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RESUMO

Neste trabalho, é descrito o projeto e implementação de um sistema para o 
gerenciamento de laboratórios de metrologia, denominado G-LAB. O G-LAB é um 
sistema de gerenciamento, desenvolvido para atender as necessidades de 
laboratórios de medição segundo os critérios da NBR ISO/IEC 17025:2005.

Tendo em vista que uma versão deste sistema para o ambiente WEB já 
havia sido desenvolvido previamente pelo autor, de modo que os usuários 
pudessem ter acesso ao sistema a partir do deste ambiente, decidiu-se 
desenvolver uma nova versão, desta vez, em ambiente desktop, em comunicação 
com um sistema onde existe a possibilidade de a base de dados ser remota.

Considerando as características desta nova versão, a linguagem de 
programação adotada para este caso foi a C# .NET, em lugar da linguagem PHP 
adotada na primeira versão do sistema.

Em parceria com a empresa JOROM Consultoria e Tecnologia, empresa 
constituída para oferecer ao mercado soluções em metrologia, normalização, 
qualidade e desenvolvimento de produtos, foi encaminhado o desenvolvimento 
deste sistema.
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ABSTRACT

The G-LAB is a management system for metrology laboratories. It is 
designed to meet the needs of laboratories measuring according to the criteria of 
ISO / IEC 17025:2005. 

Considering that I have already developed a part of that system is currently 
being used through a web browser, I find myself quite able to make numerous 
improvements, new features, and most importantly, migrating to a desktop 
application, but with a database remote, using C #. NET as a programming 
language instead of PHP. 

In partnership with the company JOROM Consultoria e Tecnologia, a 
company formed to bring to market solutions in metrology, standardization, quality 
and product development, we develop this project.
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1. INTRODUÇÃO

O aumento da complexidade e da velocidade das mudanças dos tempos 
modernos implica a necessidade de utilização de ferramentas gerenciais 
(BRYSON, 1988:1 apud OLIVEIRA & SANCHES, 2003:4). No ramo da metrologia 
isto também ocorre quando se diz respeito às atividades laboratoriais. Muitos 
laboratórios de metrologia em geral necessitam de uma ferramenta robusta e de 
qualidade para gerenciar suas atividades, e o GLAB foi criado para atender estas 
necessidades.

A tecnologia proporciona uma maior eficiência, uma maior precisão e a 
liberação da atividade humana para tarefas mais complexas e que exijam 
planejamento, criatividade e tempo. Como diz REZENDE (2002) “Tecnologia por 
tecnologia, sem planejamento, sem gestão e ação efetivas não traz contribuição 
para a empresa”.

Baseando-se na visão que este projeto idealiza, o planejamento de um 
sistema que venha ajudar a solucionar necessidades e problemas, oferece uma 
ferramenta que proporciona suporte para a execução das tarefas envolvidas. 
Como conseqüência deste fato a responsabilidade humana diminui 
consideravelmente.

Objetivando uma compreensão do domínio do problema este contará com o 
auxílio do profissional José Ricardo de Menezes da empresa JOROM Consultoria 
e Tecnologia e de laboratórios, como é o caso do Hidroclínica Ltda, juntamente 
com seu supervisor técnico Cristiano Giovanella.
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1.1 . DELIMITAÇÃO DO TEMA

O projeto visa o desenvolvimento de um sistema robusto que atende as 
necessidades de laboratórios de metrologia para medições e calibrações de 
equipamentos específicos.

1.2. OBJETIVO GERAL

Desenvolvimento de uma nova ferramenta completa e robusta que auxilia 
no gerenciamento de atividades laboratoriais em metrologia. Atualmente o sistema 
existe em plataforma WEB com linguagem PHP e banco de dados MySQL, e 
objetivando uma aplicação em máquina local, ou seja, dentro do próprio 
laboratório, este projeto foi desenvolvido e submetido a várias melhorias.

1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Colocar em prática boa parte do conhecimento conceitual obtido em sala de 
aula e prático obtido em estágios de desenvolvimento de software.

Adquirir experiência de novas tecnologias, metodologias e boas práticas em 
análise e desenvolvimento de software.

Expandir o aprendizado sobre desenvolvimento de projetos, e ter uma 
noção prática de como o processo funciona.

1.4. MOTIVAÇÕES

Tendo em vista de já implementado boa parte deste sistema que 
atualmente está sendo usado através de um navegador de internet, seu 
desenvolvedor se vê bastante motivado para fazer inúmeras melhorias, novas 
funcionalidades, e principalmente, a migração para uma aplicação desktop, porém 
com uma base de dados que pode ser remota, utilizando C#.NET como linguagem 
de programação ao invés do PHP.

O objetivo de migrar o sistema em si para o ambiente desktop é a 
velocidade de processamento juntamente com a praticidade (o usuário pode 
escolher onde se localiza o banco de dados, sendo em máquina local, servidor 
dentro do próprio laboratório ou até mesmo em um servidor externo, se for o caso).
Outra vantagem é a de poder apresentar uma interface totalmente nova, bonita, 
atraente e de fácil entendimento. Tudo isso sem contar que o GLAB antigo está 
ainda em desenvolvimento, porém bastante desorganizado e precisando de 
inúmeras melhorias. Isso faz com que o novo GLAB seja totalmente reformulado e 
organizado para fácil manutenção e incrementos.
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A linguagem desktop a qual seu criador tem maior experiência, domínio,
confiança e preferência é o C#.NET e por este motivo preferiu fazer seu uso.

1.5. METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO

O projeto GLAB foi criado inicialmente pela empresa JOROM Consultoria e 
Tecnologia em parceria com o laboratório Hidroclínica Ltda, onde um de seus 
desenvolvedores era justamente autor, quando em realização de estágio naquela 
empresa e, mais tarde, na qualidade de funcionário da mesma. Ao término de seu
período de estágio trabalhou em uma empresa de desenvolvimento de softwares, 
chamada STEP Software, e lá adquiriu inúmeros conhecimentos em programação 
e desenvolvimento de projetos. 

Retornando em Março de 2009, ou seja, dois anos depois, voltou a 
desenvolver e fazer as devidas alterações no GLAB em aplicação WEB como 
funcionário da empresa.

Aproveitando-se dos conhecimentos obtidos na STEP Software se propôs a 
remodelar todo o GLAB e colocá-lo em plataforma .NET até mesmo antes de seu
retorno a empresa atual, pois já tinha em mente usar o GLAB em seu trabalho de 
conclusão de curso, apostando também em um futuro retorno.

2. CONCEITOS ENVOLVIDOS

Por usar a linguagem C#.NET o sistema faz uso do paradigma de orientação 
a objetos, e utilizará alguns moldes da engenharia de software, tendo uma fase de 
pesquisa aos laboratórios e conhecedores da área para obtenção de conceitos 
necessários para o desenvolvimento do sistema. Posteriormente a fase de 
levantamento de requisitos e de análise, utilizando para isto algumas noções de 
UML, RUP e do Modelo Incremental.

O conhecimento do problema foi adquirido com o auxílio de José Ricardo de 
Menezes e de laboratórios que utilizam o sistema anterior na WEB.

A Norma NBR ISO/IEC 17025 aborda requisitos gerais para a competência 
dos Laboratórios de Calibração e Ensaios, sendo reconhecida e utilizada
mundialmente como referência para a qualidade e para a acreditação dos 
laboratórios metrológicos (ensaios e calibrações) desde 1999.
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2.1. UML

A UML é uma linguagem para modelagem visual podendo ser aplicada a 
um processo de desenvolvimento de software, o que implica que não significa que
você deve fazer primeiro e em seguida ou como projetar seu sistema, mas auxilia 
a visualizar o desenho e a comunicação entre objetos.

Basicamente, permite que desenvolvedores visualizem os produtos de seu 
trabalho em diagramas padronizados. Junto com uma notação gráfica, a UML 
também especifica significados, isto é, semântica. É uma notação independente de 
processos, embora o RUP tenha sido especificamente desenvolvido utilizando a 
UML.

UML é também uma técnica de organização de grupos. É uma linguagem 
formal acessível á todos os públicos (uma só forma de escrever compatível com 
qualquer departamento e de fácil distribuição).

Formada por vários elementos de modelo que representam as diferentes 
partes de um sistema. Os elementos são usados para criar diagramas, que tem a 
função de representar uma parte ou um fluxo do sistema.

2.1.1. DIAGRAMAS

A UML 2.0 apresenta os seguintes diagramas:

Diagramas Estruturais

 Diagrama de objetos
 Diagrama de classes
 Diagrama de componentes
 Diagrama de instalação
 Diagrama de pacotes
 Diagrama de estrutura

Diagramas Comportamentais

 Diagrama de Caso de Uso
 Diagrama de transição de estados
 Diagrama de atividade

Diagramas de Interação

 Diagrama de seqüência
 Diagrama de Interatividade
 Diagrama de colaboração ou comunicação
 Diagrama de tempo
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A figura 2.1 abaixo representa a hierarquia dos diagramas UML 2.0.

Figura 2.1 - Diagramas da UML

Neste projeto utilizaremos os diagramas de caso de uso, de classe e de
seqüência, como sejam:

2.1.1. 1. DIAGRAMA DE CASOS DE USO:

Segundo Ivar Jacobson, descreve a funcionalidade proposta para o novo 
sistema. Consiste em uma interação entre um usuário e o sistema. Segundo Ivar 
Jacobson, podemos dizer que um caso de uso é um documento narrativo que 
descreve a seqüência de eventos de um ator que usa um sistema para completar 
um processo. Um caso de uso é uma unidade de um trabalho significante. Por 
exemplo: o "login” para o sistema, registrar no sistema e criar orçamentos. Cada 
um tem uma descrição da funcionalidade que irá ser construída no sistema 
proposto. Um caso de uso pode usar outra funcionalidade de caso de uso ou 
estender outro caso de uso com seu próprio comportamento. Casos de uso são 
tipicamente relacionados a atores, que são os solicitantes dos serviços.

Através deste diagrama é possível captar o comportamento desejado de um
sistema, por meio da análise dos requisitos necessários para a construção do 
sistema. Além disto, também permite documentar todos os requisitos funcionais de 
um sistema(2005, apud FARIAS, 2006:14), organizá-los, eliminando as 
redundâncias e também identificar os riscos possíveis para a fase de construção 
do sistema. (SILVA, 2001:37).
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A figura 2.2 abaixo é um exemplo parcial de diagrama de caso de uso utilizado no 
GLAB:

Figura 2.2 – Diagrama de casos de uso

2.1.1. 2. DIAGRAMA DE CLASSES:

É uma representação da estrutura e relações das classes que servem de 
modelo para objetos. Em outras palavras, representa a estrutura de um sistema 
orientado a objeto, onde são exibidos suas classes e seus respectivos 
relacionamentos e colaborações. É uma modelagem muito útil para o sistema, 
define todas as classes que o sistema necessita possuir e é a base para a 
construção dos diagramas de comunicação, seqüência e estados.

Segundo MODESTO (2006:37) uma classe descreve as propriedades 
(atributos) e comportamentos (métodos) de um objeto. São usadas para 
representar os papéis dos elementos do modelo que oferecem o comportamento 
necessário para atender aos requisitos funcionais especificados pelos casos de 
uso e aos requisitos não funcionais descritos nas especificações.
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A figura 2.3 abaixo é um exemplo de diagrama de classe utilizado no GLAB:

Figura 2.3 – Diagrama de classes

2.1.1. 3. DIAGRAMA DE SEQUENCIA:

Representa a seqüência de processos, mais especificamente, de 
mensagens passadas entre os objetos, em num software. Um projeto pode ter uma 
grande quantidade de métodos em classes diferentes, tornando assim difícil 
determinar a seqüência global das atividades. Este diagrama representa essa 
informação de uma forma simples e lógica.

Todo diagrama de seqüência descreve a maneira como os grupos de 
objetos interagem em algum comportamento ao longo do tempo, registrando o 
comportamento de um único caso de uso e exibe os objetos e as mensagens 
passadas entre esses objetos.

Devem ser construídos com base na informação disponível nos casos de 
uso, dessa forma diz-se que diagramas de seqüência desenham os casos de uso.

Conceitos importantes de um diagrama de seqüência:

 Atores: Entidades externas que interagem com o sistema e que solicitam
os serviços, de forma a gerar eventos que iniciam os processos.
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 Objetos: Instâncias das classes. Os objetos são ilustrados como retângulos
e compõem a dimensão horizontal.

 Gate: Ponto em que a mensagem pode ser transmitida para dentro ou para 
fora do fragmento de interação.

 Fragmento: Fragmentos de interação como: Alt (Alternativa), Opt 
(Opcional), Break (Parar), Loop (Repetição) e outras.

 Linha de vida: Compõem a dimensão vertical que representa o tempo, que 
é a seqüência da vida do objeto durante a interação representada.

A figura 2.4 abaixo é um exemplo de diagrama de seqüência elaborado a partir do 
caso de uso Gerar ordens de serviço (considerando que as ordens de serviço são 
geradas automaticamente assim que o orçamento é aprovado):

Figura 2.4 – Diagrama de sequência

2.2. MODELO INCREMENTAL

No modelo Incremental, divide-se o software em suas funcionalidades e 
incrementa-se continuamente ao longo do processo. Já no iterativo são aplicadas 
todas as atividades de um ciclo de vida.

Nestas condições, no modelo Iterativo Incremental as funcionalidades são 
especificadas incrementalmente de acordo com regras de coesão e acoplamento, 
respeitando-se a regra de não interagir exaustivamente em uma funcionalidade 
antes de prosseguir com outra. É importante ressaltar que este modelo está menos 
vulnerável a alterações na especificação ao longo do próprio desenvolvimento.

Modelo Incremental foi desenvolvido através da combinação entre os 
modelos linear e prototipação (ROCHA 2002). O desenvolvimento é dividido em 
etapas, denominadas “incrementos”, que produzirão incrementalmente o sistema, 
até a sua versão final. O Modelo Incremental apresenta diversas vantagens para o 
desenvolvimento de um software, especialmente se os requisitos não estão claros 
inicialmente. Pode ser visto como a aplicação do modelo em cascata várias vezes.
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2.3. RUP (Rational Unified Process)

Um processo de engenharia de software é a definição de um conjunto 
completo de atividades necessárias para transformar os requisitos do utilizador 
num conjunto consistente de artefatos que representam um produto de software e, 
mais tarde, transformar alterações nesses requisitos num novo conjunto 
consistente de artefatos [Jacobson 1999].

O RUP define quem faz o quê, quando e como para atingir um determinado 
objetivo.

A presença de um processo bem definido e bem gerido é um aspecto 
determinante de diferenciação entre projetos produtivos e projetos mal-sucedidos.
Fornece técnicas a serem seguidas pelos membros da equipe de desenvolvimento 
de software com o objetivo de aumentar a sua produtividade.

O RUP usa a abordagem da orientação a objetos em sua concepção e é 
projetado e documentado utilizando a notação UML para ilustrar os processos em 
ação. Utiliza técnicas e práticas aprovadas comercialmente.

É um processo considerado pesado e preferencialmente aplicável a 
grandes equipes de desenvolvimento e a grandes projetos, porém o fato de ser 
amplamente customizável torna possível que seja adaptado para projetos de 
qualquer escala. Para a gerência do projeto, o RUP provê uma solução 
disciplinada de como assinalar tarefas e responsabilidades dentro de uma 
organização de desenvolvimento de software.
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3. LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

A parte de levantamento de requisitos feita para obter dados concretos a 
respeito do desenvolvimento do G-LAB foi feita com o passar de aproximadamente 
2 anos e ainda hoje estes requisitos são adicionados no GLAB de acordo com a 
demanda de necessidades. Convém lembrar que estes requisitos são adicionados 
ao sistema de maneira incremental, ou seja, respeitando o modelo incremental 
mencionado anteriormente, de forma que as novas funcionalidades não estejam 
em controvérsia às funcionalidades já implementadas. A partir do momento em 
que uma funcionalidade está totalmente definida a mesma é implementada no 
sistema e uma nova funcionalidade só será adicionada a partir do momento em 
que a anterior estiver totalmente pronta.

Como o GLAB inicialmente foi implementado em parceria com o laboratório 
Hidroclínica Ltda, grande parte dos requisitos foram definidos pelo mesmo, onde
as funcionalidades foram atribuídas ao sistema visando uma melhor interação do 
usuário. Posteriormente o GLAB com as mesmas funcionalidades foi sendo 
utilizado por outros laboratórios, onde poucos por sua vez, incrementaram mais 
algumas funcionalidades e solicitaram pequenas modificações de outras já 
implementadas.

O levantamento de requisitos é feito principalmente através de inúmeras 
reuniões e todas as funcionalidades do sistema são anotadas e formalizadas em 
documentos específicos, onde ao final de cada etapa de atividades definida as 
mesmas são implantadas no sistema. Algumas funcionalidades são conversadas 
através de correio eletrônico, porém só são colocadas em prática depois de 
formalizadas a partir de uma reunião.

Esta é uma lista de alguns questionamentos feitos aos clientes:

Como é realizada uma determinada atividade?
Quem realiza determinada atividade?
Qual a importância desta atividade para o GLAB?
Com que objetivos esta atividade é criada?
Expor dados específicos desta nova funcionalidade.
Fazer uma breve descrição de como esta atividade atua no GLAB.
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3.1. REQUISITOS

Dividimos os requisitos do GLAB em dois tipos, os requisitos funcionais e 
não funcionais:

3.1.1. FUNCIONAIS:

- o GLAB é voltado para apenas um único laboratório, não podendo, 
portanto, incluir outros ou excluir o mesmo, podendo apenas fazer alterações de 
seus dados cadastrais. Ao receber o sistema os dados laboratoriais são padrão e 
podem ser alterados pelos colaboradores

- os usuários do sistema são chamados de colaboradores, e 
dependendo o nível deste colaborador, pode-se fazer inclusão, edição e exclusão 
dos mesmos e de determinados registros

- pode-se incluir, alterar ou excluir clientes

- pode-se incluir, alterar ou excluir portarias/normas

- pode-se incluir, alterar ou excluir serviços

- pode-se incluir, alterar ou excluir pacotes de serviço

- o valor dos pacotes de serviço pode ser feito de duas maneiras, 
onde a primeira o valor é digitado pelo colaborador e a outra o valor do pacote é a 
soma dos valores dos serviços deste pacote

- é importante lembrar que para fazer cadastro de pacotes, é 
recomendado que anteriormente serviços estejam previamente cadastrados com 
seus devidos valores. Por motivos particulares de alguns laboratórios, pacotes 
podem ser cadastrados sem a presença de serviços

- as ordens de serviços são geradas automaticamente a partir do 
momento em que um orçamento é aprovado. Um orçamento pode gerar várias 
ordens de serviço, dependendo da quantidade de amostras deste orçamento

- um serviço só pode ser executado ao pertencer a uma ordem de 
serviço e esta opção deve estar disponível justamente na lista de ordens de 
serviço

- para que um orçamento seja aprovado é necessário que antes seja 
feita a realização e aprovação de sua análise crítica

- para cadastrar um orçamento é necessário antes fazer cadastro de 
clientes
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- alguns registros podem ser reconhecidos através de código de 
barra, como é o caso de orçamentos e ordens de serviço

- as listas do GLAB são em sua grande maioria paginadas, onde o 
colaborador faz a busca dos dados de acordo com sua preferência. Toda lista 
paginada apresenta no máximo 500 registros por página

- a grande maioria dos combos são personalizados, ou seja, além de 
poder fazer a busca de um único registro, o combo apresenta opções para 
inserção, alteração, exclusão e limpeza

- o GLAB apresenta listas personalizadas, onde o colaborador 
escolhe os campos que deseja visualizar, podendo ocultar os demais em uma 
caixinha pequena localizada sempre no canto direito

- o GLAB apresentará uma lista financeira para acompanhamento do 
pagamento e situação de seus orçamentos, onde existem sub-menus separados 
para visualização dos orçamentos pagos e em aberto

- na lista financeira existe uma opção onde se faz o retorno dos 
pagamentos do banco, chamada Retorno CEF. O banco padrão do GLAB é a 
Caixa Econômica Federal

- o menu de ordens de serviço apresenta sub-menus de acordo com 
suas situações, que podem ser respectivamente: não iniciada, em andamento, 
pronta, aprovada e suspensa. Uma ordem de serviço que for suspensa pode voltar 
ao seu estado anterior, uma vez que o colaborador a suspendeu por erro não 
proposital

- o sistema de gestão do GLAB terá opções de cadastro, alteração e 
exclusão de listas mestras, colaboradores, equipamentos, não conformidades, 
subcontratados e controle de registros

- dependendo o nível do colaborador o GLAB permite que 
configurações sejam alteradas, do tipo: controle de acesso, tipos de equipamento 
e serviços e inclusão ou exclusão de serviços de orçamentos já aprovados

- por se tratar de um sistema que funciona no próprio laboratório, ao 
contrário do sistema anterior que funciona na WEB com linguagem PHP, o GLAB 
atual não terá opção de Help Desk. Qualquer dúvida, sugestão ou reclamação 
pode ser feita via correio eletrônico ou reunião. Considerando que alterações no 
sistema só serão feitas depois de formalizadas a partir de reuniões

- a parte de relatórios, cálculo de incertezas e rastreabilidade ainda 
não foram formalizadas, e portanto, não entram em vigor nesta versão 
apresentada, embora já existindo uma estrutura de classes pré-definidas
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3.1.2. NÃO FUNCIONAIS:

- o GLAB funciona em máquina local e não dentro de um browser 
como a versão anterior em PHP

- a linguagem de programação utilizada é C#.NET da Microsoft

- por utilizar C#.NET como programação o GLAB é totalmente 
orientado a objetos

- o sistema não possui código-fonte livre e apenas pode ser utilizado 
por laboratórios que tiver seus pagamentos em dia

- o banco de dados utilizado é o PostgreSQL em vez do MySQL
usado anteriormente por sua robustez

- para auxílio na manipulação das classes de mapeamento objeto-
relacional é utilizado as ferramentas NHibernate e Castle Project – ActiveRecord

- para que o sistema tenha uma aparência mais amigável e 
interessante, são utilizadas as tecnologias NetAdvantage Infragistics e Krypton

- o banco de dados pode estar localizado em um servidor local 
dentro do laboratório, ou dentro de uma única máquina que use o sistema dentro 
do laboratório, ou até mesmo localizado em um servidor WEB

- o GLAB apresenta o padrão de arquitetura em camadas, onde o 
GLAB_VO apresenta as classes de mapeamento objeto-relacional, o GLAB_UTILS
apresenta classes de utilitários, com funções específicas, por exemplo: 
internacionalização, criptografia de LOGs, barra de progresso, padrão de 
formulários de listas e detalhes, métodos que levam os dados de um objeto 
específico para a tela onde poder ser visualizado, métodos que pegam os dados 
da tela e introduzem em único objeto para ser salvo em banco, limpeza de 
formulário, métodos de tratamento de erros de validação de dados, e conversores 
de datas, o GLAB_RESOURCES apresenta bibliotecas da linguagem e dos 
diferentes componentes do software e o GLAB propriamente dito que é o local de 
implementação das telas do sistema. Aqui também se encontram as imagens, 
propriedades gerais, o código já compilado pronto para ser executado e os LOGs 
registrados das atividades realizadas pelos seus usuários
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4. ANÁLISE E PROJETO DO SISTEMA

4.1. ANÁLISE:

Enfatiza a investigação do problema, objetivando levar o analista a investigar 
e a descobrir. É feito um estudo detalhado dos requisitos levantados. Para que 
esta etapa seja realizada em menos tempo e de forma mais precisa, deve-se ter 
um bom método de trabalho. Aqui construímos modelos para representar o 
sistema. Recomenda-se a utilização de casos de uso como método de 
organização de requisitos funcionais.

Digamos que o resultado da análise é o enunciado do problema, e que o 
projeto será a resolução. Problemas mal enunciados podem até ser resolvidos, 
mas a solução pode não ser a esperada. A qualidade do processo de análise é 
importante porque um erro de concepção resolvido na fase de análise tem um 
custo; na fase de projeto tem um custo maior; na fase de implementação maior 
ainda, e na fase de implantação do sistema tem um custo relativamente 
astronômico.

4.2. PROJETO:

A fase de projeto enfatiza a proposta de uma solução que atenda os 
requisitos da análise. Então, se a analise é uma investigação para tentar descobrir 
o que o cliente quer, o projeto consiste em propor uma solução com base no 
conhecimento adquirido na análise.

4.2.1. DIAGRAMA DE CASOS DE USO:

A figura 4.1 abaixo mostra o caso de uso Gerar ordens de serviço:
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Figura 4.1 – Diagrama de casos de uso completo

Exibimos aqui os detalhamentos de cada um deles:

- Alterar dados laboratoriais: o colaborador vai até o menu Administrativo, 
escolhe a opção Laboratório e altera os dados do seu laboratório, caso tenha 
permissão para realizar esta atividade

- Visualizar lista financeira: o colaborador vai até o menu Financeiro, 
escolhe a opção Lista e visualiza a lista completa, em diferentes páginas, a 
situação de cada um dos orçamentos cadastrados no GLAB. Existem outros sub-
menus ainda no financeiro, separados para visualização de orçamentos pagos e 
em aberto

- Fazer pagamento financeiro: existem duas maneiras de fazer esta 
atividade. A primeira indo até o menu Financeiro, escolher a opção Retorno CEF 
entrar com o arquivo de retorno da Caixa Econômica Federal e submeter os dados 
para pagamento. A segunda é no próprio menu Financeiro, escolhendo a lista e 
clicando na primeira opção de cada orçamento, alterando assim os dados 
financeiros deste orçamento

- Executar serviço: para fazer a execução de um serviço o colaborador vai 
até o menu Ordens de serviço, escolhe uma situação para a ordem de serviço que 
queira alterar,  escolhe a opção de ver os serviços da ordem de serviço e executa 
cada um destes serviços separadamente atribuindo seus devidos valores

- Cadastrar equipamento: o colaborador vai até o menu Sistema de gestão, 
escolhe a opção Equipamento e neste local pode cadastrar, alterar e excluir 
equipamentos

- Fazer login: ao iniciar o GLAB uma tela de login e senha é apresentada ao 
colaborador, onde o mesmo entra com os devidos dados cadastrais e pode 
interagir com o sistema
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- Alterar níveis de acesso: o colaborador vai até o menu Configurações e 
escolhe a opção Controle de acesso, visualizando neste local todos os menus do 
sistema juntamente com cada tipo de colaborador, proporcionando ou não ao 
mesmo a possibilidade de acessar cada parte do GLAB

- Realizar controle de registro: o colaborador vai até o menu Sistema de 
gestão, escolhe a opção Controle registro e neste local pode cadastrar, alterar e 
excluir os controles de registro do sistema

- Cadastrar documentos: o colaborador vai até o menu Sistema de gestão, 
escolhe a opção Lista mestra e neste local pode cadastrar, alterar e excluir os 
documentos importantes para boa gestão do GLAB.

4.2.2. DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA:

- Gerar ordens de serviço: este é o principal caso de uso do sistema, onde 
aqui grande parte das atividades são realizadas. Em primeiro lugar é necessário 
fazer o cadastro de cliente. Em seguida deve-se cadastrar, de preferência, uma 
portaria/norma para ser usada em orçamento. Logo após é necessário fazer o 
cadastro de serviços que serão utilizados em um orçamento. Posteriormente com 
os serviços cadastrados podemos cadastrar um novo orçamento atribuindo a ele 
seus serviços para cálculo imediato do seu valor final. Uma vez o orçamento 
cadastrado é preciso fazer a realização e aprovação da análise crítica, na tela de 
lista de orçamentos. Só depois disso é que um orçamento pode ser aprovado, e 
automaticamente gera as ordens de serviço de acordo com a quantidade de 
amostras, ou seja, a quantidade de ordens de serviço de um orçamento equivale a 
quantidade de amostras do mesmo. A figura 4.2 abaixo mostra este caso de em 
um diagrama de sequência:

Figura 4.2 – Diagrama de sequência

Lembrando que este mesmo caso de uso foi mostrado anteriormente na 
explicação teórica de diagramas de seqüência.
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No caso deste diagrama o ator é o colaborador.

Explicando as classes existentes:

- FrmClienteDet: Tela de cadastro de cliente
- FrmPortariaNormaDet: Tela de cadastro de portaria/norma
- FrmServicoDet: Tela de cadastro de serviço
- FrmOrcamentoDet: Tela de cadastro de orçamento
- FrmOrcamentoLst: Tela de lista de orçamentos

4.2.3. DIAGRAMA DE CLASSES:

O GLAB tem em sua totalidade um conjunto de 56 classes objeto-relacional, 
onde aqui não há espaço para colocar todas em um diagrama. Por este motivo 
apenas as classes mais relevantes do sistema entram para o diagrama. O 
diagrama de classes a seguir esquematiza o caso de uso já explicado mais 
detalhadamente anteriormente, que é o Gerar ordens de serviço. Vale lembrar que 
nem todas as classes estão sendo realmente usadas uma vez que alguns 
requisitos não foram ainda definidos. Pelo fato do novo GLAB estar em uma 
plataforma diferente algumas classes anteriormente usadas perdem a importância, 
como por exemplo, classes responsáveis pelo Help Desk do sistema.
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A figura 4.3 abaixo mostra o diagrama principal de classes do GLAB, já 
mostrado anteriormente na explicação teórica de diagramas de classes:

Figura 4.3 – Diagrama de classes

Este diagrama de classes, ao contrário dos demais, foi produzido com a IDE 
Visual Studio da Microsoft, tendo em vista que todas as classes objeto-relacional 
estão nele implementadas com todos os seus relacionamentos corretos, facilitando
a visualização.
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5. IMPLEMENTAÇÃO

Depois que todos os requisitos básicos foram formalizados juntamente com 
os diagramas o sistema pode começar a ser implementado. A primeira coisa que 
foi feita na implementação foi a obtenção de todas as DLLs usadas no GLAB para 
atividades específicas, deixando assim o GLAB_RESOURCES totalmente pronto. 
Em seguida foi feita a instalação e configuração da IDE (Visual Studio), banco de 
dados (PostgreSQL, PgAdmin 3 e EMS PostgreSQL Manager 3 Lite), 
componentes auxiliares no mapeamento de objetos (NHibernate e ActiveRecord) e 
componentes visuais (Infragistics e Krypton).

O passo seguinte era dar início a geração de código. Todo o código gerado 
do sistema foi feito com a IDE Visual Studio 2008. Iniciou-se a implementação 
deste código a partir das partes mais genéricas do sistema que não necessitavam 
de banco de dados, que no caso é o projeto GLAB_UTILS. Aqui foram 
implementadas as seguintes funções: internacionalização, criptografia de LOGs, 
barra de progresso, padrão de formulários de listas e detalhes, métodos que levam 
os dados de um objeto específico para a tela onde poder ser visualizado, métodos 
que pegam os dados da tela e introduzem em único objeto para ser salvo em 
banco, limpeza de formulário, métodos de tratamento de erros de validação de 
dados, e conversores de datas. Durante o mês de Janeiro e Fevereiro de 2009 
esta parte do projeto foi iniciada e finalizada.

Ainda faltava o banco de dados. O sistema antigo tinha um banco bastante 
desorganizado com inúmeras redundâncias de atributos nas tabelas e eram 
totalmente desnecessários. Toda a modelagem de banco foi refeita entre os meses 
de Fevereiro à Abril e posteriormente não precisou mais ser alterada, uma vez que 
as funcionalidades do sistema já estavam bem definidas. As ferramentas utilizadas 
para sua criação foram PgAdmin 3, que é o mais utilizado de forma geral em 
PostgreSQL e EMS PostgreSQL Manager 3 Lite, que apresenta uma interface bem 
mais amigável. A junção destas duas ferramentas proporciona uma excelente 
interatividade com a base de dados.

Uma vez o banco de dados pronto entramos no passo seguinte que é a 
criação das classes objeto-relacional utilizando o NHibernate e o ActiveRecord. 
Entre os meses de Março e Maio toda a parte do projeto chamada GLAB_VO foi 
finalizada.

A partir do mês de Maio foi dado início à criação do GLAB propriamente 
dito, com as telas de detalhes e listas, juntamente de suas funcionalidades.
Espera-se que até o final do semestre o sistema esteja próximo a fase final de 
implementação, considerando-se que ainda é impossível finalizá-lo pelo fato de o 
GLAB WEB também não está finalizado. Existe uma dependência total entre os 
dois sistemas, até mesmo por que o GALB Desktop é uma melhoria do sistema 
antigo.

Vale lembrar que todo o sistema segue à risca determinados padrões de 
nomenclaturas, desde atributos de classes, propriedades de classes, métodos, 
eventos, variáveis locais, componentes de tela, identação, comentários, sumários 
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de identificação e regiões de código, ou seja, sua apresentação está bastante 
organizada.
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5.1. FERRAMENTAS

Segue abaixo uma lista com todas as ferramentas utilizadas na 
implementação do GLAB:

- Plataforma de linguagem: Microsoft .NET Framework 3.5 com Service 
Pack 1

- Linguagem de programação: C#.NET
- IDE: Microsoft Visual Studio 2008
- Tipo de banco: PostgreSQL 8.2
- Administradores de banco: PgAdmin 3 e EMS PostgreSQL Manager 3 Lite

(servido para modelagem, acesso e gerência do banco)
- Ferramentas de interface gráfica: Infragistics NetAdvantage 7.1 e Krypton

Toolkit 2.60
- Ferramenta CASE: JUDE Community 1.5.2

Figura 5.1 – Microsoft Visual Studio 2008
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Figura 5.2 – PgAdmin III

Figura 5.3 – SQL Manager 2005 Lite

Figura 5.4 – JUDE Community 1.5.2
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5.2. CÓDIGO

Aqui será exibido alguns trechos de código que apresentam grande 
importância.

Figura 5.5 – Código com inicialização do ActiveRecord juntamente com as classes de 
mapeamento objeto-relacional

A figura 5.5 acima mostra a inicialização do ActiveRecord juntamente com 
as classes objeto-relacional utilizadas no software. Inicialmente é criado um 
dicionário de propriedades e nele são inseridas as configuração de banco de 
dados. Posteriormente este dicionário é inserido em um objeto de configurações 
chamado “source” que em sequência inicia o ActiveRecord com as classes através 
da palavra-chave “typeof”.
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Figura 5.6 – Código com regiões e ActiveRecord

A figura 5.6 acima mostra alguns pontos específicos, tais quais:

- o comando #region serve para abrir uma região de código e o #endregion 
serve a finalizar. Desta forma podemos organizar o código em regiões, deixando 
portanto algumas ocultas enquanto implementamos outras. Estes comandos foram 
utilizados para separar atributos, propriedades, métodos e eventos.

- a ferramenta ActiveRecord foi utilizada para fazer o mapeamento objeto-
relacional da classe acima, no caso, Orcamento. A palavra Property em azul 
delimita que, por exemplo, a propriedade DescricaoProduto está diretamente 
ligada ao campo descricao_produto da tabela de orçamentos no banco de dados.
A palavra ValidateNotEmpty escrita mais abaixo indica que o campo desconto é 
obrigatório e no momento de submeter os dados de um orçamento se o campo 
não estiver preenchido, o sistema acusará um erro obrigando o colaborador indicar 
um valor.
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Figura 5.7 – Código de busca de vários dados

A figura 5.7 acima desta a forma com que o GLAB faz a busca de uma lista 
de dados e os insere dentro de um grid. Uma vez a classe Cliente mapeada com 
NHibernate e ActiveRecord ela pode executar o método SliceFindAll(), que busca 
uma certa quantidade de registros do banco de dados, tornando assim ser possível
uma busca paginada. O GLAB adota por padrão a quantidade máxima de 500 
registros por página.

No código acima o grid comporta objetos do tipo Cliente e os mostra na
interface para alterações e exclusões. O método recebe o nome 
BuscarTodosObjetos() por que é através dele que todos os objetos do Tipo Cliente 
podem ser extraídos do banco, trocando-se apenas o número da página. Este 
método foi assinado com a palavra reservada override devido ao fato de ser 
redigitado da classe pai de listas chamada FrmLst, sendo esta, FrmClienteLst, uma 
derivação.

O método GetCriteria() retorna um critério de busca de acordo com as 
preferências do usuário. Todo formulário de lista apresenta em sua parte superior 
caixas de busca para diferentes atributos.

Entre a região BuscarTodosObjetos e a assinatura do método existe um 
trecho de código que chamamos de sumário. Este serve para futuras elaborações 
de documentação do software dentro do padrão utilizado pelas documentações do
.NET da Microsoft.

Figura 5.8 – Código de busca de dados individuais

A figura 5.8 acima destaca a forma com que o sistema faz a busca no 
banco de dados por um objeto individualmente. A variável _podeEditarRegistro, 
onde o _ na frente indica ser atributo da classe e não local, indica se o objeto pode 
ser extraído do banco fazendo um bloqueio ou não de registro impedindo que 



36

outros usuários possam alterar o mesmo. O uso do comando diferencial entre as 
duas maneiras de fazer a busca indica o bloqueio.

Figura 5.9 – Código de funções para formulário

A figura 5.9 acima destaca a utilização de dois métodos da classe Utilitario 
pertencente ao GLAB_UTILS:

- ObjetoParaFormulario(): recebe um determinado objeto, no caso uma 
portaria/norma, e faz com que seus atributos apareçam escritos em seus devidos 
campos do formulário, evitando assim que o programador fique atribuindo atributo 
por atributo para a tela.

- FormularioParaObjeto(): faz o processo contrário do método anterior de 
forma a pegar todos os campos do formulário e atribuir a um único objeto em seus 
devidos atributos para que o mesmo possa ser salvo no banco de dados.

Figura 5.10 – Código de persistência de dados

A figura 5.10 acima mostra como é feita a persistência de um objeto no 
banco através de uma sessão capaz de salvar. Se o número de identificação do 
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objeto for nulo um novo registro será salvo no banco, ou seja, executará um 
INSERT INTO, caso contrário os dados alterados do objeto serão persistidos, ou 
seja, executará um UPDATE.

Figura 5.11 – Visualização de XML de internacionalização

A figura 5.11 acima mostra uma visualização personalizada do arquivo XML 
para língua portuguesa de internacionalização do GLAB (Messages.pt-BR). Este 
XML é gerado automaticamente pelo Microsoft Visual Studio 2008 à medida que 
novas constantes forem incluídas. Como padrão do GLAB as constantes foram 
todas criadas com inicial “TXT”. O campo “Name” indica o nome da constante, e o 
campo “Value” indica seu valor. Cada diferente língua utilizada no sistema possui 
um arquivo XML diferente. Desta forma todas as palavras do software são 
automaticamente mostradas para o usuário na língua escolhida.

Figura 5.12 – Código de internacionalização do software

A figura 5.12 acima mostra como é feita a internacionalização das palavras 
(labels) no GLAB. Utilizando o código Rm.GetString(), passando como parâmetro 
uma constante em forma de string (representado pelo campo Name da imagem 
anterior) é retornado o valor (campo Value) sendo assim apresentado ao usuário.
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6. CONCLUSÕES

Com o grande conhecimento de várias teorias abordando os assuntos de 
desenvolvimento de software, gerência de projeto, engenharia de software e 
análise e projeto de sistemas pode-se elaborar o GLAB com uma certa facilidade e 
em menos tempo que imaginei. Parte deste conhecimento foram obtidos em sala 
de aula, porém nada se compara a experiência prática obtida com os estágios de 
desenvolvimento de software ao longo de 4 anos com trabalho na área.

O curso de Sistemas de Informação da UFSC aborda muito bem os 
conteúdos de gerência de projeto e análise e projeto de sistemas, porém deixa a 
desejar a respeito de tecnologias de codificação de software, que no caso, os 
alunos ficam limitados ao desenvolvimento Java. Este fato fez com que buscasse 
mais conhecimento em outras tecnologias e consequentemente o ganho de 
experiência a respeito do assunto. Dentre as tecnologias que o desenvolvedor teve
maior interatividade pode-se citar o PHP e o C#.NET.

O uso dos diagramas UML foi primordial para construir a modelagem do 
GLAB e todo o processo de desenvolvimento. A partir destes diagramas foi 
possível identificar as maiores dificuldades encontradas na fase de implementação 
do sistema, e simplificar o processo de desenvolvimento, diminuindo com isso as 
dúvidas e problemas encontrados nesta fase. Desta forma pode-se reduzir a 
necessidade de retornar a fase de análise.

Como já abordado anteriormente, o GLAB desenvolvido nada mais é que 
um novo sistema elaborado a partir de outro que já está em funcionamento a 2 
anos aproximadamente. A intenção da criação do novo GLAB é a organização e 
implantação de boa parte do conhecimento obtido em sala de aula e estágios para 
se obter um sistema muito mais seguro, robusto, interativo e principalmente, de 
fácil manutenção. Para por em prática este último objetivo foi feito o uso do 
conhecimento de análise de projeto de sistemas, abordando principalmente a 
modelagem, e engenharia de software, dando enfoque o estudo das metodologias 
de desenvolvimento.

O novo GLAB ainda não está disponível para uso pelo fato de estar faltando 
algumas definições de funções pelos clientes. É necessário ainda implementar 
algumas funcionalidades importantes, que nem o sistema antigo possui. Outro 
motivo é que seu desenvolvimento é bastante recente e a equipe é formada por 
um único membro, e assim a quantidade de trabalho manual individual necessária 
é muito maior.

Seu implementador considera-se satisfeito pelos resultados obtidos na 
elaboração do GLAB e feliz por este ser seu primeiro software totalmente 
implementado individualmente utilizando a linguagem C#.NET. Com a experiência 
adquirida neste projeto já se sente capaz de desenvolver outros novos sistemas. O 
mesmo agradece a oportunidade proporcionada pela UFSC para se tornar o 
profissional que é hoje e ter a capacidade de trabalhar em uma área a qual tem
imensa admiração.
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ANEXO A – SCRIPT SQL – BANCO DE DADOS

CREATE TABLE "public"."amostra_ensaio" (
  "id" SERIAL, 
  "codigo_ordem_servico" VARCHAR(255), 
  "procedencia" VARCHAR(255), 
  "ponto_coleta" VARCHAR(255), 
  "identificacao" VARCHAR(255), 
  "coletor" VARCHAR(255), 
  "ambiental" VARCHAR(255), 
  "observacao" VARCHAR(255), 
  "data_recebimento" DATE, 
  "data_coleta" DATE, 
  CONSTRAINT "amostra_ensaio_pkey" PRIMARY KEY("id")
) WITHOUT OIDS;

CREATE TABLE "public"."avaliacao" (
  "id" SERIAL, 
  "avaliador" VARCHAR(32), 
  "resumo" VARCHAR(255), 
  "data" DATE, 
  "numero_colaborador" INTEGER, 
  CONSTRAINT "avaliacao_pkey" PRIMARY KEY("id"), 
  CONSTRAINT "avaliacao_fk" FOREIGN KEY ("numero_colaborador")
    REFERENCES "public"."colaborador"("id")
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION
    NOT DEFERRABLE
) WITHOUT OIDS;

CREATE TABLE "public"."avaliacao_subcontratado" (
  "id" SERIAL, 
  "nota_1" INTEGER, 
  "nota_2" INTEGER, 
  "nota_3" INTEGER, 
  "nota_4" INTEGER, 
  "nota_5" INTEGER, 
  "nota_6" INTEGER, 
  "nota_7" INTEGER, 
  "nota_8" INTEGER, 
  "relato_1" VARCHAR(255), 
  "relato_2" VARCHAR(255), 
  "relato_3" VARCHAR(255), 
  "relato_4" VARCHAR(255), 
  "relato_5" VARCHAR(255), 
  "relato_6" VARCHAR(255), 
  "relato_7" VARCHAR(255), 
  "relato_8" VARCHAR(255), 
  "nota_final" INTEGER, 
  "problemas" VARCHAR(255), 
  "status" VARCHAR(3), 
  "numero_subcontratado" INTEGER, 
  CONSTRAINT "avaliacao_subcontratado_pkey" PRIMARY KEY("id"), 
  CONSTRAINT "avaliacao_subcontratado_fk" FOREIGN KEY ("numero_subcontratado")
    REFERENCES "public"."subcontratado"("id")
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION
    NOT DEFERRABLE
) WITHOUT OIDS;

CREATE TABLE "public"."bairro" (
  "id" SERIAL, 
  "nome" VARCHAR(32) NOT NULL, 
  "numero_cidade" INTEGER NOT NULL, 
  CONSTRAINT "bairro_pkey" PRIMARY KEY("id"), 
  CONSTRAINT "bairro_fk" FOREIGN KEY ("numero_cidade")
    REFERENCES "public"."cidade"("id")
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION
    NOT DEFERRABLE
) WITHOUT OIDS;
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CREATE TABLE "public"."cidade" (
  "id" INTEGER NOT NULL, 
  "nome" VARCHAR(32) NOT NULL, 
  "ddd" INTEGER, 
  "numero_estado" INTEGER NOT NULL, 
  CONSTRAINT "cidade_pkey" PRIMARY KEY("id"), 
  CONSTRAINT "cidade_fk" FOREIGN KEY ("numero_estado")
    REFERENCES "public"."estado"("id")
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION
    NOT DEFERRABLE
) WITHOUT OIDS;

CREATE TABLE "public"."cliente" (
  "id" INTEGER NOT NULL, 
  "proprietario" VARCHAR(255), 
  "inscricao_estadual" VARCHAR(16), 
  "pessoa_contato" VARCHAR(255), 
  CONSTRAINT "cliente_pkey" PRIMARY KEY("id"), 
  CONSTRAINT "cliente_fk" FOREIGN KEY ("id")
    REFERENCES "public"."entidade"("id")
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION
    NOT DEFERRABLE
) WITHOUT OIDS;

CREATE TABLE "public"."colaborador" (
  "id" INTEGER NOT NULL, 
  "formacao" VARCHAR(255), 
  "cursos" VARCHAR(255), 
  "experiencia" VARCHAR(255), 
  CONSTRAINT "colaborador_pkey" PRIMARY KEY("id"), 

CONSTRAINT "colaborador_fk" FOREIGN KEY ("id")
    REFERENCES "public"."entidade"("id")
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION
    NOT DEFERRABLE
) WITHOUT OIDS;

CREATE TABLE "public"."controle_registro" (
  "id" SERIAL, 
  "origem_coleta" VARCHAR(16), 
  "reposta_coleta" VARCHAR(16), 
  "identificacao" VARCHAR(128), 
  "ordenamento" VARCHAR(128), 
  "local" VARCHAR(128), 
  "departamento" VARCHAR(128), 
  "retencao" VARCHAR(128), 
  "disposicao" VARCHAR(128), 
  CONSTRAINT "controle_registro_pkey" PRIMARY KEY("id")
) WITHOUT OIDS;

CREATE TABLE "public"."data_utilizacao" (
  "id" SERIAL, 
  "numero_equipamento_data" INTEGER, 
  "utilizar" VARCHAR(16), 
  "data" DATE, 
  "numero_faixa_utilizacao" INTEGER, 
  CONSTRAINT "data_utilizacao_pkey" PRIMARY KEY("id"), 
  CONSTRAINT "data_utilizacao_fk" FOREIGN KEY ("numero_faixa_utilizacao")
    REFERENCES "public"."faixa_utilizacao"("id")
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION
    NOT DEFERRABLE
) WITHOUT OIDS;

CREATE TABLE "public"."nivel_acesso" (
  "id" SERIAL, 
  "nome" VARCHAR(255), 
  CONSTRAINT "nivel_acesso_pkey" PRIMARY KEY("id")
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) WITHOUT OIDS;

CREATE TABLE "public"."documentacao" (
  "id" SERIAL, 
  "documento_referencia" VARCHAR(128), 
  "titulo" VARCHAR(128), 
  "numero_equipamento" INTEGER, 
  CONSTRAINT "documentacao_pkey" PRIMARY KEY("id"), 
  CONSTRAINT "documentacao_fk" FOREIGN KEY ("numero_equipamento")
    REFERENCES "public"."equipamento"("id")
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION
    NOT DEFERRABLE
) WITHOUT OIDS;

CREATE TABLE "public"."endereco" (
  "id" SERIAL, 
  "nome_tipo" VARCHAR(16) NOT NULL, 
  "nome" VARCHAR(64) NOT NULL, 
  "numero" INTEGER, 
  "complemento" VARCHAR(16), 
  "cep" INTEGER, 
  "referencia" VARCHAR(128), 
  "numero_tipo_endereco" INTEGER NOT NULL, 
  "numero_bairro" INTEGER NOT NULL, 
  "numero_entidade" INTEGER, 
  CONSTRAINT "endereco_pkey" PRIMARY KEY("id"), 
  CONSTRAINT "endereco_fk" FOREIGN KEY ("numero_tipo_endereco")
    REFERENCES "public"."tipo_endereco"("id")
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION
    NOT DEFERRABLE, 
  CONSTRAINT "endereco_fk1" FOREIGN KEY ("numero_bairro")
    REFERENCES "public"."bairro"("id")
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION
    NOT DEFERRABLE, 
  CONSTRAINT "endereco_fk2" FOREIGN KEY ("numero_entidade")
    REFERENCES "public"."entidade"("id")
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION
    NOT DEFERRABLE
) WITHOUT OIDS;

CREATE TABLE "public"."entidade" (
  "id" SERIAL, 
  "nome" VARCHAR(255) NOT NULL, 
  "nome_fantasia" VARCHAR(255), 
  "cpf" VARCHAR(16), 
  "cnpj" VARCHAR(16), 
  "rg" VARCHAR(16), 
  "pagina_web" VARCHAR(255), 
  "email" VARCHAR(64), 
  "usuario" VARCHAR(32), 
  "senha" VARCHAR(32), 
  "numero_nivel_acesso" INTEGER NOT NULL, 
  CONSTRAINT "entidade_pkey" PRIMARY KEY("id"), 
  CONSTRAINT "entidade_fk1" FOREIGN KEY ("numero_nivel_acesso")
    REFERENCES "public"."nivel_acesso"("id")
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION
    NOT DEFERRABLE
) WITHOUT OIDS;

CREATE TABLE "public"."situacao" (
  "id" SERIAL, 
  "nome" VARCHAR(255) NOT NULL, 
  CONSTRAINT "situacao_pkey" PRIMARY KEY("id")
) WITHOUT OIDS;

CREATE TABLE "public"."status_pagamento" (
  "id" SERIAL, 
  "nome" VARCHAR(255) NOT NULL, 
  CONSTRAINT "status_pagamento_pkey" PRIMARY KEY("id")
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) WITHOUT OIDS;

CREATE TABLE "public"."equipamento" (
  "id" SERIAL, 
  "tipo" VARCHAR(32), 
  "descricao" VARCHAR(128), 
  "marca" VARCHAR(64), 
  "modelo" VARCHAR(64), 
  "numero_serie" INTEGER, 
  "numero_patrimonio" INTEGER, 
  "condicao_recebimento" VARCHAR(255), 
  "ri" VARCHAR(16), 
  "data_recebimento" DATE, 
  "data_operacao" DATE, 
  "numero_fabricante" INTEGER, 
  CONSTRAINT "equipamento_pkey" PRIMARY KEY("id"), 
  CONSTRAINT "equipamento_fk" FOREIGN KEY ("numero_fabricante")
    REFERENCES "public"."fabricante"("id")
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION
    NOT DEFERRABLE
) WITHOUT OIDS;

CREATE TABLE "public"."estado" (
  "id" INTEGER NOT NULL, 
  "nome" VARCHAR(32) NOT NULL, 
  "sigla" VARCHAR(4) NOT NULL, 
  "numero_pais" INTEGER NOT NULL, 
  CONSTRAINT "estado_nome_key" UNIQUE("nome"), 
  CONSTRAINT "estado_pkey" PRIMARY KEY("id"), 
  CONSTRAINT "estado_sigla_key" UNIQUE("sigla"), 
  CONSTRAINT "estado_fk" FOREIGN KEY ("numero_pais")
    REFERENCES "public"."pais"("id")
    ON DELETE NO ACTION
   ON UPDATE NO ACTION

    NOT DEFERRABLE
) WITHOUT OIDS;

CREATE TABLE "public"."fabricante" (
  "id" INTEGER NOT NULL, 
  CONSTRAINT "fabricante_pkey" PRIMARY KEY("id"), 
  CONSTRAINT "fabricante_fk" FOREIGN KEY ("id")
    REFERENCES "public"."entidade"("id")
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION
    NOT DEFERRABLE
) WITHOUT OIDS;

CREATE TABLE "public"."faixa_utilizacao" (
  "id" SERIAL, 
  "faixa" VARCHAR(64), 
  "resolucao" VARCHAR(64), 
  "numero_equipamento" INTEGER, 
  CONSTRAINT "faixa_utilizacao_pkey" PRIMARY KEY("id"), 
  CONSTRAINT "faixa_utilizacao_fk" FOREIGN KEY ("numero_equipamento")
    REFERENCES "public"."equipamento"("id")
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION
    NOT DEFERRABLE
) WITHOUT OIDS;

CREATE TABLE "public"."forma_pagamento" (
  "id" SERIAL, 
  "nome" VARCHAR(255) NOT NULL, 
  CONSTRAINT "forma_pagamento_pkey" PRIMARY KEY("id")
) WITHOUT OIDS;

CREATE TABLE "public"."tipo_equipamento" (
  "id" SERIAL, 
  "nome" VARCHAR(255) NOT NULL, 
  CONSTRAINT "tipo_equipamento_pkey" PRIMARY KEY("id")
) WITHOUT OIDS;
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CREATE TABLE "public"."historico_calibracao" (
  "id" SERIAL, 
  "data_ultima" DATE, 
  "data_proxima" DATE, 
  "nome_laboratorio_ultima" VARCHAR(255), 
  "nome_laboratorio_proxima" VARCHAR(255), 
  "certificado_ultima" VARCHAR(255), 
  "dias_periodicidade" INTEGER, 
  "numero_equipamento" INTEGER, 
  CONSTRAINT "historico_calibracao_pkey" PRIMARY KEY("id"), 
  CONSTRAINT "historico_calibracao_fk" FOREIGN KEY ("numero_equipamento")
    REFERENCES "public"."equipamento"("id")
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION
    NOT DEFERRABLE
) WITHOUT OIDS;

CREATE TABLE "public"."laboratorio" (
  "id" SERIAL, 
  "razao_social" VARCHAR(255), 
  "nome_fantasia" VARCHAR(255), 
  "sigla_instituicao" VARCHAR(255), 
  "cnpj" VARCHAR(255), 
  "inscricao_estadual" VARCHAR(255), 
  "pagina_web" VARCHAR(255), 
  "email" VARCHAR(255), 
  "nome" VARCHAR(255), 
  "sigla" VARCHAR(255), 
  "gerente_tecnico" VARCHAR(255), 
  "email_gerente_tecnico" VARCHAR(255), 
  "gerente_qualidade" VARCHAR(255), 
  "email_gerente_qualidade" VARCHAR(255)
) WITHOUT OIDS;

CREATE TABLE "public"."financeiro" (
  "id" SERIAL, 
  "valor_desconto" NUMERIC(16,2), 
  "valor_sem_desconto" NUMERIC(16,2), 
  "valor_final" NUMERIC(16,2), 
  "valor_recebido" NUMERIC(16,2), 
  "multa" NUMERIC(16,2), 
  "data_pagamento" DATE, 
  "boleto_enviado" INTEGER, 
  "numero_documento" INTEGER, 
  "nota_fiscal" VARCHAR(255), 
  "numero_orcamento" INTEGER, 
  "numero_cliente" INTEGER, 
  "numero_forma_pagamento" INTEGER, 
  "numero_status_pagamento" INTEGER, 
  CONSTRAINT "financeiro_pkey" PRIMARY KEY("id"), 
  CONSTRAINT "financeiro_fk" FOREIGN KEY ("numero_orcamento")
    REFERENCES "public"."orcamento"("id")
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION
    NOT DEFERRABLE, 
  CONSTRAINT "financeiro_fk1" FOREIGN KEY ("numero_cliente")
    REFERENCES "public"."cliente"("id")
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION
    NOT DEFERRABLE, 
  CONSTRAINT "financeiro_fk2" FOREIGN KEY ("numero_forma_pagamento")
    REFERENCES "public"."forma_pagamento"("id")
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION
    NOT DEFERRABLE, 
  CONSTRAINT "financeiro_fk3" FOREIGN KEY ("numero_status_pagamento")
    REFERENCES "public"."status_pagamento"("id")
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION
    NOT DEFERRABLE
) WITHOUT OIDS;
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CREATE TABLE "public"."historico_calibracao" (

  "id" SERIAL, 
  "data_ultima" DATE, 
  "data_proxima" DATE, 
  "nome_laboratorio_ultima" VARCHAR(255), 
  "nome_laboratorio_proxima" VARCHAR(255), 
  "certificado_ultima" VARCHAR(255), 
  "dias_periodicidade" INTEGER, 
  "numero_equipamento" INTEGER, 
  CONSTRAINT "historico_calibracao_pkey" PRIMARY KEY("id"), 
  CONSTRAINT "historico_calibracao_fk" FOREIGN KEY ("numero_equipamento")
    REFERENCES "public"."equipamento"("id")
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION
    NOT DEFERRABLE
) WITHOUT OIDS;

CREATE TABLE "public"."manutencao_corretiva" (
  "id" SERIAL, 
  "descricao" VARCHAR(255), 
  "nome_quem_realiza" VARCHAR(255), 
  "nome_responsavel" VARCHAR(255), 
  "observacao" VARCHAR(255), 
  "data_correcao" DATE, 
  "numero_equipamento" INTEGER, 
  CONSTRAINT "manutencao_corretiva_pkey" PRIMARY KEY("id"), 
  CONSTRAINT "manutencao_corretiva_fk" FOREIGN KEY ("numero_equipamento")
    REFERENCES "public"."equipamento"("id")
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION
    NOT DEFERRABLE
) WITHOUT OIDS;

CREATE TABLE "public"."manutencao_preventiva" (
  "id" SERIAL, 
  "codigo" VARCHAR(255) NOT NULL, 
  "descricao" VARCHAR(255) NOT NULL, 
  "referencia" VARCHAR(255) NOT NULL, 
  "numero_tipo_periodicidade" INTEGER, 
  "numero_equipamento" INTEGER, 
  CONSTRAINT "manutencao_preventiva_pkey" PRIMARY KEY("id"), 
  CONSTRAINT "manutencao_preventiva_fk" FOREIGN KEY ("numero_equipamento")
    REFERENCES "public"."equipamento"("id")
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION
    NOT DEFERRABLE
) WITHOUT OIDS;

CREATE TABLE "public"."tipo_endereco" (
  "id" SERIAL, 
  "nome" VARCHAR(16) NOT NULL, 
  CONSTRAINT "tipo_endereco_nome_key" UNIQUE("nome"),
  CONSTRAINT "tipo_endereco_pkey" PRIMARY KEY("id")
) WITHOUT OIDS;

CREATE TABLE "public"."tipo_telefone" (
  "id" SERIAL, 
  "nome" VARCHAR(16) NOT NULL, 
  CONSTRAINT "tipo_telefone_nome_key" UNIQUE("nome"), 
  CONSTRAINT "tipo_telefone_pkey" PRIMARY KEY("id")
) WITHOUT OIDS;

CREATE TABLE "public"."tipo_servico" (
  "id" SERIAL, 
  "nome" VARCHAR(255) NOT NULL, 
  CONSTRAINT "tipo_servicopkey" PRIMARY KEY("id")
) WITHOUT OIDS;
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CREATE TABLE "public"."nao_conformidade" (
  "id" SERIAL, 
  "codigo" VARCHAR(16), 
  "numero" INTEGER, 
  "data_relatorio" DATE, 
  "origem" VARCHAR(16), 
  "descricao" VARCHAR(255), 
  "descricao_produto" VARCHAR(255), 
  "departamento" VARCHAR(128), 
  "nome_emitente" VARCHAR(32), 
  "correcao_imediata" VARCHAR(255), 
  "responsavel_correcao" VARCHAR(32), 
  "prazo_correcao" DATE, 
  "execucao" VARCHAR(16), 
  "acao_corretiva" VARCHAR(4), 
  "avaliacao" VARCHAR(255), 
  "causas" VARCHAR(255), 
  "acao_eliminar" VARCHAR(255), 
  "resposta_acao" VARCHAR(32), 
  "prazo_elimina" DATE, 
  "execucao_verifica" VARCHAR(4), 
  "motivo_verifica" VARCHAR(255), 
  "prazo_novo" DATE, 
  "execucao_prazo_novo" VARCHAR(4), 
  "registro" VARCHAR(255), 
  "data_verificacao" DATE, 
  "eficaz" VARCHAR(4), 
  "registro_eficacia" VARCHAR(255), 
  "numero_tipo_nao_conformidade" INTEGER, 
  CONSTRAINT "nao_conformidade_pkey" PRIMARY KEY("id"), 
  CONSTRAINT "nao_conformidade_fk" FOREIGN KEY ("numero_tipo_nao_conformidade")
    REFERENCES "public"."tipo_nao_conformidade"("id")
    ON DELETE NO ACTION
   ON UPDATE NO ACTION

    NOT DEFERRABLE
) WITHOUT OIDS;

CREATE TABLE "public"."tipo_nao_conformidade" (
  "id" SERIAL, 
  "nome" VARCHAR(255) NOT NULL, 
  CONSTRAINT "tipo_nao_conformidade_pkey" PRIMARY KEY("id")
) WITHOUT OIDS;

CREATE TABLE "public"."tipo_pacote" (
  "id" SERIAL, 
  "nome" VARCHAR(255) NOT NULL, 
  CONSTRAINT "tipo_pacote_pkey" PRIMARY KEY("id")
) WITHOUT OIDS;

CREATE TABLE "public"."tipo_papel" (
  "id" SERIAL, 
  "nome" VARCHAR(255) NOT NULL, 
  CONSTRAINT "tipo_papel_pkey" PRIMARY KEY("id")
) WITHOUT OIDS;

CREATE TABLE "public"."tipo_periodicidade" (
  "id" SERIAL, 
  "nome" VARCHAR(255) NOT NULL, 
  CONSTRAINT "tipo_periodicidade_pkey" PRIMARY KEY("id")
) WITHOUT OIDS;
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CREATE TABLE "public"."orcamento" (
  "id" SERIAL, 
  "codigo" VARCHAR(16), 
  "descricao_produto" VARCHAR(255), 
  "desconto" INTEGER, 
  "dias_conclusao" INTEGER, 
  "valor_sem_desconto" NUMERIC(16,2), 
  "valor_final" NUMERIC(16,2), 
  "valor_subcontratado" NUMERIC(16,2), 
  "quantidade_amostras" INTEGER, 
  "quantidade_parcelas" INTEGER, 
  "data_cadastro" DATE, 
  "data_aprovacao" DATE, 
  "verificado" INTEGER, 
  "emails_enviados" INTEGER, 
  "codigo_aprovacao" VARCHAR(255), 
  "pago" BOOLEAN, 
  "comissao_paga" BOOLEAN, 
  "ativo" BOOLEAN, 
  "valor_coleta" NUMERIC(16,2), 
  "numero_cliente" INTEGER, 
  "numero_portaria_norma" INTEGER, 
  "numero_tipo_papel" INTEGER, 
  "numero_situacao" INTEGER, 
  "numero_pacote" INTEGER, 
  CONSTRAINT "orcamento_pkey" PRIMARY KEY("id"), 
  CONSTRAINT "orcamento_fk" FOREIGN KEY ("numero_cliente")
    REFERENCES "public"."cliente"("id")
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION
    NOT DEFERRABLE, 
  CONSTRAINT "orcamento_fk1" FOREIGN KEY ("numero_portaria_norma")
    REFERENCES "public"."portaria_norma"("id")
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION
    NOT DEFERRABLE, 
  CONSTRAINT "orcamento_fk2" FOREIGN KEY ("numero_tipo_papel")
    REFERENCES "public"."tipo_papel"("id")
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION
    NOT DEFERRABLE, 
  CONSTRAINT "orcamento_fk3" FOREIGN KEY ("numero_situacao")
    REFERENCES "public"."situacao"("id")
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION
    NOT DEFERRABLE, 
  CONSTRAINT "orcamento_fk4" FOREIGN KEY ("numero_pacote")
    REFERENCES "public"."pacote"("id")
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION
    NOT DEFERRABLE
) WITHOUT OIDS;

CREATE TABLE "public"."pacote" (
  "id" SERIAL, 
  "nome" VARCHAR(255), 
  "descricao" VARCHAR(255), 
  "valor" NUMERIC(16,2), 
  "numero_tipo_pacote" INTEGER, 
  CONSTRAINT "pacote_pkey" PRIMARY KEY("id"), 
  CONSTRAINT "pacote_fk" FOREIGN KEY ("numero_tipo_pacote")
    REFERENCES "public"."tipo_pacote"("id")
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION
    NOT DEFERRABLE
) WITHOUT OIDS;

CREATE TABLE "public"."portaria_norma" (
  "id" SERIAL, 
  "nome" VARCHAR(255), 
  "descricao" VARCHAR(255), 
  CONSTRAINT "portaria_norma_pkey" PRIMARY KEY("id")
) WITHOUT OIDS;
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CREATE TABLE "public"."orcamento_servico" (
  "id" SERIAL, 
  "numero_orcamento" INTEGER NOT NULL, 
  "numero_servico" INTEGER NOT NULL, 
  "numero_amostra" INTEGER, 
  "primeira_entrada" VARCHAR(255), 
  "nome_primeira_entrada" VARCHAR(255), 
  "segunda_entrada" VARCHAR(255), 
  "nome_segunda_entrada" VARCHAR(255), 
  "terceira_entrada" VARCHAR(255), 
  "nome_terceira_entrada" VARCHAR(255), 
  "quarta_entrada" VARCHAR(255), 
  "nome_quarta_entrada" VARCHAR(255), 
  "quinta_entrada" VARCHAR(255), 
  "nome_quinta_entrada" VARCHAR(255), 
  "primeira_saida" VARCHAR(255), 
  "nome_primeira_saida" VARCHAR(255), 
  "segunda_saida" VARCHAR(255), 
  "nome_segunda_saida" VARCHAR(255), 
  "terceira_saida" VARCHAR(255), 
  "nome_terceira_saida" VARCHAR(255), 
  "quarta_saida" VARCHAR(255), 
  "nome_quarta_saida" VARCHAR(255), 
  "quinta_saida" VARCHAR(255), 
  "nome_quinta_saida" VARCHAR(255), 
  "resultado" VARCHAR(255), 
  "nome_resultado" VARCHAR(255), 
  "data_realizacao" DATE, 
  "numero_situacao" INTEGER, 
  CONSTRAINT "orcamento_servicopkey" PRIMARY KEY("id"), 
  CONSTRAINT "orcamento_servicofk" FOREIGN KEY ("numero_situacao")
    REFERENCES "public"."situacao"("id")
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION
    NOT DEFERRABLE, 
  CONSTRAINT "orcamento_servicofk1" FOREIGN KEY ("numero_orcamento")
    REFERENCES "public"."orcamento"("id")
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION
    NOT DEFERRABLE, 
  CONSTRAINT "orcamento_servicofk2" FOREIGN KEY ("numero_servico")
    REFERENCES "public"."servico"("id")
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION
    NOT DEFERRABLE
) WITHOUT OIDS;

CREATE TABLE "public"."pacote_servico" (
  "id" SERIAL, 
  "numero_pacote" INTEGER NOT NULL, 
  "numero_servico" INTEGER NOT NULL, 
  CONSTRAINT "pacote_servicopkey" PRIMARY KEY("id"), 
  CONSTRAINT "pacote_servicofk" FOREIGN KEY ("numero_pacote")
    REFERENCES "public"."pacote"("id")
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION
    NOT DEFERRABLE, 
  CONSTRAINT "pacote_servicofk1" FOREIGN KEY ("numero_servico")
    REFERENCES "public"."servico"("id")
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION
    NOT DEFERRABLE
) WITHOUT OIDS;
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CREATE TABLE "public"."ordem_servico" (
  "id" SERIAL, 
  "codigo" VARCHAR(255), 
  "numero_amostra" INTEGER, 
  "data_execucao_servico" DATE, 
  "data_prevista_conclusao" DATE, 
  "data_conclusao" DATE, 
  "verificado" INTEGER, 
  "email_enviado" INTEGER, 
  "ativo" BOOLEAN NOT NULL, 
  "situacao_pagamento" VARCHAR(255), 
  "parecer" VARCHAR(255), 
  "numero_orcamento" INTEGER, 
  "numero_cliente" INTEGER, 
  "numero_amostra_ensaio" VARCHAR(255), 
  "numero_situacao" INTEGER, 
  CONSTRAINT "ordem_servicopkey" PRIMARY KEY("id"), 
  CONSTRAINT "ordem_servicofk" FOREIGN KEY ("numero_orcamento")
    REFERENCES "public"."orcamento"("id")
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION
    NOT DEFERRABLE, 
  CONSTRAINT "ordem_servicofk1" FOREIGN KEY ("numero_cliente")
    REFERENCES "public"."cliente"("id")
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION
    NOT DEFERRABLE, 
  CONSTRAINT "ordem_servicofk2" FOREIGN KEY ("numero_amostra_ensaio")
    REFERENCES "public"."amostra_ensaio"("id")
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION
    NOT DEFERRABLE, 
  CONSTRAINT "ordem_servicofk3" FOREIGN KEY ("numero_situacao")
    REFERENCES "public"."situacao"("id")
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION
    NOT DEFERRABLE
) WITHOUT OIDS;

CREATE TABLE "public"."portaria_norma_servico" (
  "id" SERIAL, 
  "numero_portaria_norma" INTEGER NOT NULL, 
  "numero_servico" INTEGER NOT NULL, 
  "parametro" VARCHAR(255), 
  "limite_minimo" VARCHAR(255), 
  CONSTRAINT "portaria_norma_servicopkey" PRIMARY KEY("id"), 
  CONSTRAINT "portaria_norma_servicofk" FOREIGN KEY ("numero_portaria_norma")
    REFERENCES "public"."portaria_norma"("id")
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION
    NOT DEFERRABLE, 
  CONSTRAINT "portaria_norma_servicofk1" FOREIGN KEY ("numero_servico")
    REFERENCES "public"."servico"("id")
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION
    NOT DEFERRABLE
) WITHOUT OIDS;

CREATE TABLE "public"."relacao_ensaio" (
  "id" SERIAL, 
  "relacao" VARCHAR(255), 
  "acreditado" BOOLEAN NOT NULL, 
  "norma_17025" BOOLEAN NOT NULL, 
  "nenhum" BOOLEAN NOT NULL, 
  "numero_subcontratado" INTEGER, 
  CONSTRAINT "relacao_ensaio_pkey" PRIMARY KEY("id"), 
  CONSTRAINT "relacao_ensaio_fk" FOREIGN KEY ("numero_subcontratado")
    REFERENCES "public"."subcontratado"("id")
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION
    NOT DEFERRABLE
) WITHOUT OIDS;
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CREATE TABLE "public"."servico" (
  "id" SERIAL, 
  "codigo" VARCHAR(255), 
  "nome" VARCHAR(255), 
  "nome_minusculo_puro" VARCHAR(255), 
  "procedimento" VARCHAR(255), 
  "descricao_procedimento" VARCHAR(255), 
  "metodo" VARCHAR(255), 
  "unidade" VARCHAR(16), 
  "subcontratado" BOOLEAN NOT NULL, 
  "valor" NUMERIC(16,2), 
  "numero_tipo_servico" INTEGER, 
  "arredondamento" INTEGER, 
  "limite_qualificacao" VARCHAR(255), 
  CONSTRAINT "servicopkey" PRIMARY KEY("id"), 
  CONSTRAINT "servicofk" FOREIGN KEY ("numero_tipo_servico")
    REFERENCES "public"."tipo_servico"("id")
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION
    NOT DEFERRABLE
) WITHOUT OIDS;

CREATE TABLE "public"."servico_executado" (
  "id" SERIAL, 
  "produto_equipamento" VARCHAR(255), 
  "data_coleta" DATE, 
  "data_recebimento" DATE, 
  "agente_coletor" VARCHAR(255), 
  "procedimento" VARCHAR(255), 
  "padrao_coleta" VARCHAR(255), 
  "resultado_servico" VARCHAR(255), 
  "numero_servico" INTEGER, 
  "numero_ordem_servico" INTEGER, 
  CONSTRAINT "servico_executado_pkey" PRIMARY KEY("id"), 
  CONSTRAINT "servico_executado_fk" FOREIGN KEY ("numero_servico")
    REFERENCES "public"."servico"("id")
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION
    NOT DEFERRABLE, 
  CONSTRAINT "servico_executado_fk1" FOREIGN KEY ("numero_ordem_servico")
    REFERENCES "public"."ordem_servico"("id")
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION
    NOT DEFERRABLE
) WITHOUT OIDS;

CREATE TABLE "public"."subcontratado" (
  "id" INTEGER NOT NULL, 
  "data_inclusao" DATE, 
  "empresa" VARCHAR(255), 
  "numero_servico" INTEGER NOT NULL, 
  CONSTRAINT "subcontratado_pkey" PRIMARY KEY("id"), 
  CONSTRAINT "subcontratado_fk" FOREIGN KEY ("id")
    REFERENCES "public"."subcontratado"("id")
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION
    NOT DEFERRABLE, 
  CONSTRAINT "subcontratado_fk1" FOREIGN KEY ("numero_servico")
    REFERENCES "public"."servico"("id")
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION
    NOT DEFERRABLE
) WITHOUT OIDS;



51

CREATE TABLE "public"."telefone" (
  "id" SERIAL, 
  "ddd" INTEGER NOT NULL, 
  "numero" INTEGER NOT NULL, 
  "numero_tipo_telefone" INTEGER NOT NULL, 
  "numero_entidade" INTEGER, 
  CONSTRAINT "telefone_pkey" PRIMARY KEY("id"), 
  CONSTRAINT "telefone_fk" FOREIGN KEY ("numero_tipo_telefone")
    REFERENCES "public"."tipo_telefone"("id")
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION
    NOT DEFERRABLE, 
  CONSTRAINT "telefone_fk1" FOREIGN KEY ("numero_entidade")
    REFERENCES "public"."entidade"("id")
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION
    NOT DEFERRABLE
) WITHOUT OIDS;
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ANEXO B – TELAS
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