na base de dados e apresenta um diálogo contendo o ID do Pla-

no de Manutenção;

3.1.7.3.3. O fluxo retorna ao item 3;

3.1.7.4.O Planejador clica em “Cancelar”: o fluxo retorna ao item 3;

3.2.Alterar:

3.2.1 O sistema apresenta uma janela solicitando o ID (identificador) do

Plano de Manutenção;

3.2.2 O sistema apresenta um formulário preenchido com os dados do

Plano de Manutenção e com os botões “Salvar”, “Adicionar Tarefa”, “Re-

mover Tarefa”, “Remover” e “Cancelar”;

3.2.3 O fluxo segue para o item 3.1.2;

3.2.4 Fluxo alternativo 1:

3.2.4.1 O Planejador clica em “Remover”;

3.2.4.2 O sistema apresenta um diálogo com o texto “Deseja remover o

Plano de Manutenção da base de dados do sistema?”;

3.2.4.3 O Planejador clica em “Sim”;

3.2.4.4 O sistema remove o Plano de Manutenção da base de dados;

3.2.4.5 Fluxo alternativo:

3.2.4.5.1 O Planejador clica em “Não”;

3.2.4.5.2 O fluxo retorna ao item 3.2.2;

3.2.5 Fluxo alternativo 2:



3.2.5.1 O sistema apresenta um diálogo com o texto “Não foi encontra-

do Plano de Manutenção com o identificador informado.”;

3.2.5.2 O sistema retorna ao item 3.2.1;

3.3 Listar:

3.3.1 O sistema apresenta uma janela com um formulário para o filtro de

pesquisa com o botão “Listar”;

3.3.2 O Planejador preenche os dados para pesquisa e clica em “Listar”;

3.3.3 O sistema apresenta uma lista de planos de manutenção do sistema,

de acordo com o filtro definido, e o botão “Abrir”;

3.3.4 O Planejador seleciona um item da lista e clica em “Abrir”;

3.3.5 O fluxo retorna ao item 3.2.2;

4.4.1.2.7 Subfluxo Adicionar Tarefa

1. O sistema apresenta um diálogo contendo um formulário com o “Título”, “Des-

crição”, “Qtd. De Executantes”, “Tempo Previsto” e “Disciplina” e os botões

“Adicionar” e “Cancelar”;

2. O Planejador insere os dados no formulário;

3. O Planejador clica em “Adicionar”;

4. O sistema adiciona a tarefa na lista de tarefas da ordem de manutenção;

5. O sistema fecha o diálogo e retorna à janela da ordem de manutenção;

Fluxo alternativo: 

1. O Planejador clica em “Cancelar”;

2. O sistema fecha o diálogo e retorna à janela da ordem de manutenção;

4.4.1.2.8 Subfluxo remover tarefa



1. O sistema apresenta um diálogo com o texto “Deseja remover a tarefa seleci-

onada?” e com os botões “Sim” e “Não”;

2. O Planejador clica em “Sim”;

3. O sistema remove a tarefa da lista de tarefas da ordem de manutenção;

4. O fluxo retorna;

4.4.1.2.9 Encerrar Tarefa da Ordem de Manutenção

Caso de Uso: Encerrar Tarefa da Ordem de Manutenção.

Sumário: O Executante deseja concluir as tarefas executadas na ordem de manu-

tenção.

Ator principal: Executante.

Pré-condições: O Executante deve estar com uma sessão iniciada no sistema; A

ordem de manutenção deve estar no status “Em execução”.

Pós-condições: As tarefas selecionadas estarão encerradas no sistema.

Fluxo Principal:

1. O sistema exibe uma janela de menu contendo os botões “Encerrar Tarefa” e

“Listar Tarefas”;

2. O Executante clica em “Encerrar Tarefa”;

2.1.O sistema apresenta uma janela contendo um campo “ID” e um botão

“Abrir”;

2.2.O Executante digita o identificador da tarefa e clica em “Abrir”;

2.3.O sistema apresenta um formulário preenchido com os dados da tarefa

em modo “somente leitura” e os botões “Encerrar” e “Cancelar”;

2.4.O Executante clica em um dos botões:

2.4.1. O Executante clica em “Encerrar”;

2.4.1.1.O sistema apresenta um diálogo com um formulário contendo

os campos “Data do início da atividade”, “Hora do início da ativida-

de”, “Data do fim da atividade”, “Hora do fim da atividade”, “Texto

de conclusão” e os botões “Ok” e “Cancelar”;

2.4.1.2.O Executante preenche os dados e clica em um dos botões:

2.4.1.2.1. O Executante clica em “Ok”;



2.4.1.2.1.1. O sistema valida os dados e os grava na base de

dados alterando o status da tarefa para “Concluída”;

2.4.1.2.1.1. O fluxo retorna para o item 2.1.;

2.4.1.2.2. O Executante clica em “Cancelar”;

2.4.1.2.2.1. O fluxo retorna para o item 2.3.;

2.4.2. O Executante clica em “Cancelar”;

2.4.2.1.O fluxo retorna para o item 2.1.;

3. O Executante clica em “Listar Tarefas”;

3.1.O sistema apresenta uma janela com um formulário para o filtro de pes-

quisa com o botão “Listar”;

3.2.O Executante preenche os dados para pesquisa e clica em “Listar”;

3.3.O sistema apresenta uma lista de contendo as tarefas geradas no siste-

ma, de acordo com o filtro definido, e o botão “Abrir”;

3.4.O Executante seleciona um item da lista e clica em “Abrir”;

3.5.O fluxo segue no item 2.3.;

4.4.1.2.10 Encerrar Ordem de Manutenção

Caso de Uso: Encerrar ordem de manutenção.

Sumário: O Planejador deseja concluir uma ordem de manutenção.

Ator principal: Planejador.

Pré-condições: O Planejador deve estar com uma sessão iniciada no sistema; A or-

dem de manutenção deve estar no  status “Em execução”; Todas as tarefas da or-

dem devem estar concluídas.

Pós-condições: As ordens selecionadas estarão encerradas no sistema.

Fluxo Principal:

1. O sistema exibe uma janela de menu contendo os botões “Encerrar Ordem de

Manutenção” e “Listar Ordens de Manutenção”;

2. O Planejador clica em “Encerrar Ordem de Manutenção”;

2.1.O sistema apresenta uma janela contendo um campo “ID” e um botão

“Abrir”;



2.2.O  Planejador digita o identificador da  ordem de manutenção e clica em

“Abrir”;

2.3.O sistema apresenta um formulário preenchido com os dados da  ordem

de manutenção e os botões “Encerrar” e “Cancelar”;

2.4.O Planejador clica em um dos botões:

2.4.1. O Planejador clica em “Encerrar”;

2.4.1.1.O sistema apresenta um diálogo com um formulário contendo

os campos “Data do início”, “Hora do início”, “Data do fim”, “Hora do

fim”, “Texto de conclusão” e os botões “Ok” e “Cancelar”;

2.4.1.2.O Planejador preenche os dados e clica em um dos botões:

2.4.1.2.1. O Planejador clica em “Ok”;

2.4.1.2.1.1. O sistema valida os dados e os grava na base de

dados  alterando  o  status da  ordem  de  manutenção para

“Concluída” e a solicitação que gerou a ordem para o status

“Atendida”;

2.4.1.2.1.1. O fluxo retorna para o item 2.1.;

2.4.1.2.2. O Planejador clica em “Cancelar”;

2.4.1.2.2.1. O fluxo retorna para o item 2.3.;

2.4.2. O Planejador clica em “Cancelar”;

2.4.2.1.O fluxo retorna para o item 2.1.;

3. O Planejador clica em “Listar Ordens de Manutenção”;

3.1.O sistema apresenta uma janela com um formulário para o filtro de pes-

quisa com o botão “Listar”;

3.2.O Planejador preenche os dados para pesquisa e clica em “Listar”;

3.3.O sistema apresenta uma lista de ordens de manutenção geradas no sis-

tema, de acordo com o filtro definido, e o botão “Abrir”;

3.4.O Planejador seleciona um item da lista e clica em “Abrir”;

3.5.O fluxo segue no item 2.3.;

4.4.1.2.11 Aceitar ou Rejeitar Atendimento

Caso de Uso: Aceitar ou rejeitar atendimento.



Sumário: O Usuário deseja aceitar ou rejeitar o atendimento de uma solicitação de

manutenção; O usuário não pode ser o planejador da ordem de manutenção gerada

a partir da solicitação de manutenção a ser atendida.

Ator principal: Usuário do sistema.

Pré-condições: O Usuário deve estar com uma sessão iniciada no sistema; A solici-

tação de manutenção deve estar no status “Atendida”.

Pós-condições: As solicitações devem estar atendidas ou rejeitadas ou o sistema

deve retornar para o menu do usuário.

Fluxo Principal:

1. O sistema exibe uma janela de menu contendo os botões “Abrir Solicitação” e

“Listar Solicitações”;

2. O usuário clica em “Abrir Solicitação”;

2.1.O sistema apresenta uma janela contendo um campo “ID” e um botão

“Abrir”;

2.2.O usuário digita o identificador da solicitação de manutenção e clica em

“Abrir”;

2.3.O sistema apresenta um formulário preenchido com os dados da solicita-

ção de manutenção e os botões “Aceitar Atendimento”, “Rejeitar Atendi-

mento” e “Cancelar”;

2.4.O usuário clica em um dos botões:

2.4.1. O usuário clica em “Aceitar Atendimento”;

2.4.1.1.O sistema valida os dados e os grava na base de dados alte-

rando o status da solicitação de manutenção para “Concluída”;

2.4.1.2.O fluxo retorna para o item 2.1.;

2.4.2. O usuário clica em “Rejeitar Atendimento”;

2.4.2.1.O sistema apresenta um diálogo com um campo para o usuário

inserir um texto contendo o motivo da rejeição do atendimento e os

botões “Ok” e “Cancelar”;

2.4.2.2.O usuário clica em “Ok”;

2.4.2.2.1. O sistema valida os dados e os grava na base de

dados  alterando  o  status da  solicitação  de  manutenção para

“Rejeitada”;

2.4.2.2.2. O fluxo retorna para o item 2.1.;

2.4.2.3.O usuário clica em “Cancelar”;



2.4.2.3.1. O fluxo retorna para o item 2.3.;

2.4.3. O usuário clica em “Cancelar”;

2.4.3.1.O fluxo retorna para o item 2.1.;

3. O usuário clica em “Listar Solicitações”;

3.1.O sistema apresenta uma janela com um formulário para o filtro de pes-

quisa com o botão “Listar”;

3.2.O usuário preenche os dados para pesquisa e clica em “Listar”;

3.3.O sistema apresenta uma lista de solicitações de manutenção geradas no

sistema, de acordo com o filtro definido, e o botão “Abrir”;

3.4.O usuário seleciona um item da lista e clica em “Abrir”;

3.5.O fluxo segue no item 2.3.;

4.4.2 Diagrama De Classes

O diagrama de classes modela as classes no sistema de forma estática.

Ele apresenta os relacionamentos entre as classes do sistema[14].

 As classes do sistema podem pertencer a quatro domínios[14]: 

• Domínio de base – são classes que representam os tipos básicos de uma lin-

guagem de programação. Por exemplo, o tipo Integer da linguagem Java.

• Domínio  de  arquitetura  – são  classes  que  servem  como  abstrações  do

hardware e  software onde sistema está instalado. Os acessos aos SGBDs

(Sistema de Gerenciamento de Bases de Dados) são feitos através de clas-

ses do domínio de arquitetura.

• Domínio de negócio – são classes que abstraem as entidades do sistema. A

classe Equipamento do SGM proposto é um exemplo de classe pertencente

ao domínio de negócio.

• Domínio de aplicação – são classes que farão as classes dos outros domínios

se interagirem para que o sistema funcione.



4.4.2.1 Classes do SGM

No intuito  de criar  um sistema independente da plataforma e interface

gráfica, as classes do sistema estão agrupadas em um pacote representando o do-

mínio de negócio, conforme descrito antes. A Figura 2 ilustra o diagrama de classes

do sistema proposto na linguagem UML (Unified Modeling Language).



Figura 2: Diagrama de classes do domínio de negócio do sistema proposto.



Descrição das classes:

• Usuario - é responsável por adicionar, listar, salvar e concluir as solicitações,

e também rejeitar  o atendimento delas por uma ordem de manutenção. A

classe também fornece uma lista de locais de instalação e equipamentos.

• Executante – é uma especialização da classe Usuário, ou seja, além de her-

dar os comportamentos da classe Usuário, também lista, fornece e conclui as

tarefas criadas em ordens de manutenção.

• Planejador – é uma especialização da classe Executante. A classe Planejador

é responsável por adicionar, salvar, listar e fornecer ordens e planos de ma-

nutenção. Com ela, também é possível rejeitar as solicitações descrevendo o

motivo da rejeição e concluir as ordens de manutenção executadas.

• Administrador – responsável por adicionar, remover, alterar e listar usuários,

equipamento ou sistema, localizações de equipamentos ou sistema, ordens e

solicitações de manutenção.

• DocumentoMnt – é uma classe abstrata, ou seja, não pode ser instanciada na

execução do sistema. Ela serve de “esqueleto” para as classes especialistas

Solicitacao, OrdemMnt e PlanoMnt que herdarão suas operações.

• Solicitacao – modela uma solicitação de manutenção.

• OrdemMnt – modela uma ordem de manutenção. Também é responsável por

incluir ou remover tarefas associadas a ordem e alterar o status da solicitação

de manutenção também associada a ordem de manutenção.

• PlanoMnt – modela o plano de manutenção de um determinado equipamento.

Ela gera a ordem automaticamente em um período predefinido pelo planeja-

dor. Ela também adiciona e remove tarefas associadas.

• Tarefa – modela uma tarefa da ordem de manutenção.

• LocalEquip – uma classe abstrata que serve de esqueleto para as classes Lo-

calizacao e Equipamento. A Figura 3 ilustra um exemplo de uma hierarquia de

locais  de instalação e equipamentos no sistema.

• Localizacao – modela a localização de equipamentos ou sistemas.

• Equipamento – modela um equipamento ou sistema. Ela calcula a disponibili-

dade e a confiabilidade do equipamento.



4.4.3  Diagramas De Sequência

Um diagrama de sequências é um diagrama do padrão UML que repre-

senta de forma dinâmica as mensagens trocadas entre os objetos criados para a re-

alização de uma determinada função ao longo do tempo [14]. 

Nesta seção, serão apresentados os diagramas de sequência dos princi-

pais casos de uso.

Local 1

Local 1.1 Local 1.2
Equip 1.3

Equip 1.1.1 Equip 1.1.2 Equip 1.1.n... Equip 1.3.1

Figura 3: Exemplo de hierarquia de localizações e equipamentos.



4.4.3.1 Logar no Sistema

Figura 4: Diagrama de sequência para o caso de uso Logar no Sistema (Subseção 4.4.1.2.1).

germnt : Sistema

login : WinLogin

user : Usuario

logar no sistema

insere id e senha

clica em "Entrar"

show_user_menu(sessao)

"Usuário ou senha incorreta."
dlg : Dialog

loop [sessao==null]

[sessao==null]

alt

get_sessao(id,senha)



4.4.3.2 Nova Solicitação

usr : Usuario

sis : Sistema

win : WinSolicitacoes
clica em "Solicitações"

clica em "Nova solicitação"
frm : FormSolicit

preenche os dados

em equipamento, clica em "Buscar"

clica em "Salvar"

usr : Usuario

 : WinEquipSelect

get_equipamento()

seleciona o equipamento

sol : Solicitacao

on_salvar_solicit(dados)

create(dados)

addSolicitacao(sol)

Figura 5: Diagrama de sequência para o caso de uso "Nova Solicitação".



4.4.3.3 Atender Solicitação

 : Planejador

wusr : WinUser

wsols : WinSolicitacoes

wsol : WinSolicitacao

wom : WinOrdem

dtar : DlgTarefa

plan : Planejador

om : OrdemMnt

"Solicitações"

"Abrir seleção"

"Atender"

"Insere os dados da ordem"

"Adicionar Tarefa"

"Preenche os dados da tarefa"

show()

"Adicionar"

"Salvar"

salvarOrdem(om)

Figura 6: Diagrama de sequência "Atender Solicitação".



5. MODELAGEM DO BANCO DE DADOS

A modelagem na linguagem UML do banco de dados do sistema está ilus-

trado na Figura 7.



Figura 7: Modelagem do banco de dados do sistema.



6. PRESSUPOSTOS E FERRAMENTAS UTILIZADAS

Neste breve capítulo, serão abordadas as ferramentas utilizadas na mo-

delagem do sistema.

6.1 FERRAMENTA DE MODELAGEM

A ferramenta utilizada para fazer os diagrama de casos de uso, diagrama

de classes e os diagramas de sequência foram o software Dia [2] e o Umbrello [1].

A modelagem do banco de dados foi feita pelo MySQL Workbench [3].

6.2 LINGUAGENS

As linguagens utilizadas para a codificação foram o PHP e o HTML5. 

A linguagem PHP é amplamente utilizada em servidores HTTP de licença

livre como o APACHE [16]. Outro motivo para a escolha desta linguagem está no

fato de que ela traz bibliotecas especializadas para consultas de banco de dados,

em especial o MySQL que será abordado na seção seguinte.

A linguagem de marcação no padrão HTML5 é a linguagem que domina a

internet hoje, por isso a sua escolha.



6.3 BANCO DE DADOS

A base de dados do sistema será gerenciada pelo SGBD MySQL. Como

dito na sessão anterior, um dos motivos da escolha do MySQL foi a  iteração com a

linguagem PHP. Além disso, o MySQL é um  software livre na edição  Community

Server, facilitando a elaboração deste trabalho.



7. APRESENTAÇÃO DO SISTEMA FINAL

Os testes iniciais do sistema foram feitos utilizando somente a interface

gráfica com o usuário escrita em HTML5 com nenhuma iteração com o backend do

sistema.

Para começar a utilizar o sistema, o usuário deverá iniciar uma sessão.

Para o início da sessão, o sistema apresenta ao usuário a tela de login ilustrada na

Figura 8.

Após o início da sessão, o sistema apresenta a janela principal do usuário

conforme seus níveis de permissão (usuário comum, executante, planejador ou ad-

ministrador). A Figura 9 ilustra o menu de um usuário administrador do sistema.

Figura 8: Janela de login no sistema.

Usuário(ID)

Iniciar sessão

Senha

Iniciar



Para gerar uma solicitação, o usuário clica no botão “Solicitações” para

abrir a lista de solicitações criadas no SGM. Na janela aberta, ilustrada na Figura 10,

o usuário clica no botão “Nova solicitação” para que a janela ilustrada na Figura 11

seja apresentada.

Figura 9: Menu do usuário(Administrador).



Para associar o equipamento ou sistema à solicitação, o usuário clica no

botão “Buscar” na área “Equipamento/Sistema”. Ao clicar, será aberta uma janela de

navegação, conforme mostrado na Figura 12, na qual o usuário poderá selecionar o

equipamento ou sistema desejado. Os ícones com três engrenagens simbolizam os

locais de instalação. Os ícones com uma só engrenagem representam os equipa-

mentos e/ou sistemas.

Terminado o preenchimento, o usuário clica em “Salvar” para que o siste-

ma grave a solicitação na base de dados. Ao gravar a solicitação com êxito, o dialo-

go da Figura 13 será apresentado.

Figura 10: Exemplo de janela contendo a lista de solicitações geradas no sistema.



Figura 11: Janela com formulário para preenchimento de uma nova solicitação de manutenção.



Figura 12: Browser de seleção de equipamento e/ou sistema ou local de instalação.

Figura 13: Diálogo mostrando que a solicitação foi gravada no sistema.



Para atender a uma solicitação, o planejador clica em “Solicitações” no

menu principal para abrir a janela contendo a lista de solicitações geradas no siste-

ma (Figura 10). O planejador seleciona uma das solicitações ou insere no campo

“Número”,  o  número  da  solicitação  que  ele  quer  dar  atendimento.  Ao  clicar  em

“Abrir”, uma janela como a da  Figura 14 será apresentada. O planejador clica em

“Atender” para que uma janela contendo o formulário da nova ordem seja preenchi-

do (Figura 15). Após preencher o formulário e inserir as tarefas, o planejador clica

em “Salvar” e um diálogo contendo o número da ordem gravada no banco de dados

será apresentado (Figura 16).

Figura 14: Exemplo de solicitação gerada no sistema.



Figura 15: Formulário de ordem de manutenção.

Figura 16: Diálogo confirmando a gravação da ordem na base de dados.



8. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

Este trabalho apresentou a modelagem e desenvolvimento do Sistema

de Gerenciamento de Manutenção de Equipamentos. Sistemas mais complexos e

com o mesmo propósito podem ser encontrados no mercado. O sistema proposto

busca a simplicidade, mantendo as funcionalidades mais importantes.

O sistema proposto ainda está em fase de desenvolvimento. Futuramente

serão implementadas as classes de interface com o usuário e com o banco de da-

dos. As janelas apresentadas no Capítulo 7 - APRESENTAÇÃO DO SISTEMA FI-

NAL - ainda são protótipos escritos em HTML5. Num trabalho futuro, serão apresen-

tadas as outras janelas e classes de interface e um protótipo do sistema em funcio-

namento.
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