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1 PROPOSTA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

1.1 T́ITULO

Sistema de apoio para manutenções preventivas de maquinários agŕıcolas

1.2 MODALIDADE DO TRABALHO

Desenvolvimento de Sistemas

1.3 ÁREA DO TRABALHO

Desenvolvimento de software.

1.4 RESUMO

Problemas em maquinários, em etapas cruciais do plantio à colheita, acarretam em

atrasos e prejúızos na produção agŕıcola. Isto está relacionado diretamente a não realização

programada de manutenções preventivas. Desta forma, é de suma importância que as medidas

preventivas presentes nos manuais de fábrica sejam executas, prevenindo que o maquinário

apresente falhas, mantendo-o em boas condições e, assim, prolongando a vida útil do mesmo.

Apesar das manutenções já estarem presente nos manuais de fábrica, conhecer as

especificações técnicas de cada máquina, e lembrar-se de realizar as manutenções preventivas

se torna uma tarefa dif́ıcil, tendo em vista a quantidade de maquinários existentes em uma

única propriedade, exigindo um controle rigoroso dos responsáveis. Tendo em vista o problema

encontrado, este projeto tem por objetivo a implementação de um sistema capaz de instruir o

agricultor sobre manutenções preventivas periódicas, alertando e instruindo sobre manutenções

presentes nos manuais de fábrica, mantendo um histórico de cada maquinário, auxiliando assim

o usuário a se obter um controle de sua frota agŕıcola.
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2 DESCRIÇÃO DA PROPOSTA

2.1 INTRODUÇÃO

Com o aumento da população, e a consequente necessidade de se produzir cada vez

mais alimentos, tem se tornado muito necessário levar a modernização ao campo. O governo

brasileiro, a partir de 1965, com a criação do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR),

oficializou o financiamento desses itens, facilitando o acesso dos agricultores aos insumos

modernos, gerando maior produtividade, reduzindo os custos e formando um excedente agŕıcola

exportável (VIAN, 2017). Os maquinários agŕıcolas participam de todas as etapas da produção,

desde a preparação do solo, plantio até a colheita. Constantemente surge uma grande variedade

em maquinários cada um possuindo suas particularidades, permitindo ao agricultor escolher um

espećıfico para atender sua demanda.

O emprego de maquinário agŕıcola, cada vez mais crescente, em várias etapas da

produção, proporciona ao agricultor eficiência e produtividade no uso da terra. Tendo como

resultado, vantagens competitivas na comercialização da produção. Para que isso se mantenha,

é necessário garantir o bom funcionamento das máquinas, logo, é preciso realizar manutenções

periódicas em todo o maquinário. Segundo SPOHR (2008), a manutenção de máquinas agŕıcolas

são procedimentos que tem como objetivo manter as máquinas em condições ideais para seu

funcionamento e prolongamento da vida útil, através de revisões periódicas, lubrificação e

ajustes, protegendo os maquinários de fatores que lhes causam danos presentes no ar, solo e

plantas.

A manutenção preventiva tem como objetivo o controle do desgaste natural de

algumas peças, adotando medidas preventivas recomendadas pelos fábricantes. Tais medidas,

presentes no manual do proprietário, são orientações para a programação de manutenções a

serem seguidas. Desta forma, prevenindo que o maquinário apresente falhas devido ao mau

funcionamento de algum componente, mantendo-o em boas condições e, assim, prolongando a

vida útil (LAMBRECHT et al., 2015).

Conhecer as especificações técnicas de cada máquina e realizar as manutenções se

torna uma tarefa dif́ıcil, considerando a grande variedade de máquinas existentes, além da

possibilidade de haver diversas máquinas diferentes em uma única propriedade, exigindo dos

proprietários um controle rigoroso.

Atualmente existem diversos softwares com o intuito de auxiliar seus usuários no

controle de manutenções de seus véıculos automotores, a grande maioria deles não sendo

desenvolvido especificadamente para o setor rural, sendo denominados como softwares de gestão

de frotas, possuindo muitas funcionalidades e dificultando a usabilidade do sistema, gerando

uma frustação por parte do usuário que não utiliza a maioria das funções disponibilizadas, e

onde o mesmo acaba preferindo manter o controle em planilhas e no papel.
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Neste contexto, este trabalho propõe um sistema capaz de instruir o agricultor sobre

manutenções periódicas, alertando desde a troca de óleo até checagem de sensores. O sistema

proposto manterá histórico de manutenções realizadas, disponibilizando relatórios sobre o

desempenho e gastos de cada maquinário.

2.2 OBJETIVOS

2.2.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema para o controle de manutenções preventivas de maquinários

agŕıcolas.

2.2.2 Objetivos Espećıficos

• Analisar e especificar requisitos para o sistema;

• Estabelecer formas para a fácil inserção de dados presentes nos manuais de fábrica

de cada maquinário.

• Estruturar e implementar o banco de dados do sistema;

• Desenvolver os módulos do sistema de acordo com os requisitos levantados (por

exemplo, máquinarios, manutenções, usuários, relatórios).

• Integrar módulos do sistema.

• Validar a proposta de sistema.

2.3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Atualmente é posśıvel encontrar sistemas semelhantes, geralmente usados em conjunto

com um sistema de gestão de frotas, possuindo muitas funcionalidades deixando o sistema

complexo e com funções que agricultor não utilizaria, entretanto possuindo o módulo de

manutenções preventivas. Abaixo, serão descritos alguns desses sistemas.

2.3.1 SISTEMAS SIMILARES

2.3.1.1 Manutenção Tratores Agŕıcolas

O programa computacional para manutenção preventiva de tratores agŕıcolas, foi

publicado na revista cient́ıfica internacional, o software permite a execução de tarefas para

determinação da manutenção preventiva de tratores agŕıcolas de forma simplificada usando a

internet, sem a necessidade de instalação de programas espećıficos.

No ambiente, o usuário insere o número de horas do trator registrado em seu hoŕımetro,

onde após a entrada dos dados, o programar disponibiliza a exibição do conjunto de manutenções

que o operador deve realizar, de acordo com as recomendações do fábricante do trator,

informando as operações e recomendações especificas (KLAVER; GARCIA; JUNIOR, 2013).
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Figura 1 – Tela de resultados.
Fonte: (KLAVER; GARCIA; JUNIOR, 2013)

2.3.1.2 Gestão de Frotas.

O sistema Produsoft de Gestão de Frotas é um sistema pago oferecido pela desenvol-

vedora Produsoft. O sistema possui vários módulos para o controle de frotas, ordens de serviço,

gerenciamento de abastecimentos, módulo de manutenção entre outros.

Segundo a desenvolvedora Produsoft (2013), Através modulo de manutenção, o usuário

pode realizar o cadastro de véıculos, hodômetros, funcionários e fornecedores, e se contratado

o modulo de almoxarifado, é posśıvel o cadastramento de produtos e a geração de um plano

de custos de manutenções.

Para facilitar o gerenciamento da manutenção, o sistema trabalha em 5 etapas,

na primeira etapa, o sistema divide os véıculos e equipamentos conforme suas partes mais

importantes, denominando cada uma destas partes de subsistemas, e em cada subsistema, é

cadastrada uma lista de serviços referente ao mesmo, onde por exemplo, se tem uma lista de

serviços referentes ao subsistema motor, outra lista de serviços para o subsistema de câmbio e

assim por diante. O terceiro passo é definir quais serviços se aplicam a cada faḿılia de véıculos,

servindo como um filtro para diminuir o tamanho da lista de serviços dispońıveis para o usuário

pesquisar. Uma vez feito isso, serão cadastrados os planos de manutenções preventivas, onde

cada plano é aplicado a uma faḿılia de véıculos. E uma vez definidos os planos de manutenção

preventiva o sistema já estará apto a iniciar a abertura automática de Ordens de Serviço.

Figura 2 – Tela de cadastro de Planos
Fonte: (PRODUSOFT, 2013)
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2.3.1.3 Carro - Manutenção Programada

O aplicativo Carro Manutenção Programada foi desenvolvido pensando em facilitar o

gerenciamento de véıculos, garantindo que o usuário não perca nenhuma manutenção do seu

carro e ainda possa acompanhar cada componente de seu carro individualmente.

A aplicação determina manutenções programadas para troca de óleo, correia dentada,

pastilhas de freio, troca dos pneus, alinhamento do véıculo, troca do fluido de transmissão,

troca das velas. Permitindo ao usuário o gerenciamento de vários véıculos simultaneamente, de

uma maneira fácil e prática, não exigindo do usuário nenhum conhecimento técnico sobre o

assunto (RM, 2021) .

Figura 3 – Aplicativo Carro - Manutenção Programada
Fonte: RM (2021)

2.3.1.4 DIFERENCIAL TECNOLÓGICO

Existem várias semelhanças entre os sistemas citados, foi realizada uma comparação

entre as principais funcionalidades dos sistemas descritos, ignorando funções de menor relevância

para o sistema proposto, obteve-se a comparação apresentada na Tabela 1:
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Tabela 1 – Comparação de funções entre os sistemas.

Nome do
sistema

Voltado a
maquinários

agŕıcolas

Manutenções
baseadas no
manual de

fábrica

Dispońıvel
para

smartphones

Relatórios Alertas

Manutenção
Tratores
Agŕıcolas

X X

Produsoft -
Gestão de
Frotas

X X

Carro
Manutenção
Programada

X X

Software
proposto

X X X X X

O software proposto possui caracteŕısticas funcionais semelhantes aos demais sistemas,

destacando-se pela proposta de alertas, para notificar o usuário de uma manutenção que

foi previamente cadastrada, e também pela proposta de manutenções já cadastradas em

maquinários comumente presentes nas propriedades, onde através de uma pesquisa, serão

levantados os principais maquinários e inseridos os dados presentes nos manuais de fábrica.

2.3.2 REFERENCIAL TEÓRICO

Nesta seção serão descritas algumas tecnologias que podem ser aplicados no desenvol-

vimento de sistemas. Atualmente existem inúmeras ferramentas e linguagens de programação

que visam auxiliar a produção de softwares, sendo que para cada problema abordado existem

tecnológicas que maximizam o desenvolvimento de um sistema, como por exemplo, a utilização

de frameworks, que tornam o processo do desenvolvimento mais rápido. E para o gerenciamento

e execução do projeto, é crucial a escolha de uma metodologia de desenvolvimento como o

Scrum.

Apesar da grande diversidade de metodologias presentes no mercado, a metodologia

ágil Scrum é uma das mais utilizadas, com uma proposta simples vem sendo adotada por

organizações de diversos tamanhos, desde multinacionais a startups. Segundo Audy (2015), O

termo Scrum vem do jogo de rugby, é a jogada em que ficam todos juntos, cada um apoiando

os demais frente a frente com time adversário, acontecendo sempre que a bola para ou sai de

campo. Cada “Scrum” força com que os times se auto-organizem e reiniciem o jogo.

A metodologia Scrum é baseada em prinćıpios semelhantes aos da XP (Extreme

Programming), baseando-se em equipes pequenas, requisitos pouco estáveis ou desconhecidos

e iterações curtas para promover visibilidade para o desenvolvimento. O Scrum divide o
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desenvolvimento em interações (sprints) que variam de 2 a 4 semanas de trabalho, onde cada

equipe trabalha nos requisitos levantados no inicio da Sprint. Através de reuniões diárias e

de curta duração (Daily scrum meeting), são discutidas as dificuldades encontradas e fatores

de impedimento são identificados e resolvidos. O ciclo de vida do método Scrum é dividido

em dois momentos concorrentes, o de Discovery olhando mais à frente, definindo os próximos

passos e a estratégia, e a fase de Delivery, para construção e entrega.

Figura 4 – Método Scrum
Fonte: Audy (2015)

A etapa inicial de Discovery é composta pelos passos de Visão, Product backlog,

Release plan, Sprint backlog e ińıcio do Sprint planning. Nela está contida uma infinidade de

técnicas e dinâmicas importadas de outros métodos. A segunda etapa, Delivery é a etapa desde

o Sprint planning até a Retrospectiva, responsável pela construção com qualidade daquele

conjunto de requisitos pactuados no Sprint planning e que definem o sucesso do Sprint.

Criada por Rasmus Lerdorf em 1994, a linguagem de programação PHP (Hypertext

Preprocessor) é uma linguagem de script open source de uso geral, sendo uma ferramenta

que possibilita o pré-processamento de páginas HTML, conseguindo alterar o conteúdo de

uma página antes de enviá-la para o navegador, formando assim páginas dinâmicas. Além

disso, a linguagem também permite capturar entradas de dados do usuário, como formulários

e outras formas de interação (BENTO, 2014). A linguagem PHP é uma das mais utilizadas

para o desenvolvimento web, pela sua fácil integração com servidores e possuir uma curva de

aprendizado suave, comparada a outras linguagens. Sendo facilmente encontradas hospedagens

que oferecem PHP, por preços mais acesśıveis. Segundo a revista Spectrum (2020), o PHP se

encontra entre as 10 principais linguagens utilizadas para desenvolvimento web, conforme a

Figura 5.
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Figura 5 – Language Ranking 2020
Fonte: Spectrum (2020)

Independente da linguagem ou tecnologia, um conceito global é: “não queremos ficar

nos preocupando com infraestrutura”. É ai que os frameworks entram, ajudando a agilizar o

processo de desenvolvimento, de forma organizada e evitando repetições de código.

O Laravel é uma das maiores apostas da atualidade. Muito se deve à sua simplici-

dade, sintaxe, flexibilidade e rica documentação. O framework utiliza arquitetura MVC, cujas

responsabilidades são dividias em 3 camadas: Model,View e Controller.

Figura 6 – Fluxo do MVC com Laravel.
Fonte: Turini (2015)

A camada do Model é onde ficam todas as regras de negócio, sendo constitúıda pelas

classes de acesso ao bando de dados. A camada View é a responsável por apresentar as páginas
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e resultados para o usuário (ou mesmo para outros sistemas, que se comunicam), é a resposta

que o framework envia para o navegador. A camada do Controller é responsável por cuidar e

receber as requisições web e decidir o que fazer com elas. nessa camada são definidos quais

modelos devem ser executados, e para qual view será encaminhada a resposta, essa camada é

a que faz o link entre todas as outras (TURINI, 2015).

Para a criação de interface gráfica, o Laravel utiliza uma Engine de template chamada

Blade, que traz uma gama de ferramentas que ajudam a criar interfaces funcionais de forma

rápida. Para resolver um grande problema de repetição, é criado um arquivo com o código

comum, denominado de“layout”principal. Dessa forma, quando for necessário alterar/adicionar

qualquer item em partes em comum, edita-se em um único lugar e todo o resto é atualizado,

resultando em maior manutenibilidade.

2.4 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO

Nesta seção é descrito como será o fluxo de desenvolvimento do sistema proposto,

considerando algumas metodologias e tecnologias já definidas para compor a etapa de desen-

volvimento. Com base a metodologia citada na Subseção 2.3.2, a execução do projeto seguirá

os seguintes passos:

• Especificação dos requisitos: Para a obtenção dos requisitos serão realizadas consultas

com agricultores da região, com o objetivo de encontrar o maior número de caracteŕısticas,

funcionalidades e necessidades que o sistema deve conter. Cada User Story adquirida,

representara apenas um requisito do Product Backlog.

• Análise dos requisitos: Após o levantamento dos requisitos, serão mapeados os objetivos

e prioridades especificados. Essa fase, denominada de Release planning, tem o objetivo

de organizar as principais necessidades contidas no Product backlog;

• Prototipação e modelagem do sistema: Com base nos requisitos levantados, serão

feitas a prototipação das principais telas do sistema e a modelagem do banco de dados,

podendo assim representar as especificações das informações.

• Definições das Sprints: Após o levantamento de todos os dados, cada Release será

divida em uma ou mais Sprints, com o intuito de garantir frequência na entrega de no

máximo a cada 2 a 4 semanas, de forma a manter um fluxo de melhoria cont́ınua.

• Desenvolvimento: com base os requisitos denominados como mais importantes e

definidos no Sprint backlog, dar-se inicio ao desenvolvimento do sistema, utilizando as

tecnologias citadas.

• Review e Retrospectiva: no final de cada Sprint, será realizado um review do que

foi produzido com o objetivo de seguir alinhando os próximos passos. E a retrospectiva

onde serão levantados os detalhes da Sprint, produtividade, problemas, erros e acertos,

melhorando seu método e valores.

• Deploy: essa etapa será executada ao final do Sprint, onde é disponibilizada a entrega

daquilo que foi combinado, constrúıdo e conclúıdo. Disponibilizando o sistema para uso,
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seja num ambiente de desenvolvimento, testes ou em produção.

2.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este projeto apresenta os desafios e objetivos no desenvolvimento de um Sistema de

Apoio para Manutenções Preventivas de Maquinários Agŕıcolas, um sistema que poderá ser

utilizado por usuários que não possuem um grande conhecimento com tecnologia. A partir do

sistema proposto, torna-se posśıvel a execução para determinação da manutenção preventiva de

forma simplificada, utilizando a internet, sem necessidade de instalação de programas espećıficos,

e podendo ser acessado tanto por meio de um computador quanto de um smartphone.

O sistema deverá ser simples, de fácil usabilidade, capaz de instruir o agricultor sobre

manutenções periódicas, alertando desde a troca de óleo até checagem de sensores, mantendo

um histórico de manutenções realizadas, e disponibilizando relatórios sobre o desempenho e

gastos de cada maquinário.

O sucesso da ferramenta é important́ıssimo para a redução da apresentação de falhas

devido ao mau funcionamento de algum componente do maquinário, mantendo-os em boas

condições, com as revisões periódicas em dia, e assim, prolongando sua vida útil.

2.6 PLANEJAMENTO DO TRABALHO

O planejamento do que será desenvolvido pelo aluno, ao longo do peŕıodo letivo, está

descrito no cronograma da Quadro 1. Neste cronograma constam todas as atividades com seus

respectivos prazos para o cumprimento.

Quadro 1 – Cronograma de Atividades.

Atividades Abr Mai Jun Jul Ago
1. Defesa da proposta do TCC X
2. Revisão dos apontamentos da Banca X
3. Revisão bibliográfica X X
4. Elaboração do projeto de TCC X X
5. Defesa do projeto de TCC X
6. Desenvolvimento do sistema X X X
7. Validação dos requisitos implementados X X X
8. Teste do programa resultante X
9. Escrita da Monografia de TCC X X X
10. Elaboração da apresentação final X
11. Defesa final do TCC X

2.6.1 Da proposta ao projeto

Durante o peŕıodo posterior a aprovação da proposta e anterior a entrega do projeto,

pretende-se definir os seguintes pontos:
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1. Definir a tecnologia a ser utilizada, para criação da aplicação.

2. Definir as principais melhorias do software.

3. Definição das telas a serem desenvolvidas.

4. Definir a modelagem de banco de dados.

5. Apresentar as etapas e problemas encontrados na resolução do projeto.

6. Apresentar a comparação com os softwares relacionados.

Assim, estes itens estarão descritos no projeto de TCC.

2.7 RECURSOS NECESSÁRIOS

Recursos necessários para o desenvolvimento do projeto

• Computador ou notebook para o desenvolvimento do sistema.

• Acesso à internet nos momentos de desenvolvimento.

• Dispositivos móveis como tablets ou smartphones para testes de usabilidade.

2.8 HORÁRIO DE TRABALHO

O horário destinado para realização das atividades do TCC, bem como o horário

destinado para a reunião semanal/quinzenal com o orientador estão descritos no cronograma

do Quadro 2. Este horário é definido com orientador levando em consideração a complexidade

do trabalho a ser desenvolvido.

Quadro 2 – Horário de Trabalho.

Horário Seg Ter Qua Qui Sex Sab
07h30 - 08h20

08h20 - 09h10

09h10 - 10h00

10h10 - 11h00

11h00 - 11h50

13h00 - 13h50 TCC
13h50 - 14h40 TCC
14h40 - 15h30 TCC
15h40 - 16h30 TCC
16h30 - 17h20 TCC
17h20 - 18h10

18h50 - 19h40

19h40 - 20h30 Orientação TCC TCC Orientação
20h30 - 21h20 TCC TCC TCC TCC
21h30 - 22h15 TCC TCC TCC TCC



12

Referências

AUDY, J. Scrum 360: Um guia completo e prático de agilidade. São Paulo: Editora
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