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RESUMO 

BRASSANINI, Alessandro João. Solução utilizando dispositivo móvel para apoio do 
gerenciamento de pneus. Itajaí, 2007. 190 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 
Ciência da Computação)–Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar, Universidade do 
Vale do Itajaí, Itajaí, 2007.  
 
 
As empresas de transporte rodoviário, em geral, estão cada vez mais, investindo em sistemas de 
informação e automação. O objetivo dessas empresas é reduzir custos, agilizar processos internos e 
atender melhor seus clientes. Um dos produtos com maior custo numa frota de veículos é o pneu, 
sendo o primeiro item de maior custo, o combustível. É interesse das transportadoras controlar os 
pneus da sua frota, principalmente empresas onde os veículos realizam viagens longas. Na grande 
maioria das transportadoras pesquisadas, o controle desses pneus é feito através de sistemas de 
informação, tendo alguns casos em que são usadas até mesmo, planilhas eletrônicas. Um dos 
grandes problemas encontrados nesses controles é disponibilizar as informações no momento que 
ela é produzida. Exemplo prático é a conferência dos pneus na chegada do veículo ao setor de 
pneumáticos, pois é necessária a impressão da posição atual dos pneus do veículo, para que seja 
feita a conferência. Caso haja alteração, o usuário precisa anotar essa informação no papel, para 
que, em outro momento, seja feita a atualização no seu meio eletrônico. Esse processo ocasiona 
uma série de problemas, como erros, quebra do fluxo do processo e falta de consistência da 
informação. Nesta sistemática de trabalho, o usuário sempre precisa do acesso de um computador 
desktop, além de uma impressora para impressão das posições dos pneus no veículo. Desta forma, 
foi desenvolvido um software, composto por dois módulos: sistema utilizando um dispositivo 
móvel, com objetivo de obter a informação em tempo real, sem a necessidade de impressão de 
relatórios com posições. Outro módulo é uma interface Web, para que usuários possam extrair 
relatórios do sistema. Para este projeto, foi fundamentada as características principais do produto 
pneu, funcionamento do setor de pneumáticos, sistema de informações, computação móvel, 
tecnologia de desenvolvimento. NET e tecnologias sem fio. Para a implementação, foi escolhida a 
ferramenta de desenvolvimento .NET que é justificada no desenvolvimento do projeto. Para a 
modelagem foi usada a UML (Unified Modeling Language) com auxílio da ferramenta Enterprise 
Architect, sendo construídos os diagramas de caso de uso, de classe, de atividades, de estados e de 
implantação, além das telas e do DER (Diagrama Entidade-Relacionamento). Enfim, esta solução 
visa agregar mais sincronia nas informações no setor de pneumáticos. 
 
 
Palavras-chave: Computação móvel. Gerenciamento de Pneus. Sistema de informação. 
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ABSTRACT 

Road transport companies, in general, are increasingly investing in information systems and 

automation. The goal of these companies is to reduce costs, to turn agile internal processes and to 

serve better their customers. One of the products with more expensive costs in a fleet of vehicles is 

the tire, and the first item of the most expensive cost is fuel. The interest of all road transport 

companies is to control the tires of their fleet, mostly companies where the vehicles perform long 

journeys. In the vast majority of surveyed companies, the control of these tires is done through 

information systems, and some cases are even used electronic spreadsheets. One of the major 

problems found in these controls is to provide the information at the moment that it is occuring. 

Practical example is the conference of tires at arrival  of the vehicle to the sector of the tires, 

because it is necessary the printing of the current position of the tires of the vehicle in order to be 

done the conference. If there are changes, the user must insert information in the paper to be done 

in other time in its updated electronically. This process causes a series of problems such as errors, 

breaking of process flow and lack of information consistency. In this systematic work the user 

always needs of accessing of a desktop computer and a printer, for printing of positions of the tires 

on the vehicle. Thus it is proposed the development of a software that consists in two modules: 

system using a mobile device with the goal of obtaining information in real time without the need of 

the reports printing with positions. Other module is a Web interface so that users can extract 

reports from the system. The main features of the tire product, operating in the sector of tires, 

information system and mobile computing, technology for development. NET and wireless 

technologies were substantiated for this project. It was chosen the tool of development. NET that 

was justified in the development of the project for the implementation. UML (Unified Modeling 

Language) with the aid of Enterprise Architect tool, being built the diagrams of the use case, level, 

activities and implementation, in addition the prototypes of screens and the DER (Entity - 

Relationship Diagram) will be used for modeling. Finally this solution aims to add more sync in the 

information in the tire sector. 

 

Keywords: Mobile Computer. Tires Management. Information System. 
 



 
 

 
 

1  INTRODUÇÃO 

As empresas de transporte rodoviário procuram buscar cada vez mais as tecnologias 

oferecidas para área de logística. Por causa do aumento das exportações e importações, serviços de 

transportes rodoviários fizeram-se cada vez mais necessários. Novas empresas de transportes 

surgiram para atender essa nova demanda. Transportadores que já atuam nas atividades de 

transportes, estão fazendo novos investimentos para atender essa clientela. Um dos eventos desse 

aumento na movimentação de cargas é a implantação do novo Porto, chamado Portonave S/A, 

situada na cidade de Navegantes do estado de Santa Catarina.  

O aumento na movimentação no número de cargas vem trazendo também, o acréscimo no 

número de transportadores e investimentos no setor rodoviário. A Italog Transportes Ltda, que atua 

no setor, comprova através dos investimentos realizados no ano de 2007, através da aquisição de 

novos veículos e sistemas de informações para melhor gerenciamento. Segunda Revista portuária 

(2006), as importações catarinenses cresceram mais que o dobro da média nacional em 2006. Essas 

estatísticas nos projetam mais necessidade de transportes. 

Nesse contexto, é fundamental que transportadores tenham sistemas de informações (SI) a 

fim de controlar seus veículos. Um dos itens de maior importância nos veículos rodoviários é o 

pneu. Este produto tem custo elevado. É um produto visado por roubo, e tem um desgaste muito 

grande. 

Um pneu pode ter seu tempo de vida útil normal, como pode estourar na sua primeira 

viagem, isso é um fato. Esse fato confirma-se através da entrevista com a empresa Dalçóquio 

Transportes Ltda e Italog Transporte Ltda. Desta forma, este projeto visa criar uma solução para 

gerenciamento de pneus, utilizando como principal ferramenta, um dispositivo móvel para 

automatizar as tarefas, além de uma interface Web para alguns cadastros e emissão de relatórios. 

 Ainda deve-se ressaltar que, o dispositivo móvel, só se popularizou devido ao crescimento 

das tecnologias sem fio, principalmente na área de telefones móveis (CRISPIM JUNIOR, 2006). 

O projeto Justifica-se, devido ao grande crescimento de vendas de veículos pesados no 

mercado nacional a exemplo da montadora Mercedes-Benz, que no mês de maio atingiu o recorde 

de 1.010 unidades vendidas no Brasil. No acumulado de janeiro a maio, as vendas ultrapassaram as 

4.300 unidades, com crescimento de 52% sobre o mesmo período do ano de 2007 (EXAME, 2008). 

 Isso sem contar outros fabricantes de veículos pesados. Quanto mais veículo vendido mais 

controle os compradores irão precisar. Este projeto vai acelerar os processos internos, no que diz 

respeito ao gerenciamento de pneus. Como delimitação, o projeto não se aplica somente a um tipo 
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de transportador específico, mas sim, a todos que precisam manter a rastreabilidade e controle em 

tempo real dos pneus dos veículos. 

Essas constatações foram registradas através de visitas e entrevista, não somente a Italog 

Transportes Ltda, mas também outras transportadoras de grande porte, como a Dalçóquio 

Transportes Ltda, que utilizam pranchetas para fazer o cadastro de pneus e efetuarem a conferência 

dos pneus nos veículos. Isso ocasiona vários transtornos, pois tudo que é colocado em papel. Além 

de precisar ser atualizado no sistema computacional para que na próxima conferência as 

informações estejam atualizadas. Também são quebradas regras de negócio, através deste processo 

atual de trabalho e tempo de trabalho. 

Com esta solução proposta, utilizando o dispositivo móvel como principal ferramenta de 

trabalho o usuário poderá cadastrar pneus, fazer a conferência dos pneus dos veículos sem que 

primeiro tenha que emitir um relatório, em papel impresso, para depois fazer a conferência, 

cadastrar no papel os pneus, para em seguida fazer a entrada de dados num sistema de informação. 

Assim, fundamenta-se que o processo será mais rápido e consideravelmente menos sujeito a erros 

em relação à situação atual. Todo esse processo entra no conceito de sistema de informação. 

Laudon e Laudon (2005) descrevem sistema de informação como: 

 

Um sistema de informação pode ser definido tecnicamente como um conjunto de 
componentes inter-relacionados que coleta (ou recupera) , processa, armazena e distribui 
informações destinadas a apoiar a tomada de decisões, a coordenação e o controle de uma 
organização. Além de dar suporte à tomada de decisões, à coordenação e ao controle, esses 
sistemas também auxiliam os gerentes e trabalhadores a analisar problemas, visualizar 
assuntos complexos e criar novos produtos 
 

O custo do dispositivo móvel vem diminuindo, e seu potencial computacional vem 

aumentando. Segundo Condé (2005 apud INFO EXAME, 2007), presidente da empresa Spring 

Wireless, a maior desenvolvedora de aplicações corporativas para dispositivos móveis no Brasil, as 

desenvolvedores de software para dispositivos móveis gastam muito tempo otimizando os 

aplicativos para que tenham um bom desempenho. 

Lee, Schneider e Schell (2005) descrevem mobilidade no contexto da computação móvel: 

No contexto da computação móvel, mobilidade se refere ao uso pelas pessoas de 
dispositivos móveis portáteis funcionalmente poderosos que ofereçam a capacidade de 
realizar facilmente um conjunto de funções de aplicação, sendo também capazes de 
conectar-se, obter dados e fornecê-los a outros usuários, aplicações e sistemas. 
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A solução proposta tem uma interface Web, onde o usuário vai efetuar o cadastro de alguns 

atributos do pneu, e extrair relatórios. Este recurso, com a utilização de uma interface Web, visa 

facilitar uma deficiência do dispositivo móvel, na emissão de relatórios. Pois segundo Lee, 

Schneider e Schell (2005), “um dispositivo móvel deve ser utilizável por tipos de pessoas diferentes 

em diversos ambientes. A usabilidade de um dispositivo depende de vários fatores, incluindo o 

usuário, o ambiente e as características do dispositivo” (ver Figura 1). 

 

              Figura 1. Fator de usabilidade. 

             Fonte: Adaptado Lee, Schneider e Schell (2005). 

A solução foi desenvolvida na linguagem de programação Visual C# .NET com o 

Framework 2.0, sendo que o dispositivo móvel tem com o objetivo, fazer a consulta em um 

banco de dados Oracle na versão 10g Express Edition. Assim, adotou-se a linguagem de 

programação Visual C#, pois a empresa onde foram feitos os testes com o sistema, possui o 

sistema operacional (SO) Windows 2003 Server versão Standard Edition em seus servidores, 

facilitando assim, a integração com possível desenvolvimento de Web Services1, além de 

permitir os clientes de acessarem as páginas em ASP (acesso as interfaces Web). 

 A linguagem de programação Visual C# foi desenvolvida recentemente e contém uma 

série de inovações que vem crescendo bastante (CAMARA, 2005). 

 De acordo com Microsoft (2007), o Framework .NET permite o desenvolvimento 

independente de linguagem, plataforma e dispositivo. 

                                                
 
 
1 Web Services: São usados para disponibilizar serviços interativos na Web, podendo ser acessados por outras 
aplicações. Um exemplo prático é o correio que disponibiliza Web Services para que outros desenvolvedores possam 
desenvolver sistemas afim de consultar o CEP. 
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Para Camara (2005, p.3), o Visual C#, “juntamente ao .NET Framework, compõe uma 

nova ferramenta extremamente robusta e fácil de utilizar, com perfeito suporte a todas as novas 

ondas que rondam o mundo da informática e da tecnologia.” 

Conforme Turtschi et al. (2004), define a linguagem C# como: 

C# é definida como uma linguagem de programação orientada a objetos, simples, moderna 
e com tipificação segura, derivada do C e C++. Desenvolvida por Anders Hejlsberg da 
Microsoft , especialmente para plataforma .NET, o C# deriva seus recursos de diversas 
linguagens como C, C++ e Java. Especialmente escrita para oferecer a simplicidade do 
Visual Basic e o poder do C++ como uma linguagem orientada a objetos , o C# facilita aos 
desenvolvedores criar, depurar e distribuir aplicações corporativas. 

Desta forma justifica-se este projeto, pois envolve o desenvolvimento de um sistema 

computacional utilizando uma interface Web e um dispositivo móvel para seu apoio. Ainda, 

utilizando tecnologias novas que vem evoluindo, além de resolver um problema no 

gerenciamento de pneus nas transportadoras, trazendo benefício e agilidade nos processos 

internos. Nesse projeto, contemplam-se algumas disciplinas realizadas em Ciências da 

Computação como: Sistemas Distribuídos, APS, Sistemas de Informação, Banco de Dados e 

Programação.  

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO 

1.1.1  Formulação do Problema 

 

Há duas formas clássicas para o gerenciamento de pneus numa frota. Numa forma, o 

processo de controle de pneus é realizado de maneira manual, utilizando planilhas e editores de 

texto, o que gera dados não confiáveis e dificulta a geração de relatórios gerenciais e 

operacionais (ver modelo manual na seção de anexos está na última página). Por exemplo, um 

gerente de frota precisa saber quais pneus estão contidos em determinado veículo. Precisa saber 

a profundidade da borracha (chamada de sulco), dos pneus contidos nesse veículo. Nesta 

situação, a forma de gerenciar se mostra ineficaz. A Figura 2 ilustra esta forma de 

gerenciamento. 
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Figura 2. Primeira forma de gerenciamento de pneus de forma manual 

 

Na outra forma, é utilizado um sistema de informação para controle de pneus, porém 

ainda são usados prancheta e papel (ver na última página, modelo de mapeamento dos pneus de 

um veículo na seção de anexos). Nesse caso, os dados são passados para o sistema de controle 

de pneus por um determinado usuário responsável, pela conferência dos pneus ou rodízios. Essa 

informação é atualizada no sistema de informação, para que na próxima conferência, esteja 

atualizada. O veículo chega à transportadora e novamente é executada uma nova checagem dos 

pneus, a fim de registrar as informações ocorridas. 

Dependendo do fluxo de veículos e se tratando de um processo manual, podem ocorrer 

erros de digitação na hora de transferir esses dados para o sistema de informação. É um fato que 

ocorre na transportadora Italog Transportes e Dalçólquio Transportes. Uma vez errado, acaba 

causando uma série de transtornos nas próximas conferências e registro de informações 

pertencente ao pneu. A Figura 3 ilustra esta forma de gerenciamento. 
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Figura 3. Segunda forma de gerenciamento de pneus, utilizando software específico 

 

De acordo com Celso Oliveira Nolas (informação verbal)2, gerente de frota da empresa 

Italog Transportes Ltda, muitos transportadores não aproveitam de forma total as 

funcionalidades do  sistema de informação. Mas, futuramente, isso tende a mudar, pois o 

mercado de transporte é competitivo, sendo necessário reduzir custos e aumentar a velocidade 

na conclusão dos processos. 

1.1.2  Solução Proposta 
 

Para solução proposta esse projeto ocupou-se no desenvolvido de um software que 

permite o gerenciamento dos pneus através da composição de um módulo móvel e um módulo 

Web. Sendo que o foco do projeto é o módulo móvel. O módulo móvel permite a conferência 

                                                
 
 
2 Informação fornecida pelo gerente de frota da empresa Italog Transportes Ltda, em 07 de agosto de 2007. 
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dos pneus nos veículos além do cadastro do pneu através de um dispositivo móvel modelo Hp 

iPaq 110 Classic Handheld. Já o módulo Web, é uma interface responsável pelo cadastro dos 

atributos do pneu e emissão de relatórios operacionais. O dispositivo móvel, acessa via rede 

wireless e em tempo real, o banco de dados Oracle Express XE 10g, armazenado no servidor 

com SO Microsoft Windows 2003 Server Standard Edition. Este banco de dados contém 

informações das posições dos pneus, além dos seus atributos. Esta situação esta ilustrada, 

conforme Figura 4. 

Neste servidor, também estão armazenadas as interfaces Web, que podem ser acessadas 

via internet de qualquer estação de trabalho. São essas interfaces onde usuários poderão extrair 

seus relatórios operacionais. 

Neste sentido, não está sendo somente retirado o papel no processo tradicional de 

trabalho. Está se dando confiabilidade e transferindo a inteligência para a solução em software. 

No processo manual, com papel impresso as inconsistências, só eram detectadas posteriormente. 

Exemplo: usuário coloca em papel que um determinado pneu do tipo liso está vinculado numa 

posição da tração. Na solução proposta, isso não vai acontecer, pois será corrigido na hora. O 

correto na tração para veículos pesados é o pneu do tipo borrachudo, e não tipo liso. 

Com o erro corrigido durante o processo, ganham-se confiabilidade nas informações e 

agilidade nos processos. 

 

 

        Figura 4. Funcionamento da solução móvel juntamente com o módulo Web.  
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1  Objetivo Geral 

Desenvolver uma solução para o gerenciamento de pneus utilizando uma interface Web para 

cadastro dos atributos do pneu e geração de relatórios operacionais, além disso, compõe-se da 

utilização de um dispositivo móvel para agilizar o processo de movimentação de pneus no setor de 

pneumáticos.  

1.2.2  Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos deste projeto de pesquisa são: 

• Descrever processos, métodos e sistemas de gestão de pneus nas empresas de transportes. 

• Analisar as ferramentas de desenvolvimento .NET. 

• Conhecer as tecnologias de dispositivos móveis existentes. 

• Definir os requisitos do sistema. 

• Realizar a modelagem do sistema. 

• Implementar o software no TCCII. 

• Realizar testes de funcionalidade e usabilidade dos softwares no TCCII. 

 

1.3 Metodologia 

Para atingir os objetivos específicos, serão necessárias três etapas distintas: (i) estudo dos 

conceitos envolvidos; (ii) análise e projeto; e (iii) documentação. 

Na etapa de estudo dos conceitos envolvidos, pesquisou-se tanto os conceitos logísticos, 

referente ao produto pneu e conceitos tecnológicos. Para os conceitos logísticos, estudaram-se o 

ambiente organizacional, onde o software será posto em prática. Além deste estudo, foram 

realizadas entrevistas com especialistas da área de pneus, além de pesquisas bibliográficas sobre 

sistemas de informação e suas características. O estudo dos conceitos tecnológicos envolve a 

computação móvel, cuja pesquisa foi realizada, através da leitura de livros, sites especializados da 

internet e a compreensão dos tipos de dispositivos móveis existentes. Também estudou-se as 

tecnologias de comunicação sem fio, do ambiente de desenvolvimento .NET e das arquiteturas de 

software para sistema móvel. Trabalhos relacionados foram citados no projeto. 
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Na etapa de analise e projeto foram realizadas o estudo do funcionamento do local de 

conferência e controle de pneus através de conversações com especialistas da área como a empresa 

Marangoni Recapadora de Pneus Ltda e a própria Italog Transportes Ltda. Assim, com essa 

compreensão, os requisitos funcionais e as regras de negócios, também foram estudados junto a 

especialistas, profissionais que trabalham com pneus. 

Na modelagem, através da Unified Modeling Language (UML), com o auxílio da ferramenta 

Enterprise Architect (EA) e Microsoft Visio, foram descrito a funcionamento do sistema, sendo 

construídos os casos de uso, o diagrama de classes e diagrama de implantação. Construído o 

diagrama de entidade-relacionamento além de uma breve descrição das tabelas. Os protótipos das 

telas foram desenvolvidos no Microsoft Visual Studio 2005. A etapa de documentação compreende 

o registro de todos os processos referentes às etapas: (i) leitura e levantamento de conceitos e (ii) 

análise e projeto, seguindo as normas exigidas pela Coordenação de TCC.  

1.4 Estrutura do trabalho 

Esse trabalho está estruturado em quatro capítulos: Introdução, Fundamentação Teórica, 

Desenvolvimento e Considerações Finais.  

O capítulo Introdução traça um panorama geral do projeto, além de apresentar o problema a 

ser resolvido e a solução proposta.  

O capítulo Fundamentação Teórica divide-se em ambiente organizacional, onde são 

apresentados conceitos relativos à área de negócio onde a aplicação será executada, sistema de 

informação, onde estudou-se conceitos relativos a sistemas e sua importância para uma organização, 

e computação móvel, onde abordou-se as tecnologias da computação móvel e os ambientes para 

desenvolvimento de software. 

O capítulo de Desenvolvimento divide-se em:  

Processos: Envolvem o setor de pneumáticos de uma transportadora.  

Levantamento de requisitos: Envolvem os requisitos funcionais e não funcionais, regras de 

negócio e restrições de implementação. 
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Modelagem do sistema: Envolvem os diagramas que representam a composição do sistema 

desenvolvido. Os diagramas desenvolvidos foram: caso de uso, classe, transição de estado e 

atividades. 

Funcionamento do sistema: Descreve as operações com o módulo Web e módulo móvel. 

Implementação: Descrevem como o sistema foi desenvolvido, técnicas utilizadas bem como 

os softwares utilizados para desenvolvimento. 

Testes e validação do sistema: Descreve os testes, realizados com usuários das interfaces 

Web e dispositivo móvel. 

O último capítulo, as considerações finais, mostra um panorama geral do trabalho até esse 

momento, colocando a visão do autor sobre as tecnologias e bibliografias pesquisadas.  

 

 



 
 

 
 

2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

O projeto visa o desenvolvimento de um sistema de informação para o gerenciamento de 

pneus. A solução tem como principal objetivo utilizar um dispositivo móvel, onde neste dispositivo 

o usuário poderá fazer a conferência dos pneus, até então, feita de maneira manual. Além disso, a 

solução é composta por uma interface Web, que pode ser acessada pela internet para consulta de 

relatórios operacionais. Neste capítulo abordam-se os principais assuntos como: ambiente 

organizacional, sistema de informação, computação móvel, dispositivos móveis, tecnologias de 

conexão sem fio, tecnologias de desenvolvimento utilizando .NET, além de algumas soluções 

similares. 

2.2 AMBIENTE ORGANIZACIONAL 

Nesta seção mostra-se o ambiente organizacional tais como: logística, descrição do local 

onde a solução será colocada em funcionamento, descrição das principais regras de negócio 

referentes aos pneus. 

Primeiramente, descreve-se sobre a logística na área de transportes, mostrando os conceitos, 

a importância e os investimentos que são feitos nesta área de transportes utilizando as tecnologias 

dos sistemas de informação. 

Em seguida apresenta-se o fluxo de trabalho do setor de pneumáticos, que é o local onde são 

feitas a conferência de pneus, rodízios e armazenagem dos pneus além de todo cadastro do pneu. 

Ainda, registra-se onde a solução para gerenciamento de pneus, com apoio do dispositivo móvel 

traz benefícios ao gerenciamento de pneus dentro da empresa.  

Por último ressalta-se um estudo sobre os conceitos da área de pneus, sua importância para 

os transportadores, suas características e as regras de negócio, além de mostrar os tipos de veículos 

os quais estão interligados com os pneus.  

2.2.1 Logística 

A movimentação de produtos e a prestação serviços têm ser tornado cada vez mais comum 

nos dias de hoje. Toda essa movimentação traz junto uma série de outros trabalhos paralelos, desde 
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a compra de matéria prima, até a compra de sistemas de informação para seu controle. Várias 

empresas acabam se beneficiando, por causa desta movimentação, gerando empregos e deixando 

seu negócio mais rentável, movimentando assim toda cadeia logística. Um dos itens de maior 

importância dentro da logística é o transporte. 

Segundo Rodrigues (2004), “transporte é o deslocamento de pessoas e pesos de um local 

para outro.” 

De acordo com Novaes (2004, p.35), logística pode ser definido da seguinte forma:  

Logística é o processo de planejar, implementar e controlar de maneira eficiente o fluxo e a 
armazenagem de produtos, bem como os serviços e informações associados, cobrindo 
desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o objetivo de atender aos requisitos 
do consumidor. 

Dentro deste conceito, conforme Novaes (2004) coloca, para que se tenha toda logística, é 

necessário o fluxo, onde várias entidades podem estar envolvidas. Pode-se citar o caso da empresa 

Italog Transportes Ltda, que efetua serviço de transporte rodoviário para seus clientes. Neste 

exemplo, para que haja o transporte, são necessárias várias entidades envolvidas como, por 

exemplo: despachantes, armadores, exportadores, portos, armazéns etc. Para realizar esse 

atendimento, há um determinado cliente ofertando um transporte, e o transportador disponibilizando 

o serviço de transporte, através dos seus veículos. Esses veículos são compostos de uma série de 

detalhes, para seu bom funcionamento, possibilitando a prestação de um bom serviço. Um desses 

detalhes é muito importante, o pneu. Além é claro de outros itens como mecânica e fator humano. 

Um dos problemas da logística é controlar a produção e a demanda, de modo que os 

consumidores tenham produtos e serviços conforme sua necessidade a qualquer momento 

(BALLOU,1993). 

De acordo com Ballou (1993), a logística é composta por três atividades primárias básicas 

como: transportes, manutenção de estoques e processamentos de pedidos. Sendo que a atividade 

logística de transporte é considerada a mais importante para as empresas, pois é através desta 

atividade que são movimentadas matérias primas e produtos acabados. O transporte absorve em 

média de um a dois terços do custo logístico. 

Para Rodrigues (2004, p. 20), “na maior parte das indústrias, a atividade transporte 

representa um dos elementos mais importantes na composição do custo logístico.”  
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Segue abaixo á Tabela 1 mostrando a porcentagem de transporte de cargas no mundo, 

através do meio rodoviário. 

Tabela 1. O Transporte de cargas no mundo em porcentagem 

Países Rodoviário 
Brasil 54 
França 28 
Estados Unidos 25 
Alemanha 18 
Canadá 13 
Rússia 04 

Fonte: Adaptado de Rodrigues (2004). 

Por este projeto se tratar do desenvolvimento de uma solução para o gerenciamento de pneus 

dotado de um dispositivo móvel para auxiliar, faz necessário o conhecimento dos principais tipos de 

equipamentos rodoviários. 

Para Rodrigues (2004), oficialmente os veículos utilizados no transporte rodoviário são 

classificados por sua capacidade de carga, quantidade e distância entre eixos. Vamos classificar as 

finalidades que se destinam cada veículo: 

• Caminhão plataforma: Transporte de containeres e cargas de grande volume ou peso 

unitário.  

• Caminhão baú: Sua carroceria possui uma estrutura semelhante a dos contêineres, que 

protegem das intempéries toda a carga transportada.  

• Caminhão tremonha ou com caçamba: Transporte de cargas a granel, descarregado por 

gravidade. 

• Caminhão aberto: Transporte de mercadorias não perecíveis e pequenos volumes. Em caso 

de chuva são cobertos com encerados. 

• Caminhão refrigerado: Transporte de gêneros perecíveis. Semelhante ao caminhão baú. 

Possui mecanismos próprios para a refrigeração e manutenção da temperatura no 

compartimento de cargas. 

• Caminhão tanque: Sua carroceria é um reservatório dividido em tanques, destinados ao 

transporte de derivados de petróleo líquidos a granel. 
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• Caminhão graneleiro ou silo: Possui carroceria adequada para o transporte de granéis 

sólidos. Descarrega por gravidade, através de portinholas que se abrem. 

• Semi-reboques: Carrocerias, de diversos tipos e tamanhos, sem propulsão própria, para 

acoplamento a caminhões-trator ou cavalos-mecânicos, formando os conjuntos articulados, 

conhecidos como carretas. Esse tipo de equipamento é muito versátil, uma vez que podem 

ser desengatados e deixados em um terminal de carga, liberando o cavalo mecânico para em 

outros serviços de transporte.  

Cada tipo de veículo descrito acima tem uma disposição de pneus, número de eixos e 

quantidade de rodas. São poucos os tipos de veículos existentes no que diz respeito a transporte 

rodoviário. 

2.2.2 Setor de Pneumáticos 

O setor de pneumático segundo (informação verbal)3 dos Srs. Celso Oliveira Nolas e 

Demésio Dolazio Baixo, ambos gerentes de frotas, é o local físico onde são efetuadas as seguintes 

atividades: 

A conferência dos pneus nos veículos que chegam à empresa após viagem: Qualquer veículo 

que chegar à empresa é necessário que seja feita sua conferência, a fim de verificar se todos os 

pneus correspondem a sua posição. 

Registro da marca de fogo: Ao receber uma remessa de pneus novos é necessário primeiramente 

marcar esses pneus com uma numeração de fogo. Essa numeração consiste em um número qualquer 

seguindo do nome da empresa. Este procedimento tem objetivo de fazer o controle dos pneus nos 

veículos assim como sua rastreabilidade no sistema de informação. Além do número de fogo o pneu 

vem com um número de série. 

Registro de avarias dos pneus: Verificar se os pneus sofreram alguma avaria, como por exemplo: 

corte lateral, furo, etc. 

                                                
 
 
3 Informação fornecida pelo Gerente de frota da empresa Italog Transportes Ltda e DalçóquioTransportes Ltda do dia 
11 de outubro de 2007. 
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Rodízios de pneus: Verificar se há necessidade de efetuar algum rodízio ou se já foi efetuado 

precisa-se atualizar a posição correta no sistema de informação. 

Estocagem de pneus novos e recapados, além dos pneus sucateados para posterior coleta: 

Registrar a quantidade de pneus novos, recapados e sucateados no estoque. Esses pneus são 

utilizados para posterior reposição nos veículos da frota em caso de necessidade. 

Recebimento de pneus novos e recapados após a compra: Efetuar a conferência desses pneus a 

fim de validar informações do produto pneu. 

A Figura 5 representa as atividades tradicionais do setor de pneumático de uma 

transportadora. 

 

Figura 5. Atividades exercidas no setor de pneumáticos. 

Fonte: Adaptado através de informação verbal dos gerentes de frota. 
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Em cada atividade exercida pelo usuário responsável é necessário estar com papel e caneta 

para que sejam executadas as atividades da Figura 3. Essas atividades estão sujeitas a erros e o 

usuário precisa estar em constante atualização. Na solução proposta o setor de pneumáticos teria 

uma nova sistemática de trabalho conforme Figura 6. 

 

Figura 6. Atividades exercidas no setor de pneumáticos através de um dispositivo móvel 

Fonte: Adaptado através de informação verbal dos gerentes de frota. 

2.2.3 Pneus 

O pneu é componente imprescindível ao funcionamento dos veículos, passou por muitas 

etapas desde sua origem, no século XIX, até atingir a tecnologia atual. Fatos engraçados à época 

levaram empresários à falência, como a borracha que não passava de uma goma “grudenta” para 
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impermeabilizar tecidos ou o risco que a borracha tinha de dissolver quando fazia calor, marcando 

algumas fases da evolução dos pneus. 

Para mudar esse cenário, muitos experimentos iniciados pelo americano Charles Goodyear, 

por volta de 1830, confirmaram acidentalmente que a borracha cozida a altas temperaturas com 

enxofre, mantinha suas condições de elasticidade no frio ou no calor. Estava descoberto o processo 

de vulcanização da borracha que, além de dar forma ao pneu, aumentou a segurança nas freadas e 

diminuiu as trepidações nos carros. Em 1845, os irmãos Michelin foram os primeiros a patentear o 

pneu para automóvel. As etapas iniciais de desenvolvimento dos pneus ainda passaram pelo feito do 

inglês Robert Thompson que, em 1847, colocou uma câmara cheia de ar dentro dos pneus de 

borracha maciça. A partir de 1888, com a utilização do pneu em larga escala, as fábricas passaram a 

investir mais em sua segurança (ANIP, 2007). 

É natural que as pessoas ou empresários, na compra de veículos, estejam mais preocupados 

com itens como modelo, cor, potência, consumo e outros detalhes. Mas as pessoas ou empreários 

acabam nunca escolhendo o pneu que equipa o seu veículo.  

Talvez, porque não se imaginam a importância deste item, sendo que a segurança do 

condutor e pessoas em volta, depende deste produto, enfatiza o site da GOODYEAR (2007) 

fabricante de pneus. 

Existem várias modalidades de pneus, como por exemplo: pneus para automóveis, 

camionetas, aviões, agrícola, fora da estrada, caminhões e ônibus. Neste projeto como se destina a 

transportes rodoviários estará delimitado sobre o gerenciamento de pneus em caminhões e ônibus. 

Até porque, são os mais utilizados no contexto geral, tem termos de desgastes da borracha, além das 

vulnerabilidades no quesito furto. 

O pneu é considerado o segundo item de maior custo para uma frota de acordo com Avipal 

Borrachas S/A, fabricante de borrachas ou mais precisamente banda de rodagem.  

De acordo com a Vivan (2004), “o item pneu, juntamente com os combustíveis, esta entre os 

de maior peso na composição dos custos de uma empresa do setor de transportes.” 

Segundo o site da Bridgestone (2007), que é um fabricante de pneus:  

Projetistas e engenheiros de montadoras costumam afirmar que o segundo componente 
mais sofisticado de um veículo é o pneu, ficando atrás apenas do motor. Para se ter uma 
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idéia, o pneu é produzido com base em uma série de requisitos, entre os quais a carga 
máxima a que será submetido, que varia de acordo com o tamanho, modelo e desempenho 
de cada veículo. Baseada nestes atributos e em função das características do veículo, a 
montadora determina a pressão mais adequada para o pneu. 

Com relação aos componentes que colaboram para que o veículo não perda a aderência, o 

pneu é o componente principal de acordo com o site oficial do fabricante de pneu Pirelli (PIRELLI, 

2007). 

Por este motivo, há interesse de transportadores por um gerenciamento eficaz e que agilize 

seu trabalho de conferência e controle. Para empresa Italog Transportes Ltda, que atua no transporte 

rodoviário, o pneu também é considerado o segundo item com maior custo da frota de veículos. O 

motivo é seu valor alto, e dependendo da sua movimentação numa determinada viagem, esse 

produto pode ser danificado, podendo até ficar inutilizado ou sucateado como é chamado. 

Problemas com pneus, podem ocorrer tanto da primeira viagem como no final da sua vida útil.  

 De todos os itens de um veículo, o pneu é a única ligação com o solo, por isso é um item tão 

importante como freios ressalta Vivan (2004). Através dessas afirmações julga-se a importância 

deste projeto para desenvolvimento de software tendo um dispositivo móvel para seu apoio. 

De acordo com o INMETRO (2000, p. 05), define se pneu como: 

O mesmo que pneumático, componente do sistema de rodagem constituído de elastômero, 
produtos têxteis, aço e outros materiais que quando montado numa roda de veículo e 
contendo fluido(s) sob pressão, transmite tração dada sua aderência ao solo, sustenta 
elasticamente a carga do veículo e resiste à pressão provocada pela reação do solo. 

 De todos os itens de um veículo, o pneu é a única ligação com o solo, por isso é um item tão 

importante como freios. O pneu é um produto tão importante, que possui normas ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas), dentre essas normas podemos citar: 

• EB – 1721 (ago/89) Limitação da transferência de calor do tambor de freio para o pneu. 

• NBR 6087 (jul/85) Segurança em pneus novos de automóveis, camionetas de uso misto, 

microônibus, caminhões, ônibus e seus rebocados. 

• NBR 6089 (jul/85) Segurança em pneus novos de camionetas, microônibus, caminhões, 

ônibus e seus rebocados. Substituída pela norma NBR NM225. 
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Além disso, segundo Vivan (2004), a norma especificada é que o pneu reformado deve ser 

testado como o pneu novo, de acordo com os ensaios de velocidade sob carga das normas relativas a 

pneus novos.  Também possui a ALAPA (Associação Latino Americana de Pneus e Aros). 

De acordo com INMETRO, Portaria Nº 5, de 14 de Janeiro de 2000, pode-se definir os 

principais conceitos que envolve o produto pneu. Esses conceitos abaixo são necessário para 

desenvolvimento do projeto. 

• Aro: Elemento anelar da roda sobre o qual se assentam os talões do pneu, proporcionando a 

montagem do pneu ou do conjunto pneu e câmara de ar. O aro pode ser constituído de uma 

parte ou de um conjunto de duas ou mais partes, no caso de possuir flange e assento cônico 

removível (aro base e anel ou anéis) 

• Banda de Rodagem: Parte do pneu que entra em contato com o solo, constituída de 

elastômeros especiais, com forma e desenho definidos. 

• Câmera de Ar: Componente do sistema de rodagem constituído de elastômero e outros 

materiais, de forma tubular em anel fechado e dotado de uma válvula que tem a função de 

conter, com a máxima impermeabilidade, o(s) fluído(s) sob pressão no seu interior quando 

montadas no pneu. 

• Carcaça: Estrutura resistente do pneu, constituída de uma ou mais camadas sobrepostas de 

lonas. 

• Desenho da Banda de Rodagem: Disposição geométrica, forma e dimensões das cavidades e 

saliências da banda de rodagem, em função da característica do tipo de aplicação do pneu. 

• Estrutura do Pneu: Indica a forma de construção e a disposição das lonas da carcaça do 

pneu, como por exemplo: estrutura diagonal e estrutura radial. 

• Indicador de desgaste de Banda de Rodagem: Saliência disposta no fundo das cavidades da 

banda de rodagem, com altura de 1,6 mm + 0,6 mm e - 0,0 mm, que permite num rápido 

exame visual, avaliar se o pneu atingiu o limite de desgaste previsto por lei. 

• Índice de Carga: Código numérico associado à carga máxima a que um pneu pode ser 

submetido, à velocidade indicada por seu símbolo de velocidade, nas condições de serviço 
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especificadas conforme indicado nas tabelas técnicas do anexo A da Regra Específica para 

Pneus. Para camionetas, microônibus, ônibus, caminhões e seus rebocados o índice de carga 

é formado por dois conjuntos numéricos, separados por uma barra (/), representando 

respectivamente, o índice de carga para montagem simples e o índice de carga para 

montagem dupla:  

Exemplo: 11.00 R 22 150/146 K  

Onde: 150 = índice de carga máxima correspondente a 3.350 kg por pneu para uso em 

montagem simples 

 146 = índice de carga máxima correspondente à 3.000 kg por pneu para uso em montagem 

dupla K = símbolo de velocidade máxima correspondente à 110 km/h 

• Lonas: Camadas de fios de aço, nylon, rayon ou outros materiais, impregnados com 

elastômeros, que constituem a carcaça do pneu. 

 
• Pneu Diagonal: Pneumático cuja carcaça é constituída de lonas, cujos fios dispostos de talão 

a talão são colocados em ângulos cruzados, uma lona em relação à outra , substancialmente 

menores que 90 graus em relação à linha de centro da banda de rodagem. 

 
• Pneus Radial: Pneu cuja carcaça é constituída de uma ou mais lonas cujos fios dispostos de 

talão a talão, são colocados substancialmente a 90 graus, em relação à linha de centro da 

banda de rodagem, sendo essa carcaça estabilizada por uma cinta circunferencial constituída 

de duas ou mais lonas substancialmente inextensíveis. 

 
• Talões: Partes do pneumático constituídas de fios de aço, em forma de anéis, recobertas de 

lonas e elastômeros especiais, que lhes atribuem forma apropriada para o correto 

assentamento do pneu na roda. 

 
As Figuras 7 e 8 ilustram a estrutura de um pneu para melhor compreensão de seus detalhes. 

A figura é um pneu de automóvel, porém os conceitos são os mesmos. 
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    Figura 7.  Estrutura do Pneu. 

      Fonte: Tudo sobre pneus (2007). 

 

 

Figura 8.  Pneu Radial e Pneu Diagonal. 

Fonte: Tudo sobre pneus (2007). 
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Para facilitar o entendimento à Figura 9 mostra como deve ser feita a leitura dos principais 

itens de um pneu, a leitura correta dessas informações são importantes, pois serão utilizadas para 

serem imputadas no sistema. 

 

 

Figura 9. Leitura de um Pneu. 

Fonte: Tudo sobre pneus (2007). 
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1 - MARCA / MODELO DO PNEU 

2 - STEEL BELTED RADIAL - Tipo de construção do pneu (Radial com Cintas de Aço) 

3 - Medidas do Pneu: 

33 = Diâmetro externo em polegadas (x 2,54) 

11.50 = Largura do pneu em polegadas (x 2,54) 

R = Radial 

15 = Diâmetro da Roda (aro) em polegadas (x 2,54) 

6PR = 6 lonas 

108 = Indicador de carga máxima para o pneu  

Q = Indicador da velocidade máxima para o pneu  

4 - Certificação E4 (Comunidade Econômica Européia) 

5 - TUBELESS indica que o pneu é sem câmara. 

6 - Número de série de fabricação. 

7 - Nome fantasia do pneu. 

8 - Certificação DOT (Departamento de Transportes dos EUA) 

9 - Avisos de Segurança: 

AVISO DE SEGURANÇA - Sérios danos podem ocorrer de: Falha do pneu devido a baixa pressão 

/ excesso de carga. Siga o manual do proprietário ou verifique as plaquetas no veículo. Explosão do 

pneu ou encaixe da roda devido a montagem inadequada. Somente pessoas especialmente treinadas 

devem montar os pneus. 

10 - Certificação INMETRO. 

11 - MT 754 - Código do modelo do pneu. 
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12 - Origem da fabricação do pneu. 

13 - Indicação nominal da carga máxima em Kg e Libras e pressão máxima em Kpa e PSI. 

14 - Descrições da construção da carcaça e paredes laterais (quantidade e tipos das lonas). 

 

2.3 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

Com a globalização nos últimos anos, a informação passou a ser um item importante para 

corporações em geral. Para Rezende (2007, p. 22), “todo sistema, usando ou não recursos de 

tecnologia da informação, que manipula dado e gera informação pode ser genericamente 

considerado sistema de informação”. 

Laudon e Laudon (2005), afirmam que um sistema de informação possui informações sobre 

pessoas, locais e itens significativos para uma organização. Para um executivo é indispensável um 

sistema de informação para tomada de decisões. Além de todo apoio operacional que um sistema de 

informação proporciona as pessoas comuns. 

Para que se possa fazer a gerência de projetos de tecnologias da informação é necessário 

estratégias para não ficar fora do orçamento além de correr o risco de não cumprir os prazos de 

entrega. Essas tarefas de projetos podem também ser auxiliadas por sistemas de informações 

(PHILLIPS, 2003). 

Segundo Audy, Andrade e Cidral (2005, p. 110), “o objetivo geral dos sistemas de 

informação é disponibilizar para a organização as informações necessárias para que ela atue em um 

determinado ambiente.”. O mesmo autor descreve que do ponto de vista interno os sistemas de 

informações proporcionam integração em diversas áreas e processos de negócio da empresa. Do 

ponto de vista externo, os sistemas permitem a inserção da organização dentro de uma cadeia de 

suprimentos através da integração com clientes e fornecedores. Os objetivos de um sistema de 

informação podem são relacionados da seguinte forma: 

• Suporte a estratégias competitivas e obtenção de vantagens competitivas; 

• Suporte ao processo decisório dos diversos níveis organizacionais; e 

• Suporte ao controle e integração dos processos de negócio e funções organizacionais. 



 25

De acordo com Audy, Andrade e Cidral (2005) e Laudon e Laudon (2005), o sistema de 

informação é formado pelas seguintes partes: 

• Entrada: Onde os recursos são introduzidos, provenientes da organização interna ou externa; 

• Processamento: Onde a entrada é processada no sistema, produzindo um item para a saída; 

• Saída: É resultado obtido no processamento, seria o objetivo do sistema; 

• Feedback ou realimentação: Visa efetuar ajustes na entrada ou no processamento, podendo 

ser realizada por pessoas, ou automaticamente pelo sistema; e 

• Ambiente: Local em torno do qual o sistema opera e para onde a saída é enviada. 

Todo processo que ocorre no setor de pneumáticos faz parte de um sistema conforme Figura 

8. A compra de pneus novos é dada à entrada no sistema. Neste caso, será utilizado um dispositivo 

móvel para esse procedimento. A conferência dos pneus nos veículos, é um processo onde o 

responsável pelo setor de pneumáticos confere o pneu posicionado em cada roda do veículo. Este 

posicionamento, deve corresponder ao que está sendo visualizado no dispositivo móvel. Se houver 

alguma divergência ou rodízio dos pneus, o responsável faz a notificação no dispositivo móvel, 

efetuando assim, o processamento e gerando dados para o sistema de informação. A saída se faz 

com base em relatórios, que pode ser obtido através de uma estação de trabalho qualquer conectado 

na internet. 
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A Figura 10 ilustra o fluxo o processo do sistema de informação do setor de pneumáticos. 

 

Cadastrar Pneus através do 
dispositivo móvel

Realizar a conferência;
Registrar avarias no pneu;

Atualizar dados referentes ao 
desgates. 

Processo feito através do 
dispositivo móvel

Gerar relatórios.
Processo feito através de 
uma estação conectada na 

internet

ENTRADAS PROCESSAMENTO SAÍDAS

Pocket PC

Estação de trabalho

SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

 

Figura 10. Modelo representando o sistema de informação do setor de pneumáticos. 

Fonte: Baseado em Laudon e Laudon (2005). 

2.3.1 Ciclo de vida dos sistemas de informações 

O sistema de informação que trabalha com recursos da tecnologia da informação pode ter 

um ciclo de vida curto, aproximadamente cinco anos quando não sofre desenvolvimento. O ciclo de 

vida natural de um SI é composto de: criação, programação, implantação, ajustes, maturidade e 

descontinuidade (REZENDE, 2007). 

O ciclo de vida de um sistema pode ser comparado ao ciclo de vida dos seres humanos, 

porém a descontinuidade ou morte para o SI pode não ser total. Existem situações onde há uma 

troca total de um SI por outro. (AUDY; ANDRADE ; CIDRAL, 2005). 

Para O’ Brien (2006), o ciclo de desenvolvimento de um sistema de informação é composto 

de cinco etapas: investigação de sistemas, análise de sistemas, projeto de sistemas, implantação de 

sistemas e por ultimo manutenção de sistemas. Todas as atividades que envolvem o ciclo de 
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desenvolvimento do sistema de informação são altamente relacionadas.  Os analistas podem 

retornar a qualquer atividade. 

Neste projeto o ciclo de desenvolvimento também é composto de investigação, análise, 

projeto e manutenção. Regras de negócio podem ser modificadas, nova funcionalidade pode ser 

adicionada ao longo do ciclo de vida do sistema. 

2.3.2 Tipos de sistemas de informações 

Segundo O’ Brien (2006), o sistema de informações pode ser de dois tipos: sistema de apoio 

as operações e sistema de apoio gerencial. O primeiro visa o apoio as operações e o segundo visa à 

tomada de decisão gerencial.  Para Rezende (2007), o sistema de apoio as operações é composto de: 

sistema de processamento de transações, sistema de controle de processos e sistema de 

colaborativos. Já o sistema de apoio gerencial é divido em sistema de informação gerencial, 

sistemas de apoio a decisão e sistema de informação executiva. 

Neste projeto, a solução esta ligada com o sistema de processamento de transações (SPT), 

que controlam as informações que são geradas diariamente na empresa, onde é armazenado em um 

banco de dados para posteriormente serem processadas e por ultimo gerarem a saída de relatórios. 

2.3.3 Processos Organizacionais 

Para O’ Brien (2006), processo é uma seqüência ordenada, com intuito de produzir algum 

resultado. Seria como as organizações conduzem o seu trabalho. O processo bem definido torna a 

empresa mais organizada e competitiva. Para o desenvolvimento de um sistema de informação é 

necessário conhecer bem os processos. Os processos podem variar muito dependendo do tipo de 

organização de negócio. 

Neste projeto a solução utilizando um dispositivo móvel permite que a empresa fique mais 

organizada. O processo de conferência do pneu realizado em papel não garante o processo contínuo 

como deveria acontecer. Já o dispositivo móvel pode garantir que boa parte do processo possa 

ocorrer de forma ordenada.    

O processo é um conjunto de dados relacionados entre si a fim de criar uma ordem entre 

esses dados para que ao final tenha certo resultado obtido (AUDY; ANDRADE; CIDRAL, 2005). 
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Rezende (2007), afirma que é essencial que os processos sejam bem documentados para que 

analistas construam bons sistemas de informação.  

2.3.4 Tecnologias da Informação 

De acordo com Audy, Andrade e Cidral (2005, p.155), “os sistemas de informação baseados 

em computador utilizam a informática e as telecomunicações como instrumentos para melhorar sua 

efetividade.”  

Segundo O’ Brien (2006), os dispositivos móveis como, por exemplo, assistentes digitais 

pessoais (PDAs) é um dos instrumentos de informação mais popular. Esses dispositivos móveis 

como, por exemplo, PDAs tem inúmeros recursos e um deles é o acesso a Web facilitando o 

deslocamento das pessoas. 

Neste projeto é estudado um dispositivo semelhante que é o Pocket PC com recurso de 

acesso a Web. Além é claro de estações de trabalhos ligados a Web, onde o usuário pode obter 

outras informações. 

Para Laudon e Laudon (2005), um sistema de informação dotado de tecnologias eficientes 

traz  muitos benefícios a usuários comuns, assim como para executivos. As tecnologias são comuns 

entre as organizações, porém não, são todas que utilizam de forma correta. Existe muito a ser 

explorado, principalmente na área de dispositivos móveis e Web. Enfatiza O’ Brien (2006), que está 

havendo uma tendência há dispositivos de entrada direta, como reconhecimento de voz, onde estão 

cada vez mais naturais e fáceis de usar. 

2.3.5 Qualidade da informação 

Segundo O’Brien (2006), as pessoas desejam informação de alta qualidade e que sejam 

confiáveis. A informação pode ser divida em três dimensões: tempo, conteúdo e forma. Abaixo o 

resumo de cada dimensão. De acordo com O’Brien (2006), as qualidade mais importantes são: 

prontidão, aceitação, freqüência, período, precisão, relevância, integridade, concisão, amplitude, 

desempenho, clareza, detalhe, ordem, apresentação e mídia. 

Por este projeto utilizar um dispositivo móvel, uma das qualidades mais importante é o 

desempenho. Dispositivos móveis dependem exclusivamente da internet ou conexão sem fio. Seria 
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muito ruim um usuário aguardar vários minutos para fazer, por exemplo, uma consulta das posições 

dos pneus em um determinado veículo. 

Para que se tenha uma informação de qualidade é necessário imputar informações corretas, 

as pessoas devem ser muito bem treinadas, orientadas e auditadas. Isso com intuito de resolver 

vários problemas na hora de fazer o processamento dessas informações. Além é claro, o sistema de 

informação deve possuir mecanismos computacionais para evitar erros de usuários (LAUDON; 

LAUDON, 2005). 

Uma das metas neste projeto com a utilização do dispositivo móvel é evitar a entrada de 

informações invalidas. No processo antigo feito através de pranchetas era muito comum. Somente 

depois de alguns dias o erro era descoberto. Dentro deste contexto a solução do projeto traz 

qualidade nas informações para pessoas que estão utilizando. A qualidade das informações é muito 

importante, não somente para relatórios operacionais ou gerencias, mas também porque o produto 

pneu tem valor muito alto agregado. 

Para Rezende (2007), a falta de qualidade nas informações pode trazer prejuízos, pois são 

nelas que são tomadas as decisões. A compra incorreta de pneus seria um exemplo. 
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2.4 COMPUTAÇÃO MÓVEL 

Neste texto, será abordado o histórico da computação móvel (CM), conceitos referentes à 

computação móvel, características da mobilidade, tipos de dispositivos móveis, tecnologias de 

comunicação sem fio e as arquiteturas das aplicações móveis. 

Segundo Romám, Mesones e Marinas (2007, p. 1), 

Cada vez mais, atividades da vida diária do indivíduo são realizadas de forma móvel: desde 
solicitar informações, conectar-se à internet e controlar a conta bancária, até divertir-se, 
relacionar-se, procurar um lugar para jantar, ouvir música, jogar e gravar vídeos e fotos. 
Tudo isso de forma cada vez mais rápida. 

Para Siqueira (2005a), a computação móvel trouxe uma revolução espetacular no que diz 

respeito a facilidades e praticidades para o mundo moderno. Já para Trois (2005), a computação 

móvel vem proporcionando aos profissionais, agilidade no trabalho portado de tecnologias sem fio. 

Segundo Endler (2007), “computação móvel é o uso de computadores pequenos e portáteis: 

notebooks, handhelds, smartphones, dispositivo-vestuário e etc." 

Ainda, Reis e Soto (2007) definem computação móvel como a área dedicada ao estudo de 

sistemas computacionais que permita mobilidade para qualquer pessoa. 

De acordo com Lee, Schneider e Schell (2005), o futuro da computação móvel está se 

tornando cada vez mais animador. A medida que passa o tempo, os dispositivos móveis estão se 

tornando cada vez mais modernos. Redes sem fio são capazes de transferir mídia em tempo real, 

facilitando a utilização desses dispositivos para computação móvel. 

Afirma Lee, Schneider e Schell (2005, p. 1), “embarcar nessa nova onda pode ser 

extremamente lucrativo para organizações capazes de tirar proveito das oportunidades do mercado. 

Pode ser ainda mais lucrativo para indivíduos preparados para aprender e utilizar esse novo 

conhecimento.” 

Condé (2005 apud Siqueira 2005) ressalta ainda que um profissional de vendas dotado de 

um dispositivo móvel como um Assistente Digital Pessoal (PDA) conectado ao um telefone celular 

pode acessar os arquivos da sua empresa, efetuar consultas do estoque de um determinado produto e 

fornecer ao cliente informações atualizadas. E com os mesmos recursos explica Siqueira (2005a) 

um técnico pode receber suas ordens de serviço em campo, um funcionário de uma transportadora 

pode atualizar a posição de uma encomenda, no próprio local de entrega.   
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Para Isam (2007, p. 1), “Considera-se computação móvel, na sua forma mais geral, a 

computação onde todos os elementos do sistema têm a propriedade de mobilidade. Ultimamente, 

esta forma de computação tem sido chamada de pervasive computing (computação em escala 

global)”. 

A utilização de equipamentos portáteis sem fio para compra de produtos e serviços, tem sido 

chamada de comércio móvel ou m-commerce. Essas transações de e-commerce podem ser feitas 

utilizando a tecnologia de m-commerce (LAUDON; LAUDON, 2005). 

Laudon e Laudon (2005, p. 297), descrevem:  

Cada vez mais as empresas incorporarão às suas infra-estruturas de tecnologia de informação 
o acesso sem fio à internet, para que seus funcionários possam acessar informações onde 
quer que estejam e tomar decisões instantaneamente sem estarem presos a mesa ou 
computador. 

 
Figueiredo e Nakamura (2003, p. 17), afirmam que a computação móvel “amplia o conceito 

tradicional de computação distribuída. Isso é possível graças à computação sem fio, o que elimina a 

necessidade do usuário manter-se conectado a uma infra-estrutura fixa e, em geral estática.” 

Turisco e Case (2001) relatam que CM é qualquer solução provida de um dispositivo móvel 

com recursos de internet sem fio e capacidade para armazenar informações em caso de uma 

possível falta ou falha da internet, onde mais tarde pode ser realizada uma sincronização. Lee, 

Schneider e Schell (2005), o dispositivo móvel deve permitir usuários realizarem suas funções de 

aplicações quando estiverem desconectados. 

Lee, Schneider e Schell (2005) descrevem as principais características da mobilidade: 

• Portabilidade: É a capacidade de ser facilmente transportável, principalmente aqueles 

que são transportados na mão como PDA , Pocket PC e coletores de dados; 

• Usabilidade: Um dispositivo móvel deve ser utilizável por tipos de pessoas diferentes 

em vários tipos de ambientes; 

• Funcionalidade: São as aplicações que rodam num dispositivo com a finalidade de 

facilitar um conjunto de tarefas; e 

•  Conectividade: É ter a capacidade de se comunicar, não necessariamente é obrigatória 

uma conexão sem fio.  É possível funcionar de forma móvel e estar desconectado 

enquanto se coleta informações. 
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O sucesso de uma aplicação móvel depende dessas características e, por este motivo, devem 

ser bem estudadas. 

Neste projeto, a computação móvel através de dispositivos móveis sem fio traz a 

possibilidade de usuários realizarem tarefas, como a conferência de pneus até então feitas com 

pranchetas que precisam estar em constante atualização. 

2.4.1 Histórico 

Para que se chegasse ao nível de agilidade e segurança como nos dias de hoje, houve todo 

um histórico da evolução dos dispositivos móveis. Na década de 90, teve início o desenvolvimento 

do primeiro computador portátil. Lançado pela empresa Apple®, o primeiro Palmtop, chamado de 

Newton. Se comparado com os atuais computadores de mão, certamente teria muito pouca 

usabilidade em termos de recursos. Este produto lançado pela Apple® não teve sucesso de vendas 

no Brasil, que mal teve conhecimento devido a reserva de mercado da época. Somente em 1995 

formam lançados os primeiros Palmtops, que realmente fizeram sucessos, um deles são o Palm Pilot 

1000 e o Palm Pilot 5000. Teve bastante sucesso de vendas, na época vivia o auge da Internet e da 

alta tecnologia. Mais tarde foi lançado o handheld (Palm com teclado acoplado). Neste dispositivo 

já tinha o sistema operacional para portáteis, chamado de Microsoft Windows CE® que mais tarde 

evoluiu para Microsoft Windows Mobile (TROIS, 2003). 

2.4.2 Dispositivos móveis 

A mobilidade vem crescendo muito nos últimos anos, interagindo com aplicações 

corporativas e pessoais, sendo possível desenvolver aplicações móveis para rodar em telefones 

celulares, smartphones, pocket PC, tablet PC, notebooks e demais dispositivos móveis, que estão no 

mercado no momento (MAURICIO BORGES, 2005). 

Siqueira (2005a), afirma que o dispositivo móvel permite se deslocar sem que precise de 

uma infra-estrutura juntamente com esse dispositivo.  

Por este motivo se mostra a importância de utilizar um dispositivo móvel neste projeto, a 

fim de automatizar os processos, garantindo mais agilidade e segurança nas tarefas impostas. 

De acordo com Ferreira (2006, p. 8), “a computação móvel é caracterizada por um 

dispositivo móvel, com capacidade de processamento, em um ambiente sem fio. Exemplos de 

dispositivos móveis são: Personal Digital Assistants (PDAs), telefones celulares e smartcards.” 



 33

Para Siqueira (2005a) e Lee, Schneider e Schell (2005) os principais dispositivos móveis 

são: PDAs, Pocket PC, Coletores de dados, celulares, smartphones, notebooks e tablet PCs. 

Segundo o Dicionário Info (2004), PDA (Personal Digital Assistants) é um computador de 

mão, também chamado de palmtop ou handheld, geralmente apresenta tamanho reduzido, é capaz 

de acessar uma rede sem fio e tem grande poder de processamento e memória. Já o termo Pocket 

PC é a denominação dos computadores de mão que executam o sistema operacional Windows para 

portáteis. Para Leite (2003), PDA são computadores que cabem na palma da mão e que têm 

recursos para organização pessoal e comunicação móvel. A Figura 11 ilustra um PDA ou Pocket PC 

portado do sistema operacional (SO) Microsoft Windows Mobile versão 6.0 (MWM). 

 

 

Figura 11. PDA ou Pocket PC com sistema operacional Windows Mobile versão 6.0 

 Fonte: Info Exame (2007). 

Outro dispositivo móvel muito utilizado é o celular, onde possui uma tela muito mais 

reduzida comparada com um PDA. No inicio, esses dispositivos eram usados somente para voz, 

mas com o avanço da telefonia móvel, esses dispositivos adquiriram a capacidade de processamento 

e comunicação através de dados. Geralmente, os celulares possuem telas de cristal líquido 
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alfanuméricas, com capacidade de uma a quatro linhas de texto (FIGUEIREDO; NAKAMURA, 

2003).  

Os celulares clássicos e os atuais permitem o envio de mensagens de texto, conhecido como 

Short Message Service (SMS), que é um serviço de transmissão de mensagens curtas para telefones 

móveis. Cada mensagem não pode conter mais de cento e sessenta caracteres, e não admite 

imagens. Uma vez enviada a mensagem é recebida por um centro que então retransmite ao 

dispositivo destino. Existe uma evolução do SMS que seria Multimedia Messa-ging Service 

(MMS), serviço de mensagens multimídia, onde permiti enviar sons e imagens numa rede de 

telefonia celular (DICIONÁRIO INFO, 2004). 

Para Camara (2005), o desenvolvimento de aplicativos para celulares já é bastante comum, 

sendo que, uma das ferramentas de programação utilizada para o desenvolvimento de software em 

celular é o Microsoft Visual Studio. Esta ferramenta de desenvolvimento inclusive tem recursos 

como emulador. 

Para Figueiredo e Nakamura (2003) e Camara (2005), a telefonia celular evolui muito. 

Aparelhos celulares estão incorporando características de dispositivos móveis como PDAs. Esses 

aparelhos são chamados de smartphones. Os smartphones têm os mesmos recursos dos celulares 

comuns acrescidos de uma interface mais moderna e melhor ergonomia. 

Segundo Lee, Schneider e Schell (2005), notebook, ou laptop, como é conhecido, é um 

computador de uso geral. Os notebooks têm a mesma capacidade para executar programas do que 

um desktop comum. É uma versão móvel completa, com todos os recursos de um computador. O 

que difere um notebook de um Personal Computer (PC) são geralmente a quantidade de memória, 

espaço em disco e o tamanho da tela que em geral são menores que um desktop. É um dispositivo 

altamente portável. 

Outro dispositivo móvel é o Tablet PC. Este equipamento é integrado a uma grande tela 

interativa com sofisticado reconhecimento da escrita e capacidade de desenho. Um dos recursos 

mais interessantes é a capacidade de permitir aos usuários escreverem diretamente sobre uma tela 

usando uma caneta. Um Tablet PC roda um SO mais poderoso e repleto de recursos. Este 

equipamento além da mobilidade permite a facilitar o trabalho para quem precisa escrever muito 

(LEE; SCHNEIDER; SCHELL, 2005).  Para dicionário Info Exame (2004), o tablet PC pode ser 

definido como um notebook com tela reversível e sensível ao toque. Pode ser usado tanto no modo 
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convencional, com teclado e mouse, quanto em modo prancheta, com auxilio de uma caneta e de 

comandos de voz. 

O Tablet PC roda o SO Windows XP Tablet PC, permitindo uma "computação baseada em 

caneta". Este equipamento permite incorporar manuscritos digitalizados à experiência do PC. As 

configurações do Tablet e da caneta permitem personalizar o Tablet PC para canhotos ou destros e 

programar botões para realizarem diversas tarefas (MICROSOFT, 2007). A Figura 12 ilustra um 

Tablet PC. 

 

    Figura 12.  Tablet PC. 

                 Fonte: http://studenttabletpc.com/gallery/MotionComputing 

    /motion_LS800_docked 

Dos modelos de dispositivos móveis existentes, o terminal coletor de dados chamado de 

CPT 9500, (Figura 13), foi um dos mais apropriados para ambientes hostis, porém seu custo é muito 

mais alto. Esse equipamento (Pocket PC) 9500 possui display colorido touch screen de 3,5 

polegadas e utiliza Windows. Com as conexões de ultima geração, este modelo obtém um ótimo 

desempenho em trabalhos que necessitam uma grande mobilidade. Ele é resistente a quedas de até 

1,5 metros em concreto. Seu SO é o Microsoft Pocket PC 2003 2ª Edição com processador Intel 

XScale PXA 255 de 400 Mhz, 128 MB de Flash ROM, 64 MB SDRAM, 27 teclas com LED 

backlight. Comunicação pode ser Bluetooth Classe 2, Combo com RF 802.11b, Opcional Global 
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System for Mobile Communications (GSM) 900/1800/1900 tri-band e General Packet Radio 

Service (GPRS) (CIPHERLAB, 2007). As características completas encontram-se no Anexo I.  

 

     Figura 13. Coletor de dados CPT 9500. 

        Fonte: Cipherlab (2007). 

Outra opção de dispositivo móvel (Figura 14) com um custo menor que o CPT 9500 e com 

características semelhantes ao Cipherlab, é o Pocket PC modelo iPaq 110 Classic Handheld do 

fabricante HP. Seu estilo é tradicional como um PDA, equipado com Microsoft Windows Mobile 

versão 6.0, processador 624 MHz Marvell XScale PXA310, 64 MB RAM, 256 MB flash (195 MB 

disponíveis para o utilizador), comunicação padrão  IEEE® 802.11b/g Wi-Fi. Este dispositivo foi 

utilizado para validar este projeto. As características completas encontram-se no Anexo I. 
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          Figura 14. HP iPaq 110 Classic Handheld (dispositivo escolhido) 

          Fonte: HP (2007). 

2.4.3 Tecnologias de conexão sem fio 

Neste texto são descritos as tecnologias de conexão sem fio mais utilizadas. Essas 

tecnologias permitem que dispositivos móveis se comuniquem com o mundo externo. É através 

desses recursos que os dispositivos se conectam ao servidor de banco de dados, recebem e-mails e 

navegam na internet. Neste projeto, o dispositivo móvel faz consultas em um banco de dados 

externo para obter e enviar informações. Por este motivo se faz necessário compreender as 

tecnologias existentes, a fim de verificar qual é a mais apropriada para este projeto. 
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Para Lee, Schneider e Schell (2005), os dispositivos móveis são dividido em três tipos de 

conexão: 

• Sempre conectado: Dispositivos móveis como celular, geralmente operam em modo sempre 

conectado. È uma infra-estrutura com rede sem fio que permite usuários se mantenham 

conectados aos seus dispositivos móveis usufruindo de aplicações em um servidor; 

• Parcial conectado: Um usuário pode se conectar periodicamente para baixar e-mails, obter 

informações ou acessar a lista de tarefas a realizar. Não há uma necessidade de ser manter 

conectado há todo momento; e 

• Nunca conectado: São dispositivos que nunca se conectam, como certos dispositivos de 

jogos por exemplo. 

Os dispositivos móveis podem usar dois métodos de conexão: uma conexão a cabo e outra 

conexão sem fio (LEE; SCHNEIDER; SCHELL, 2005). Neste contexto, serão abordados os tipos 

de conexões sem fio que segundo, Siqueira (2005), é os mais importantes na grande maioria das 

aplicações móveis existentes. 

Para O’ Brien (2006, p. 187), descrevem: 

O acesso sem fios à internet, intranets e extranets está crescendo à medida que surgem mais 
instrumentos de informação capazes de operar em rede. Telefones inteligentes, pagers, PDAs 
e outros dispositivos portáteis de comunicação tornaram-se os clientes muito magros nas 
redes sem fio. 

De acordo com Lee, Schneider e Schell (2005) e Figueiredo e Nakamura (2003), os 

principais mecanismo de conexão sem fio são: celular, bluetooth, infravermelho,  rede local sem fio 

e redes de satélite. 

As redes celulares são compostas de conjuntos de áreas contíguas de cobertura de rádio 

chamadas células. Se os usuários estiverem dentro de uma célula, eles podem transmitir e receber 

sinais de rádio. (Caso usuário saia da célula, procedimentos automáticos da operadora são 

executados para que haja cobertura do sinal.) Vários dispositivos podem acessar essas redes de 

celular como: smartphones e vários modelos de pockets PCs. Para Comer (2001, p. 39), “diz-se que 

uma rede que usa ondas de rádio eletromagnética opera na freqüência de rádio, e as transmissões 

são chamadas de transmissões RF.” (Rádio freqüência). Afirma Torres (2001) que existem dois 
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modos básicos de transmitir dados através de ondas de rádio. Uma delas é a transmissão não-

direcional e a outra transmissão direcional.  

De acordo com Siqueira (2005) e Lee, Schneider e Schell (2005), outra tecnologia é o 

Bluetooth que é uma conexão feita por meio de radiofreqüência até 10 metros. Permite 

comunicação sem fio entre dispositivos não necessariamente móveis, mas que sejam equipados com 

Bluetooth. Pode-se citar como exemplo, a transferência sem fios de um arquivo do Pocket PC para 

um celular ou desktop. Essa tecnologia não exige que os dispositivos fiquem em linha reta entre si, 

como no caso da tecnologia de infravermelho. Para Laudon e Laudon (2005), o padrão Bluetooth 

pode transmitir até 720 kbps na faixa de 2,4 GHz, sendo projetado para pequenas redes locais 

pessoais, interligando até oito dispositivos. 

As redes de satélite fornecem alternativa sem fio para conectar dispositivos móveis. O 

satélite contém um transponder que consiste em um receptor de radio e um transmissor. O 

transponder aceita uma transmissão de radio entrante, amplifica-a e transmite o sinal amplificado 

para a terra permitindo assim fazer a comunicação. Um dos recursos usados é o sistema de 

posicionamento global conhecido com GPS. Existem muitos dispositivos móveis multifuncionais 

que contêm receptores de GPS incluindo PDAs e telefones celulares e veículos (COMER, 2001) , 

(LEE; SCHNEIDER; SCHELL, 2005). 

Para Torres (2001), um dos grandes problemas das comunicações sem fio, é a falta de 

padronização entre os fabricantes. Antes, os equipamentos através de ondas de rádio de um 

fabricante, não eram compatíveis com equipamento de outro fabricante, mesmo com a mesma faixa 

de freqüência. Para resolver, o Instituto de Engenharia Elétrica e Eletrônica (IEEE), lançou o padrão 

802.11, que define a camada de controle de acesso ao meio (MAC) para transmissões sem fio. O 

padrão define ainda um esquema de criptografia chamado WEP (Wireless Encryption Protocol) que 

permite que os dados sejam criptografados antes de serem enviados. 

Outro tipo de tecnologia Segundo Siqueira (2005) e Lee, Schneider e Schell (2005), é uma 

rede local sem fio, tradicionalmente chamada de wireless LAN (Local Area Network) ou WLAN 

(Wireless Local Area Network), permite que usuário com dispositivos móveis se comunique com 

uma rede local.  Há vários padrões para comunicação, como o IEEE 802.11b ou Wi-fi, o IEEE 

802.11a e o IEEE 802.11g. O IEEE (Instituto de Engenharia Elétrica e Eletrônica) é uma 

organização reconhecida mundialmente que desenvolve padrões para a indústria de computadores e 
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eletro-eletrônicos, e esses três padrões foram desenvolvidos por eles. As velocidades de transmissão 

de dados de rede local sem fio mais comum são descritas na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Velocidade de transmissão de dados de uma rede local sem fio. 

Padrão Velocidade de transmissão de dados 
Wireless LAN 802.11 b 1 Mbps e 11 Mbps 
Wireless LAN 802.11 a 54 Mbps 
Wireless LAN 802.11 g 54 Mbps e compatível com 802.11 b 

Fonte: Lee, Schneider e Schell (2005). 

A tecnologia Wi-Fi (Wireless Fidelity) utiliza ondas de rádio, Segundo Siqueira (2005, p. 

32), “o Wi-Fi permite uma conexão de alta velocidade, no espaço de uma centena de metros do 

aparelho transmissor.” Não é uma conexão direta com a internet, visto ser necessário um provedor 

de acesso. 

O dispositivo escolhido para validar o sistema desenvolvido utiliza-se da tecnologia Wi-fi 

(IEEE 802.11b/g). Além do Bluetooth 2.0 

Segundo Luz (2006) e Laudon e Laudon (2005), as redes 802.11b ou Wi-Fi (Wireless 

Fidelity), são as mais empregadas para redes locais sem fio, oferecendo uma taxa de transferência 

de 11 Mbps (Megabits por segundo) na faixa de 2,4 GHz dentro de uma área de 100 metros. As 

redes 802.11b são projetadas para grupos de trabalho que podem precisar administrar grande 

número de usuários simultâneos. 

Afirma Siqueira (2005) que o Pocket PC deve estar equipado com wireless. Muitos 

equipamentos já incorporam essa tecnologia. Caso o Pocket PC não possua, deve ser adquirido um 

acessório disponível em cartão compact flash Wi-fi ou cartão secure digital Wi-fi. 

A Tabela 3 mostra o resumo das principais tecnologias pesquisadas para o projeto. 
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Tabela 3. Resumo das principais tecnologias pesquisadas. 

Tecnologia Taxa de Transmissão 
de Dados 

Aplicação Raio de 
Alcance 

Bluetooth 56 Kbps – 720 Kbps Redes pessoais (PAN) 10 a 100 m 
Wireless LAN (802.11b) Até 11 Mbps Redes locais (LAN) 50 a 100 m 
Wireless LAN (802.11a) Até 54 Mbps Redes locais (LAN) 25 a 100 m 
Wireless LAN (802.11g) Até 54 Mbps Redes locais (LAN) 100 a 150 m 

Fonte: Adaptado de Luz (2006). 

Nesse projeto, será utiliza a tecnologia Wireless LAN padrão IEEE 802.11b, que é suportada 

pela maioria dos dispositivos móveis, sendo compatível com a estrutura de rede das empresas em 

geral. 

2.4.4 Arquitetura de aplicações móveis 

A arquitetura de aplicações é geralmente modelada dentro do conceito cliente-servidor, onde 

um ou mais dispositivos clientes solicitam informações a um servidor. Este servidor responde com 

as informações solicitadas. Este procedimento ocorre muito na internet principalmente, onde vários 

clientes solicitam requisições há um determinado servidor. (TUDE, 2005), (LEE; SCHNEIDER; 

SCHELL, 2005). A Figura 15 ilustra o funcionamento de uma arquitetura cliente-servidor. 

 

Figura 15. Modelo representando uma arquitetura cliente-servidor. 

Fonte: Baseado Lee, Schneider e Schell (2005). 
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Segundo Lee, Schneider e Schell (2005, p. 24), descrevem: “a divisão em camadas descreve 

a divisão de trabalho dentro do código da aplicação em uma máquina. As camadas são 

freqüentemente nada mais do que módulos de código colocados em pastas diferentes ou diretórios 

no cliente ou no servidor”. 

Os dispositivos móveis podem operar em três categorias: cliente magro, cliente gordo ou 

hospedagem de páginas Web. 

Os clientes magros segundo Lee, Schneider e Schell (2005), dependem completamente do 

servidor para sua funcionalidade. Não depende do sistema operacional do dispositivo móvel como 

ocorre com clientes gordos. Na maior parte os clientes magros utilizam navegadores Web e 

Wireless Application Protocol (WAP). Páginas Web podem ser exibidas por meio do Microsoft 

Pocket Internet Explorer, enquanto um Tablet PC e um PC laptop também podem exibi-las no 

Microsoft Internet Explorer ou no Netscape Navigator. Assim como também um navegador WAP 

de um telefone celular pode exibir páginas Wireless Markup Language (WML). Uma das vantagens 

do cliente magro é a manutenção e o suporte se não houver código da aplicação ou dados. Um dos 

problemas do cliente magro é que eles devem essencialmente estar em comunicação constante com 

o servidor, pois é sua fonte para atualizar e obter dados. 

Já os clientes gordos podem operar independente de um servidor por certo período. Na 

maioria clientes gordos são mais úteis em situações em que não há garantia de comunicação 

permanente entre o cliente e o servidor. Os clientes gordos dependem bastante do SO e do tipo de 

dispositivo móvel. Uma desvantagem pode ser o suporte a várias versões de código para diversos 

dispositivos. (LEE; SCHNEIDER;  SCHELL, 2005). 

Para Brassanini (2007, TCC1), o cliente gordo tem uma grande vantagem a qual são mais 

fáceis de serem construídos e mantidos, comparando-se com aplicações baseadas em 

desenvolvimento Java. 

Além dos clientes magros e gordos existe a hospedagem de páginas Web. Para tanto é 

necessário ter um “mini” servidor Web nos dispositivos móveis. Os dados inseridos pelo usuário em 

uma página Web são disponibilizados pelo servidor HTTP e armazenados em um banco de dados 

local até que possam ser carregados para um servidor quando a conectividade for retomada. A 

principal diferença entre hospedagem de páginas Web e o cliente gordo (Windows Forms) é que a 

camada de apresentação exibe e utiliza páginas Web em vez de formulários Windows Forms (LEE, 

SCHNEIDER e SCHELL, 2005).  
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O cliente magro permite o usuário acessar uma aplicação de servidor através de software 

padrão da indústria, como um navegador Web ou Wap. Sendo que os clientes magros são menos 

dependentes de sistemas operacionais e tipos de dispositivos. 

Neste projeto (ver Figura 16), foi desenvolvido numa arquitetura de clientes gordo através 

de uma camada: no cliente (dispositivo móvel) ficará a camada de apresentação junto com a camada 

de negócio. O acesso aos dados ficará a cargo do SGBD (sistema gerenciador de banco de dados), 

onde fica o banco de dados armazenado num servidor com SO Windows 2003 Server. Essa escolha 

se apóia no princípio da simples construção e manutenção, apesar da falta de portabilidade. 

Nesse modelo, o usuário acessa uma única camada, responsável por mostrar os dados na tela 

e validar as regras de negócio. Nas estações de trabalho, o usuário pode acessar relatórios do 

sistema através de uma interface Web além de efetuar os principais tipos de cadastros.  As classes, 

assim como outras partes do código do sistema móvel não são reutilizadas no módulo Web. Essas 

partes funcionam independentemente da outra. Na Figura 16, também pode-se visualizar uma 

aplicação Web desenvolvida em ASP NET versão 2.0 que acessa em tempo real um banco de dados 

do tipo Oracle versão Express. 
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Dispositivo móvel (Cliente)
Única camada

Contém:

Acesso a dados
Apresentação

Regras de negócio

Asp .Net 2.0

SGDB Oracle Express
Servidor Windows 2003

 

 

 

 

 

Figura 16. Arquitetura da Solução Móvel e Web. 

Fonte: Adaptado de Lee, Schneider e Schell (2005). 
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2.5 TECNOLOGIAS DE DESENVOLVIMENTO .NET 

A indústria do software esta em constante crescimento, e uma dessas evoluções são as 

ferramentas de desenvolvimento .NET. O NET Framework é um ambiente em tempo de execução 

que torna muito mais fácil para os programadores escreverem rapidamente programas robustos. O 

NET Framework. Permite o desenvolvimento de aplicações móveis, servidores, clientes e Web 

(PLATT, 2002). 

Para Siqueira (2005, p. 23), descrevem. NET como: 

NET é a nova plataforma da Microsoft que possibilita a utilização de diferentes softwares de 
desenvolvimento em um mesmo projeto. Permite que a aplicação desenvolvida seja 
executada em sistemas operacionais diversos, e que diferentes softwares comuniquem-se 
entre si. 
 
 
 

.NET permite o desenvolvimento de três ambientes: 

• WebForms – para internet; 

• WinForms – para ambientes Windows; e 

• Mobile – Pocket PC e SmartPhones. 

 

Para Camara (2005) e Deitel  et al. (2003), as principais características do .NET são: 

• Independência de linguagem de programação; 

• Simplicidade na resolução de problemas complexos; 

• Explora o potencial dos WebService e das aplicações distribuídas; 

• Facilita a reutilização de software; e 

• É independente do tipo de dispositivo. 

Segundo Barwell  et al. (2004),  toda linguagem de programação que suporta .NET gera um 

código intermediário, o código MSIL (Microsoft Intermediate Language), que contém todo os 

dados necessário para rodar a aplicação. O aplicativo em MSIL deve rodar dentro da CLR 

(Commom Language Runtime), que é a máquina virtual do .NET, que através do compilador JIT 

(just in time), transforma esse código no código nativo binário da máquina onde será executada. A 

Figura 15 ilustra este conceito. 
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Para Camara (2002, p. 76), “o framework class library (FCL) possui uma hierarquia de 

classes que oferecem funcionalidades para diversos tipos de necessidades.” 

Um fato muito importante foi a criação de uma especificação da linguagem CLI (Common 

Language Infrastructure), que proporcionou que várias instituições e empresas desenvolvessem 

suas próprias linguagens a partir da especificação. Uma vez que a especificação da linguagem 

intermediária foi aberta, foi possível outros grupos além da empresa Microsoft criar sua própria 

máquina virtual. Podemos citar como exemplo o Mono e DotGNU4 que permiti expandir além dos 

domínios do Windows. 

 

Figura 17. Processo de geração de uma aplicação .NET 

 Fonte: Lima e Reis (2002). 

                                                
 
 
4 Palestra apresenta na semana da computação realizada entre 09 a 13 de abril, pelos palestrantes Krishnan Lage Pontes, 
Marcos Henrique e Célio Alencar de Assis. 
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Para Barwell  et al. (2004) e Camara (2002b), outra característica importante da plataforma 

.NET é o seu gerenciamento automático da memória, através do recurso Garbage Collector, que é 

efetuado pelo runtime, permitindo que o programador se concentre na resolução do seu problema 

em questão. 

O .NET Compact Framework 2.0 (CF), possibilita o desenvolvimento de aplicações para 

dispositivos móveis, da mesma forma com que aplicativos para desktop são desenvolvidos. Dessa 

forma, é possível colocar aplicativos diretos no dispositivo móvel, rodando sob a máquina virtual do 

.NET, acessando arquivos, banco de dados ou Web services . Nesse caso, é necessário que o SO do 

dispositivo móvel tenha compatibilidade com o .NET CF, pois esse roda dependente do sistema 

operacional. A aplicação, rodando no dispositivo, acessa a CLR, que roda sob o sistema operacional 

do dispositivo (LIMAS; REIS, 2002) e (CAMARA, 2005). 

As aplicações podem ser executadas através do browser dos dispositivos móveis, as 

chamadas .NET Mobile Application,  com o uso do ASP .NET Mobile Controls ou Mobile Internet 

Toolkit (MIT), que é uma extensão do .NET Compact Framework para aplicações do lado servidor.  

Segundo Microsoft (2004), as principais características do MIT são: 

• Geram linguagens markup para diferentes dispositivos; 

• Possui integração com o Visual Studio .NET  baseado no principio de arrastar e soltar; 

• Capacidades de browser suficientemente poderosas para ampliar o potencial dos 

dispositivos ASP .NET aos dispositivos móveis; e 

• Ampla documentação aos desenvolvedores. 

Visual Studio .NET oferece uma série de ferramentas para desenvolvimento de aplicações 

Web, desktop e móveis, além de XML Web Services. Permite o uso de linguagens como Visual 

Basic, Visual C++, Visual C#, e Visual J#. O Visual Studio .NET possui um ambiente para o 

desenvolvimento de aplicações móveis que emula o dispositivo e seu sistema operacional, não 

necessitando fisicamente de um equipamento móvel para efetuar os testes ou desenvolvimento. 

Outro recurso do Visual Studio .Net é a possibilidade de criarmos diagramas de classes, 

onde podemos criar classes novas para a aplicação através do diagrama, ou também temos a 

possibilidade de o Visual Studio.NET criar o diagrama através de classes existentes na nossa 
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aplicação. Para o diagrama de classes não precisaremos usar softwares como Visio, Rational Rose, 

fica tudo integrado ao Visual Studio NET. Não são todas as versões do Visual Studio 2005 .NET 

que permite a criação de diagramas mais sofisticados. Existem versões como o Visual Studio 2005 

Profissional Edition, Enterprise Developer e Enterprise Archiect. Cada versão tem sua 

característica. (CAMARA, 2006). 

2.6 SOLUÇÕES SIMILARES 

Apresentam-se algumas soluções de sistemas de gerenciamento de pneus utilizadas por 

transportadores em geral. Não foram encontradas soluções similares, onde é utilizado um 

dispositivo móvel com objetivo de fazer a conferências dos pneus e seus cadastros. Existe uma 

solução similar para fabricantes do item chamado banda de rodagem, mas se destina somente para 

essas empresas e não para transportadores. 

 

2.6.1 Sistema gerenciamento de Pneus Tipler 

O objetivo do sistema Tipler é controlar o fluxo de pneus utilizados nos veículos da frota. 

Permite controlar basicamente a recapagem e troca de pneus. A Figura 18 apresenta a tela onde é 

efetuado o controle de trocas. O STGP é ideal para cadastrar veículos e pneus, registrar entradas e 

saídas dos pneus nos veículos, envios para recapagem e seus retornos, entradas no estoque, 

consertos, sucateamento e emitir relatórios. 
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                   Figura 18.  Tela do registro de trocas 

           Fonte: Tipler (2007). 

 

Abaixo são apresentadas as principais funcionalidades do sistema Tipler: 

• Controle de usuários por senha e níveis de acesso; 

• Índice de recapabilidade com base em quilometragem, vida e profundidade de sulco; 

• Situação da frota: análise do conjunto de pneus, através do cruzamento de diversas 

variáveis; 

• Saídas com baixa quilometragem: identifica pneus retirados com quilometragem abaixo da 

média, sinalizando a existência de algum problema no veículo; 

• Posições vazias: checking dos registros do banco de dados da frota, verificando as posições 

que estão vazias e informando quando o último pneu foi retirado; e 

• Previsão de retirada por veículo: cálculo de tempo de uso por pneu, com base em dados 

como quilometragem de entrada e atual, profundidade de sulco inicial e atual, considerando 

o TWI (índice de segurança marcado no pneu). 

Para que o usuário faça a conferência dos pneus e os cadastros há necessidade de utilizar um 

computador desktop. Deve ser feitas as anotações em pranchetas para posterior entrada no sistema. 
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Este software é para ambiente Windows, não possui nenhum módulo que pode ser acessado via 

Web. Seu principal diferencial são os relatórios. 

2.6.2 Sistema de gerenciamento de pneus Rodar System II 

Este sistema permite o gerenciamento em frotas de transporte de passageiros e cargas, de 

serviços agrícolas e fora-de-estrada, pois foi especialmente desenvolvido para acompanhar o uso 

dos pneus na frota, garantindo o melhor desempenho, desde a montagem inicial, até seu descarte 

final. A Figura 19 ilustra a tela do sistema Rodar System II. 

Desenvolvido pela DPaschoal Automotiva Ltda, empresa líder em produtos e serviços 

automotivos, Rodar System se destaca pela simplicidade de operação e completa interação com os 

usuários. Suas inúmeras facilidades o tornam auto-explicativo, permitindo sua implantação e uso 

imediatos.   

Abaixo são apresentadas as principais funcionalidades do sistema Rodar System II: 

• Posição atual dos pneus da frota antes e após o sucateamento; 

• Controle de quilometragem, número de vidas e prazo de garantia; 

• Fácil identificação do desgaste dos pneus; 

• Movimentações de troca somente clicando e arrastando o mouse;  

• Navegação rápida e simples usando um único menu; 

• Visualização dos resultados e acompanhamento de desempenho por meio de gráficos e 

relatórios. 

O sistema Rodar System é composto pelos módulos: 

• Pneus; 

• Veículos; 

• Fornecedores / Recapagens; 

• Atualização da quilometragem; 
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• Trocas de pneus; 

• Relatórios e gráficos; e 

• Configuração.  

Para que o usuário faça a conferência dos pneus e os cadastros há necessidade de utilizar um 

computador desktop. Devem ser feitas as anotações em pranchetas para posterior entrada no 

sistema. Este software é para ambiente Windows, não possui nenhum módulo que pode ser 

acessado via Web. 

 

 

Figura 19.  Tela do registro de trocas. 

  Fonte: Dpaschoal (2007). 
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2.6.3 Sistema de gerenciamento de pneus Frota Um 

O sistema Frota Um, desenvolvido pela empresa Softran Informática Ltda da cidade de 

Joinville, permite o controle de pneus novos, recapados e sucateados. Além dos relatórios, o sistema 

é integrado com um módulo chamado custo da frota, onde todas as despesas, como combustíveis, 

pneus e oficina são registradas neste módulo a fim de agilizar consultas e saída de relatórios. 

Atualmente a empresa Italog Transportes Ltda utiliza esse sistema para controle dos pneus da sua 

frota. 

No módulo de pneus, é possível efetuar o cadastro de diversos atributos dos pneus, a 

conferência através de um relatório contendo a posição dos pneus nos veículos, onde o usuário do 

setor de pneumáticos faz a impressão e se desloca até o veículo para conferência. 

Este sistema foi desenvolvido na linguagem Delphi e seu banco de dados é Firebird. O 

cliente pode optar também por Oracle, SQL-Server. 

Ele não tem interface para acesso a Web e nenhum recurso com a utilização de dispositivos 

móveis. 

A Figura 20 ilustra a tela de movimentação de pneus, a qual é uma das interfaces mais 

utilizadas no sistema. 
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Figura 20. Tela da movimentação de pneus 

  Fonte: Softran (2007). 

2.6.4 Protrans 

A empresa Vipal S/A é um fabricante de banda de rodagem, o qual faz a distribuição deste 

produto para várias recapadoras de pneus autorizadas. A banda de rodagem é utilizado para 

recapagem de pneus. A Vipal S/A possui um software que utiliza um dispositivo móvel, porém 

não é para uso direto das transportadoras. 

O programa de orientação ao transportador (PROTRANS) tem por objetivo aprimorar o 

desempenho do transportador. Após a inspeção dos pneus, os técnicos do PROTRANS apresentam 

relatórios detalhados com orientações e cuidados, perspectivas de rentabilidade, avaliações de 

desempenho, indicações sobre o melhor  uso dos pneus, além dos motivos e formas de redução de 

sucateamento. Um os segredos da eficiência do PROTRANS é o seu software exclusivo operado 
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com um palmtop, o que torna a coleta de dados e a emissão de relatórios extremamente simples e 

rápida. Tudo para que o transportador atinja melhores índices de custo por quilômetro. O 

PROTRANS é um serviço prestado exclusivamente para reformadores autorizados como por 

técnicos da própria empresa Vipal S/A, por meio de visitas aos pátios das transportadoras, postos de 

combustíveis, portos e terminais de cargas. 

Além do PROTRANS, a Vipal S/A5 oferece um software chamado PneusPlus. Exclusivo a 

transportadoras com objetivo de gerenciar o desempenho de pneus e combustível, tornando mais 

amplo seu controle de custo por quilômetro. De operação simples e eficiente, seus relatórios podem 

ser personalizados, permitindo que a análise seja tanto global como especifica, com um controle 

total, desde a compra do pneu até o sucateamento. Por meio da seleção de dados é possível obter o 

desempenho por modelo e marca de veículo, marca, modelo e medida do pneu, rotas, período do 

ano, motorista, entre outros. 

2.6.5 Análise das soluções 

No estudo dessas soluções percebeu-se que existem disponíveis vários softwares para 

gerenciamento de pneus. Esses sistemas são repletos de relatórios gerenciais e operacionais. Na sua 

grande maioria é para ambiente Windows para desktops, sem acesso a Web. 

Uma empresa que utiliza o dispositivo móvel para o gerenciamento de pneus é a Vipal S/A 

que fabrica o produto banda de rodagem. Entretanto a solução móvel da Vipal S/A é de uso 

exclusivo da empresa. 

A solução para gerenciamento de pneus deste projeto se difere na utilização de um 

dispositivo móvel para conferência dos pneus nos veículo da frota, e cadastros do mesmo. Além 

disso, os relatórios do sistema podem ser obtidos através do acesso Web de uma estação de 

trabalho. Neste primeiro momento serão desenvolvidos somente alguns relatórios operacionais. 

Outra característica importante é o uso de tecnologias voltadas ao desenvolvimento Web e Mobile 

com o uso do Framework .NET, que segundo Camara (2005) e Deitel  et al. (2003) facilitam o 

desenvolvimento e manutenção desses sistemas, mesmo sendo ferramentas de desenvolvimento 

                                                
 
 
5 Informação extraída do folder da empresa Vipal  S/A fabricante da banda de rodagem, situada na cidade de Nova Prata 
no RS. 
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pagas. Apesar de ser paga a curva de aprendizado é menor que outras ferramentas de 

desenvolvimento livre.  

Conclui-se que a vantagem da solução em software proposta neste projeto é a utilização do 

dispositivo móvel. Uma das desvantagens do projeto é a falta de relatórios gerenciais. Mas esses 

relatórios podem ser desenvolvidos em projetos futuros, enriquecendo bastante este projeto. 
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3  DESENVOLVIMENTO 

Foi desenvolvido um sistema de informação para o setor de pneumáticos. Esse sistema 

dividiu-se em duas partes:  

• Utilização de um dispositivo móvel para conferência dos pneus; 

• Interface Web para cadastros e acesso aos relatórios do sistema de informação. 

Este capítulo descreve o levantamento de requisitos, modelagem do sistema através de 

diagramas de caso de uso, diagramas de classe, diagramas de implantação e entidade-

relacionamento. Foi necessário o estudo dos processos que envolvem o setor de pneumáticos para 

que fossem levantados os requisitos do sistema e desenvolvimento da modelagem. 

Toda etapa da modelagem do projeto foi realizada utilizando a linguagem Unified Modeling 

Language (UML), com ajuda da ferramenta Enterprise Architect (EA) na diagramação e na 

especificação de requisitos funcionais e não funcionais. Foram produzidos diagramas de caso de 

uso, estados, atividades, classes, entidade-relacionamento e implantação. A prototipação das telas 

foram desenvolvidas no Microsoft Visual Studio .NET. 2005. Descreve-se também o 

funcionamento da solução móvel e das interfaces Web para emissão de relatórios. 

3.1 Processos 

Para conhecimento dos requisitos e atividades foi necessário o estudo do funcionamento de 

um setor de pneumáticos a fim de descrever os processos. Não foram encontradas na literatura 

orientações sobre o funcionamento deste setor. Desta forma foram realizadas entrevistas com 

gerentes de frota, consulta ao Professor Carlos Augusto Silveira que ministra aulas de logística na 

Univali, além da consulta a apostila do curso de pneus da Fabet e Sest/Senat. Vale ressaltar, que não 

são todas as transportadoras há possuírem um setor específico para pneus, muitos casos o local 

como oficina são utilizados para efetuar trabalhos referentes ao pneu. 

Os processos detalhados são descritos nos próximos tópicos do projeto. 
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3.1.1  Recebimento de pneus novos e recapados 

Após negociação e fechamento de um pedido de pneus, um determinado fornecedor faz a 

entrega ao setor de pneumáticos. No recebimento são conferidas as informações de duas formas: 

pneus novos e pneus recapados. Para os pneus novos são conferidas se as informações técnicas do 

pneu estão de acordo com a nota fiscal do fornecedor e pedido de compra do cliente. Já os pneus 

recapados é necessário a emissão de um relatório em papel impresso a fim de verificar se os pneus 

entregues pelo fornecedor estão de acordo com os que foram enviados para o serviço de recapagem. 

Os pneus recapados se encontram registrados no sistema de informação, pois esses pneus passaram 

pelo processo de cadastro quando eram novos. A numeração de fogo (leitura do tópico 3.1.2) 

registrada no pneu novo é sempre a mesma utilizada nos pneus recapados, ou seja, não é colocada 

outra numeração. Na atividade de recapagem é trocada somente a banda de rodagem do pneu.  

3.1.2  Marcar pneus novos com numeração de fogo 

O próximo passo após recebimento dos pneus, mais especificamente do pneu novo é 

registrar uma numeração seguida de algumas letras para identificar o pneu pertencente há uma 

determinada empresa. Exemplo 2379 ITA. Esse número é único, não pode ser repetido dentro de 

uma frota. Na prática funciona como um código. O pneu possui um local próprio desenvolvido pelo 

fabricante para registro desta numeração feita através de um equipamento que utiliza fogo para 

demarcar. Lembrando que esse espaço para marcação da numeração só existem em pneus para 

veículos pesados, como caminhões, exceto veículos agrícolas. 

3.1.3  Conferência de pneus nos veículos da frota 

Este processo, segundo os gerentes de frota entrevistados, é o mais importante realizado no 

setor de pneumáticos. Os veículos que chegam de uma determinada viagem são todos vistoriados no 

requisito pneus. Os objetivos desta vistoria são:  

• Verificar se o número de fogo contido no pneu corresponde à posição original de saída do 

veículo. A conferência é feita em todos os pneus inclusive no pneu socorro. A posição 

original registrada no sistema é classificada conforme o tipo de veículo (cavalo trucado, 

simples, etc.). Podem ser classificados como pneu dianteiro direito, dianteiro esquerdo, 

traseiro esquerdo externo, traseiro esquerdo interno, traseiro direito externo, traseiro direito 

interno além de outras posições. Caso haja algum furto, o conferente registra a ocorrência; 
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• Permitir realizar rodízios nos pneu; e 

• Registrar se o pneu sofreu alguma avaria além de atualizar informações técnicas do pneu 

como profundidade da borracha chamada tecnicamente de sulco. 

3.1.4  Armazenamento de pneus novos e recapados 

Geralmente, no setor de pneumáticos existe um local reservado para o armazenamento dos 

pneus novos e recapados, além dos sucateados. Esses pneus são utilizados para futura reposição nos 

veículos. 

Sempre que houver necessidade da retirada de um pneu deste local, deve-se verificar 

primeiramente sua existência a fim de separá-lo. A necessidade realizar em tempos e tempos 

conforme movimentação da empresa, um inventário dos pneus, o intuito de verificar se todos estão 

registrados no sistema estão presentes no local físico. 

3.1.5  Análises dos processos 

Um dos processos que podem ser aplicados no dispositivo móvel são o recebimento de 

pneus (novos e recapados), registro do número de fogo nos pneus, conferência dos pneus nos 

veículos e a conferência dos pneus no estoque. Esses processos são os mais importantes no setor de 

pneumáticos segundo os gerentes de frotas entrevistados. Especialistas da área de pneu, afirmam 

que o dispositivo móvel pode agregar mais facilidades e segurança no trabalho. Nos processos 

manuais, como vem sendo trabalhado tradicionalmente, erros na coleta de informações só podem 

ser detectadas após alguns dias, causando assim certo transtorno e às vezes até mesmo prejuízos. 

Além de reduzir os possíveis erros, não será necessária a impressão de documentos contendo a 

posição dos pneus, como é feito tradicionalmente. 

Com base nos processos relacionados, será realizado o levantamento de requisitos 

funcionais e não-funcionais e as principais regras de negócio. 

A Figura 21 da próxima página apresenta o diagrama de atividades que resume todos os 

processos explicados no texto, envolvendo o setor de pneumáticos. Para Silva (2001), o diagrama 

de atividades representa o fluxo de atividades, que ocorrem no processo de um sistema mostrando o 

comportamento condicional entre as atividades. 
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Figura 21. Diagrama de atividades dos processos de um setor de pneumáticos. 
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3.2 Levantamento de requisitos 

No levantamento de requisitos são estudados os recursos necessários para desenvolvimento 

do sistema. Neste projeto os requisitos foram definidos juntamente com profissionais do setor de 

frota que trabalham na parte de pneus. Para Bezerra (2002), a etapa de levantamento de requisito 

tem o objetivo de compreender o problema tanto por parte dos usuários como do desenvolvedor. 

Através dos requisitos definidos por ambas as partes o desenvolvedor pode dar continuidade a 

outras fases no desenvolvimento do projeto.  Os requisitos funcionais e as regras de negócio foram 

baseadas em entrevistas com especialistas no assunto, material do curso da Fabet, Sest.Senat e 

material do Inmetro. 

A seguir serão apresentados os requisitos funcionais, não funcionais e regra de negócio do 

sistema a ser desenvolvido. 

3.2.1  Requisitos funcionais 

Os requisitos funcionais do sistema utilizando o dispositivo móvel são: 

• RF01: O sistema deverá permitir autenticação do usuário; 

• RF02: O sistema deverá permitir o cadastro e alteração do pneu; 

• RF03: O sistema deverá permitir a conferência de pneus nos veículos; 

• RF04: O sistema deverá permitir a conferência de pneus no estoque; 

• RF05: O sistema deverá permitir efetuar o rodízio dos pneus no veículo; 

• RF06: O sistema deverá permitir notificar através de e-mails e de forma automática, 

problemas que ocorreram com os pneus. Como por exemplo: furto; e 

• RF07: O sistema deverá permitir enviar pneu para a situação de sucata, estoque, recapagem 

e venda. 

Os requisitos funcionais do sistema utilizando as interfaces Web: 

• RF08: O sistema deverá permitir autenticação do usuário; 

• RF09: O sistema deverá permitir cadastrar usuários de acessos; 
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• RF10: O sistema deverá permitir o cadastro do fabricante de pneus; 

• RF11: O sistema deverá permitir o cadastro das dimensões dos pneus; 

• RF12: O sistema deverá permitir o cadastro dos modelos de pneus; 

• RF13: O sistema deverá permitir o cadastro dos desenhos da banda de rodagem; 

• RF14: O sistema deverá permitir o cadastro e alteração do fornecedor; 

• RF15: O sistema deverá permitir o cadastro e alteração do veículo; 

• RF16: O sistema deverá permitir o cadastro da marca do veículo (Exemplo: Volvo, Scania); 

• RF17: O sistema deverá permitir o cadastro do modelo do veículo (Exemplo: Axor 1933S 

4X2); 

• RF18: O sistema deverá permitir cadastrar os tipos de motivos (sinistro, furto, corte lateral, 

furo, etc.); e 

• RF19: O sistema deverá permitir a emissão de relatórios. O detalhamento desses relatórios 

está descrito nas regras de negócio. 

3.2.2  Requisitos não funcionais 

Os requisitos não funcionais do sistema utilizando o dispositivo móvel são: 

• RNF01: O sistema desenvolvido é executado num Pocket PC modelo Hp iPaq 110 Classic 

Handheld. Equipado com SO Windows Mobile versão 6.0. Este dispositivo contém o .NET 

CF 2.0 

• RNF02: O sistema é executado no dispositivo móvel, acessando o banco de dados Oracle 

versão Express 10g. Este banco de dados esta armazenado num servidor com Windows 

Server 2003 Standard Edition;  

• RNF03: O sistema foi implementado no Microsoft Visual Studio 2005 Professional Edition, 

usando a tecnologia .NET através do Visual C# e .NET CF 2.0; 

• RNF04: É otimizado para uso pelo apontador de tela e teclado;   
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• RNF05: O sistema tem uma interface de fácil utilização; 

• RNF06: O sistema permite acesso somente aos usuários cadastrados no sistema. 

Os requisitos não funcionais do sistema utilizando as interfaces Web: 

• RNF07: As páginas foram desenvolvidas em ASP. NET 2.0 e pode ser armazenado num 

servidor com SO Windows Server 2003 Standard Edition; 

• RNF08: As interfaces Web são de fácil utilização; e 

• RNF09: É de fácil manutenção. 

3.2.3  Regras de negócio 

As regras de negócio para utilizar o dispositivo móvel são: 

• RN01 – Acesso: O acesso ao dispositivo móvel deve ser feito por usuário e senha, sendo 

esse deve ser cadastrado pelo módulo Web. A senha digitada deve ter no mínimo cinco 

caracteres e no máximo dez caracteres. 

• RN02 – Cadastro de pneus: As regras a seguir são referentes ao cadastro do pneu. 

• RN 2.1: Para fazer o cadastro do pneu é necessário que seus atributos estejam 

cadastrados e o pneu já esteja com o número de fogo. Os atributos que devem ser 

cadastrados serão descrito nas regras de negócio no módulo Web; 

• RN 2.2: Os campos que devem ser digitados são: número de fogo, número de série, 

modelo do pneu, dimensão, profundidade do sulco, número do dot, número de 

avarias, fornecedor, número da nota fiscal, data da compra e valor do pneu; 

• RN 2.3: Campos que são obrigatórios: número de fogo, modelo do pneu, dimensão, 

profundidade do sulco, número do dot, fornecedor, número da nota fiscal, data da 

compra e valor do pneu; 

• RN 2.4: Quando um pneu for cadastrado pela primeira vez o sistema coloca sua 

situação como estoque; 
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• RN 2.5: O sistema permite somente um número de fogo, não pode ser repetido. Caso 

usuário digite um número repetido o sistema traz na tela os dados para alteração; 

• RN 2.6: Caso seja digitado no campo profundidade de sulco um valor igual ou 

inferior a 1,6 milímetros, sistema mostra mensagem indicando que o pneu não 

satisfaz as exigências estabelecidas pelas normas da ABNT. O sistema deve deixar o 

usuário prosseguir com esse valor, porém avisa o usuário; e 

• RN 2.7: O sistema não permite cadastrar número de séries repetido. Avisa através de 

mensagem. 

• RN03 – Conferência de pneus nos veículos: As regras a seguir são referentes ao 

posicionamento dos pneus nos veículos e sua movimentação. 

• RN 3.1: O sistema deve avisar usuário quando houver uma tentativa de posicionar 

um pneu de construção borrachudo nas posições dianteira do veículo. A mensagem 

mostrada ao usuário é que o pneu de construção borrachudo é para posições de 

tração. Deve permitir fazer a operação, pois podem ocorrer situações de emergência, 

como por exemplo, ter furado um pneu dianteiro, sendo que o step (pneu socorro) é 

de construção borrachudo. As nomenclaturas usadas para essas posições são 

dianteira esquerda (DE) e dianteira direita (DD); 

• RN 3.2: O sistema não deverá permitir o usuário vincular um pneu ao veículo onde 

dimensões dos outros pneus deste veículo sejam diferentes; 

• RN 3.3: Ao proceder ao vínculo de um pneu para determinada posição, e este pneu já 

estiver sendo utilizado em outro veículo, o usuário deverá receber mensagem que o 

pneu esta vinculado, mostrando o código do veículo ou placa que este pneu esta 

posicionado; 

• RN 3.4: O sistema deverá alertar o usuário quando tentar vincular nas posições da 

dianteira, pneus que sejam recapados. Alertar de forma que chame bastante atenção. 

Mesmo assim o usuário pode vincular se houver necessidade; 



 64

• RN 3.5: Não permitir que usuário vincule um número de pneu em uma posição não 

valida do veículo. O sistema alerta com a seguinte mensagem: Não é permitido 

vincular um pneu nesta posição; 

• RN 3.6: O sistema deve permitir enviar o pneu para as seguintes situações: conserto, 

estoque, recape, sucata e venda.  Exemplo: Veículo chega à empresa, e ao passar 

pelo processo de conferência dos pneus, foi constatado que um dos pneus precisa ser 

enviado para recape. O usuário através do dispositivo móvel vincula este pneu para 

situação de recape. Ao retornar este pneu da recapadora, o mesmo pode ser colocado 

no estoque ou diretamente no veículo; 

• RN 3.7: Ao enviar o pneu para situação de conserto, o sistema deve solicitar as 

seguintes informações: hodômetro do veículo, profundidade dos sulcos em 

milímetros e data do movimento. Sendo que a data do movimento deve ser sugerida 

pelo sistema a fim de facilitar a digitação. Este pneu fica como situação em conserto. 

Ao retornar do conserto deve ser preenchido o tipo de avaria que ocorreu no pneu, 

hodômetro do veículo, profundidade do sulco em milímetros, valor do serviço e 

fornecedor; 

• RN 3.8: Ao enviar o pneu para situação de recape o sistema deve solicitar as 

seguintes informações: hodômetro do veículo, profundidade dos sulcos em 

milímetros, data do movimento, valor do serviço e fornecedor; 

• RN 3.9: Ao enviar o pneu para situação de sucata ou recauchutagem, o sistema deve 

solicitar as seguintes informações: hodômetro do veículo, profundidade dos sulcos 

em milímetros e data do movimento. O campo data do movimento deve aparecer a 

data atual; 

• RN 3.10: Ao enviar o pneu para situação de venda, o sistema deve solicitar a 

digitação das seguintes informações: hodômetro atual do veículo, profundidade dos 

sulcos em milímetros, data da venda e nome do cliente. Não haverá cadastro de 

cliente, o comprador do pneu será cadastrado no fornecedor. Este recurso é 

geralmente usado quando é vendido um veículo, e seus pneus precisam ser 

registrados como venda. Deve ser permitido enviar para situação de venda pneus em 

estoque, recapados, sucata ou conserto; 
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• RN04 – Conferência dos pneus no estoque: O sistema deve permitir a digitação do número 

de fogo do pneu, caso o número informado exista, o sistema deverá mostrar as informações 

deste pneu como: número de séria, modelo, dimensão, profundidade de sulco, avarias e 

posição. Caso contrário o sistema deve alertar através de uma mensagem, perguntando se 

deseja notificar a falta deste pneu (RN05). Objetivo é verificar se todos os pneus se 

encontram no local onde são armazenados para futura utilização; 

• RN05 – Notificação de problemas com pneus: O sistema deve permitir o envio de e-mail 

para usuários, notificando possíveis problemas referentes ao pneu; 

As regras de negócio para utilizar as interfaces Web são: 

• RN06 – Acesso: O acesso as interfaces Web devem ser feitas por usuário e senha. A senha 

digitada deve ter no mínimo cinco caracteres e no máximo dez caracteres; 

• RN07 – O sistema deverá ter um cadastro de usuários e senhas. Somente o usuário com a 

posição de administrador poderá fazer inclusão e alteração de usuários. Neste cadastro 

constarão os seguintes campos: usuário, senha e tipo de acesso. O tipo de acesso é composto 

por apenas dois valores (Administrador ou Restrito). Todos os campos são obrigatórios. 

Somente usuários com a posição de administrador podem acessar o cadastro de usuários. As 

senhas devem conter no mínimo cinco dígitos e no máximo oito dígitos; 

• RN08 – No cadastro dos fabricantes de pneu, o sistema deve solicitar apenas o nome, sendo 

o código automático. Não deve permitir cadastrar nomes em brancos. 

• RN09 – No cadastro de dimensões dos pneus, o sistema deve solicitar apenas a dimensão, 

sendo o código automático. Não deve permitir cadastrar dimensões em branco; 

• RN10 – No cadastro de modelo de pneus, o sistema deve solicitar as seguintes informações: 

descrição do modelo, tipo de construção, número de lonas, fabricante e desenho da banda de 

rodagem. Todos os campos são de preenchimento obrigatório. O campo tipo de construção 

tem as descrições fixas para escolha: diagonal liso, diagonal borrachudo, radial liso e radial 

borrachudo. Número de lonas, e um valor numérico que geralmente é 16; 

• RN11 – No cadastro da banda de rodagem, o sistema deve solicitar as seguintes 

informações: descrição do desenho da banda de rodagem e fabricante. Um pneu novo, tanto 
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a banda de rodagem e o pneu são fabricados pela mesma empresa. Mas em caso de recape, 

um pneu fabricado pela empresa Pirelli não recebe uma banda de rodagem da mesma 

empresa. O pneu recebe uma banda de rodagem fabricada por outra empresa especializada 

na fabricação da banda de rodagem, como por exemplo, a Vipal S/A citada neste projeto. 

Por este motivo se faz necessário a solicitação do fabricante, sendo que o fabricante é 

solicitado no cadastro de modelo de pneu, porém se refere ao fabricante propriamente dito 

do pneu; 

• RN12 – O cadastro de fornecedores deverá permitir o registro dos seguintes campos: nome 

do fornecedor, endereço, cidade, estado, CEP, CNPJ, inscrição estadual, fone, fax, celular, 

e-mail e Web site. O campo código será automático. Neste cadastro são armazenados e 

cadastrados geralmente, recapadoras e distribuidoras de pneus. Os campos obrigatórios são 

o nome e o CNPJ; 

• RN13 – O cadastro de veículos deverá permitir o registro dos seguintes campos: placa, 

marca, modelo, tipo de veículo, hodômetro e quantidade de steps. O campo código será 

automático. Os campos obrigatórios são: placa, marca, modelo e tipo de veículo; 

• RN14 – O cadastro de marca de veículos deverá permitir o registro do nome da marca, 

sendo o código automático. Não deve permitir deixar cadastrar o campo em branco; 

• RN15 – O cadastro de modelo de veículos deverá permitir o registro do nome do modelo, 

sendo o código automático. Não deve permitir deixar o campo em branco; 
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      Figura 22. Exemplo da disposição dos pneus retirado do sistema Frota Um. 

• RN16 – O cadastro de motivos deverá permitir o registro da descrição de um determinado 

motivo, sendo o código automático. Não deve permitir cadastrar o campo em branco. 

Podem-se citar alguns exemplos de motivos, como: furto, sinistro, furo, estouro, corte 

lateral, etc; 

• RN17 – O sistema deve permitir a emissão de relatórios dos pneus cadastrados por tipo de 

situação (veículo, conserto, estoque, recape, sucata e venda); 

a) Os campos que devem ser visualizados no relatório são: número de fogo do pneu, 

modelo do pneu, profundidade do sulco, dimensão, dot, número de avarias, 

fornecedor, data da compra, número da nota fiscal e valor da compra;  

b) A quebra (separação da listagem por) de pagina deve ser feita por tipo de 

situação; 

c) O relatório deve totalizar o valor da compra por tipo de situação; 
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d) O relatório deve conter os seguintes filtros: data da compra, modelo, dimensão, 

fornecedor e tipo de situação. No momento do filtro os campos que ficarem em 

branco o sistema ira filtrar todos os registros; 

e) A ordem deverá ser pelo número do pneu; 

• RN18 – O sistema deve permitir emissão de relatórios com gráficos da distribuição dos 

pneus por fabricante; 

• RN19 – O sistema deve permitir emissão de relatórios com gráficos da distribuição dos 

pneus por dimensão e tipo de construção. 

3.2.4  Restrições 

Neste projeto o sistema não vai gerar valores para o setor financeiro como, por exemplo, 

gerar contas a pagar referente à compra de pneus e manutenções como recapes. Além disso, não 

serão desenvolvidas rotinas para verificar a previsão da retirada de um pneu. Esta rotina é complexa 

sendo que um, dos focos do projeto é o dispositivo móvel (conferência de pneus). É possível 

desenvolver diversos tipos de relatórios com objetivo de atender vários usuários e gestores, mas 

foram estudados juntamente com os especialistas da área os mais importantes para uso do dia a dia. 

Outros relatórios e outras funcionalidades irão ficar para projetos futuros. Não são gerados logs das 

operações, podendo ser desenvolvido como projeto futuro. 

3.2.5  Análise de risco comercial 

Envolvendo a questão de uma futura comercialização do software podem-se citar alguns 

riscos. Um deles é o projeto não estar interagindo com o controle de combustíveis (maior custo da 

frota). Claro que poderia ser resolvido através de uma analise para posterior implementação. 

Outra questão comercial, é referente aquisição do dispositivo móvel, seria um problema para 

transportadoras de pequeno e médio porte. Apesar de esses dispositivos móveis estarem diminuindo 

de custo, dispositivos para ambientes hostis, tem um custo bem muito elevado. Mas isso é muito 

questionável, depende muito do empresário ou direção da empresa. Assim como são feitos 

financiamentos para compra de veículo, equipamentos e software também podem ser parcelados. 

Particularmente acredito que isso não seja um problema. 



 69

Outro problema verificado é a portabilidade, pois embora grande parte dos dispositivos 

móveis executam windows, não se tem certeza que  a versão desenvolvida no Microsoft Visual 

Studio .NET para o Windows Pocket PC, execute no Windows Mobile, ou outro sistema 

operacional. Esse problema poderia ser resolvido com o uso de web application em vez de windows 

application, mas com isso se perderia um maior controle sobre a interface, segundo conversa com 

pessoas que trabalham com dispositivo móvel (acadêmicos que trabalham na empresa Microsiga). 

3.3 Modelagem do sistema 

Na modelagem do sistema, foram definidos os diagramas de casos de uso, de classe, 

entidade relacionamento, diagramas de atividades, diagramas de estados e diagramas de 

implantação do gerenciamento de pneus com apoio do dispositivo móvel. 

3.3.1  Diagramas de caso de uso 

De acordo com Bezerra (2002) e Silva (2001) os diagramas de casos de uso representam o 

conjunto de cenários identificados, ajudando a ter uma melhor compreensão do sistema. Enfim 

mostra a seqüência de passos me que há interação entre os usuários e o sistema. O modelo de caso 

de uso é composto de casos de usos, atores e relacionamento entre eles. 

Os diagramas de caso de uso deste projeto estão divididos em três partes: controle de acesso 

(dispositivo móvel e interfaces Web), operações no dispositivo móvel e operações nas 

interfaces Web para acesso aos cadastros e relatórios.  O sistema possui dois atores, usuários do 

dispositivo móvel (conferentes) e o gerente de frota. 

O controle de acesso descreve como é feito o login no dispositivo móvel e nas interfaces 

Web, que é representado pelo caso de uso “UC 01.01 – Efetua login” (Apêndice A.1.1) a qual é 

ilustrado na Figura 23, que por sua vez está relacionado com o RF01, RF08 e RN01, RN06. 

As operações realizadas com o dispositivo móvel são representadas através do caso de uso 

“UC 02.01” até “UC 02.04” (Apêndice A.1.2), relacionado com os requisitos RF 02 ao RF 07, 

conforme detalhado ilustrado na Figura 24. 

As operações realizadas com a interface Web são representadas através do caso e uso 

“UC 03.01” até “UC 03.14” (Apêndice A.1.3), relacionado com os requisitos RF 09 ao RF 20, 

conforme detalhamento ilustrado na Figura 25. 
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Caso de usos referentes ao dispositivo móvel: 

O caso de uso “UC 02.01 – Cadastro e alteração de pneu”, esta relacionado com o RF02 e 

RN02, e representa o cadastro e alteração de pneu, descrevendo como o usuário fará o uso do 

dispositivo móvel para esta finalidade. (Apêndice A.1.2.1). 

O caso de uso “UC 02.02 – Conferência de pneus nos veículos”, esta relacionado com o 

RF03 e RN03, e representa a conferência de pneus nos veículos, descrevendo como o usuário fará o 

uso do dispositivo móvel para esta finalidade. (Apêndice A.1.2.2). 

O caso de uso “UC 02.03 – Conferência de pneus no estoque”, esta relacionado com o 

RF04, RF05 e RN04, e representa a conferência de pneus no estoque, descrevendo como o usuário 

fará a consulta utilizando o dispositivo móvel. (Apêndice A.1.2.3). 

O caso de uso “UC 02.04 – Notificar problemas com pneus”, esta relacionado com RF06 e 

RN05, que representa o procedimento de como deve ser feita a notificação em caso de um problema 

grave como roubo ou acidente. (Apêndice A.1.2.4). 

Caso de usos referentes a interfaces Web: 

O caso de uso “UC 03.01 – Cadastro de usuários e senhas”, esta relacionado com RF09 e 

RN06 e RN07, onde representa o cadastro de usuários e senhas do sistema. Este cadastro será feita 

inclusões e alterações. (Apêndice A.1.3.1). 

O caso de uso “UC 03.02 – Cadastro do fabricante de pneu”, esta relacionado com RF10 e 

RN08, e representa a inclusão e alteração do fabricante de pneu, mostrando como o usuário deve 

proceder para incluir e alterar dados do fabricante. (Apêndice A.1.3.2). 

O caso de uso “UC 03.03 – Cadastro da dimensão do pneu”, esta relacionado com RF11 e 

RN09, e representa a inclusão e alteração da medida de dimensão do pneu, mostrando como o 

usuário deve proceder para incluir e alterar a dimensão (Apêndice A.1.3.3). 

O caso de uso “UC 03.04 – Cadastro do modelo de pneu”, esta relacionado com RF12 e 

RN10, e representa a inclusão e alteração do modelo de pneu, mostrando como o usuário deve 

proceder para incluir e alterar o modelo (Apêndice A.1.3.4). 
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O caso de uso “UC 03.05 – Cadastro do desenho da banda de rodagem”, esta relacionado 

com RF13 e RN11, e representa a inclusão e alteração do desenho da banda de rodagem do pneu, 

mostrando como o usuário deve proceder para incluir e alterar o desenho da banda de rodagem. Este 

desenho é representado por uma descrição, como por exemplo “XZA2” (Apêndice A.1.3.5). 

O caso de uso “UC 03.06 – Cadastro de fornecedores”, esta relacionado com RF14 e RN12, 

e representa a inclusão e alteração do cadastro de fornecedores, mostrando como o usuário deve 

proceder para incluir e alterar o fornecedor (Apêndice A.1.3.6). 

O caso de uso “UC 03.07 – Cadastro de veículos”, esta relacionado com RF15 e RN13 ao 

RN16, e representa a inclusão e alteração do cadastro de veículos, mostrando como o usuário deve 

proceder para incluir e alterar o veículo (Apêndice A.1.3.7). 

O caso de uso “UC 03.08 – Cadastro da marca do veículo”, esta relacionado com RF15, 

RF16 e RN14, e representa a inclusão e alteração do cadastro de marca de veículos, mostrando 

como o usuário deve proceder para incluir e alterar a marca do veículo (Apêndice A.1.3.8). 

O caso de uso “UC 03.09 – Cadastro de modelo do veículo”, esta relacionado com RF15, 

RF17 e RN15, e representa a inclusão e alteração do cadastro de modelo de veículos, mostrando 

como o usuário deve proceder para incluir e alterar o modelo de veículo. (Apêndice A.1.3.9). 

O caso de uso “UC 03.10 – Cadastro de motivos”, esta relacionado com RF19 e RN17, e 

representa a inclusão e alteração dos tipos de motivos. Mostrando como o usuário deve proceder 

para inclusão e alteração dos tipos de motivos (Apêndice A.1.3.10). 

O caso de uso “UC 03.11 – Emissão do relatório dos pneus cadastrados por tipo de situação 

(instalado, conserto, estoque, recape, sucata e venda)”, esta relacionado com RF20 e RN18, e 

representa como o usuário deve proceder para utilizar o relatório (Apêndice A.1.3.11). 

O caso de uso “UC 03.12 – Emissão do relatório gráfico da distribuição dos pneus por 

fabricante”, esta relacionado com o RF20 e RN19, e representa como o usuário deve proceder para 

utilizar este relatório gráfico (Apêndice A.1.3.12). 

O caso de uso “UC 03.13 – Emissão do relatório gráfico da distribuição dos pneus por 

dimensão e tipo de construção”, esta relacionado com o RF20 e RN20, e representa como o usuário 

deve proceder para utilizar este relatório gráfico (Apêndice A.1.3.13). 
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O caso de uso “UC 03.14 – Configurações de e-mail”, esta relacionado com o RF06, e tem o 

objetivo de cadastrar as configurações para envio de e-mail. É utilizado para envio da notificação. 

(Apêndice A.1.3.14). 

 

 

Figura 23. Diagrama de Caso de Uso para o controle de acesso. 
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Figura 24. Diagrama de Caso de Uso Caso das Operações com o dispositivo móvel. 
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Figura 25. Diagrama de Caso de Uso Caso das Operações com as interfaces Web. 

 

3.3.2  Diagramas de classe 

Para Bezerra (2002) e Silva (2001), os diagramas de classes, são utilizados para o 

desenvolvimento do modelo de classes desde o nível de análise até o nível de especificação. Nesses 

diagramas são descritos os atributos e operações dessas classes. No atributo corresponde a descrição 

dos dados armazenados pelos objetos de uma classe. As operações correspondem à descrição das 

ações que os objetos de uma classe sabem realizar. 

A Figura 26, o diagrama de classe é apresentado, e a seguir uma breve descrição das 

principais classes do sistema. 

ud Operações com as interfaces web
44444444444444444444444444   44444444444444444444444444   44444444444444444444444444   

44444444444444444444444444   44444444444444444444444444   44444444444444444444444444   

44444444444444444444444444   44444444444444444444444444   44444444444444444444444444   

44444444444444444444444444   44444444444444444444444444   44444444444444444444444444   

44444444444444444444444444   44444444444444444444444444   44444444444444444444444444   

44444444444444444444444444   44444444444444444444444444   44444444444444444444444444   

44444444444444444444444444   44444444444444444444444444   44444444444444444444444444   

44444444444444444444444444   44444444444444444444444444   44444444444444444444444444   

44444444444444444444444444   44444444444444444444444444   44444444444444444444444444   

44444444444444444444444444   44444444444444444444444444   44444444444444444444444444   

44444444444444444444444444   44444444444444444444444444   44444444444444444444444444   

44444444444444444444444444   44444444444444444444444444   44444444444444444444444444   

44444444444444444444444444   44444444444444444444444444   44444444444444444444444444   

44444444444444444444444444   44444444444444444444444444   44444444444444444444444444   

Gerente de Frota

UC 03.01 - 
Cadastro de 

usuários e senhas

UC 03.02 - 
Cadastro do 
fabricante de 

pneu

UC 03.03 - 
Cadastro da 
dimensão do 

pneu

UC 03.04 - 
Cadastro do 

modelo de pneu

UC 03.05 - Cadastro 
do desenho da 

banda de rodagem

UC 03.06 - 
Cadastro de 
fornecedores

UC 03.07 - 
Cadastro de 
veículos

UC 03.08 - 
Cadastro da 

marca do veículo

UC 03.09 - 
Cadastro de 
modelo do 
veículo

UC 03.10 - 
Cadastro de 
motivos

UC 03.11 - Emissão 
do relatório dos 

pneus cadastrados 
por tipo

UC 03.12 - Emissão do 
relatório gráfico da 

distribuição dos pneus 
por fabricante

UC 03.13 - Emissão do 
relatório gráfico por 

dimensão

UC 03.14 - 
Configuração dos 

e-mails



 
 

 
 

 

Figura 26. Diagrama de Classes

cd Class Model
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«class»
BANDA_RODAGEM

column
+ ID_BANDA:  NUMBER {ordered}
+ BANDA:  VARCHAR2
+ ID_FABRICANTE:  NUMBER

+ Inclusão() : void
+ Alteração() : void
+ Exclusão() : void

«class»
DIMENSOES

column
+ ID_DIMENSAO:  NUMBER {ordered}
+ DIMENSAO:  VARCHAR2

+ Inclusão() : void
+ Alteracao() : void
+ Exclusão() : void

«class»
EMAIL

column
+ ASSUNTO:  VARCHAR2
+ CORPO:  VARCHAR2
+ PARA:  VARCHAR2 {ordered}

+ Armazena Configuracao() : void

FABRICANTES

column
+ ID_FABRICANTE:  NUMBER {ordered}
+ FABRICANTE:  VARCHAR2

+ Inclusão() : void
+ Alteração() : void
+ Exclusão() : void

«class»
FORNECEDORES

column
+ ID_FORN:  NUMBER {ordered}
+ NOME:  VARCHAR2
+ ENDERECO:  VARCHAR2
+ CIDADE:  VARCHAR2
+ BAIRRO:  VARCHAR2
+ ESTADO:  VARCHAR2
+ CEP:  VARCHAR2
+ CNPJ:  VARCHAR2
+ IE:  VARCHAR2
+ TELEFONE:  VARCHAR2
+ CELULAR:  VARCHAR2
+ EMAIL:  VARCHAR2
+ WEBSITE:  VARCHAR2

+ Inclusão() : void
+ Aleração() : void
+ Exclusão() : void

«class»
MARCAS

column
+ ID_MARCA:  NUMBER {ordered}
+ MARCA:  VARCHAR2

+ Inclusão() : void
+ Alteração() : void
+ Exclusão() : void

«class»
MODELOS_PNEUS

column
+ ID_MODELO_PNEU:  NUMBER {ordered}
+ MODELO_PNEU:  VARCHAR2
+ LONA:  NUMBER
+ ID_BANDA:  NUMBER
+ ID_TIPO:  NUMBER

+ Alteração() : void
+ Inclusão() : void
+ Exclusão() : void

«class»
MODELOS_VEICULOS

column
+ ID_MODELO_VEICULO:  NUMBER {ordered}
+ MODELO_VEICULO:  VARCHAR2

+ Inclusão() : void
+ Alteração() : void
+ Exclusão() : void

«clas»
MOTIVOS

column
+ ID_MOTIVO:  NUMBER {ordered}
+ MOTIVO:  VARCHAR2

+ Inclusão() : void
+ Alteração() : void
+ Exclusão() : void

«class»
PNEUS

column
+ ID_NRPNEU:  NUMBER {ordered}
+ ID_NRSERIE:  NUMBER
+ ID_MODELO_PNEU:  NUMBER
+ ID_DIMENSAO:  NUMBER
+ ID_POSICAO:  NUMBER
+ KMACUMULADO:  NUMBER
+ DOT:  VARCHAR2
+ AVARIAS:  NUMBER
+ SULCO:  VARCHAR2
+ ID_FORN:  NUMBER
+ NF:  NUMBER
+ COMPRA:  DATE
+ VALOR:  NUMBER
+ ID_CLIENTE:  NUMBER
+ ID_MOTIVO:  NUMBER

+ Inclusão() : void
+ Alteração() : void

«class»
TIPOS

column
+ ID_TIPO:  NUMBER {ordered}
+ TIPO:  VARCHAR2

+ Dados Fixos() : void

«class»
TIPO_VEICULO

column
+ ID_TIPOVEICULO:  NUMBER {ordered}
+ DESCRICAO:  VARCHAR2
+ DE:  VARCHAR2
+ DD:  VARCHAR2
+ DE2:  VARCHAR2
+ DD2:  VARCHAR2
+ TEE1:  VARCHAR2
+ TEI1:  VARCHAR2
+ TDI1:  VARCHAR2
+ TDE1:  VARCHAR2
+ TEE2:  VARCHAR2
+ TEI2:  VARCHAR2
+ TDI2:  VARCHAR2
+ TDE2:  VARCHAR2
+ TEE3:  VARCHAR2
+ TEI3:  VARCHAR2
+ TDI3:  VARCHAR2
+ TDE3:  VARCHAR2
+ STP1:  VARCHAR2
+ STP2:  VARCHAR2
+ EIXO1:  VARCHAR2
+ EIXO2:  VARCHAR2
+ EIXO3:  VARCHAR2
+ EIXO4:  VARCHAR2
+ EIXO5:  VARCHAR2

+ Inclusão() : void
+ Alteração() : void
+ Exclusão() : void

«class»
USUARIOS

column
+ ID_USUARIO:  NUMBER {ordered}
+ NOME:  VARCHAR2
+ SENHA:  VARCHAR2
+ ID_TIPO:  NUMBER

+ Incluir() : void
+ Alterar() : void
+ Exclusao() : void

«class»
VEICULOS

column
+ ID_VEICULO:  NUMBER {ordered}
+ PLACA:  VARCHAR2
+ ID_TIPO:  NUMBER
+ ID_MARCA:  NUMBER
+ ID_MODELO_VEICULO:  NUMBER
+ NUMERO_DE:  NUMBER
+ NUMERO_DD:  NUMBER
+ NUMERO_DE2:  NUMBER
+ NUMERO_DD2:  NUMBER
+ NUMERO_TEE1:  NUMBER
+ NUMERO_TEI1:  NUMBER
+ NUMERO_TDI1:  NUMBER
+ NUMERO_TDE1:  NUMBER
+ NUMERO_TEE2:  NUMBER
+ NUMERO_TEI2:  NUMBER
+ NUMERO_TDI2:  NUMBER
+ NUMERO_TDE2:  NUMBER
+ NUMERO_TEE3:  NUMBER
+ NUMERO_TEI3:  NUMBER
+ NUMERO_TDI3:  NUMBER
+ NUMERO_TDE3:  NUMBER
+ NUMERO_STP1:  NUMBER
+ NUMERO_STP2:  NUMBER
+ QUANT_STEP:  NUMBER
+ KM:  NUMBER

+ Inclusão() : void
+ Alteração() : void
+ Exclusão() : void

«class»
VISTORIADOS

column
+ DATA:  DATE
+ ID_NRPNEU:  NUMBER
+ ID_NRSERIE:  NUMBER

+ Registra vistoriamento() : void

«class»
TIPO_USUARIOS

column
+ ID_CODIGO:  NUMBER {ordered}
+ TIPO:  VARCHAR2

+ Dados Fixos() : void
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Principais classes do sistema: 

• Pneus: responsável pelo cadastro de pneus que é realizado através do dispositivo móvel; 

• Conferência: responsável pela conferência de pneus e rodízio dos pneus. É uma das classes 

mais importantes, pois a grande maioria das operações é realizada através dela; 

• Veículo: responsável pelo registro da placa e por vincular a disposição das rodas de um 

determinado veículo; 

• Motivo: responsável pelo registro dos motivos que levaram um determinado pneu a ser 

vendido, consertado, recapeado, sucateado etc. 

• Conserto: responsável pelo registro dos consertos realizados nos pneus; 

• Venda: responsável pelo registro das vendas realizadas pode ocorrer pela venda do veículo 

por exemplo. 

• Recape: responsável pelo registro do recape a ser realizado no pneu; 

• Sucata: responsável pelo registro do sucateamento do pneu, que pode ser por fim de vida, 

dado como sem conserto entre outros motivos; 

• Notificação: responsável pela registro dos possíveis problemas que podem ocorrer com os 

pneus. 

3.3.3  Diagramas de implantação 

De acordo com Bezerra (2002, p. 251), “um diagrama de implantação (deployment diagram) 

representa a topologia física do sistema e, opcionalmente, os componentes que são executados nessa 

topologia.”  

Para Silva (2001), representa à configuração e a arquitetura de um sistema em que estarão 

ligados seus respectivos componentes, podendo ser representado também à arquitetura física de 

hardwares, processadores, etc.  

As características do diagrama de implantação são: 
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• Pode representar a estrutura da plataforma em que o sistema será executado. 

• Pode representar qualquer dispositivo, como gerenciador de banco de dados, 

servidores, computadores, etc. 

 

Figura 27. Diagrama de Implantação 

 

Na Figura 27 é representada a relação entre os componentes de hardware e software. A 

solução do projeto é composta um dispositivo móvel que acessa um banco o banco de dados Oracle 

Express 10g, num servidor com Windows 2003 Server Standard Edition. Neste servidor estará 

executando uma aplicação em ASP versão 2.0, onde outros usuários clientes poderão acessar para 

efetuar cadastros e emitir alguns relatórios operacionais. O software da solução móvel e a máquina 

virtual do .NET CF 2.0 será  instalado no dispositivo móvel. O cliente (dispositivo móvel) e o 

servidor, que são os componentes físicos do sistema, trocam informações entre si referentes às 

operações que estão sendo realizadas pelo usuário (conferente ou gerente de frota) através da rede 

sem fio IEE 802.11b. 
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«device»

Cliente: Dispositivo Móvel

Sistema Móvel

.NET CF 2.0

«device»

Serv idor: Computador PC

SGBD ORACLE EXPRESS 10g

Aplicação ASP 2.0

«depende»

Rede Wireless IEEE 802 11b

Executa«Executa»
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3.3.4  Diagramas de transição de estado 

De acordo com Bezerra (2002), o diagrama de transição de estado (DTE), é quando um 

objeto muda de estado para outro. É quando ocorre algum evento interno ou externo ao sistema. O 

objeto pode passar por inúmeras fases durante o seu ciclo de vida.  O estado é uma situação na vida 

de um objeto durante a qual satisfaz alguma condição ou realiza alguma atividade. 

Para Silva (2001, p. 12), “o diagrama de gráficos de estados representa os estados possíveis 

de um objeto em particular. São exibidos os estados de um objeto, eventos, transações e atividades”. 

 

Figura 28. Diagrama de estados da classe cadastro de pneus 

 

No cadastro de pneus, mais especificamente na inclusão, o pneu só pode assumir um estado. 

Que seria estar com a situação em estoque. Ao contrário da movimentação de pneus, que pode 

assumir vários tipos de estados, como por exemplo, conserto, venda, recape e sucata. 
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Inicio

Pneu em situação 
Estoque

Primeira Inclusão

Todo pneu 
cadastrado no 
sistema 
assume a 
situação em 
estoque

Finaliza

Grava as informações digitados no banco

Grava a situação como estoque

Digita o número do Pneu
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Figura 29. Diagrama de estados da movimentação ou rotação dos pneus 

 

3.3.5  Diagramas de atividades 

Para Silva (2001), o diagrama de atividades representa a modelagem do fluxo de controle de 

uma atividade para outra atividade no sistema. São exibidos os estados das atividades, ações, 

transições dos objetos. 

No sistema desenvolvido o diagrama atividades, tem o objetivo de visualizar o fluxo das 

atividades que devem ser seguidas pelo usuário, por exemplo, efetuar o cadastro dos atributos do 

pneu e veículo, exige uma ordem. Não se pode fazer o cadastro de modelos sem ter cadastrado a 

banda de rodagem. 

Para o módulo móvel, tem-se como objetivo mostrar os possíveis fluxos de atividades que 

será exercida através do aplicativo instalado. 

ad Use Case Model
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Veículo

Estoque
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Sucata

Recape

Final

[Efetua compra]

[Se local disponível, aloca um pneu no
veículo]

[Se Km vencido, então envia para Recape]

[Se Km vencido, então envia para Recape]

[Pneus rasgado]

[Estoque de Recapados]

[Veículo vendido]
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Figura 30. Diagrama de atividades do cadastro de atributos do pneu via Web 

 

 

Figura 31. Diagrama de atividades do cadastro dos atributos do veículo via Web 
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Cadastrar Fabricantes
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Podem ocorrer ao
mesmo tempo
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44444444444444444444444444   44444444444444444444444444   

44444444444444444444444444   44444444444444444444444444   

44444444444444444444444444   44444444444444444444444444   

44444444444444444444444444   44444444444444444444444444   

44444444444444444444444444   44444444444444444444444444   

44444444444444444444444444   44444444444444444444444444   

44444444444444444444444444   44444444444444444444444444   

44444444444444444444444444   44444444444444444444444444   

44444444444444444444444444   44444444444444444444444444   

Incio - Atributos do Veículo

Cadastro de
Fornecedores
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Veículos

Cadastro de Modelos
de Veículos

Cadastro de Veículos

Final

Pode acontecer 
ao mesmo tempo
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Figura 32. Diagrama de atividades para os casos de uso com o dispositivo móvel 

 

3.3.6  Diagrama entidade-relacionamento 

Segundo Silva (2001), o diagrama entidade-relacionamento tem objetivo de mostrar o 

relacionamento entre as entidades bem com sua cardinalidade. As entidades são conhecidas como 

tabelas. E as cardinalidade expressam o número mínimo e máximo de ocorrências. 

Para Heuser (2001), a abordagem entidade-relacionamento é uma técnica muito bem 

difundida para modelagem de dados. Esse modelo é representado por diagramas. A abordagem ER 

(entidade relacionamento) foi criada em 1976 por Peter Chen. 

Para composição de um banco de dados relacional, pode-se citar a seguinte composição: 

tabelas, chaves estrangeiras, chaves primárias e chaves alternativas. 
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Inicio

Cadastro de Pneus

Conferência Veículo
Conferência Estoque

Notificação de Problemas

Finaliza

Conferir pneus no veículo ou estoque

Finaliza



 

 

Figura 33. Diagrama entidade-relacionamento do sistema desenvolvido 

A seguir esta uma breve descrição das principais tabelas utilizadas no desenvolvimento do 

sistema: 

cd Use Case Model
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BANDA_RODAGEM

column
*PK ID_BANDA:  NUMBER(5)
 BANDA:  VARCHAR2(8 CHAR)
 FK ID_FABRICANTE:  NUMBER(5)

PK

+ BANDA_RODAGEM_PK(NUMBER)

FK

+ BANDA_RODAGEM_FABRICANTE_FK(NUMBER)

DIMENSOES

column
*PK ID_DIMENSAO:  NUMBER(5)
* DIMENSAO:  VARCHAR2(20 CHAR)

PK

+ DIMENSAO_PNEUS_PK(NUMBER)

EMAIL

column
 ASSUNTO:  VARCHAR2(80 CHAR)
 CORPO:  VARCHAR2(100 CHAR)
*PK PARA:  VARCHAR2(100 CHAR)

PK

+ EMAIL_PK(VARCHAR2)

FABRICANTES

column
*PK ID_FABRICANTE:  NUMBER(5)
 FABRICANTE:  VARCHAR2(15 CHAR)

PK

+ FABRICANTE_PK(NUMBER)

FORNECEDORES

column
*PK ID_FORN:  NUMBER(5)
 NOME:  VARCHAR2(50 CHAR)
 ENDERECO:  VARCHAR2(30 CHAR)
 CIDADE:  VARCHAR2(20 CHAR)
 BAIRRO:  VARCHAR2(15 CHAR)
 ESTADO:  VARCHAR2(2 CHAR)
 CEP:  VARCHAR2(10 CHAR)
 CNPJ:  VARCHAR2(18 CHAR)
 IE:  VARCHAR2(15 CHAR)
 TELEFONE:  VARCHAR2(16 CHAR)
 CELULAR:  VARCHAR2(16 CHAR)
 EMAIL:  VARCHAR2(20 CHAR)
 WEBSITE:  VARCHAR2(50 CHAR)

PK

+ FORNECEDOR_PK(NUMBER)

MARCAS

column
*PK ID_MARCA:  NUMBER(5)
 MARCA:  VARCHAR2(15 CHAR)

PK

+ MARCAS_PK(NUMBER)

MODELOS_PNEUS

column
*PK ID_MODELO_PNEU:  NUMBER(5)
 MODELO_PNEU:  VARCHAR2(15 CHAR)
 LONA:  NUMBER(2)
*FK ID_BANDA:  NUMBER(5)
*FK ID_TIPO:  NUMBER(5)

PK

+ MODELOS_PNEUS_PK(NUMBER)

FK

+ MODELOS_PNEUS_TIPO_FK(NUMBER)
+ MODELOS_PNEUS_BANDA_FK(NUMBER)

MODELOS_VEICULOS

column
*PK ID_MODELO_VEICULO:  NUMBER(5)
 MODELO_VEICULO:  VARCHAR2(15 CHAR)

PK

+ MODELO_VEICULO_PK(NUMBER)

MOTIVOS

column
*PK ID_MOTIVO:  NUMBER(5)
 MOTIVO:  VARCHAR2(30 CHAR)

PK

+ MOTIVO_PK(NUMBER)

PNEUS

column
*PK ID_NRPNEU:  NUMBER(5)
* ID_NRSERIE:  NUMBER(8)
*FK ID_MODELO_PNEU:  NUMBER(5)
*FK ID_DIMENSAO:  NUMBER(5)
* ID_POSICAO:  NUMBER(1)
 KMACUMULADO:  NUMBER(12)
* DOT:  VARCHAR2(4 CHAR)
 AVARIAS:  NUMBER(2)
 SULCO:  VARCHAR2(4 CHAR)
*FK ID_FORN:  NUMBER(5)
 NF:  NUMBER(5)
 COMPRA:  DATE
 VALOR:  NUMBER(12,2)
 FK ID_CLIENTE:  NUMBER(5)
 FK ID_MOTIVO:  NUMBER(5)

PK

+ PNEUS_PK(NUMBER)

FK

+ PNEUS_CLIENTE_FK(NUMBER)
+ PNEUS_FORNECEDOR_FK(NUMBER)
+ PNEUS_DIMENSAO_FK(NUMBER)
+ PNEUS_MODELOS_FK(NUMBER)
+ PNEUS_MOTIVO_FK(NUMBER)

TIPOS

column
*PK ID_TIPO:  NUMBER(5)
* TIPO:  VARCHAR2(25 CHAR)

PK

+ TIPOS_PK(NUMBER)

TIPO_USUARIO

column
*PK ID_CODIGO:  NUMBER(5)
 TIPO:  VARCHAR2(15 CHAR)

PK

+ TIPO_USUARIO_PK(NUMBER)

TIPO_VEICULO

column
*PK ID_TIPOVEICULO:  NUMBER(5)
* DESCRICAO:  VARCHAR2(30 CHAR)
 DE:  VARCHAR2(1 CHAR)
 DD:  VARCHAR2(1 CHAR)
 DE2:  VARCHAR2(1 CHAR)
 DD2:  VARCHAR2(1 CHAR)
 TEE1:  VARCHAR2(1 CHAR)
 TEI1:  VARCHAR2(1 CHAR)
 TDI1:  VARCHAR2(1 CHAR)
 TDE1:  VARCHAR2(1 CHAR)
 TEE2:  VARCHAR2(1 CHAR)
 TEI2:  VARCHAR2(1 CHAR)
 TDI2:  VARCHAR2(1 CHAR)
 TDE2:  VARCHAR2(1 CHAR)
 TEE3:  VARCHAR2(1 CHAR)
 TEI3:  VARCHAR2(1 CHAR)
 TDI3:  VARCHAR2(1 CHAR)
 TDE3:  VARCHAR2(1 CHAR)
 STP1:  VARCHAR2(1 CHAR)
 STP2:  VARCHAR2(1 CHAR)
 EIXO1:  VARCHAR2(1 CHAR)
 EIXO2:  VARCHAR2(1 CHAR)
 EIXO3:  VARCHAR2(1 CHAR)
 EIXO4:  VARCHAR2(1 CHAR)
 EIXO5:  VARCHAR2(1 CHAR)

PK

+ TIPO_VEICULO_PK(NUMBER)

USUARIOS

column
*PK ID_USUARIO:  NUMBER(5)
 NOME:  VARCHAR2(15 CHAR)
 SENHA:  VARCHAR2(8 CHAR)
 FK ID_TIPO:  NUMBER(5)

PK

+ USUARIOS_PK(NUMBER)

FK

+ USUARIOS_FK(NUMBER)

VEICULOS

column
*PK ID_VEICULO:  NUMBER(5)
 PLACA:  VARCHAR2(7 CHAR)
*FK ID_TIPO:  NUMBER(5)
*FK ID_MARCA:  NUMBER(5)
*FK ID_MODELO_VEICULO:  NUMBER(5)
 NUMERO_DE:  NUMBER(5)
 NUMERO_DD:  NUMBER(5)
 NUMERO_DE2:  NUMBER(5)
 NUMERO_DD2:  NUMBER(5)
 NUMERO_TEE1:  NUMBER(5)
 NUMERO_TEI1:  NUMBER(5)
 NUMERO_TDI1:  NUMBER(5)
 NUMERO_TDE1:  NUMBER(5)
 NUMERO_TEE2:  NUMBER(5)
 NUMERO_TEI2:  NUMBER(5)
 NUMERO_TDI2:  NUMBER(5)
 NUMERO_TDE2:  NUMBER(5)
 NUMERO_TEE3:  NUMBER(5)
 NUMERO_TEI3:  NUMBER(5)
 NUMERO_TDI3:  NUMBER(5)
 NUMERO_TDE3:  NUMBER(5)
 NUMERO_STP1:  NUMBER(5)
 NUMERO_STP2:  NUMBER(5)
 QUANT_STEP:  NUMBER(5)
 KM:  NUMBER(12)

PK

+ VEICULOS_PK(NUMBER)

FK

+ VEICULOS_MARCAS_FK(NUMBER)
+ VEICULOS_MODELOS_FK(NUMBER)
+ VEICULOS_TIPOS_FK(NUMBER)

VISTORIADOS

column
 DATA:  DATE
 ID_NRPNEU:  NUMBER(5)
 ID_NRSERIE:  NUMBER(8)

0..* 1

0..*

1

0..*

1

0..* 1

0..* 1

0..* 1

0..* 1

0..*

1

0..*

1

0..*

1

0..*

1

0..*

1



 

 83

PNEUS: Esta tabela armazena as informações referentes aos pneus cadastrados, bem como 

a situação em que se encontra (estoque, veículo, recape, sucata ou venda). Esta tabela é utilizada na 

maior parte do tempo pelo dispositivo móvel. 

VEICULOS: Esta tabela armazena as informações referentes aos veículos cadastrados. São 

gravadas informações como placa, tipo de veículo, marca e modelo. A tabela é utilizada tanto pelo 

dispositivo móvel como, pela interface Web. 

MODELOS_VEICULOS: Esta tabela esta relacionada com a tabela de veículos e 

armazena o modelo de veículo, como por exemplo, Axor 1935. 

MARCAS: Esta tabela esta relacionada com a tabela de veículos e armazena a marca do 

veículo, como por exemplo, Mercedes Bens. 

MODELOS_PNEUS: Esta tabela esta relacionada com a tabela de veículos e armazenam 

informações como modelo do pneu, banda de rodagem, número de lonas e o tipo de construção do 

pneu (radial ou diagonal). 

DIMENSOES: Esta tabela esta relacionada com a tabela de pneus e armazena a dimensão o 

tipo de dimensão. Exemplo: 295/80 R 22,5 

MOTIVOS: Esta tabela esta relacionada com a tabela de pneus e armazena o motivo de um 

determinado evento que ocorreu com o pneu. Exemplo: Pneu roubado, corte lateral. 

FABRICANTES: Esta tabela esta relacionada com a banda de rodagem do pneu. Pode ser 

usada para armazenar o fabricante do pneu (exemplo Pirelli) ou  fabricante da borracha em caso de 

recapagem (Bandag). 

TIPO_VEICULO: Esta tabela esta relacionada diretamente com o cadastro de veículos. É 

nesta tabela que consta todas as definições dos formatos de veículos. Não houve necessidade de se 

criar um cadastro para isso. As posições dos veículos são sempre fixas. Exemplo: cavalo simples, 

cavalo trucado, bi-trem tem sempre a mesma disposição de rodas. 

VISTORIADOS: Esta tabela não tem ligação com nenhuma outra tabela. Sua função é 

armazena apenas os pneus vistoriados. É um histórico dos pneus que foram verificados em estoque. 

Cada vez que forem vistoriados os pneus em estoque, o sistema armazena a data, número de fogo e 

número de série. 
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USUARIOS: Esta tabela permite armazenar o nome do usuário e senha para acesso ao 

sistema. Este acesso pode ser para o dispositivo móvel ou interfaces Web. 

3.4 Funcionamento do sistema 

Essa seção objetiva demonstrar como é a operação da solução móvel pelo usuário e quais os 

aspectos mais importantes das interfaces Web a fim de facilitar a utilização da aplicação móvel. 

3.4.1  Operações com as interfaces Web 

O módulo Web permite que o usuário faça o pré-cadastro dos veículos e atributos referentes 

ao pneu. Esta funcionalidade permite maior flexibilidade ao usuário, pois segundo gerentes de frota 

da empresa Italog Transportes Ltda, não seria flexível cadastrar todos veículos, marcas, modelos, 

tipos de veículos, dimensões, fabricantes, dentre outros, via dispositivo móvel. 

Além disso, os usuários podem obter relatórios operacionais do sistema. Todos os itens 

cadastrados nas interfaces Web serão armazenados no banco de dados Oracle Express 10g. 

Através do menu da interface Web, o usuário tem acesso aos cadastros, que permite todas as 

operações de inclusão, alteração e exclusão de registros. Informações essas, que serão utilizadas no 

aplicativo móvel. 

As interfaces Web estão instaladas em um computador equipado com Windows 2003 Server 

Standard Edition. Neste equipamento está instalado o IIS versão 6.0, que permite executar as 

aplicações em ASP NET 2.0 

O módulo Web é formado pelos seguintes itens: 

Cadastro de usuários e senhas: Representa o cadastro de usuários e senhas do sistema. 

Este cadastro será feita inclusões e alterações. (Apêndice A.1.3.1). 

Cadastro de fabricantes de pneus: Representa a inclusão e alteração do fabricante de 

pneu, mostrando como o usuário deve proceder para incluir e alterar dados do fabricante. (Apêndice 

A.1.3.2). 

Cadastro de dimensões: Representa a inclusão e alteração da medida de dimensão do pneu, 

mostrando como o usuário deve proceder para incluir e alterar a dimensão (Apêndice A.1.3.3). 
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Cadastro de modelos de pneus: Representa a inclusão e alteração do modelo de pneu, 

mostrando como o usuário deve proceder para incluir e alterar o modelo (Apêndice A.1.3.4). 

Cadastro da banda de rodagem: representa a inclusão e alteração do desenho da banda de 

rodagem do pneu, mostrando como o usuário deve proceder para incluir e alterar o desenho 

da banda de rodagem. 

Cadastro de fornecedores: Representa a inclusão e alteração do cadastro de fornecedores, 

mostrando como o usuário deve proceder para incluir e alterar o fornecedor (Apêndice A.1.3.6). 

Cadastro de veículos: Representa a inclusão e alteração do cadastro de veículos, mostrando 

como o usuário deve proceder para incluir e alterar o veículo (Apêndice A.1.3.7). 

Cadastro de marcas de veículos: representa a inclusão e alteração do cadastro de marca de 

veículos, mostrando como o usuário deve proceder para incluir e alterar a marca do veículo 

(Apêndice A.1.3.8). 

Cadastro de modelo de veículos: Representa a inclusão e alteração do cadastro de modelo 

de veículos, mostrando como o usuário deve proceder para incluir e alterar o modelo de veículo. 

(Apêndice A.1.3.9). 

Cadastro de motivos: Representa a inclusão e alteração dos tipos de motivos. Mostrando 

como o usuário deve proceder para inclusão e alteração dos tipos de motivos (Apêndice A.1.3.11). 

Configuração do e-mail: Tem objetivo de cadastrar as configurações para envio de e-mail. 

É utilizado para envio de e-mail de notificação (Apêndice A.1.3.15). 

Relatório por tipo de situação: Representa a emissão do relatório dos pneus cadastrados  

por tipo de situação (instalado, conserto, estoque, recape, sucata e venda). 

Gráfico da distribuição do pneu por fabricante: Representa o gráfico com a distribuição  

dos pneus por fabricante. 

Gráfico da distribuição do pneu por dimensão e tipo de construção: Representa o  

gráfico com a distribuição dos pneus por dimensão e tipo de construção. 

O cadastro do tipo de veículo descrito no TCC1 foi substituído pelo cadastro fixo. Este 

cadastro seria desenvolvido no ASP NET. Não há necessidade de desenvolver um cadastro para esta 
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função, pois as posições de um veículo são fixas. Por exemplo, o veículo do tipo cavalo simples, é 

sempre a mesma posição, o cavalo trucado é a mesma maneira. E assim por diante. Vejamos abaixo 

os principais tipos existentes de veículos: cavalo simples, cavalo trucado, semi reboque 3 eixos, 

semi reboque 2 eixos,  semi reboque 1 eixo, baú 3 eixos, baú 2 eixos, bug de 20, bug de 40, bi-

trem, toco e truck. A figura abaixo mostra o cadastro de veículo, onde o usuário seleciona através 

do combobox o tipo de veículo. Este tipo de veículo escolhido define o formato utilizado no 

dispositivo móvel para vinculação dos pneus. 

 

Figura 34. Cadastro de veículo, selecionando o tipo de veículo 
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Figura 35. Menu de opções da  interface Web do sistema 

3.4.2  Operações com o sistema móvel 

O Sistema móvel funcionará como o módulo Web, acessando diretamente o seu banco de 

dados, de forma on-line e o usuário deverá ser cadastrado na interface Web do sistema para acesso 

ao dispositivo móvel. 

Nas figuras a seguir, estão relacionadas fotos tiradas com o dispositivo móvel operando 

conectado. 
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Figura 36. Fotos com a tela do menu principal do aplicativo móvel 
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Figura 37. Fotos com a tela mostrando a conferência de pneus em funcionamento 
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Figura 38. Fotos da legenda da conferência de pneus 
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Figura 39. Tela do cadastro de pneu em funcionamento 
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Instalação e configuração 

Para que o aplicativo execute no dispositivo móvel, são necessários os seguintes requisitos: 

• Sistema operacional Microsoft Windows Mobile 6.0;  

• Compact NET. Framework 2.0; 

Os arquivos necessários para o aplicativo executar no dispositivo móvel são: 

• Pneus.exe, que é o executável da aplicação; 

• CoreLab.Oracle.dll, que contêm o recurso para conectar ao banco de dados Oracle xe; 

• Banco.xml, que contêm os dados para conexão ao banco de dados Oracle Express. 

O usuário acessará o sistema por um arquivo executável rodando sob o .NET CF 2.0, o qual 

por sua vez executa sob o sistema operacional para portáteis (Microsoft Windows Mobile 6.0). Ao 

ser executado, a primeira tela mostrada é a de login, mostrada na Figura 50, (conforme caso de uso 

UC 01.01 – Efetua Login, no Anexo A.1.1). Com o login efetuado, a tela do menu de acesso é 

aberta  (Figura 41), com botões para acessar as rotinas. 

 

 Figura 40. Controle de acesso ao dispositivo móvel    
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Figura 41. Menu de opções do dispositivo móvel 

Cada opção do menu de acesso na Figura 41 chama uma funcionalidade do sistema, através 

de uma tela, a qual é o inicio de um caso de uso, conforme descrito a seguir: 

Cadastro de pneus: chama tela para cadastro de pneus, conforme descrito no caso de uso 

“UC 02.01 – Cadastro e alteração de pneu” (Apêndice A.1.2.1). 

Conferência de veículo: chama tela para conferência de pneus nos veículos, conforme 

descrito no caso de uso “UC 02.02 – Conferência de pneus nos veículos” (Apêndice A.1.2.2). 

Conferência de pneus no estoque: chama tela para conferência de pneus no estoque, 

conforme descrito no caso uso “UC 02.03 – Conferência de pneus no estoque” (Apêndice A.1.2.3). 

Notificação de problemas: chama tela para notificar problemas com os pneus, conforme 

descrito no caso de uso “UC 02.04 – Notificar problemas com pneus” (Apêndice A.1.2.4). 

3.5 Implementação 

           Nessa seção apresentam-se os tópicos que ilustram o desenvolvimento do sistema nas 

suas modalidades Web e Mobile. Assim, desenvolve-se a seção dividida nas seguintes etapas: 

Ferramentas utilizadas (Web e Mobile); Sistema Operacional; Banco de Dados; Equipamentos; 

Codificação e Restrições de Implementação. 
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Microsoft Visual Studio 2005 Professional Edition 

O sistema para gerenciamento de pneus, foi desenvolvido utilizando-se o Microsoft Visual 

Studio 2005 Professional Edition Service Pack 1, através da linguagem C# e da plataforma .NET 

Compact Framework 2.0. Para o desenvolvimento das interfaces Web foi utilizado à plataforma. 

NET Framework com linguagem C# e ASP NET versão 2.0 

Com o Visual Studio, é possível criar softwares para dispositivos móveis como SmartPhone 

e Pocket PC. O ambiente de desenvolvimento Visual Studio 2005 possui diversas características 

interessantes que levaram a escolha dessa ferramenta para desenvolver o sistema.  

Essas características são: 

• Possibilidade de debug direto no emulador; 

• Suporte a várias linguagens de programação; 

• Ambiente de desenvolvimento fortemente integrado com todas as linguagens; 

• Forma gráfica de desenvolvimento para Web; 

• Oferece acesso imediato à ajuda; 

• Grande conjunto de componentes e classes prontos da CF; 

• Conexão com o emulador diretamente do ambiente de desenvolvimento; 

• Possui vários tipos de emuladores oferecidos através dos Kits de desenvolvimento (SDKs); 

• Pode-se utilizar XML WebService de qualquer plataforma; 

• Permite criar aplicações para browsers móveis da Web; e 

• Evolução da ferramenta com lançamento do Visual Studio 2008, trazendo vários novos 

recursos. 

.NET Compact Framework 2.0 

O .NET Compact Framework tem diversos componentes que ajudam bastante o trabalho do 

desenvolver para dispositivos móveis. Dentre esses componentes pode-se citar botões, combobox, 

menus, arquivos XML, manipulação de dados entre outros. Um dos principais recursos presente no 

.NET CF é a ADO .NET, que é composta por uma biblioteca onde possui várias classes para 
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manipulação de dados. A ADO .NET, usa dois tipos de objetos para acessar dados: DataSets e 

DataReaders. DataSets, podem conter uma ou mais Data Tables (objetos que representa as Tabelas 

em memória) e objetos .NET data Provider (Provedores de dados .NET) que inclui: data Adapters, 

commands e connections. Um DataSet armazena dados de um banco de dados de maneira que pode 

ser acessado pela aplicação. Os objetos provedores de dados .NET retornam os dados do banco de 

dados e atualizam os dados no banco de dados. 

Também podem ser incorporados componentes de terceiros, como por exemplo, os 

componentes para manipulação de dados Oracle da empresa CoreLab. 

O sistema desenvolvido para gerenciamento de pneus, utiliza um o dispositivo móvel com 

Sistema Operacional Windows Mobile 6.0 que processa o .NET CF 2.0 no dispositivo HP iPaq 110 

Classic Handheld.  

 

ASP .NET 2.0 (Active Server Pages) 

A página ASP.NET é requisitada pelo cliente e depois de compilada vai para a cache do 

servidor, permitindo assim que sejam carregadas de forma mais rápida. O ASP.NET, assim como o 

seu concorrente direto, o JSP é compilado antes da execução. Esta característica traz vantagens 

sobre as opções interpretadas, como o tradicional ASP e o PHP. 

Abaixo, algumas das características e novidades do ASP NET 2.0: 

• Controle Wizard em ASP.NET 2.0; 

• Inclui cerca de 50 novos controles; 

• Visual Studio .NET - IDE melhorada e mais produtiva com servidor Web embutido; 

• Tem a possibilidade de se criar aplicações Web sem a necessidade de ter o IIS instalado; 

• Permite o uso de temas e skins; 

• Suporte para o recurso chamado de AJAX; 

• ASP.NET é totalmente orientado a objeto; 

• ASP.NET faz parte do .NET Framework - O .NET Framework torna disponível mais de 3000 

classes que podem ser usadas para as aplicações ASP.NET; 
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• O ASP.NET permite que desenvolvedores trabalhem com o VB.NET e o C# dentro da 

mesma página ASP.NET. 

Microsoft Windows Mobile 6.0 para portáteis 

A evolução desta plataforma é o reflexo do aumento de demanda por soluções móveis, à 

comunidade de desenvolvedores enxergaram na plataforma um meio viável de escrever boas 

soluções. FARIAS (2008). 

O único recurso que realmente difere entre os dispositivos Windows Mobile é o suporte a 

tela sensível ao toque. Os dispositivos Pocket PC e Pocket PC Phone Edition (Windows Mobile 

Classic e Professional, respectivamente) possuem telas sensíveis ao toque, por isso oferecem 

suporte a entrada diretamente na tela. Já os dispositivos SmartPhone (SO Windows Mobile 

Standard), por não possuírem uma tela assim, não oferecem esse tipo de suporte. 

Para o desenvolvimento do sistema de gerenciamento de Pneus, utilizando-se um dispositivo 

móvel, foi necessário o SDK do Windows Mobile 6 Professional, baixado no site da Microsoft. Este 

SDK contém os emuladores que se integram ao Visual Studio 2005. O SDK dá suporte tanto para 

Pocket PC Phone Edition (Pocket PC com características de telefonia) com um Pocket PC 

tradicional. 

Abaixo, algumas das características e novidades do SO Microsoft Windows Mobile 6.0  

• Windows Mobile 6.0 mantém total compatibilidade com as versões Windows Mobile 5.0; 

• SQL Compact Edition na Rom do dispositivo; 

• Pocket Outlook recebe e envia e-mail em HTML; 

• Duas novas APIs, que incorpora os recursos de escrita aos aplicativos executados; 

• Recursos para tocar MP3, WAV e MIDI de forma síncrona ou assíncrona; 

• SQL Server Compact Edition superior ao SQL Server CE; 

• Device Emulator 2.0 bem mais rápido que a versão anterior; 

• Todos dispositivos com Windows Mobile 6.0 incluem o .NET Compact Framework 2.0 SP1 

na ROM; 
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• Novos aplicativos foram incorporados; e 

• A Microsoft já anunciou o lançamento do Windows Mobile versão 6.1. 

Microsoft Active Sync versão 4.5.0 

O Microsoft ActiveSync 4.5 é um novo software para dispositivos com Windows Mobile que 

fornece a sincronização para PCs com Windows e Microsoft Outlook. O Microsoft ActiveSync 

funciona somente com o Windows XP ou versões anteriores. Caso seja utilizado o SO Windows 

Vista, suas configurações de sincronização serão gerenciadas pela página do Windows Mobile 

Device Center. (MICROSOFT, 2007). No desenvolvimento da solução para gerenciamento de 

pneus, o ActiveSync, foi utilizado basicamente para copiar o executável, arquivos dlls e alguns 

arquivos de configuração do banco de dados para o dispositivo móvel. 

 Recursos Suportados pelo ActiveSync: 

•  O ActiveSync age como um gateway entre seu PC com Microsoft Windows e dispositivos 

Windows Mobile e permite a você sincronizar informações do Microsoft Outlook, 

documentos do Microsoft Office, imagens, músicas, vídeos e aplicações; e 

• Além de sincronizar com um PC, o ActiveSync permite que você sincronize as informações 

do Microsoft Outlook diretamente de um servidor Microsoft Exchange Server 2003 e 

Microsoft Exchange Server 2007, para que você mantenha sempre atualizado seus e-mails, 

calendário, tarefas e contatos quando estiver em uma rede sem fio e longe de sua estação de 

trabalho ou Tablet PC. 

Alguns dos novos recursos adicionados nesta versão 4.5: 

• Além disso, o ActiveSync 4.5 inclui um utilitário de resolução de problemas que varre seu 

computador e o dispositivo para identificar problemas e oferecer informações e ações 

corretivas para solucionar eventuais problemas; 

• Tecnologia Direct Push; 

• Limpeza local de dados de dispositivo. 
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Conexão com o banco de dados 

No sistema desenvolvido, adotou-se pelo modo de conexão conectado, onde a conexão é 

aberta no início e fechada somente no final. Também existe o modo desconectado, onde mantém 

a conexão aberta e fechada conforme sua utilização. No modo desconectado constatou-se alguns 

problemas que diz respeito a travamento. E por este motivo a modo conectado se tornou mais 

viável para utilização. 

As duas formas de conexão não tiveram diferenças em relação ao tempo de abertura e 

fechamento das conexões. Para trabalhar com essas conexões utilizou-se o objeto Data Adapter 

que é parte integrante dos provedores gerenciados da ADO.NET, e são um conjunto de objetos 

usados para efetuar a comunicação entre a fonte de dados e o DataSet. Geralmente, isto 

significa efetuar a leitura dos dados de um banco de dados e preencher um DataSet, efetuar a 

manutenção de dados e, em seguida, escrever de volta no banco de dados com as informações 

atualizadas do DataSet.  

No sistema desenvolvido mantêve-se o tipo de conexão conectado. 

Oracle 10g Express Edition 

Escolheu-se para desenvolvimento da solução o Banco de Dados Oracle XE, porém uma 

versão totalmente gratuita. Além de ser gratuita, utilizou-se em outros trabalhos de conclusão de 

curso na parte de mobilidade, tendo como diferença a versão do banco, que não era gratuita.  

Por ser compatível com toda a família de produtos Oracle, o banco permite aos 

desenvolvedores a facilidade de começar com uma solução básica e ir evoluindo para outras versões 

quando necessário.  

Dessa forma, instalou-se o Banco de Dados Oracle num computador com sistema 

operacional Windows 2003 Server Standard Edition SP1 e Windows XP Profissional SP2, e foi 

necessária a liberação de duas portas no Firewall dos dois sistemas operacionais. Essas portas são: 

Porta Oracle Transaction Server – 2030; Software administrativo – 8080 e Oracle Database 

Listener – 1521. O computador com Windows Server possui 2 GB de memória RAM e o 

computador com Windows XP possui 1 GB. 
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Podem-se citar a seguinte característica deste sofisticado Banco de Dados na versão gratuito 

denominado Oracle 10g Express Edition: 

• Recursos de desenvolvimentos como trigger, stored procedures, functions, XML, Java e 

orientação a objetos; 

• Compatibilidade ao padrão ANSI facilita a migração de aplicações de terceiros, sem que seja 

necessário modificar o código SQL existente; 

• Facilita a curva de aprendizagem na migração de outros SGBDs para o Oracle 10 g XE; 

• A ferramenta Oracle Recovery Mananger (RMAN) está disponível, na versão XE, tanto para 

backups, como para recuperações; 

• Na segurança o Oracle 10g XE foca suas atividades em conexão, bloqueio de contas, 

auditoria de usuário; 

• Permite auditar usuários administrativos; 

• Interface para administração do banco de dados via browser; 

• Recurso que avisa a necessidade de criação de índices no banco de dados; 

• Gerenciamento automático de memória e armazenamento; 

• Assim como nas versões pagas, o Oracle XE possui o Job Scheduler, que é uma bela 

evolução do agendamento de Jobs disponível nas versões anteriores; 

• Gera logs automáticos através do conceito Trace Log; 

• Estabilidade, não há limite de conexões concorrentes; 

• Suporte para Sistema Operacional Linux; 

• Recursos que permitem o trabalho de encriptação de dados; e 

• Disponível a consagrada ferramenta SQL *Plus. 

Limitações de memória, armazenamento, processador e plataforma: 

• Memória até 1 GB RAM (computador pode ter mais porém utiliza 1 GB); 

• Armazenamento de até 4 GB; 

• 1 Processador, independente do tipo, Intel e RISC; e 
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• Plataforma disponível para Windows de 32 bits e uma grande variedade de sistemas 

operacionais. Exemplo: Linux. 

As limitações descritas estão muito longes ser um problema para o sistema 

desenvolvido. Nesse sentido executou-se testes com cadastro de duzentos veículos, sendo que 

cada veículo possui em média dez rodas. O sistema trouxe as informações de maneira muito 

eficaz, sendo que não foi possível notar a diferença de tempo de resposta entre bases com 

poucos dados (cinqüenta veículos). 

SQLTools versão 1.4.2 

Esse aplicativo permite acessar qualquer banco de dados Oracle disponível e gerenciar seus 

objetos. Com esta ferramenta é possível alterar os dados das tabelas através de comandos update, 

insert e delete, alterar e adicionar campos e índices. Além de ser uma ótima ferramenta é grátis. Sua 

interface contém muitos recursos que facilitam o trabalho do desenvolvedor. 

Com esta ferramenta foi possível validar os selects, update e insert, antes de colocar 

diretamente no código do Software desenvolvido. Esta facilidade tornou o desenvolvimento mais 

produtivo. Todo script para criação de tabelas e relacionamento entre as tabelas no banco de dados 

estão armazenadas num arquivo texto, que pode ser aberto pelo SQL Tools. 

Internet Information Services (IIS) 

O Internet Information Services, é um servidor Web criado pela empresa Microsoft para 

seus sistemas operacionais. A empresa Italog Transportes, onde foram efetuados os testes, possui 

um Servidor Windows 2003 com IIS versão 6.0 instalada. Para utilizar esse recurso faz-se 

necessário adquirir licença de uso que para cada instalação. 

IIS gerencia o ASP.NET, o qual é composto por dois tipos de aplicações: 

• Páginas Web: Acessadas por usuários, onde contém a extensão ASPX; e 

• Web Services: Funções disponibilizadas pela internet, chamada por aplicativos com extensão 

ASMX.  
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Equipamentos utilizados para funcionamento e desenvolvimento da solução 

Para o desenvolvimento deste sistema utilizou-se os seguintes equipamentos: 

• Um Servidor Web com Processador Pentium 4 de 3 GHZ e 1 GB de memória RAM; 

• Um Dispositivo móvel HP iPaq 110 Classic Handheld, com processador de 624 MHz 

Marvell XScale PXA310 com descodificação de vídeo, 64 MB de SDRAM para execução 

de aplicativos, 256 MB flash (195 MB disponíveis para o utilizador), comunicações: 

802.11b/g Wi-Fi; 

• Um Acess Point, para conexão do tipo Wrireless; 

• Para desenvolvimento do código foi utilizado um notebook com processador AMD Turion 

64, processador 2.2 GHZ, 1 GB de memória RAM e disco de 120 GB. 

Construção do código 

A construção do código se divide em duas partes: módulo Web, desenvolvidas com ASP 

.NET 2.0 e módulo móvel desenvolvido no CF 2.0. Todos utilizando a linguagem de programação 

C#. 

Módulo Web 

O módulo Web é composto basicamente de cadastros e relatórios onde, utilizou-se o 

componente chamado FormView do próprio ASP NET 2.0 para desenvolvimento das telas do 

sistema. Este componente permitiu criar consultas, inclusões, alterações e exclusões de registros. 

Este componente se mostrou muito funcional no desenvolvimento. As telas possuem as devidas 

validações de campos citadas nas regras de negócio do sistema a fim de evitar dados inconsistentes. 

Para conexão com o banco de dados Oracle Express utilizou-se o componente nativo chamado de 

SqlDataSource. Abaixo um trecho de código gerado pelo ASP NET para desenvolvimentos dos 

cadastros. Em alguns casos, como cadastro de usuários e senha houve alteração manual do código. 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 
<head runat="server"> 
    <title>Gerenciamento de Pneus - Cadastro de Fabricantes</title> 
</head> 
<body> 
    <form id="form1" runat="server"> 
    <div style="text-align: left"> 
        <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSourceFabricante" runat="server" ConnectionString="<%$ 
ConnectionStrings:ConnectionString %>" 
            DeleteCommand='DELETE FROM "FABRICANTES" WHERE "ID_FABRICANTE" = :ID_FABRICANTE' 
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InsertCommand='INSERT INTO "FABRICANTES" ("ID_FABRICANTE", "FABRICANTE") VALUES (:ID_FABRICANTE, 
:FABRICANTE)' 
ProviderName="<%$ ConnectionStrings:ConnectionString.ProviderName %>" SelectCommand='SELECT * FROM 
"FABRICANTES"' 

UpdateCommand='UPDATE "FABRICANTES" SET "FABRICANTE" = :FABRICANTE WHERE "ID_FABRICANTE" = 

:ID_FABRICANTE'> 

As páginas desenvolvidas em ASP .NET para esse sistema, foram armazenadas e executadas 

num equipamento com sistema operacional Windows Server 2003 Standard Edition SP1. Foi 

realizado um teste com sistema operacional Windows XP Profissional SP2 e não foi constatado 

nenhum problema. As páginas foram exibidas utilizando o Navegador Internet Explorer 6.0 e 7.0 

onde, não apresentou nenhuma divergência. Não foram efetuados testes com outros navegadores de 

Internet como exemplo, o Firefox. 

Módulo móvel 

O módulo móvel é composto de uma camada de código: 

Composta das telas de entrada de dados, das telas de consulta de dados, validações de 

campos obrigatórios, regras de negócio, consultas utilizando SQL e gravação de dados. Mesmo 

sendo implementado na mesma camada de código é possível migrar para outro banco de dados que 

utilize o SQL padrão “ANSI E ISO/IEC ou IEC 9075-1:1999”. 

Nessa única camada, encontram-se os objetos de acesso aos dados, que determinam a forma 

como é feito a conexão com o banco de dados Oracle Express. Foi utilizado o conjunto de 

componentes de terceiros (Empresa Corelabs, disponível em http://www.crlab.com) denominado 

OraDirect .NET Mobile versão 4.20 para .NET CF 2.0, que são próprio para o desenvolvimento de 

aplicações móveis para banco de dados Oracle, através do .NET CF.  Elas foram necessárias porque 

a ferramenta não disponibiliza uma forma nativa de conexão ao Oracle Express, ao menos que se 

use Web Services. 

Neste sistema os componentes OracleConnection e OracleCommand. O primeiro 

componente abre uma sessão com um banco de dados especificado na string de conexão, que 

contém usuário, senha, nome do servidor Oracle e local na rede. O segundo componente permite o 

uso de instruções, como selects, updates, insert e deletes. 

As consultas select, são passadas uma string contendo o comando e seus parâmetros e o 

objeto retornam um DataSet, que pode ser manipulado localmente. Veja o trecho de código abaixo: 
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// Faz um seleção no banco de dados, procurando o número do pneu passado pelo parametro NroFogo. 
string str = "SELECT id_nrpneu, id_nrserie, id_modelo_pneu, id_dimensao, dot, avarias, sulco, 
id_forn, nf, To_Char(compra,'DD/MM/YYYY') as compra, valor" +" FROM pneus WHERE id_nrpneu=" + 
funcoes.quotedStr(NroFogo); 
 
// Executa a instrução SQL. 
dados.sqlLookup(Connection.OracleConnection, this.dsCadastroPneus, str); 

No desenvolvimento do projeto a seguinte nomenclatura para construção do código: 

• “frm” para indicar nome de formulários; 

• “ds” para indicar nome de dataset; 

• Inicializa o nome da variável com “b” para indicar que é do tipo booleano; 

• Inicializa com “txt” o nome de componentes do tipo textboxs; 

• Inicializa com “cmb” o nome de componentes do tipo comboboxs; 

• Comentários com as regras de negócio. Exemplo: 

// RN 2.5: O sistema deve permitir somente um número de fogo, não pode ser repetido.  
// Caso usuário digita um número repetido o sistema deverá trazer na tela os dados deste pneu já 
cadastrado para alteração. 
// Se o número já existir mostra os dados na tela de cadastro de pneus. 
txtNumeroSerie.Text = dsCadastroPneus.Tables[0].Rows[0]["id_nrserie"].ToString(); 
txtAvarias.Text = dsCadastroPneus.Tables[0].Rows[0]["avarias"].ToString(); 
txtDot.Text = dsCadastroPneus.Tables[0].Rows[0]["dot"].ToString(); 
txtSulco.Text  = dsCadastroPneus.Tables[0].Rows[0]["sulco"].ToString(); 
txtNotaFiscal.Text = dsCadastroPneus.Tables[0].Rows[0]["nf"].ToString(); 
txtDataCompra.Text  = dsCadastroPneus.Tables[0].Rows[0]["compra"].ToString(); 
txtValorPneu.Text  = dsCadastroPneus.Tables[0].Rows[0]["valor"].ToString(); 

 

Uma das principais interfaces desenvolvida no dispositivo móvel é conferência de pneus. 

Nesta interface foi construída uma forma para visualização dos pneus nos veículos, através de 

botões (componente Button). Os botões de cores pretas representam que, naquela posição pode 

assumir um pneu. Já a cor branca representa que não pode ser colocado um pneu. A formação das 

cores pretas são listadas conforme o tipo de veículo, evitando assim que usuários vinculem os pneus 

nas posições inexistentes do veículo. Para cada botão que representa uma posição de roda foi, 

vinculado um único evento para o botão, o qual passa como parâmetro o nome do botão. Exemplo: 

Temos os botões de name DE (dianteira esquerda), DD (dianteira direita), DD2 e assim por diante. 

Para todos esses botões é acionado o evento “DE_Click(object sender, EventArgs e)” 

Esta forma de implementação, permitiu desenvolver um código mais organizado e reduzido. 

Pois antes, foram adotadas outras formas de desenvolvimento da lógica do código, funcionais, 

porém com um número muito maior de linhas de código. Veja abaixo o trecho de código com 

comentários desta implementação adotada no sistema desenvolvido. 
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// Todos os botões estão vinculados ao Evento DE_Click (poderia ser qualquer nome, o evento é um só 
para todos botões). 
// A verificação é feita através da propriedade "name" do botão. 
// O nome do campo no banco de dados tem o mesmo nome que o botão 
private void DE_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
   // A variavel "name" recebe o nome do botão. Exemplo: DE, DD, DE2 e assim por diante. 
   string name = (sender as Button).Name; 
 
// Verifica no dataset veiculos o campo que corresponde ao mesmo nome do botão. Exemplo: 
veiculos.DE o botão é DE 
if (dsVeiculos.Tables[0].Rows[0][name].ToString() != "1") 
   { 
     // RN 3.5: Não permitir que usuário vincule um número de pneu em uma posição NÃO valida do 
veículo. 
    // O sistema alerta com a seguinte mensagem: Não é permitido vincular um pneu nesta posição. 
    Mensagem(); 
   } 
else 
   { 
     // Chama tela para alteração ou vinculação do Pneu no veículo. 
     string nroNovoPneu; 
     // Passa como parametro a informação da propriedade .text do botão clicado. 
     // A informação é o número do pneu do veículo. 
     nroNovoPneu = Vincula_Pneu((sender as Button).Text, (sender as Button).Name); 
    // Botão recebe o NOVO conteúdo. 
    // Quando for trocado o número do pneu de uma determinada posição. 
    // Ou seja, trocar um Pneu por Outro Pneu. 
   (sender as Button).Text = nroNovoPneu;                     
 } 
} 

 

Outra interface a ser descrita é a conferência de pneus no estoque e notificação de 

problemas, onde utiliza um recurso do NET CF para enviar os e-mails de avisos. Para que seja 

possível enviar um e-mail, foi necessária a criação de uma conta de e-mail no dispositivo móvel. 

Não foi encontrada na literatura uma forma de enviar e-mail sem a utilização do software Outlook 

Pocket PC. De qualquer forma isso não impede o envio de e-mail, pois o mesmo é totalmente criado 

pelo aplicativo Pneus.exe, que em seguinte transfere o processo de envio para o Outlook do 

dispositivo móvel. Já para o desenvolvimento Windows Forms para Desktop, foram encontradas 

forma de envio automático, sem utilização de um cliente de e-mail. Mas essas classes não estão 

disponíveis para desenvolvimento no .NET CF 2.0. Segue abaixo o trecho de código de como foi 

implementado a forma para envios de e-mails: 

// Faz o envio do e-mail. 
// Primeiramente adicionar Microsoft.WindowsMobile.PocketOutlook que esta na pasta 
// C:\Arquivos de programas\Windows Mobile 6 SDK\Managed Libraries 
// Clicar com botão direito no Projeto na pasta References - Add Reference - Procurar pela DLL 
Microsoft.WindowsMobile.PocketOutlook.dll 
// Depois adicionar 
EmailMessage emailMsg = new EmailMessage(); 
// Adiciona os destinatários 
emailMsg.To.Add(new Recipient(txtPara.Text)); 
 
// Adiciona o assunto do e-mail 
emailMsg.Subject = dsEmail.Tables[0].Rows[0]["assunto"].ToString() + " - Número de Fogo: " + 
txtNumeroFogo.Text; 
// Adiciona o corpo do e-mail 
emailMsg.BodyText = dsEmail.Tables[0].Rows[0]["corpo"].ToString() + "\n" + "Motivo: " + 
cmbMotivo.Text+ "\n" + "Dimensão: " + txtDimensao.Text+"\n" + "Modelo: " + txtModelo.Text; 
// Representa o "\n" -> Enter 
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// Cria uma sessão do OutLook para envio de E-mail 
// Cria um Instância do Objeto outLook do tipo OutlookSession 
OutlookSession outLook = new OutlookSession(); 
 
// Utiliza a conta informada para o envio do E-mail cadastrada no Pocket PC 
// 1 -> Representa a conta cadastrada no Pocket PC, que neste caso é alessandrobrassanini 
outLook.EmailAccounts[1].Send(emailMsg); 
 
// Sincroniza os dados e envia o e-mail. 
MessagingApplication.Synchronize(); 
outLook.Dispose(); 
} 

 

Outras formas de implementação que não foram adotadas, como por exemplo, foi uso de 

storeds procedures, onde a regra de negócio estaria armazenada no próprio banco de dados. Outra 

forma não utilizada foi o Web Services, pois seria necessário criar o aplicativo servidor, além de 

outras configurações. Com o uso do Corelabs têm-se muito mais facilidades do requisito 

manutenção. 

As principais vantagens que levaram utilização deste componente foram (CoreLabs, 

2007 e Brassanini, 2007) 

• Trabalho de conclusão de curso utilizando este componente para conexão com Oracle 8i; 

• Sem necessidade de instalar cliente Oracle na estação (neste projeto foi utilizado 

SqlDataSource na parte Web); 

• Suporte as últimas versões do Oracle, inclusive Oracle 10g Express Edition; 

• Suporte ao .NET CF 2.0; 

• Integração com o Microsoft Visual Studio .NET 2005; 

• Suporte ao tipo DataSet; e 

• Atualmente esta na versão 4.60 for NET CF 2.0. 

Desvantagem deste componente de conexão ao banco Oracle 

• A única desvantagem encontrada seria o custo do componente. Neste sentido pode-se 

aumentar o custo numa futura comercialização da solução desenvolvida. O preço não chega 

ser um valor tão alto. É aceitável no que diz respeito ao desenvolvimento da solução além 

das vantagens oferecidas para manutenção. 
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Enterprise Architect 6.1 

A ferramenta permitiu o desenvolvimento dos diagramas utilizados na documentação do 

software. Permite o uso de UML com vários recursos. Sua IDE é de fácil entendimento, além de 

uma forte documentação. Este software tem custo de licenciamento. 

Maiores informações sobre o software podem ser obtidas no site da empresa que desenvolve 

(http://www.sparxsystems.com.au). 

Dificuldades encontradas 

A ferramenta proporcionou muita produtividade, mas foram encontradas dificuldades no 

decorrer desenvolvimento. As dificuldades deste projeto não se limitam apenas a ferramenta, mas 

também a problemas relacionadas à conexão sem fio, no que diz respeito às configurações entre 

servidor, antena e dispositivo móvel. Mas a principal dificuldade foi à falta de conhecimento na 

linguagem de programação C# para implementação do software no dispositivo móvel. Ao contrário 

da parte Web que possui componentes que permitam uma melhor produtividade.  

Um dos itens que falta no .NET CF 2.0, são componentes para validações e formatação de 

campos, do qual são escritos via código, ao contrário que temos para Windows Forms que possui 

componentes como MaskEdit, não presentes no NET CF 2.0. Veja o trecho de código abaixo para 

validar somente a entrada de número no dispositivo móvel. 

// Permite a digitação de apenas números e uso do Back Space 
private void ValidaNumero_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e) 
{ 
// Aceita somente números e Back Space. 
if (!Char.IsDigit(e.KeyChar) && e.KeyChar != (char)8) 
{ 
  e.Handled = true; 
} 
else 
{ 
 e.Handled = false; 
}  
} 

Outro detalhe que se teve dificuldade, foi no desenvolvimento da programação com o 

combobox do dispositivo móvel, até se chegar ao seu funcionamento, acabou consumindo horas de 

pesquisas e testes. 

No entanto existe uma série de materiais na internet, livros e vídeos aulas que ajudaram em 

muito o aprendizado e a conclusão do sistema. As dificuldades foram superadas e contribuíram em 

muito para o conhecimento da ferramenta, que vem crescendo constantemente para o 

desenvolvimento de soluções RAD (Rapid application development). 
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Aspectos negativos e positivos 

No que diz respeito ao aspecto acadêmico o sistema desenvolvido contribui muito para o 

conhecimento do desenvolvedor. Principalmente porque foram utilizadas tecnologias 

desconhecidas. Esse foi um aspecto muito positivo durante o trabalho. Um aspecto negativo seria no 

lado da comercialização. Nem todas as empresas têm uma estrutura para colocar páginas em ASP 

executando dentro da empresa. O ideal seria utilizar o recurso de Windows Forms, o custo seria 

menor. Porém a tendência é as aplicações migrarem sempre para o lado Web. 

3.6 Testes e validação do sistema 

Nessa seção mostra-se como o sistema foi testado, apresentando os testes de funcionalidade 

e usabilidade no módulo Web e módulo móvel. Uma das fases de testes realizadas é o teste unitário 

que tem o objetivo de encontrar erros. 

Primeiramente foram desenvolvidos os scripts contendo os códigos em SQL e em seguida 

criados as principais telas de cadastro no modulo móvel. As paginas Web foi executada dentro do 

Visual Studio e fora, com um computador equipado com Windows 2003 com objetivo de verificar 

possíveis erros de lógica e sintaxe. O próprio VS é possível debugar o código do desenvolvimento 

Web e móvel. 

Na construção do código para o dispositivo móvel foi utilizado o SDK do Windows Mobile, 

que se integra automaticamente ao VS 2005. Ao executar o arquivo executável é necessário manter 

o emulador do Windows Mobile aberto. O motivo é simples, ao executar diretamente pelo VS o 

programa leva em torno de 25 a 44 segundos para abrir. Pois o emulador é aberto passando como 

parâmetro o arquivo executável. Entretanto, se o emulador ficar aberto o tempo todo durante o 

desenvolvimento, basta compilar e depois clicar no executável. Esse procedimento leva em torno de 

cinco segundos. A pesquisa, gravação e alteração de dados também são lentas no emulador. 

Principalmente a gravação de dados. 

Em casos, onde precisou fazer o debug foi necessário executar da forma tradicional o que 

acabou dando certo transtorno devido ao tempo de execução ser muito maior. 

Uma possibilidade de debug com o VS é realizá-lo diretamente no dispositivo conectado ao 

PC. Esse método necessita apenas do ActiveSync instalado e configurado no PC. Além de uma 
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conexão via cabo do PC ao dispositivo e de algumas configurações. Esse método, no entanto, não 

precisou ser adotado, até porque o emulador atende muito bem os testes iniciais. 

Na conexão sem fio, foi o que mais chamou a atenção, pois a velocidade do resultado 

superou muito a expectativa. Pois até então os testes eram efetuados somente com emuladores. Uma 

pesquisa de um veículo para conferência de pneus levou em torno de 3 segundos com uma base 

contendo 150 veículos. Com uma base de dados de 50 veículos o tempo de pesquisa também não 

mudou o desempenho ou tempo de resposta. Na tarefa de gravação e alteração levou-se em torno de 

4 segundos de processamento. 

Toda instrução em SQL implementada no módulo Web e módulo móvel foi executada 

primeiramente na ferramenta SQL Tools, para depois ser testado nos módulos. Facilitando o 

trabalho no requisito tempo, pois as instruções são muita mais rápidas testadas no SQL Tools do 

que diretamente no código do software, que por sua fez executa primeiramente no emulador do 

Windows Mobile. 

Uma técnica da engenharia de software utilizada para encontrar erros no sistema 

desenvolvido é o teste de caixa branca ou teste estrutural, que avalia o comportamento interno do 

código de software. Essa técnica trabalha diretamente sobre o código-fonte do componente de 

software para avaliar aspectos tais como: teste de fluxo de dados, teste de condição e teste de 

caminhos lógicos. 

Para realizar os testes foi construído um checklist, com a descrição de cada rotina, a fim de 

verificar falhas na regra de negócio e erros de lógica: 

A seguir, é apresentado o checklist da rotina de Cadastro de Pneus. Os checklist das rotinas 

de cadastros realizados no módulo Web, conferência de veículo, conferência no estoque e 

notificação de problemas encontram-se no Apêndice B.1. 

Checklist da rotina de cadastro de pneus realizada no Pocket PC: 

Cadastro de pneus 

• Realizar a entrada do número do pneu, onde o software verifica a existência do número 

digitado. Caso já exista o número do pneu os dados são apresentados na tela para alteração; 

• Realizar a entrada do número de sério do pneu, este número é único; 
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• Realizar a gravação de todos os campos no banco de dados; 

• Realizar a alteração de todos os campos do cadastro; 

• Realizar a validação de todos os campos do cadastro; 

• Realizar anotações do tempo de processamento na rede sem fio. 

 

Testes de usabilidade 

Os testes de usabilidade foram realizados com pessoas da área de controle de pneus. Pessoas 

essas citadas na fundamentação teórica deste trabalho de conclusão. O principal problema 

encontrado num ambiente real foi à luminosidade do ambiente. O local é um galpão aberto somente 

na parte da frente para entrada dos veículos. Essa abertura dependendo o horário do dia traz mais 

luminosidade do sol.  Esse fator atrapalhou um pouco a visão em determinadas partes do ambiente. 

Para o módulo Web efetuou-se testes para avaliar as mensagens de erros e validações de 

campos, porém não houve maiores problemas até porque a tarefa de efetuar cadastros já é mais 

conhecida dos usuários em geral. O que foi necessário passar ao usuário é a seqüência dos 

cadastros. Exemplo: Não é possível fazer o cadastro do modelo do pneu, sem antes cadastrar a 

banda de rodagem, e assim por diante. 

Os testes foram feitos com base no ensaio de interação presente no Apêndice B.2.1, com o 

desenvolvedor acompanhando o uso do dispositivo móvel, mas não influenciando nos testes. Antes 

de sua aplicação, um questionário foi entregue, em que se pede que o conferente, marque se o passo 

dado no momento está de acordo ou não, justificando em caso negativo. O questionário encontra-se 

no Apêndice B.2.2. 

Como exemplo, foi utilizado à interface para conferência de pneus. Logo, o usuário deve 

verificar na lista se houve algum problema, como, por exemplo, a vinculação dos pneus nas 

posições, as mensagens das regras de negócio e assim por diante. 

Com base nos resultados nos testes obtidos pode-se concluir: 

• Há necessidade de treinamento para uso do dispositivo móvel e talvez melhor a 

ergonomia afim de minimizar o aprendizado; 

• Algumas mensagens de aviso devem ser melhoradas, pois não estão claras; 

• Melhoramento do ambiente de uso do dispositivo móvel. 
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Partes das mensagens pouco claras foram corrigidas. Sobre o teclado o tempo foi muito 

curto para efetuar testes, então é muito cedo para avaliar se pode ser considerado um problema. É 

uma questão de adaptação no mundo moderno. Usuários mais jovens tiveram mais facilidade na sua 

utilização do teclado do que usuários com mais idade.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Primeiramente buscou-se o conhecimento sobre os sistemas de informação para 

gerenciamentos de pneus utilizados pelos transportadores. Foram estudadas questões referentes à 

área de negócio, computação móvel e ao planejamento do desenvolvimento do sistema, através da 

sua modelagem e do levantamento dos requisitos. 

Verificou-se que a área de transporte rodoviário vem crescendo nos últimos anos, e 

inúmeras transportadoras vem fazendo investimentos a exemplo da empresa Italog Transportes 

Ltda. Além dos investimentos em veículos as transportadoras estão adquirindo sistemas de 

informação a fim de tomar melhores decisões e controlar sua frota de um modo geral. 

O estudo das características de um setor de pneumáticos mostrou-se importante para o 

levantamento dos requisitos e da modelagem do sistema. Deste estudo verificou-se o quanto é 

importante a utilização de um dispositivo móvel para facilitar o trabalho de cadastro de pneus e 

conferência dos pneus. Colocar parte de um processo no dispositivo móvel, não é apenas tirar do 

papel um processo antes manual. Mas sim passar a inteligência para o dispositivo para evitar erros. 

A pesquisa sobre computação móvel permitiu estudar os dispositivos móveis existentes 

desde sua arquitetura até o sistema operacional, além das ferramentas para desenvolvimento de 

soluções móveis. Neste contexto foi obtido o conhecimento necessário para a escolha da melhor 

solução que se adequava ao ambiente. Estudou-se as tecnologias de redes sem fio, que se mostram 

muito eficazes, e através dessa tecnologia, que a computação móvel vem crescendo. 

No levantamento de requisitos, que foi realizado com profissionais da área de pneus, ajudou 

no desenvolvimento das regras de negócio, dos casos de uso e diagramas para desenvolvimento do 

projeto. Em relação à tecnologia empregada optou-se pelo ambiente .NET pela facilidade de 

desenvolvimento e manutenção,  pela rapidez do aprendizado, e pela compatibilidade com o 

dispositivo escolhido, que possui características bem definidas. Além dessas vantagens a empresa 

onde realizaram-se os testes já esta equipada com servidores Windows 2003 Server Standard 

Edition, como servidor de páginas desenvolvidas em ASP .NET 2.0 

Na etapa de implementação, o uso do Visual Studio 2005 integrado ao NET CF 2.0 mostrou-

se de rápido aprendizado, com ganhos no tempo de desenvolvimento. A arquitetura foi 

desenvolvida em apenas uma camada. Porém, o código esta muito bem comentado com as regras de 
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negócio, geralmente separadas por funções. O uso dos componentes de acesso da Corelabs, 

acessando diretamente o Oracle sem necessidade de Web Services no dispositivo, permitiu uma 

codificação mais simples e de melhor manutenção. 

Realizaram-se testes de funcionalidade e usabilidade. No teste de funcionalidades foi 

verificado cada módulo, tanto Web como móvel, a fim de detectar erros de lógicas. No teste de 

usabilidade foi escrito um roteiro e aplicado ao usuário do setor de pneumáticos. Claro que o teste 

foi efetuado com uma base de dados exemplo, o sistema não esta sendo usado ainda com uma base 

de produção. 

O dispositivo utilizado para validar o sistema móvel foi um Pocket PC modelo Hp Ipaq 110 

Classic Handheld com SO Windows Mobile 6. É um dispositivo com quase todos os recursos do 

Terminal coletor de dados CPT 9500. A diferença é que o Terminal CPT 9500 é resistente a quedas, 

ideal para ambientes hostis, como o setor de pneumáticos.  

O sistema desenvolvido trouxe além de conhecimento técnico numa nova linguagem de 

programação a oportunidade de mostrar como a utilização desses dispositivos móveis aliados a 

outro módulo pode facilitar o trabalho das empresas, gerando redução de custos. Com o crescimento 

da mobilidade a tendência de redução de preços nos custos de equipamento (Pocket PC) poderá ser 

uma realidade assim como acontece com os notebooks. 

O objetivo futuramente é dar continuidade ao desenvolvimento desta solução a fim de tornar 

além de operacional também gerencial. 

 

 

 

 

 

 



 

 113

REFERÊNCIAS 

ANIP. Associação nacional da indústria de pneumáticos. Disponível em: 
<http://www.anip.com.br/> Acesso em: 14 out. 2007. 
 
AUDY, Jorge Luis Nicolas; ANDRADE, Gilberto Keller; CIDRAL, Alexandre. Fundamentos de 
sistemas de informação. Porto Alegre: Bookman, 2005. 
 
AUTOTRAC. Conceitos de logítica. 2007.  
Disponível em: <http://www.wirelessbrasil.org/wirelessbr/secoes/sec_802_11b/sec_802_11b.html>.  
Acesso em: 24 abr. 2007. 

BALLOU, Ronald H. Logística empresarial. São Paulo: Atlas, 1993.  

BARWELL, Fred et al. Professional Visual Basic .NET. São Paulo: Pearson Education, 2004. 
 
BEZERRA, Eduardo. Princípios de análise e projeto de sistemas com UML. Rio de Janeiro: 
Campus: Elsevier, 2002. 
 
BRASSANINI, João Paulo. Solução em dispositivo móvel para o controle de um terminal de 
contêiner vazio. Itajaí, 89 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciência da 
Computação) – Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar, Universidade do Vale do Itajaí, 
Itajaí, 2007.  
 
BRAZILTIRES. Tudo sobre pneus. Disponível em: 
<www.braziltires.com.br/tudosobrepneus/pneus.html> Acesso em: 14 out. 2007. 
 
BRIDGESTONE. Pneus.  Disponível em: < http://www.pneuseguro.com.br/index.asp>Acesso em: 
12 set. 2007. 
 
CAMARA, Fabio. Dominando o Visual Studio .Net com C#. Florianópolis: Visual Books, 2005. 
 
CAMARA, Fabio. Orientação a objeto com .NET. 2 ed. Florianópolis: Visual Books, 2006. 
 
CAMARA, Fabio. Orientação a objeto com .NET. Florianópolis: Visual Books, 2002. 
 
CAMARA, Fabio. Projetos com Windows DNA e .NET: visão humana sobre tecnologia, 
metodologia e desenvolvimento. Florianópolis: Visual Books, 2002b. 
 
CIPHERLAB. Coletor de dados. Disponível em: < http://www.cipherlab.com.br/> Acesso em: 07 
out. 2007. 

COMER, Douglas E. Redes de computadores e internet: abrange transmissão de dados, ligação 
inter-redes e Web. 2 ed. Porto Alegre: Bookman, 2001. 

CRISPIM JUNIOR, Carlos Fernando. Análise de tecnologias para dispositivos móveis: um 
estudo de caso na área da saúde. 2006. 124 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 



 

 114

Ciência da Computação) – Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar, Universidade do 
Vale do Itajaí, Itajaí, 2006. 

CUNHA, Davi.   
Disponível em: <http://devedgetemp.mozilla.org/viewsource/2002soapoverview/index_pt_br.htm>  
Acesso em: 14 ago. 2007. 
 
DEITEL, Harvey et al. C# como programar. São Paulo: Pearson Education, 2003. 
 
DICIONÁRIO INFO. As palavras mais usadas (e abusadas) da computação e da internet 
dissecadas uma a uma. São Paulo: Editora Abril, 2004. 
 
DPASCHOAL. Sistema Radar System II de Gerenciamento de pneus. Disponível em: 
<http://www.dpaschoal.com.br/RodarSystem/software/sistema.htm> 
Acesso em: 14 out. 2007. 
 
ENDLER. Introdução a computação móvel. 2007. Disponível em: < http://www-di.inf.puc-
rio.br/~endler/courses/Mobile/transp/index.html > Acesso em: 01 out. 2007. 
 
EXAME. Mercedes-Benz bate recorde de vendas de caminhões. Disponível em: 
 < http://portalexame.abril.com.br/ae/negocio/m0161266.html > Acesso em: 05 jun. 2008. 
 
FERREIRA, Thiago Antonio de Sousa. Sistema para consulta de planos alimentares, utilizando 
um dispositivo móvel. 2006. 84 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciência da 
Computação)–Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar, Universidade do Vale do Itajaí, 
Itajaí, 2006.  

FIGUEIREDO, Carlos Maurício Seródio; NAKAMURA, Eduardo. Computação Móvel: novas 
oportunidades e novos desafios. T&C Amazônia, ano 1, n. 2, jun. 2003. Disponível em: 
<http://www.sensornet.dcc.ufmg.br/pdf/179_Loureiro_Nogueira_Ruiz_Mini_Nakamura_Figueired
o.pdf>. Acesso em: 06 out. 2007. 

GOODYEAR. Pneus. Disponível em: 
<http://www.goodyear.com.br/tirecatalog/passenger/conhecimento.html> Acesso em: 12 set. 2007. 

HEUSER, Carlos Alberto. Projeto de Banco de Dados. 4. ed. Porto Alegue: Sagra Luzzatto, 2001.  

INFO EXAME. Pocket PC. 2007. Disponível em: <http://info.abril.com.br/download/pocketpc.shl> 
Acesso em: 07 out. 2007. 
 
INFO EXAME. Smartphones. Revista Info Exame edição nº 257, ago 2007. 
 
INMETRO. Portarias 2000. Disponível em: 
<http://www.pr.gov.br/ipem/GEFIS/Portarias/05_2000.pdf > Acesso em: 4 ago. 2007. 
 
ISAM, Infra-estrutura de Suporte às Aplicações Móveis Distribuídas. Definição de computação 
móvel. 2007. Disponível em: <http://www.inf.ufrgs.br/~isam/paginaDefComputacaoMovel.html>. 
Acesso em: 01 out. 2007. 
 



 

 115

LAUDON, Kenneth. C.; LAUDON, Jane P. Sistemas de informações gerenciais. 5. ed. São Paulo: 
Pearson Prentice Hall, 2005. 
 
LEE, Valentino; SCHNEIDER, Heather; SCHELL, Robbie. Aplicações móveis: arquitetura, 
projeto e desenvolvimento. São Paulo: Makron Books, 2005. 
 
LEITE, Tânia Azevedo. Glossário de termos técnicos: computação. Itajaí: Univali, 2003. 
 
LIMA, Edwin; REIS, Eugênio. C# e .Net para desenvolvedores. Rio de Janeiro: Campus, 2002. 
 
LUZ, Rafael Pacheco. Utilização da tecnologia J2ME para automatização do controle de 
expedição de equipamentos das empresas do Grupo MEG. 2006. 70 f. Trabalho de Conclusão 
de Curso (Graduação em Ciência da Computação) – Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do 
Mar, Universidade do Vale do Itajaí, Itajaí, 2006.  
 
MICROSOFT.  Oito motivos para conhecer o Tablet PC. Disponível em: 
<http://www.microsoft.com/brasil/pequenasempresas/issues/technology/performancerformance/tpc.
mspx> Acesso em: 07 out. 2007. 
 
MICROSOFT. Microsoft Mobile Internet Toolkit. 2004 Disponível em: 
<http://www.microsoft.com/brasil/msdn/tecnologias/movel/mobilidade_revguide.aspx >.  
Acesso em: 13 out. 2007. 
 
MICROSOFT. MSDN Wiki. 2007. Disponível 
em:<http://msdnwiki.microsoft.com/ptbr/mtpswiki/sa69he4t(VS.80).aspx> Acesso em: 09 de ago. 
2007. 

NOVAES, Antônio Galvão. Logística e gerenciamento da cadeia de distribuição. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2004.  

O' BRIEN, James A. Sistemas de informação: e as decisões gerenciais na era da internet. São 
Paulo: Saraiva, 2006. 
 
PALM BRASIL. Newton. Disponível em: < http://www.palmbrasil.com.br/vocab/index.html>. 
Acesso em: 26 set. 2007. 
 
PEREIRA JUNIOR, Maurício Borges. Aplicativos móveis. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 
2005. 

PHILLIPS, Joseph. Gerência de projetos de tecnologia da informação: no caminho certo, do 
início ao fim.  Rio de Janeiro: Campus, 2003.  

 
PIRELLI. Segurança. Disponível em < http://www.pirelli.com.br/Web/technology/about-
tyres/tyre-function/safety/default.page> Acesso em: 12 set. 2007. 

PLATT, David S. Microsoft . NET iniciando. São Paulo: Makron Books, 2002. 

REIS; SOTO CARMO. Tópicos essenciais. Disponível em: 
<http://www.async.com.br/~kiko/mobilcomp/1.php>  Acesso em: 30 out. 2007. 



 

 116

 
REVISTA PORTUÁRIA.  Importações catarinenses crescem 58,8% ante a média nacional de 
23,4%. Revista Portuária, Itajaí, edição nº 81, p.24-25, 2006. 

REZENDE, Denis Alcides. Sistema de informações organizacionais: guia prático para projetos. 2 
ed. São Paulo: Atlas, 2007 

RODRIGUES, Paulo Roberto Ambrosio. Introdução aos sistemas de transporte no Brasil e a 
logística internacional. 3. ed. São Paulo: Aduaneiras, 2004.  

ROMÁN, Fernando; MESONES, Fernando González; MARINAS, Ignácio. Mobile marketing: a 
revolução multimídia. São Paulo: Thomson, 2007. 

SEST.SENAT.  Educação: transporte para o futuro. Brasilia: Departamento executivo, [2005]. 

SILVA, Douglas Marcos. UML: guia de consulta rápida. São Paulo: Novatec, 2001. 

SIQUEIRA, Ethevaldo. 2005 como viveremos: o futuro, na visão de 50 famosos cientistas e 
futurologistas do Brasil e do mundo. São Paulo: Saraiva, 2005b 

SIQUEIRA, Paulo Roberto. Programação do Pocket PC com eMbedded Visual Basic. São 
Paulo: Novatec, 2005a 

SOFTRAN. Sistema Frota Um. Disponível em: < http://www.softran.com.br/> Acesso em: 13 out. 
2007. 
 
TIGERLOG. Glossário Logístico. Disponível em: 
<http://www.tigerlog.com.br/logistica/glossario.asp#p> Acesso em: 30 set. 2007. 
 
TIPLER. Sistema Tipler de Gerenciamento de pneus. Disponível em: 
<http://www.tipler.com.br/> Acesso em: 13 out. 2007. 

TORRES, Gabriel. Rede de computadores: curso completo. Rio de Janeiro: Axcel Books, 2001. 

TROIS, Julio. Palmtops & Multimídia. Florianópolis: Visual Books, 2005. 

TROIS, Julio. Palmtops para iniciantes e experts. Florianópolis: Visual Books, 2003. 
 
TUDE, Eduardo. Arquiteturas para implantação de aplicações móveis wireless. 2005. 
Disponível em: < http://www.teleco.com.br/tutoriais/tutorialarqmov/default.asp>  
Acesso em: 10 out. 2007. 

TURISCO, Fran; CASE, Joanna. Wriless and Mobile computing. Oak: California Health 
Foundation, 2001. Disponível em: 
<http://www.chcf.org/documents/ihealth/WirelessAndMobileComputing.pdf>. Acesso: em 05 out. 
2007. 

TURTSCHI, Adrian et al. C# guia do desenvolvedor .NET curso completo. Rio de Janeiro: 
Pearson Alta Books, 2004. 

VIVAN, Mauro. Gerenciamento de pneus em frotas. Concórdia: FABET, 2004. 



 

 117

 

GLOSSÁRIO 

Modal de transporte Expressão utilizada para indicar a modalidade de transporte que se 
utiliza para a movimentação de materiais/produtos de um ponto a 
outro. As modalidades de transporte existentes são divididas em: a) 
transporte rodoviário; b) transporte ferroviário; c) transporte aéreo; d) 
transporte aquaviário (marítimo de cabotagem e de longo curso, 
lacustre ou fluvial - hidroviário) 

Pneu para sucata Pneu que não possui mais conserto, será jogado no lixo. Geralmente 
uma empresa recolhe para reciclagem. 

Recapagem de pneus Processo onde é trocada a banda de rodagem. Existem empresas 
especializadas na troca da banda de rodagem. 

Reserva de mercado       Período que o governo não permitia a importação de produtos, com 
objetivo de valorizar o mercado nacional. 

Rodízio de pneus Processo usado para manter o emparelhamento dos pneus. 

Ação corretiva Ação implementada para eliminar as causas de uma não-
conformidade, de um defeito ou de outra situação indesejável 
existente, a fim de prevenir a sua repetição.  

Baú São carrocerias fechadas com chapas de alumínio e com cubagem 
padrão. 

Bi-Trem ou Reboque  É o conjunto monolítico formado pela carroceria com o conjunto de 
dois eixos e pelo menos quatro rodas. É engatado na carroceria do 
caminhão para o transporte, formando um conjunto de duas 
carrocerias puxadas por um só caminhão. É muito utilizado no 
transporte de cana de açúcar. 

Controle de Estoque Técnicas e atividades para se manter um determinado nível de estoque 
de itens como: matéria-prima, materiais em processo e produtos 
acabados. Exemplo: Pneus 

Truck Caminhão que tem o eixo duplo na carroceria, ou seja, são dois eixos 
juntos. O objetivo é agüentar mais peso e propiciar melhor 
desempenho ao veículo. 
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APÊNDICES 



 

A MODELAGEM DO SISTEMA 

A.1 CASOS DE USO 

Os diagramas de caso de uso foram divididos em três pacotes:  

• Controle de acesso, que descreve o login do usuário no dispositivo móvel e interface 

Web; 

• Operações no dispositivo móvel; e 

• Operações na interface Web. 

A relação entre elas é mostrada na figura 42 e 43 

 

  Figura 42. Diagrama de Pacotes do Caso de Uso com operações com dispositivo móvel. 
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+ Gerente de Frota

+ UC 01.01 - Efetua login

Pacote2: Operações com o dispositivo móvel

+ Conferente

+ Gerente de Frota

+ UC 02.01 - Cadastro e alteração de pneu

+ UC 02.02 - Conferência de pneus nos veículos

+ UC 02.03 - Conferência de pneus no estoque

+ UC 02.04 - Notificar problemas com pneus



 

 

Figura 43. Diagrama de Pacotes do Caso de Uso com operações com as interfaces Web. 

 

A.1.1 Pacote 01: Controle de Acesso 

Esse pacote consta o caso de uso responsável pela validação do usuário ao sistema.  

A.1.1.1 UC 01.01 - Efetua Login 

Caso de uso responsável pelo login do usuário no dispositivo móvel e interface Web. 

Relações 

• RF01 e RF08: O sistema deverá permitir autenticação de usuário. 

 

Condições 
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Pacote1: Controle de acesso

+ Conferente

+ Gerente de Frota

+ UC 01.01 - Efetua login

Pacote3: Operações com as interfaces web

+ Conferente

+ Gerente de Frota

+ 

+ UC 03.01 - Cadastro de usuários e senhas

+ UC 03.02 - Cadastro do fabricante de pneu

+ UC 03.03 - Cadastro da dimensão do pneu

+ UC 03.04 - Cadastro do modelo de pneu

+ UC 03.05 - Cadastro do desenho da banda de rodagem

+ UC 03.06 - Cadastro de fornecedores

+ UC 03.07 - Cadastro de veículos

+ UC 03.08 - Cadastro da marca do veículo

+ UC 03.09 - Cadastro de modelo do veículo

+ UC 03.10 - Cadastro de motivos

+ UC 03.11 - Emissão do relatório dos pneus cadastrados por tipo

+ UC 03.12 -  Emissão do relatório gráfico da distribuição dos pneus por fabricante

+ UC 03.13 - Emissão do relatório gráfico por dimensão

+ UC 03.14 -  Configuração dos e-mails
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• Pré Condição: O usuário deve estar cadastrado no banco de dados que é feito através das 

interfaces Web. 

• Pós Condição: Usuário logado no sistema. 

Cenários 

Fluxo Principal: Efetua Login 

1. O sistema apresenta uma tela solicitando o usuário e a senha. (TEL01) para o 

dispositivo móvel e para interface Web; 

2. O usuário preenche os dados (usuário e senha); 

3. O usuário confirma a digitação dos dados; 

4. O sistema valida o usuário e a senha fornecidos; e 

5. O sistema apresenta a tela principal com o menu das opções do dispositivo móvel  

(TEL02) ou a tela com o menu das opções das interfaces Web. 

Fluxo de Exceção 01: Campos obrigatórios 

Se no passo 3 o usuário e/ou a senha estiver em branco, o sistema apresenta mensagem: 

“Usuário e/ou senha obrigatórios !” (TEL03) e retorna ao passo 1. 

Fluxo de Exceção 02: Dados inválidos 

Se no passo 4 o usuário não existir no sistema ou a senha para esse usuário estiver incorreta, 

o sistema apresenta uma mensagem: “Login ou senha inválidos !” (TEL03) e retorna ao passo 1. 

A.1.2 Pacote 02: Controle de Operações com o dispositivo móvel 
 

O pacote controle de operações através do dispositivo móvel descreve as funcionalidades do 

sistema que são mais comuns num setor de pneumáticos. 

 

A.1.2.1 UC 02.01 – Cadastro e alteração de pneus 

Caso de uso com objetivo de cadastrar o pneu no sistema. 

Relações: 
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• RF02: O sistema deverá permitir o cadastro e alteração do pneu; 

• RN02 – Cadastro de pneus: As regras a seguir são referentes ao cadastro do pneu. 

• RN 2.1: Para fazer o cadastro do pneu é necessário que seus atributos estejam 

cadastrados e o pneu já esteja com o número de fogo. Os atributos que devem ser 

cadastrados serão descrito nas regras de negócio no módulo Web; 

• RN 2.2: Os campos que precisam ser digitados são: número de fogo, número de 

série, modelo do pneu, dimensão, profundidade do sulco, número do dot, número de 

avarias, fornecedor, número da nota fiscal, data da compra e valor do pneu. 

• RN 2.3: Campos que precisam ser obrigatórios: número de fogo, modelo do pneu, 

dimensão, profundidade do sulco, número do dot, fornecedor, data da compra e valor 

do pneu. 

• RN 2.4: Quando um pneu for cadastrado o sistema deve colocar a sua situação como 

estoque; 

• RN 2.5: O sistema deve permitir somente um número de fogo, não pode ser repetido. 

Caso usuário digita um número repetido o sistema deverá trazer na tela os dados 

deste pneu já cadastrado para alteração. 

• RN 2.6: Caso seja digitado no campo profundidade de sulco um valor igual ou 

inferior a 1,6 milímetros, o sistema deverá mostrar mensagem indicando que o pneu 

não satisfaz as exigências estabelecidas pelas normas da ABNT. O sistema não deve 

deixar o usuário prosseguir com esse valor, porém deve avisar. 

• RN 2.7: O sistema não devera deixar cadastrar número de séries repetido. 

• RNF05: Deve ser otimizado para uso pelo apontador de tela e teclado;   

• RNF07: O sistema deve permitir acesso somente aos usuários cadastrados no 

sistema; e 

Condições: 
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Pré Condição: O conferente ou gerente de frota devem estar logado no sistema e os atributos do 

pneu devem estar cadastrados (RN 2.1). 

 
Cenários: 

Fluxo Principal: Cadastro e alteração de pneus. 

1. O sistema apresenta tela para o usuário informa o número de fogo do pneu (TEL04); 

2. O sistema apresenta a tela do cadastro e alteração de pneus; 

3. O sistema deve solicitar a digitação dos seguintes campos: número de série, modelo do 

pneu, dimensão, profundidade do sulco, número do dot, número de avarias, fornecedor, 

número da nota fiscal, data da compra e valor do pneu; 

4. Caso usuário deixe os campos obrigatórios em branco (RN 2.3), o sistema devera 

informar com mensagem: “Campo obrigatório!”(TEL03) e não deve permitir prosseguir 

para o passo 6 enquanto os campos obrigatórios não forem preenchidos; 

5. O sistema confirma a operação; e 

6. O sistema grava os dados informados. 

Fluxo de Exceção 01: No passo 2, ao digitar o número de fogo: 

a) O sistema verifica se o número digitado já existe no cadastrado do sistema (RN 

2.5). Se já existe o número cadastrado o sistema informa mostra a tela com os 

dados para alteração. Caso contrário o sistema prossegue para a digitação dos 

próximos campos. 

b) Se no campo profundidade do sulco for informado um valor igual ou inferior a 

1,6 milímetros o sistema deve mostrar a seguinte mensagem: “Pneu não satisfaz 

as exigências estabelecidas pelas normas da ABNT !” (RN 2.6) (TEL03). Mesmo 

assim deve permitir prosseguir com o cadastro. 

A.1.2.2 UC 02.02 – Conferência de pneus nos veículos 

Caso de uso com objetivo de permitir fazer a conferência dos pneus que estão alocados nos 

veículos. 
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Relações: 

• RF03: O sistema deverá permitir a conferência de pneus nos veículos; 

• RF05: O sistema deverá permitir registrar o rodízio dos pneus; 

• RN03 – Conferência de pneus nos veículos: As regras a seguir são referentes ao 

posicionamento dos pneus nos veículos e sua movimentação. 

• RN 3.1: O sistema deve avisar usuário quando houver uma tentativa de posicionar 

um pneu de construção borrachudo nas posições dianteira do veículo. A mensagem 

mostrada ao usuário é que o pneu de construção borrachudo é para posições de 

tração. Deve permitir fazer a operação, pois podem ocorrer situações de emergência, 

como por exemplo, ter furado um pneu dianteiro, sendo que o step (pneu socorro) é 

de construção borrachudo. As nomenclaturas usadas para essas posições são 

dianteira esquerda (DE) e dianteira direita (DD). 

• RN 3.2: O sistema não deverá permitir o usuário vincular um pneu ao veículo onde 

dimensões dos outros pneus deste veículo sejam diferentes. 

• RN 3.3: Ao proceder o vínculo de um pneu para determinada posição, e este pneu já 

estiver sendo utilizado em outro veículo, o usuário deverá receber mensagem que o 

pneu esta vinculado, mostrando o código do veículo que este pneu esta posicionado. 

• RN 3.4: O sistema deverá alertar o usuário quando tentar vincular nas posições da 

dianteira, pneus que sejam recapados. Alertar de forma que chame bastante atenção. 

Mesmo assim o usuário pode vincular se houver necessidade. 

• RN 3.5: Não permitir que usuário vincule um número de pneu em uma posição não 

valida do veículo. O sistema alerta com a seguinte mensagem: Não é permitido 

vincular um pneu nesta posição. 

• RN 3.6: O sistema deve permitir enviar o pneu para as seguintes situações: conserto, 

estoque, recape, sucata e venda.  Exemplo: Veículo chega à empresa, e ao passar 

pelo processo de conferência dos pneus, foi constatado que um dos pneus precisa ser 

enviado para recape. O usuário através do dispositivo móvel vincula este pneu para 
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situação de recape. Ao retornar este pneu da recapadora, o mesmo pode ser colocado 

no estoque ou diretamente no veículo. 

• RN 3.7: Ao enviar o pneu para situação de conserto o sistema deve solicitar as 

seguintes informações: hodômetro do veículo, profundidade dos sulcos em 

milímetros e data do movimento. Sendo que a data do movimento deve ser sugerida 

pelo sistema a fim de facilitar a digitação. Este pneu fica como situação em conserto. 

Ao retornar do conserto deve ser preenchido o tipo de avaria que ocorreu no pneu, 

hodômetro do veículo, profundidade do sulco em milímetros, valor do serviço e 

fornecedor. 

• RN 3.8: Ao enviar o pneu para situação de recape o sistema deve solicitar as 

seguintes informações: hodômetro do veículo, profundidade dos sulcos em 

milímetros, data do movimento, valor do serviço e fornecedor. 

• RN 3.9: Ao enviar o pneu para situação de sucata ou recauchutagem o sistema deve 

solicitar as seguintes informações: hodômetro do veículo, profundidade dos sulcos 

em milímetros e data do movimento. O campo data do movimento deve aparecer a 

data atual. 

• RN 3.10: Ao enviar o pneu para situação de venda o sistema deve solicitar a 

digitação das seguintes informações: hodômetro atual do veículo, profundidade dos 

sulcos em milímetros, data da venda e nome do cliente. Não haverá cadastro de 

cliente, o comprador do pneu será cadastrado no fornecedor. Este recurso é 

geralmente usado quando é vendido um veículo, e seus pneus precisam ser 

registrados como venda. Deve ser permitido enviar para situação de venda pneus em 

estoque, recapados, sucata ou conserto. 

Condições: 

Pré Condição: O conferente ou gerente de frota devem estar logado no sistema. 

Pós Condição: O veículo deve estar cadastrado no sistema com o seu respectivo formado (cavalo 

simples, trucado, semi-reboque, etc.) 

 

Cenários: 
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Fluxo Principal: Conferir os pneus nos veículos. 

1. O sistema apresenta tela para digitação do código ou placa do veículo (TEL06); 

2. O sistema deve apresentar a tela com a disposição das rodas e seus respectivos pneus 

vinculados; 

3. O conferente ou gerente de frota manipula os dados da disposição dos pneus conforme 

RN 3.1 a RN 3.10; 

4. O conferente ou gerente de frota confirma a operação; e 

5. O sistema grava as informações a qual o conferente ou gerente de frota manipularam. 

Fluxo de Exceção 01: No passo 3, o conferente ou gerente de frota realiza a manipulação do pneu 

conforme necessidade. 

a) Alertar através de mensagem quando usuário posicionar um pneu borrachudo na dianteira 

(RN 3.1) (TEL03). Deve deixar prosseguir. 

b) Alertar através de mensagem quando usuário posicionar um pneu de dimensão diferente dos 

outros pneus. (TEL03). Não deve permitir o usuário prosseguir. 

c) Alertar através de mensagem quando usuário posicionar um pneu que já esteja instalado em 

outro veículo. (TEL03). Não deve permitir o usuário prosseguir. Também deve mostrar em 

que veículo este posicionado. 

d) Ao efetuar a vinculação de um determinado pneu em posição não valida (RN 3.5), o sistema 

deve alertar através de mensagem (TEL03).  

Fluxo de Exceção 02: Informar durante a conferência de pneus, se o mesmo tem como destino a 

situação de: conserto, recape, sucata ou venda e estoque (RN 3.6) (TEL11). 

a) Ao enviar um determinado pneu para situação de conserto (RN 3.7), o sistema deve solicitar 

a digitação obrigatória dos seguintes campos: hodômetro do veículo, profundidade dos 

sulcos em milímetros e motivo (TEL11). O campo data do movimento deve ser preenchido 

automaticamente pelo sistema. Caso usuário não informe as informações obrigatórias ou 

cancele a operação o sistema volta ao passo 2. 
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b) Ao enviar um determinado pneu para situação de recape (RN 3.8), o sistema deve solicitar a 

digitação obrigatória dos seguintes campos: hodômetro do veículo, profundidade dos sulcos 

em milímetros, valor do serviço, fornecedor e motivo (TEL11) O campo data do movimento 

deve ser preenchido automaticamente pelo sistema. Caso usuário não informe as 

informações obrigatórias ou cancele a operação o sistema volta ao passo 2. 

c) Ao enviar um determinado pneu para situação de sucata ou recauchutagem (RN 3.19), o 

sistema deve solicitar a digitação obrigatória dos seguintes campos: hodômetro do veículo, 

profundidade dos sulcos em milímetros e motivo (TEL11). O campo data do movimento 

deve ser preenchido automaticamente pelo sistema. Caso usuário não informe as 

informações obrigatórias ou cancele a operação o sistema volta ao passo 2. 

d) Ao enviar um determinado pneu para situação de venda (RN 3.10), o sistema deve solicitar a 

digitação obrigatória dos seguintes campos: hodômetro atual do veículo, profundidade dos 

sulcos em milímetros, data da venda e nome do cliente e motivo (TEL11). Caso usuário não 

informe as informações obrigatórias ou cancele a operação o sistema volta ao passo 2. 

 

A.1.2.3 UC 02.03 – Conferência de pneus no estoque 

Caso de uso com objetivo de permitir fazer a conferência dos pneus que estão armazenados 

no estoque. 

Relações: 

• RF04: O sistema deverá permitir a conferência de pneus no estoque; 

• RF06: O sistema deverá permitir notificar através de e-mails de forma automática, 

problemas que ocorreram com os pneus, principalmente se for referente a furto; e 

• RN04 – Conferência dos pneus no estoque: O sistema deve permitir a digitação do número 

de fogo do pneu, caso o número informado exista, o sistema deverá mostrar as informações 

deste pneu como: fabricante, modelo, profundidade de sulco, data da compra e posição. 

Caso contrário o sistema deve alertar através de uma mensagem (TEL03), perguntando se 

deseja notificar a falta deste pneu (RN10). Objetivo é verificar se todos os pneus se 

encontram no local onde são armazenados para futura utilização. Através da interface o 
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usuário pode gerar um registro dos pneus vistoriados naquela determinada data. Esses dados 

podem ser necessários para desenvolvimento de relatórios futuros. 

Condições: 

Pré Condição: O conferente ou gerente de frota devem estar logado no sistema. 

Pós Condição: As informações devem estar na tela para consulta além de permitir o registro via e-

mail de algum problema referente ao pneu. Este registro se faz através da notificação. 

Cenários:  

Fluxo Principal: Conferir os pneus no estoque 

1. Sistema apresenta tela para digitação do número de fogo do pneu (TEL09); 

2. O usuário informa o número de fogo do pneu; 

3. O sistema busca os dados e mostra na tela (RN04) (TEL09); e 

4. O usuário lê os dados, optando por retornar a tela principal, registrar algum problema, 

registrar a leitura da informação naquela data através do botão “confirma” ou voltar ao 

menu principal. 

Fluxo de Exceção 01: No passo 2, o sistema deve verificar se o número de fogo digitado 

existe. Se não existir mostra mensagem “Pneu não encontrado!” (TEL03) e pergunta se deseja  a 

registrar a notificação do possível problema (RN5) (TEL09). Caso o pneu exista, mostra na tela 

as informações do pneu, bastando apenas acionar o botão confirmar (TEL09). 

A.1.2.4 UC 02.04 – Notificar problemas com pneus 

Caso de uso com objetivo de permitir notificar problemas com os pneus. Esse problema 

pode ser desde um furto, sinistro ou falhas nos pneus. 

Relações: 

• RF06: O sistema deverá permitir notificar através de e-mails, problemas que ocorreram com 

os pneus, principalmente se for referente a furto, sinistro ou problemas ligados diretamente 

ao pneu. 
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Condições: 

Pré Condição: O conferente ou gerente de frota devem estar logado no sistema. 

Pós Condição: O pneu deverá estar cadastrado no sistema. 

Cenários:  

Fluxo Principal: Notificar problemas com pneus. 

1. O usuário informa o número de fogo do pneu a ser notificado (TEL10); 

2. O sistema busca as informações no banco de dados referente aquele pneu de número de 

fogo digitado; 

3. O sistema apresenta tela com informações do pneu a fim de registrar a notificação 

através de um campo de motivo pré-cadastrado; e 

4. Usuário pode por optar fechar a tela e voltar ao menu principal ou pode optar por 

confirmar a operação do registro da notificação além ter opção ou de envio do e-mail.  

Fluxo de Exceção 01 

No passo 1, o sistema deve verificar se o número de fogo informado existe. Caso não exista 

o sistema emite mensagem ao usuário informando “Número de fogo não encontrado!” (TEL03) e 

volta ao passo 1. Caso o número informado existir o sistema prossegue para o passo 3. 

A.1.3 Pacote 03: Controle de Operações com as interfaces Web 

 

A.1.3.1 UC 03.01 – Cadastro de usuários e senhas 

Caso de uso com objetivo de permitir cadastrar os usuários e senhas do sistema móvel e 

Web. Somente usuários com privilégios de administrador podem acessar o cadastro. 

Relações: 

• RF09: O sistema deverá permitir cadastrar usuários de acessos; 
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• RN07 – O sistema devera ter um cadastro de usuários e senhas. Somente o usuário com a 

posição de administrador poderá fazer inclusão e alteração de usuários. Neste cadastro 

constaram os seguintes campos: usuário, senha e tipo de acesso. O tipo de acesso é 

composto por apenas dois valores (Administrador ou Restrito). Todos os campos são 

obrigatórios. Somente usuários com a posição de administrador podem acessar o cadastro de 

usuários. As senhas devem conter no mínimo cinco dígitos e no máximo oito dígitos. 

Condições: 

Pré Condição: O conferente ou gerente de frota devem estar logado no sistema. 

Pós Condição: O cadastro de usuários e senha só poderá ser acessado se o usuário for 

administrador. 

Cenários:  

Fluxo Principal: Cadastrar usuários e senhas. 

1. Sistema apresenta tela do cadastro de usuários e senhas (TEL15); 

2. O usuário informa o usuário, senha e tipo de acesso para o sistema; 

3. O usuário digita, altera ou exclui dados do cadastro; 

4. O usuário confirma a operação ou pode optar por retornar; e 

5. O sistema grava os dados informados.  

Fluxo Alternativo 1 

No passo 2, ao informar o nome, o sistema deve verificar se o nome existe. Se for 

encontrado mostra os dados na tela. Caso não for encontrado, mostra mensagem “usuário não 

encontrado!” e volta ao passo 1 (TEL 14). 

Fluxo Exceção 1: Campos obrigatórios 

No passo 5, se algum campo estiver em branco, o sistema mostra aviso ao usuário (TEL14) 

e volta ao passo 3 ( RN07). 

Fluxo Exceção 2: Pesquisar usuários 
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Para efetuar a pesquisa, o usuário deve clicar no botão ao lado do campo “usuário”. Usuário 

seleciona o registro desejado e clica no botão “ok” para mostra os dados na tela principal para 

alteração.  

A.1.3.2 UC 03.02 – Cadastro de fabricantes de pneus 

Caso de uso com objetivo de permitir cadastrar os fabricantes de pneus no sistema Web. 

Uma vez cadastrado esses fabricantes serão utilizados no dispositivo móvel para cadastro do pneu. 

Relações: 

• RF10: O sistema deverá permitir o cadastro do fabricante de pneus; e 

• RN08 – No cadastro dos fabricantes de pneu, o sistema deve solicitar apenas o nome, sendo 

o código automático. Não deve permitir cadastrar nomes em brancos. 

Condições: 

• Pré Condição: O conferente ou gerente de frota devem estar logado no sistema. 

• Pós Condição: Mostrar a tela para cadastro. 

Cenários:  

Fluxo Principal: Cadastrar fabricantes de pneus. 

1. Sistema apresenta tela do cadastro de fabricantes (TEL16); 

2. O usuário informa nome do fabricante no sistema; 

3. O usuário digita, altera ou exclui dados do cadastro; 

4. O usuário confirma a operação ou pode optar por retornar; e 

5. O sistema grava os dados informados.  

Fluxo Alternativo 1 

No passo 1, o usuário pode optar em clicar nos registros, onde será visualizado na própria 

tela de cadastro. O usuário seleciona o registro desejado, clica em uns dos botões de opção “alterar, 
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deletar e inserir” e retorna a tela principal do cadastro com o registro escolhido para edição ou 

exclusão (TEL16). 

Fluxo Exceção 1: Campos obrigatórios 

No passo 5, se algum campo estiver em branco, o sistema mostra aviso ao usuário (TEL14) 

e volta ao passo 3 ( RN07). 

A.1.3.3 UC 03.03 – Cadastro da dimensão do pneu 

Caso de uso com objetivo de permitir cadastrar as dimensões de pneus no sistema Web. 

Uma vez cadastrados essas dimensões serão utilizados no dispositivo móvel para cadastro do pneu. 

Relações: 

• RF11: O sistema deverá permitir o cadastro das dimensões dos pneus; e 

• RN09 – No cadastro de dimensões dos pneus, o sistema deve solicitar apenas a dimensão, 

sendo o código automático. Não deve permitir cadastrar dimensões em branco. 

Condições: 

• Pré Condição: O conferente ou gerente de frota devem estar logado no sistema; 

• Pós Condição: Mostrar a tela para cadastro. 

Cenários:  

Fluxo Principal: Cadastrar as dimensões do pneu. 

1. Sistema apresenta tela do cadastro de dimensão (TEL17); 

2. O usuário informa a descrição da dimensão do pneu no sistema; 

3. O usuário digita, altera ou exclui dados do cadastro; 

4. O usuário confirma a operação ou pode optar por retornar; e 

5. O sistema grava os dados informados.  

Fluxo Alternativo 1 
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No passo 1, o usuário pode optar em clicar nos registros, onde será visualizado na própria 

tela de cadastro. O usuário seleciona o registro desejado, clica em uns dos botões de opção “alterar, 

deletar e inserir” e retorna a tela principal do cadastro com o registro escolhido para edição ou 

exclusão  

Fluxo Exceção 1: Campos obrigatórios 

No passo 5, se algum campo estiver em branco, o sistema mostra aviso ao usuário (TEL14) 

e volta ao passo 3 ( RN07). 

 

A.1.3.4 UC 03.04 – Cadastro do modelo de pneu 

Caso de uso com objetivo de permitir cadastrar o modelo de pneus no sistema Web. Uma 

vez cadastrados esses modelos serão utilizados no dispositivo móvel para cadastro do pneu. 

Relações: 

• RF12: O sistema deverá permitir o cadastro dos modelos de pneus; e 

• RN10 – No cadastro de modelo de pneus, o sistema deve solicitar as seguintes informações: 

descrição do modelo, tipo de construção, número de lonas, fabricante e desenho da banda de 

rodagem. Todos os campos são de preenchimento obrigatório. O campo tipo de construção 

tem as descrições fixas para escolha: diagonal liso, diagonal borrachudo, radial liso e radial 

borrachudo. O número de lonas o sistema sugere o valor 16, pois é a mais comum entre os 

veículos de transporte rodoviário. 

Condições: 

• Pré Condição: O conferente ou gerente de frota devem estar logado no sistema e a banda de 

rodagem deve estar cadastrada. 

• Pós Condição: Mostrar a tela para cadastro. 

Cenários:  

Fluxo Principal: Cadastrar modelos de pneu. 
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1. Sistema apresenta tela do cadastro de modelos (TEL18); 

2. O usuário informa a descrição do modelo do pneu no sistema; 

3. O usuário digita, altera ou exclui dados do cadastro; 

4. O usuário confirma a operação ou pode optar por retornar; e 

5. O sistema grava os dados informados.  

Fluxo Alternativo 1 

No passo 1, o usuário pode optar em clicar nos registros, onde será visualizado na própria 

tela de cadastro. O usuário seleciona o registro desejado, clica em uns dos botões de opção “alterar, 

deletar e inserir” e retorna a tela principal do cadastro com o registro escolhido para edição ou 

exclusão  

Fluxo Exceção 1: Campos obrigatórios 

No passo 5, se algum campo estiver em branco, o sistema mostra aviso ao usuário (TEL14) 

e volta ao passo 3 ( RN07). 

A.1.3.5 UC 03.05 – Cadastro da banda de rodagem 

Caso de uso com objetivo de permitir cadastrar a banda de rodagem dos pneus no sistema 

Web. Uma vez cadastrada o desenho da banda de rodagem, serão utilizados no dispositivo móvel 

para cadastro do pneu. 

Relações: 

• RF13: O sistema deverá permitir o cadastro dos desenhos da banda de rodagem; e 

• RN11 – No cadastro da banda de rodagem, o sistema deve solicitar as seguintes 

informações: descrição do desenho da banda de rodagem e fabricante. No pneu novo, tanto a 

banda de rodagem e o pneu são fabricados pela mesma empresa. Mas em caso de recape, um 

pneu fabricado pela empresa Pirelli não recebe uma banda de rodagem da Pirelli. O pneu 

recebe uma banda de rodagem fabricada por outra empresa especializada na fabricação da 

banda de rodagem, como por exemplo, a Vipal S/A citada neste projeto. Por este motivo se 
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faz necessário a solicitação do fabricante, sendo que o fabricante é solicitado no cadastro de 

modelo de pneu, porém se refere ao fabricante propriamente dito do pneu. 

Condições: 

• Pré Condição: O conferente ou gerente de frota devem estar logado no sistema e o fabricante 

deve estar cadastrado. 

• Pós Condição: Mostrar a tela para cadastro. 

Cenários:  

Fluxo Principal: Cadastrar a banda de rodagem. 

1. Sistema apresenta tela do cadastro da banda de rodagem (TEL19); 

2. O usuário informa a descrição da banda de rodagem do pneu no sistema; 

3. O usuário digita, altera ou exclui dados do cadastro; 

4. O usuário confirma a operação ou pode optar por retornar; e 

5. O sistema grava os dados informados.  

Fluxo Alternativo 1 

No passo 1, o usuário pode optar em clicar nos registros, onde será visualizado na própria 

tela de cadastro. O usuário seleciona o registro desejado, clica em uns dos botões de opção “alterar, 

deletar e inserir” e retorna a tela principal do cadastro com o registro escolhido para edição ou 

exclusão  

Fluxo Exceção 1: Campos obrigatórios 

No passo 5, se algum campo estiver em branco, o sistema mostra aviso ao usuário (TEL14) 

e volta ao passo 3 ( RN07). 
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A.1.3.6 UC 03.06 – Cadastro de fornecedores 

Caso de uso com objetivo de permitir cadastrar fornecedores no sistema Web. Esses 

fornecedores podem ser desde recapadoras, oficinas e lojas de venda de pneus. Uma vez cadastrado 

o fornecedor, pode ser utilizado no dispositivo móvel para cadastro do pneu. 

Relações: 

• RF14: O sistema deverá permitir o cadastro e alteração do fornecedor; e 

• RN12 – O cadastro de fornecedores deverá permitir o registro dos seguintes campos: 

nome do fornecedor, endereço, cidade, estado, CEP, CNPJ, inscrição estadual, fone, fax, 

celular, e-mail e Web site. O campo código será automático. Neste cadastro são 

armazenados nomes de recapadoras e distribuidoras de pneus. Os campos obrigatórios são o 

nome e o CNPJ.  

Condições: 

• Pré Condição: O conferente ou gerente de frota devem estar logado no sistema. 

• Pós Condição: Mostrar a tela para cadastro. 

Cenários:  

Fluxo Principal: Cadastrar fornecedores. 

1. Sistema apresenta tela do cadastro de fornecedores (TEL20); 

2. O usuário informa o nome do fornecedor no sistema; 

3. O usuário digita, altera ou exclui dados do cadastro; 

4. O usuário confirma a operação ou pode optar por retornar; e 

5. O sistema grava os dados informados.  

Fluxo Alternativo 1 

No passo 1, o usuário pode optar em clicar nos registros, onde será visualizado na própria 

tela de cadastro. O usuário seleciona o registro desejado, clica em uns dos botões de opção “alterar, 
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deletar e inserir” e retorna a tela principal do cadastro com o registro escolhido para edição ou 

exclusão  

Fluxo Exceção 1: Campos obrigatórios 

No passo 5, se algum campo estiver em branco ou CNPJ informado já existir, o sistema 

mostra aviso ao usuário (TEL14) e volta ao passo 3 ( RN07). 

A.1.3.7 UC 03.07 – Cadastro de veículos 

Caso de uso com objetivo de permitir cadastrar veículos no sistema Web. Uma vez 

cadastrado o veículo, poderá ser utilizado no dispositivo móvel vinculação dos pneus. 

Relações: 

• RF15: O sistema deverá permitir o cadastro e alteração do veículo; e 

• RN13 – O cadastro de veículos deverá permitir o registro dos seguintes campos: placa, 

marca, modelo, tipo de veículo, odômetro e quantidade de steps. O campo código será 

automático. Os campos obrigatórios são: placa, marca, modelo e tipo de veículo. 

Condições: 

• Pré Condição: O conferente ou gerente de frota devem estar logado no sistema e deverá 

estar cadastrado a marca, modelo e tipo de veículo. 

• Pós Condição: Mostrar a tela para cadastro. 

Cenários:  

Fluxo Principal: Cadastrar veículos. 

1. Sistema apresenta tela do cadastro de veículos (TEL21); 

2. O usuário informa a placa do veículo no sistema; 

3. O usuário digita, altera ou exclui dados do cadastro; 

4. O usuário confirma a operação ou pode optar por retornar; e 

5. O sistema grava os dados informados.  
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Fluxo Alternativo 1 

No passo 1, o usuário pode optar em clicar nos registros, onde será visualizado na própria 

tela de cadastro. O usuário seleciona o registro desejado, clica em uns dos botões de opção “alterar, 

deletar e inserir” e retorna a tela principal do cadastro com o registro escolhido para edição ou 

exclusão  

Fluxo Exceção 1: Campos obrigatórios 

No passo 5, se algum campo estiver em branco, o sistema mostra aviso ao usuário (TEL14) 

e volta ao passo 3 ( RN07). 

A.1.3.8 UC 03.08 – Cadastro da marca do veículo 

Caso de uso com objetivo de permitir cadastrar a marca do veículo no sistema Web. 

Relações: 

• RF16: O sistema deverá permitir o cadastro da marca do veículo (Exemplo: Volvo, Scania); 

e 

• RN14 – O cadastro de marca deverá permitir o registro do nome da marca, sendo o código 

automático. Não deve permitir deixar cadastrar o campo em branco. 

Condições: 

• Pré Condição: O conferente ou gerente de frota devem estar logado. 

• Pós Condição: Mostrar a tela para cadastro. 

Cenários:  

Fluxo Principal: Cadastrar a marca do veículo. 

1. Sistema apresenta tela do cadastro da marca do veículo (TEL22); 

2. O usuário informa a marca do veículo no sistema; 

3. O usuário digita, altera ou exclui dados do cadastro; 

4. O usuário confirma a operação ou pode optar por retornar; e 



 

 139

5. O sistema grava os dados informados. 

Fluxo Alternativo 1 

No passo 1, o usuário pode optar em clicar nos registros, onde será visualizado na própria 

tela de cadastro. O usuário seleciona o registro desejado, clica em uns dos botões de opção “alterar, 

deletar e inserir” e retorna a tela principal do cadastro com o registro escolhido para edição ou 

exclusão  

Fluxo Exceção 1: Campos obrigatórios 

No passo 5, se algum campo estiver em branco, o sistema mostra aviso ao usuário (TEL14) 

e volta ao passo 3 ( RN07). 

A.1.3.9 UC 03.09 – Cadastro do modelo do veículo 

Caso de uso com objetivo de permitir cadastrar o modelo do veículo no sistema Web. 

Relações: 

• RF17: O sistema deverá permitir o cadastro do modelo do veículo (Exemplo: Axor 1933S 

4X2); e 

• RN15 – O cadastro de modelo deverá permitir o registro do nome do modelo, sendo o 

código automático. Não deve permitir deixar o campo em branco. 

Condições: 

• Pré Condição: O conferente ou gerente de frota devem estar logado. 

• Pós Condição: Mostrar a tela para cadastro. 

Cenários:  

Fluxo Principal: Cadastrar o modelo de veículo. 

1. Sistema apresenta tela do cadastro de modelo de veículo (TEL23); 

2. O usuário informa o modelo de veículo no sistema; 

3. O usuário digita, altera ou exclui dados do cadastro; 
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4. O usuário confirma a operação ou pode optar por retornar; e 

5. O sistema grava os dados informados.  

Fluxo Alternativo 1 

No passo 1, o usuário pode optar em clicar nos registros, onde será visualizado na própria 

tela de cadastro. O usuário seleciona o registro desejado, clica em uns dos botões de opção “alterar, 

deletar e inserir” e retorna a tela principal do cadastro com o registro escolhido para edição ou 

exclusão  

Fluxo Exceção 1: Campos obrigatórios 

No passo 5, se algum campo estiver em branco, o sistema mostra aviso ao usuário (TEL14) 

e volta ao passo 3 ( RN07). 

A.1.3.11 UC 03.10 – Cadastro dos motivos 

Caso de uso com objetivo de permitir cadastrar os tipos de motivo no sistema Web.  

Relações: 

• RF19: O sistema deverá permitir cadastrar os tipos de motivos (Sinistro, Furto, Corte lateral, 

Furo, etc.); e 

• RN17 – O cadastro de motivos deverá permitir o registro da descrição de um determinado 

motivo, sendo o código automático. Não deve permitir cadastrar o campo em branco. 

Podem-se citar alguns exemplos como: furto, sinistro, furo, estouro, corte lateral etc. 

Condições: 

• Pré Condição: O conferente ou gerente de frota devem estar logado. 

• Pós Condição: Mostrar a tela para cadastro. 

Cenários:  

Fluxo Principal: Cadastrar o tipo de veículo. 

1. Sistema apresenta tela do cadastro de motivos (TEL24); 
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2. O usuário informa a descrição do motivo no sistema; 

3. O usuário digita, altera ou exclui dados do cadastro; 

4. O usuário confirma a operação ou pode optar por retornar; e 

5. O sistema grava os dados informados.  

Fluxo Alternativo 1 

No passo 1, o usuário pode optar em clicar nos registros, onde será visualizado na própria 

tela de cadastro. O usuário seleciona o registro desejado, clica em uns dos botões de opção “alterar, 

deletar e inserir” e retorna a tela principal do cadastro com o registro escolhido para edição ou 

exclusão  

Fluxo Exceção 1: Campos obrigatórios 

No passo 5, se algum campo estiver em branco, o sistema mostra aviso ao usuário (TEL14) 

e volta ao passo 3 ( RN07). 

A.1.3.12 UC 03.11 – Emissão dos relatórios dos pneus cadastrados por tipo 

Caso de uso com objetivo de extrair as informações dos pneus cadastrados por tipo de 

situação (estoque, recape, sucata, venda e conserto). 

Relações: 

• RF20: O sistema deverá permitir a emissão de relatórios. O detalhamento desses relatórios 

está descrito nas regras de negócio; e 

• RN18 – O sistema deve permitir a emissão de relatórios dos pneus cadastrados por tipo de 

situação (instalado, conserto, estoque, recape, sucata e venda).  

f) Os campos que devem ser visualizados no relatório são: número de fogo do pneu, 

modelo do pneu, profundidade do sulco, dimensão, dot, número de avarias, 

fornecedor, data da compra, número da nota fiscal e valor da compra.  

g) A quebra (separação da listagem por) de pagina deve ser feita por tipo de 

situação. 
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h) O relatório deve totalizar o valor da compra por tipo de situação. 

i) O relatório deve conter os seguintes filtros: data da compra, modelo, dimensão, 

fornecedor e tipo de situação. No momento do filtro os campos que ficarem em 

branco o sistema ira filtrar todos os registros. 

j) A ordem deverá ser pelo número do pneu. 

Condições: 

• Pré Condição: O conferente ou gerente de frota devem estar logado. 

• Pós Condição: Mostrar a tela de filtro do relatório. 

Cenários:  

Fluxo Principal: Extrair relatório por situação. 

1. Sistema apresenta tela do filtro do relatório; 

2. O usuário informa os campos que deseja filtrar; 

3. O usuário confirma a operação através do botão “visualizar” ou pode optar por 

retornar; e 

4. O sistema realiza a seleção das informações conforme solicitado no filtro. 

 

A.1.3.13 UC 03.12 – Emissão dos relatórios gráfico da distribuição por fabricante 

Caso de uso com objetivo de gerar um gráfico da distribuição dos pneus por fabricante. 

Relações: 

• RF20: O sistema deverá permitir a emissão de relatórios. O detalhamento desses relatórios 

está descrito nas regras de negócio; e 

• RN19 – O sistema deve permitir emissão de relatórios com gráficos da distribuição dos 

pneus por fabricante. 
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Condições: 

• Pré Condição: O conferente ou gerente de frota devem estar logado. 

• Pós Condição: Mostrar o gráfico na tela (TEL25). 

 

 

A.1.3.14 UC 03.13 – Emissão dos relatórios gráfico da distribuição por dimensão e tipo de 

construção 

Caso de uso com objetivo de gerar um gráfico da distribuição dos pneus por dimensão e tipo 

de construção. 

Relações: 

• RF20: O sistema deverá permitir a emissão de relatórios. O detalhamento desses relatórios 

está descrito nas regras de negócio; e 

• RN20 – O sistema deve permitir emissão de relatórios com gráficos da distribuição dos 

pneus por dimensão e tipo de construção. 

Condições: 

• Pré Condição: O conferente ou gerente de frota devem estar logado. 

• Pós Condição: Mostrar o gráfico na tela (TEL26). 

 

A.1.3.15 UC 03.14 – Configuração do e-mail 

Caso de uso com objetivo gravar as configurações necessárias para o envio de e-mail. 

Relações: 

• RF06: O sistema deverá permitir notificar através de e-mails de forma automática, 

problemas que ocorreram com os pneus, principalmente se for referente a furto; 

Condições: 
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• Pré Condição: O conferente ou gerente de frota devem estar logado, devem ser do tipo 

administrador. 

• Pós Condição: Mostrar tela para registrar as configurações. 

 

Cenários:  

Fluxo Principal: Configuração para envio de e-mail. 

1. Sistema apresenta tela das configurações (TEL27); 

2. O usuário do tipo administrador informa os dados; e 

3. O usuário confirma a operação através do botão “gravar” ou pode optar por retornar se, 

gravar. 

A.2 TELAS DO MODULO MÓVEL E WEB 
 

Esta seção apresenta as telas do sistema, que foram citadas na descrição dos casos de uso a 

través da referência TEL seguida de um número seqüencial.  

Telas do módulo móvel: 

 

 

Figura 44. Tela 01 – Usuário e senha para acesso no dispositivo móvel   
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Figura 45. Tela 02 – Menu de opções do dispositivo móvel 

 

Cada opção do menu de acesso na tela 02 chama uma funcionalidade do sistema, através de 

uma tela, a qual é o inicio de um caso de uso, conforme descrito a seguir: 

 

• Cadastro de pneus – Chama tela para cadastro e alteração dos pneus no sistema móvel, 

conforme descrito no caso de uso “UC 02.01 – Cadastro de pneus”.  

• Conferência de pneus nos veículos – Chama tela com os procedimentos para conferência 

dos pneus nos veículo da frota, conforme descrito no caso de uso “UC 02.02 – Conferência 

de pneus nos veículos” 

• Conferência de pneus no estoque – Chama tela com os procedimentos para conferência 

dos pneus no estoque, conforme descrito no caso de uso “UC 03.03 – Conferência de pneus 

no estoque” 

• Notificar problemas com pneus – Chama tela com os procedimentos para que o usuário 

possa notificar problemas referentes aos pneus, conforme descrito no caso de uso “UC 03.04 

– Notificar problema com pneus”. 
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Figura 46. Tela 03 – Modelo de Mensagem ao usuário 

 

 

 

Figura 47. Tela 04 – Cadastro de pneus composto por duas abas 
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Figura 48. Tela 05 – Ajuda do cadastro de pneus 

 

  

Figura 49. Tela 06 – Conferência dos pneus nos veículos com pesquisa e resultado da disposição 
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Figura 50. Tela 07 – Disposição dos números dos pneus no veículo 

 

Algumas descrições: 

DE: Dianteiro esquerdo 

DD: Dianteiro direito 

TEE1: Traseiro externo esquerdo um 

TDI1: Traseiro direito interno um 

TDI2: Traseiro direito interno um 

TDI3: Traseiro direito interno três 

 

Figura 51. Tela 08 – Ajuda da interface de conferência de pneu no veículo 
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Figura 52. Tela 09 – Permite registrar a conferência dos pneus (se esta ou não no cadastro) 

 

 

 

 

Figura 53. Tela 10 – Registrar uma determinada ocorrência com o pneu através de e-mails 
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Figura 54. Tela 11 – Permite enviar o pneu para qualquer tipo de situação 

 

  

Figura 55. Tela 12 – Tela de cadastro do caminho do banco além da tela de ajuda 
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Telas do módulo móvel: 

 

 

Figura 56. Tela 13 - Menu de acesso ao módulo Web 

 

Cada opção do menu de acesso na tela 13 chama uma funcionalidade do sistema, através de 

uma interface, a qual é o inicio de um caso de uso, conforme descrito a seguir: 
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• Cadastro do desenho da banda de rodagem – Chama tela para cadastro da banda de 

rodagem, conforme descrito no caso de uso “UC 02.05 – Cadastro do desenho da banda de 

rodagem”.  

• Cadastro de fornecedores – Chama tela para cadastro de fornecedores, conforme descrito 

no caso de uso “UC 02.06 – Cadastro de fornecedores”. 

• Cadastro de veículos – Chama tela para cadastro de veículos, conforme descrito no caso de 

uso “UC 02.07 – Cadastro de veículos”. 

• Cadastro de marcas de veículos – Chama tela para cadastro das marcas de veículos, 

conforme descrito no caso de uso “UC 02.08 – Cadastro de marcas de veículos”. 

• Cadastro de modelo de veículos – Chama tela para cadastro dos modelos de veículos, 

conforme descrito no caso de uso “UC 02.09 – Cadastro de modelos de veículos”. 

• Cadastro de motivos – Chama tela para cadastro de motivos, conforme descrito no caso de 

uso “UC 02.10 – Cadastro de motivos”. 

• Emissão do relatório dos pneus cadastrados por tipo de situação – Chama tela com a 

interface do relatório, conforme caso de uso “UC 02.11 – Relatório dos pneus cadastrados 

por tipo de situação”. 

• Emissão do relatório gráfico da distribuição dos pneus por fabricante – Chama tela com 

a interface do relatório, conforme caso de uso “UC 02.12 – Emissão do relatório gráfico da 

distribuição dos pneus por fabricante”. 

• Emissão do relatório gráfico da distribuição dos pneus por dimensão e tipo de 

construção – Chama tela com a interface do relatório, conforme caso de uso “UC 02.13 – 

Emissão do relatório gráfico da distribuição dos pneus por dimensão e tipo de construção”. 

• Configurações de e-mail – Chama tela com a interface para cadastro das configurações de 

envio de e-mail pelo dispositivo móvel, conforme caso de uso “UC 02.14 – Configurações 

de e-mail”. 
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Figura 57. Tela 14 – Mensagem padrão utilizando o recurso de validação do ASP 
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Figura 58. Tela 15 – Cadastro de usuários e senhas 
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Figura 59. Tela 16 – Cadastro de fabricantes de pneus 
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Figura 60. Tela 17 – Cadastro de dimensões de pneus 
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Figura 61. Tela 18 – Cadastro de modelos de pneus 
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Figura 62. Tela 19 – Cadastro da banda de rodagem do pneu 
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Figura 63. Tela 20 – Cadastro de fornecedores. 
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Figura 64. Tela 21 – Cadastro de veículo 
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Figura 65. Tela 22 – Cadastro da marca do veículo 
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Figura 66. Tela 23 – Cadastro do modelo de veículo 
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Figura 67. Tela 24 – Cadastro de motivos 
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Figura 68. Tela 25 – Resultado do relatório gráfico da distribuição de pneu por fabricante 

 

 

 

Figura 69. Tela 26 - Gráfico da distribuição dos pneus por dimensão e tipo de construção 
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Figura 70. Tela 27 – Configuração de e-mail para envio da notificação 

 

B Testes 

B.1 CHECKLIST DO TESTE DE FUNCIONALIDADES 

Abaixo estão relacionados todos os testes de funcionalidades realizados nos módulos Web e 

móvel. Foi criado um checklist para cada funcionalidade, testando assim os dois módulos. A 

seqüência correta dos cadastros no módulo Web deve ser seguida pelo usuário. 

Módulo Web: 

Cadastro de fabricantes de pneus 

• Realizar inclusão do nome do fabricante. Exemplo: Pirelli; 

• Realizar alteração do nome do fabricante; 
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• Realizar a exclusão do fabricante, testando assim as integridades referenciais; 

• Realizar as consulta aos fabricantes cadastrados; 

• Realizar teste de validação dos campos obrigatórios. 

Cadastro da banda de rodagem de pneus 

• Realizar inclusão do nome da banda de rodagem. Exemplo: ZEXE 12 

• Realizar alteração da banda de rodagem; 

• Realizar a exclusão da banda de rodagem, testando assim as integridades referenciais; 

• Realizar as consulta das bandas de rodagens cadastrados; 

• Realizar teste de validação dos campos obrigatórios. 

Cadastro de dimensões dos pneus 

• Realizar inclusão da descrição da dimensão. Exemplo 295/80 R 22,5; 

• Realizar alteração do nome da dimensão; 

• Realizar a exclusão da dimensão, testando assim as integridades referenciais; 

• Realizar as consulta das dimensões cadastradas; 

• Realizar teste de validação dos campos obrigatórios. 

Cadastro de modelos de pneus 

• Realizar inclusão da descrição do modelo. Exemplo R230X PIRELLI; 

• Realizar alteração do nome do modelo; 

• Realizar a exclusão do modelo, testando assim as integridades referenciais; 

• Realizar as consulta dos modelos cadastradas; 

• Realizar teste de validação dos campos obrigatórios. 

• Realizar o retorno dos componentes Combobox deste cadastro. 
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Cadastro de fabricantes de pneus 

• Realizar inclusão do nome do fabricante. Exemplo: Pirelli; 

• Realizar alteração do nome do fabricante; 

• Realizar a exclusão do fabricante, testando assim as integridades referenciais; 

• Realizar as consulta aos fabricantes cadastrados; 

• Realizar teste de validação dos campos obrigatórios. 

Cadastro de motivos 

• Realizar inclusão dos motivos de problemas encontrados. Exemplo: Desgaste natural da 

borracha;  

• Realizar alteração na descrição do motivo; 

• Realizar a exclusão do motivo, testando assim as integridades referenciais; 

• Realizar as consulta aos motivos cadastrados; 

• Realizar teste de validação dos campos obrigatórios. 

Cadastro das marcas de veículos 

• Realizar inclusão da marca do veículo. Exemplo: Mercedes Bens. 

• Realizar alteração do nome da marca; 

• Realizar a exclusão da marca, testando assim as integridades referenciais; 

• Realizar as consulta das marcas cadastradas; 

• Realizar teste de validação dos campos obrigatórios. 

Cadastro dos modelos de veículos 

• Realizar inclusão do modelo de veículo. Exemplo: AXOR 1933 SX 

• Realizar alteração do nome do modelo de veículo; 

• Realizar a exclusão do modelo de veículo, testando assim as integridades referenciais; 

• Realizar as consulta dos modelos de veículos cadastradas; 
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• Realizar teste de validação dos campos obrigatórios. 

Cadastro dos tipos de veículos 

• Realizar inclusão do tipo de veículo. Exemplo: Cavalo Trucado. 

• Realizar alteração do nome do tipo de veículo; 

• Realizar a exclusão do tipo de veículo, testando assim as integridades referenciais; 

• Realizar as consulta dos tipos de veículos cadastrados; 

• Realizar teste de validação dos campos obrigatórios. 

Cadastro de veículos 

• Realizar inclusão do veículo. Exemplo AJB-1230 

• Realizar alteração dos campos do cadastro de veículos; 

• Realizar a exclusão do veículo, testando assim as integridades referenciais; 

• Realizar as consulta dos veículos cadastrados; 

• Realizar teste de validação dos campos obrigatórios. 

• Realizar o retorno dos componentes Combobox deste cadastro. 

Módulo móvel: 

Acesso ao dispositivo móvel 

• Realizar a entrada do nome do usuário e senha cadastrados; 

• Realizar a entrada do nome de usuários e senha inexistentes, e verificar as mensagens 

apresentadas ao usuário. 

Cadastro de pneus 

• Realizar a entrada do número do pneu, onde o sistema verifica a existência do número. Caso 

já exista o número do pneu os dados são apresentados para alteração; 

• Realizar a entrada do número de sério do pneu, este número é único; 

• Realizar a gravação de todos os campos no banco de dados; 
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• Realizar a alteração de todos os campos do cadastro; 

• Realizar a validação de todos os campos do cadastro; 

• Realizar anotações do tempo de processamento na rede sem fio. 

Conferência de veículo 

• Realizar a entrada de uma placa para busca dos dados da disposição dos pneus; 

• Realizar a retirada de um pneu de uma posição; 

• Realizar a colocação de um pneu em determinada posição; 

• Enviar um pneu para o estoque, conserto, sucata, recape ou venda; 

• Realizar a gravação dos dados conforme a disposição dos pneus. 

Conferência no estoque 

• Realizar a entrada do número de fogo para pesquisa; 

• Realizar a confirmação da verificação no estoque. Gerando um registro no banco de dados 

com número de fogo, número de série e data que foi verificado. 

• Realizar a notificação em caso de problemas encontrados através do envio de e-mail. 

Notificação de problemas 

• Realizar a entrada do número de fogo para pesquisa; 

• Realizar a entrada do destinatário do e-mail a ser enviado; 

• Realizar a escolha do motivo do problema encontrado; 

• Realizar a confirmação do e-mail com dados da notificação. 
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B.2 TESTES DE USABILIDADE 

B.2.1 Ensaio de Interação utilizando o módulo Web e móvel 

A lista a seguir apresenta o ensaio de interação aplicado aos usuários: 

Módulo Web: 

1. Cadastre os atributos do pneu conforme seqüência no modulo Web; 

2. Cadastre os atributos do veículo conforme seqüência no modulo Web; 

3. Realize as alterações nas descrições de todos os cadastros; 

4. Realize exclusões dos registros cadastrados; 

5. Tente incluir registros em brancos; 

Módulo móvel: 

6. Realize o cadastro de um pneu através do dispositivo móvel; 

7. Realize a alteração dos dados de um pneu através do dispositivo móvel; 

8. Realize a instalação dos pneus em um determinado veículo, através da conferência de pneus; 

9. Realize a retirada de todos os pneus de um determinado veículo, através da conferência de 

pneus; 

10. Envie um pneu alocado em uma determinada posição no veículo para todas as situações 

possíveis: estoque, conserto, venda, recape e sucata; 

11. Realize a conferência de alguns pneus que deveriam estar em estoque. Caso tenha problema, 

notifique através de e-mail; 

12. Realiza a alocação de um pneu borrachudo nas posições da dianteira, a fim de testar a 

principal regra de negócio; 

13. Realizar a alocação de um pneu em posições neutras das rodas; 

14. Realize a notificação de um pneu cadastrado no sistema, através do módulo de notificação; 
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B.2.2 Questionário aplicado ao usuário 

O questionário aplicado ao ensaio de interação. 

1 - A seqüência apresentada para cadastro dos atributos do pneu e veículos é de fácil 
entendimento?  

Sim   
Não. Justifique: 
 
2 - As telas para cadastro dos atributos são de fácil usabilidade? 
Sim 
Não. Justifique: 
 
3 - O uso da documentação de ajuda esclarece as dúvidas? 
Sim 
Não. Justifique: 
 
4 - As telas estão mostrando muita informação, com dados em excesso e que podem 

confundir o usuário? 
Sim   
Não, justifique 
 
5 - As mensagens de erro e aviso são claras, mostrando o que esta acontecendo? 
Sim   
Não, justifique: 
 
6 – O tempo de resposta das pesquisas é aceitável? 
Sim   
Não, justifique: 
 
7 - O uso do teclado e da canela do dispositivo é adequado? 
Sim   
Não, justifique: 
 
8 – No uso geral dos módulos, qual item apresentou maior dificuldade? 
Justifique: 
 

B.2.3 Respostas e justificativas 

Resultados adquiridos. 

1 - A seqüência apresentada para cadastro dos atributos do pneu e veículos é de fácil 
entendimento?  

Sim   
 
2 - As telas para cadastro dos atributos são de fácil usabilidade? 
Sim 



 

 172

3 - O uso da documentação de ajuda esclarece as dúvidas? 
Não 
Justifique: Além da documentação escrita precisa de treinamentos. 
 
4 - As telas estão mostrando muita informação, com dados em excesso e que podem 

confundir o usuário? 
Sim  
Justifique: Somente na tela onde envia os pneus para as situações (recape, estoque, 

venda, recapagem) poderia ser separado. No sistema a mesma interface tem todos os detalhes. 
 
5 - As mensagens de erro e aviso são claras, mostrando o que esta acontecendo? 
Sim   
 
6 – O tempo de resposta das pesquisas é aceitável? 
Sim   
 
7 - O uso do teclado e da canela do dispositivo é adequado? 
Não, 
Justifique: No primeiro momento não, devido à falta de prática. 
 
8 – No uso geral dos módulos, qual item apresentou maior dificuldade? 
Justifique: O item que apresentou maior dificuldade foi o uso do teclado do dispositivo 

móvel. Uma sugestão do desenvolvedor para resolver ou tentar facilitar o trabalho do usuário 
seria criar uma espécie de auto-completar. Também houve problemas com a luminosidade do 
local influenciando no dispositivo. Este problema de luminosidade ocorreu somente em 
determinados horários. Outra solicitação do usuário foi a ordem das regras de negócio, mas 
isso pode ser facilmente resolvido no sistema. 

B.2.4 Perfil do usuário 

Os testes foram feitos pelo Sr. Anilton Ferreira, acadêmico de logística, que trabalha na 

empresa a três anos no setor de frota. Suas funções vão desde conferência de pneus até as funções 

de controle de peças para manutenção dos veículos. 

Outro usuário que participou dos testes foi o Sr. Celio Francisco da Silva, o qual foi 

motorista de carreta por mais de vinte e cinco anos, fez o curso da FABET (escola para motoristas) 

e hoje além de ser o gerente de frota faz os treinamentos com novos motoristas da empresa. 
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ANEXOS 



 

POCKET PC MODELO HP IPAQ 110 CLASSIC HANDHELD 
(dispositivo escolhido para validar o sistema) 
 
Processador: 624 MHz Marvell XScale PXA310 com descodificação de vídeo. 
 
Sistema Operativo: Windows Mobile 6.0 Classic. 
 
Ecrã: 3.5”, 240 x 320, interface táctil. 
 
Memória: 64 MB RAM. 
 
256 MB flash (195 MB disponíveis para o utilizador). 
 
Comunicações: 802.11b/g Wi-Fi (com WPA2). 
 
Bluetooth 2.0/EDR; Áudio: jack de 3.5mm para auscultadores e microfone incorporado. 
 
Bateria: 1200 mAh Iões de Lítio. 
 
Programação  
Linguagens: Visual Studio.NET 
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TERMINAL COLETOR DE DADOS CPT 9500  
(dispositivo ideal ser utilizado na prática) 
 

O CPT 9500 possui display colorido touch screen de 3,5 polegadas e utiliza Windows. 
Com as conexões de ultima geração, este modelo obtêm um ótimo desempenho em trabalhos que 
necessitam uma grande mobilidade. O CPT 9500 foi desenvolvido para suportar ambientes hostis a 
um coletor de dados comum, ele é resistente a quedas de até 1,5 em concreto, além de estar na 
norma de proteção IP94, que especifica imunidade contra poeira e contra respingos e projeções de 
água. 

Terminal coletor de dados CPT 9500  

Principais especificações 
 
Alimentação: 
Bateria : LiIon 3,7 V, 4000 mAh recarregável 
Tempo de carga: Menos de 4 horas para a bateria principal ter carga total 
Adaptador: AC 110V/220V, saída de 6VDC/3.3A (via berço) 
 
Dimensões: 
Tamanho: 226 mm(C) x 89 mm (L) x 56 mm (A) 
Peso: Aproximadamente 600g 
 
Características Gerais 
 
CPU: Processador Intel XScale PXA 255 de 400 Mhz 
 
Sistema Operacional: Microsoft Pocket PC 2003 2ª Edição 
 
Memória: 128 MB de Flash ROM, 64 MB SDRAM  
 
Display: 3,5"(240x320); TFT transreflectivo colorido, LED backlight, Painel touch screen 
 
Teclado: 27 teclas com LED backlight 
 
Comunicação: 
Bluetooth Classe 2, Combo com RF 802.11b 
Opcional GSM 900/1800/1900 tri-band 
GPRS (CF I/F) 
Características Ambientais: 
Temperatura de Operação : -10°C a 50°C 
Resistência ao choque : 1.5m quedas múltiplas sobre superfície de concreto 
Indice de Proteção: IP64 (imunidade contra poeira e contra respingos e projeções d´água) 
 
Programação 
Linguagens: Visual C++ embedded, Visual Tools embedded, Visual Studio.NET 
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Figura 71. Modelo para mapeamento manual dos pneus em um veículo. 


