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RESUMO

Com o passar dos anos, não apenas as técnicas construtivas têm evoluído, mas
também o conhecimento e a prática da manutenção das edificações tem se aprimorado. Particularmente, no Brasil, a criação da nova norma de desempenho e as novas legislações acerca do tema manutenção predial e autovistoria trazem grandes
benefícios para usuários das edificações, uma vez que se tem menores riscos de
qualquer surpresa desagradável, como acidentes ou panes em qualquer um dos sistemas que o compõe.
Neste trabalho serão apresentados conceitos básicos a respeito de manutenção,
inspeção e autovistoria prediais, demonstrando por meio de exemplos e da legislação vigente a necessidade da prática da autovistoria predial.
O objetivo principal do trabalho será propor um sistema que facilite a execução da
vistoria em edificações, permitindo ao engenheiro responsável a realização da vistoria predial por meio de um dispositivo portátil, como seu smartphone ou tablet, dispensando ou reduzindo, desta forma, o uso do papel na prática da engenharia.

Palavras-chaves: Autovistoria, Manutenção Predial, Sistema Informatizado.

ABSTRACT

Along the years, not only the construction techniques have evolved, but also the
knowledge and practice of building maintenance has improved. Particularly in Brazil,
the creation of new standard of performance and new laws about building maintenance and inspection brings great benefits to building users, since it has less risk of
any unpleasant surprises, such as accidents or breakdowns in any the systems that
composes ..
This work will present basic concepts regarding maintenance, inspection and building
laws about the theme, demonstrating by example and legislation the need of practice
of building inspection, according to the established laws.
The main goal of this work is to propose a system which facilitates the execution of
building inspection, allowing the engineer responsible for carrying out the land survey
via a portable device such as his smart phone or tablet, eliminating or reducing in this
way the use of paper in engineering practice.

Key words: Inspection, Building Maintenance, Web Application.
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1

INTRODUÇÃO
Sabe-se que, com a informatização e o desenvolvimento tecnológico de-

vidos à modernidade, os sistemas de computação se fazem diariamente mais presentes a serviço da sociedade em diferentes ofícios e com diferentes níveis de complexidade e de uso. O presente trabalho abordará as necessidades e facilidades
providas por sistemas de computação em áreas de atuação diversas aos cursos diretamente voltados à Informática e Computação, mais especificamente, as facilidades providas por sistemas de computação na área de Engenharia, apresentando um
sistema de suporte desenvolvido para uma das áreas de atuação da Engenharia Civil.
Grande parte dos cursos de engenharia tem em seus currículos de ensino
matérias voltadas para informática, processos e programação, o que permite que os
alunos compreendam melhor como a informática pode ajudar a suprir as muitas necessidades do mercado de engenharia. Nela, muitos dos serviços, em especial os
voltados para gestão de processos e execução de laudos e relatórios, são muitas
vezes realizados de maneira manual ou mecânica, por vezes de forma desorganizada e não estruturada.
Durante muitos anos, as inspeções e vistorias prediais foram realizadas
de maneira desorganizada e voluntária, tendo como padrão para a execução da vistoria a capacidade técnica e de organização do profissional executor da mesma e a
sua contratação dependia única e exclusivamente do desejo do condomínio de executá-la. No Brasil, a definição formal a respeito de inspeção predial surgiu apenas
em 1999 através da ABNT NBR 5674 que a descreve como sendo “Avaliação do
estado da edificação e de suas partes constituintes, realizada para orientar as atividades de manutenção.” [5, p.2] Ainda assim, a referida norma não dispõe a respeito
da frequência e da real necessidade da realização destas.
A obrigatoriedade da inspeção predial surgiu, no cenário brasileiro e, em
particular do estado do Rio de Janeiro, apenas no ano de 2013 através da Lei Estadual 6400/13, também conhecida como Lei de Autovistoria, e surgiu devido ao aumento da idades das edificações e a redução do espaço para novas construções,
em especial nas grandes cidades. Com um grande número de prédios antigos, devido à ausência de inspeções periódicas e adequadas dos diversos sistemas (hidráuli-
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co, elétrico, de gás, estrutural, etc), começa a surgir no país um cenário de acidentes
com edifícios, como desabamentos, quedas de marquises, infiltrações, explosões,
dentre outros que exigem uma inspeção regular e mais rigorosa nos edifícios, necessitando também um padrão para a execução da mesma [15].
O presente trabalho propõe a modelagem de um sistema de auxílio na
inspeção predial, pois esta, em grande parte das vezes, é realizada de maneira mecânica, levando-se diversas folhas de papel para preenchê-las no local, onde a organização depende diretamente do profissional que executa o serviço, podendo muitas vezes as anotações serem realizadas de forma confusa, onde apenas o próprio
profissional, ou algumas vezes nem ele, compreende as anotações realizadas. O
sistema propõe um modelo para execução dos laudos de inspeção predial, criando
um padrão para a execução de inspeção e vistoria de maneira automatizada e organizada, facilitando o desenvolvimento da mesma e posterior conclusão em escritório,
padronizando modelos bem estruturados para o desenvolvimento de uma inspeção
e vistoria predial eficaz e eficiente.
O presente trabalho está dividido nos seguintes Capítulos:
•

O Capítulo 2 apresenta conceitos de manutenção, vistoria e inspeção prediais, apresentando uma fundamentação teórica a respeito
do tema que será alvo do sistema posteriormente apresentado;

•

O capítulo 3 apresenta sistemas já existentes que atuam de maneira similar, apresentando diferenciais a respeito destes;

•

O capítulo 4 apresenta o conteúdo teórico necessário na área de
sistemas de computação para o desenvolvimento do software
apresentado;

•

O capítulo 5 apresenta o modelo proposto, objeto deste trabalho,
englobando as principais etapas no desenvolvimento de um produto de software, tais como a análise de requisitos, casos de uso e
implementação;

•

Por fim, no Capítulo final são apresentadas as conclusões obtidas
com o estudo e desenvolvimento e será comentado a respeito de
trabalhos futuros relacionados ao tema.
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2

MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO PREDIAIS
O ciclo de vida de uma edificação ocorre em duas etapas, a saber, a de

produção e a de uso. A primeira fase envolve o planejamento, projeto e execução e
a última engloba as etapas de uso e manutenção da edificação [52].
Estas duas fases possuem uma relação de interdependência, de forma
que as decisões assumidas na primeira etapa exercerão grande influência no uso da
edificação, no que concerne ao seu desempenho e a alcançar as expectativas de
seus usuários e proprietários.
Tais necessidades dos usuários são resumidas pela norma ISO 6241, em
segurança da estrutura, segurança ao fogo, segurança em uso, estanqueidade, conforto higrotérmico, pureza do ar, conforto acústico, conforto visual, conforto tátil, conforto antropodinâmico, higiene, adaptação ao uso, durabilidade e economia [27].
Esta relação de interdependência é muitas vezes negligenciada nas etapas de projeto de edifícios em busca de uma maior economia nestas etapas iniciais
de projeto e construção, porém muitas vezes trazendo maiores custos à manutenção
das edificações durante o uso destas [52].
A manutenção das edificações não apenas deve ser planejada desde as
etapas de projeto, mas, de acordo com a NBR 5674/1999, devem ser realizados mecanismos de avaliação periódica para verificar a necessidade de intervenções.
A negligência na manutenção ou a ausência da mesma, seja pela baixa
especificação desta nas fases de projeto, seja decorrente de displicência dos moradores, aumenta o risco de acidentes, dentre os quais os mais danosos e prejudiciais
à vida são os colapsos totais da estrutura, que afetam todos os usuários ou desprendimento de partes da edificação, principalmente e frequentemente elementos de
fachadas, que, por conta de sua localização acima de passeios públicos, representam sério perigo aos passantes [39].
As edificações geralmente têm vida útil maior que outros demais bens e
produtos, então muitas vezes as pessoas não dão a devida importância ao seu cuidado, em particular nos primeiros anos após a entrega. Outro fator de influência na
ausência da prática da manutenção nas edificações, especialmente no Brasil, reside
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no fato de as pessoas encararem a manutenção predial, especialmente a de residências, como um consumo, um gasto, e não um investimento [65].
Este cenário de ausência da devida atenção à manutenção das edificações tem um custo, como descrito pela NBR 5674:
“A omissão em relação à necessária atenção para a manutenção das edificações pode
ser constatada nos frequentes casos de edificações retiradas de serviço muito antes de
cumprida a sua vida útil projetada (pontes, viadutos, escolas), causando muitos transtornos aos seus usuários e um sobre custo em intensivos serviços de recuperação ou construção de novas edificações. Seguramente, pior é a obrigatória tolerância, por falta de alternativas, ao uso de edificações cujo desempenho atingiu níveis inferiores ao mínimo
recomendável para um uso saudável, higiênico ou seguro. Tudo isto possui um custo social que não é contabilizado, mas se reflete na qualidade de vida das pessoas.” [5, p.2]

É necessário, portanto, uma mudança cultural em relação aos hábitos de
manutenção das edificações, e tal processo de transformação ocorre normalmente
de maneira demorada e gradual, sendo este tempo de alteração incompatível com a
necessidade de muitos edifícios já afetados atualmente, sendo necessário acelerálo. [64]
As estratégias de manutenção preventiva podem receber forte incentivo
através da adoção de leis que tornem obrigatória a execução de inspeções periódicas nas edificações ou aos elementos mais expostos a riscos de colapso ou mal
funcionamento, aumentando assim a segurança das edificações através da manutenção requerida por tais inspeções. [56]
Acontecimentos como, explosões, quedas e incêndios, envolvendo edificações regularizadas e formais em grandes centros urbanos, com graves consequências, reforçam a importância de se discutir a relevância do planejamento e estratégias de manutenção, bem como a aplicação de leis que obrigam a vistoria periódica das edificações.
De acordo com Parahyba e Oliveira, foram catalogados 87 casos de desabamentos totais ou parciais em edificações com diversificados tipos de uso em
pesquisa realizada em jornais de grande circulação entre os meses de Novembro de
1990 e Abril de 2003. Segundo as pesquisas, um dos maiores fatores contribuintes
para tais acidentes está ligado à falta de informações e orientações relacionadas à
utilização e manutenção dos imóveis em questão. [44]
Leis que objetivem o controle e imposição de exigências relativas à inspeção predial de edificações e seus componentes construtivos já existem em diversas
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cidades e, em grande parte dos casos, estas foram elaboradas como um meio de
solucionar problemas já ocorridos nestes municípios [21]. Tais leis estabelecem, na
forma de imposição, a necessidade do exercício da manutenção nas edificações.
Como exemplo, pode-se citar a cidade de Porto Alegre que, em Dezembro de 1988, dois meses após a queda de uma marquise das lojas Arapuã, localizada no centro da cidade, foi sancionada a Lei Ordinária nº 6.323, estabelecendo critérios relativos à conservação e manutenção de elementos das fachadas dos prédios.
Além da cidade de Porto Alegre, diversas leis relacionadas à inspeção e manutenção predial foram instituídas em outros municípios, também devido à acidentes ocorridos em edificações locais, como Salvador em 2001, Santos em 2002 e Brasília em
2005.
No ano de 2013 foi sancionada no estado do Rio de Janeiro a Lei Estadual nº 6.400, que institui obrigatoriamente a realização do Laudo Técnico de Vistoria
Predial, a ser realizado a cada 5 anos em edifícios a partir de 25 anos de idade e de
10 em 10 anos para edificações mais recentes. A vistoria deve ser realizada pelos
condomínios ou por proprietários de prédios residenciais, comerciais e pelo poder
público nos prédios públicos.

2.1

DEFINIÇÃO

Nesta Seção serão definidos dois importantes conceitos que muito influenciam e afetam o contexto da autovistoria predial, a saber, a manutenção e a inspeção prediais.

2.1.1 MANUTENÇÃO PREDIAL

Atualmente, é possível encontrar diversas definições de manutenção diferentes estabelecidas por diferentes autores. Segundo Pinto (1999), manutenção é
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um arranjo de ações de gestão, técnicas e econômicas, utilizadas em bens ou equipamentos de forma a implementar melhorias em seu ciclo de vida. De acordo com
Monks (1987), é uma atividade realizada com o objetivo de manter o equipamento
ou outros bens em boas condições para apoiar e atender às metas organizacionais.
Para Cabral (2006), um grupo de ações desenvolvidas objetivando garantir o bom
funcionamento dos equipamentos e instalações, devendo certificar que estas serão
realizadas no momento necessário e de maneira eficaz, a fim de garantir que não
ocorram avarias ou perdas de rendimento. Caso ocorram, devem ser repostas em
boas condições de operacionalidade com a maior brevidade, a um custo global otimizado. O dicionário Aurélio define manutenção como sendo: “as medidas necessárias para a conservação ou permanência, de alguma coisa ou situação” e ainda “os
cuidados técnicos indispensáveis ao funcionamento regular e permanente de motores e máquinas” [19]. A ABNT NBR 5462:1994 interpreta o ato como sendo a combinação de ações técnicas e administrativas, inclusive as de coordenação que buscam
manter ou recolocar um dado equipamento, instalação ou sistema, na sua principal
função requerido, outrora projetado [4].
Da mesma forma, na literatura recente são encontradas variadas definições de manutenção aplicada diretamente à edificações, ação conhecida como manutenção predial. De acordo com o Committee on Bulding Maintenance, CBM, “manutenção predial são todas as atividades conduzidas para manter, restabelecer ou
melhorar cada instalação, isto é, cada componente de um edifício, seus serviços e
tudo aquilo que circunda de acordo com padrões aceitáveis de uso, de modo a preservar a utilidade e o valor da instalação”. A NBR 5674:1999 define manutenção
predial como “o conjunto de atividades a serem realizadas para conservar ou recuperar a capacidade funcional da edificação e de suas partes constituintes de atender
as necessidades e segurança de seus usuários”[1.p.2]. Já a NBR 5462:1994 interpreta a manutenção como a “Combinação de todas as ações técnicas e administrativas, incluindo as de supervisão, destinadas a manter ou recolocar um item em um
estado no qual possa desempenhar uma função requerida.”[4, p.6]. Gomide et al.
define, resumidamente, a manutenção predial como “o conjunto de atividades e recursos que garanta o melhor desempenho da edificação para atender às necessidades dos usuários, com confiabilidade e disponibilidade, ao menor custo possível”
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No Brasil, ainda são poucos os estudos realizados sobre manutenção
predial, levando a uma baixa divulgação e interesse no tema, tanto no meio acadêmico quanto fora dele. Este fato tem particular influência fora do meio acadêmico,
onde poucos são os proprietários ou síndicos que realizam a manutenção preventiva
adequadamente, prestando a devida atenção às necessidades de reparos e conservação das suas edificações. [64]
De acordo com o IBAPE-SP, a maior parte dos acidentes prediais que
ocorrem no Brasil decorrem da ausência da manutenção preventiva. Segundo o instituto, a prática da manutenção preventiva é quase inexistente no Brasil e certamente surgiria como solução para os diversos acidentes como desabamentos, quedas de
marquises, infiltrações e explosões que tem ocorrido em edificações no país [26].
Para Gomide et al., a prática da manutenção predial brasileira consiste em reparar o
que está quebrado, sem a disponibilização dos recursos necessários para o estabelecimento de um plano de ações próprio à manutenção de cada empreendimento e
para o tratamento particular dos diversos sistemas de cada estabelecimento, levando em consideração a sua vida útil, tipos e frequências de uso, horas de funcionamento das máquinas, operacionalidade e perdas de desempenho [22].
Existem diversos tipos de manutenção, e o método de ação adotado ou
mesmo a combinação dos tipos de manutenção a serem utilizadas dependem de
uma análise do objetivo desejado e da necessidade real no momento, bem como da
relação custo-benefício para cada um dos tipos a serem utilizados.
Dos muitos tipos de manutenção existentes, os modelos aos quais este
trabalho irá desenvolver-se são:
•

Manutenção Preventiva: Segundo o dicionário do Centro de Informação Metal Mecânica, é a manutenção realizada objetivando a
redução da probabilidade do surgimento de falhas em uma máquina, equipamento, sistema ou até mesmo um serviço prestado [11].
Esta modalidade de intervenção ocorre de forma prevista, preparada e programada, buscando evitar o aparecimento de uma falha,
atuando antes de uma data prevista para o surgimento desta, ou
seja, é o conjunto de serviços de inspeções sistemáticas, ajustes,
conservação e eliminação de defeitos, visando evitar o surgimento
das falhas. Esta modalidade de manutenção é realizada de acordo
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com um cronograma ou baseada nos índices de funcionamento do
sistema ou equipamento. O período para revisão do sistema é planejado tendo como base um histórico de ocorrências ou as recomendações do fabricante ou construtor. Enquadram-se nessa categoria as revisões sistemáticas e os planos de inspeção. De acordo com a cartilha de Autovistoria Predial do CAURJ, "A manutenção preventiva é mais útil, mais eficiente e mais barata que qualquer obra que você fizer para corrigir um acidente por manutenção
negligente" [14. p.17].
•

Manutenção Corretiva: De acordo com Camara, esta é a modalidade de manutenção mais primária e intuitiva existente [9]. Resumese no processo de reparo de danos após o surgimento de falhas ou
colapso do componente [1]. Neste caso, os equipamentos ou componentes do sistema são reparados ou repostos em caráter emergencial, sem planejamento prévio. Para estas situações, a urgência
na realização de reparos ocorre muitas vezes em momentos inoportunos, por se tratarem de épocas de baixa produção, cronograma apertado ou até mesmo crise. Tais urgências muitas vezes geram altos índices de acidentes, além do desgaste físico e mental
dos trabalhadores envolvidos, pelo fato de muitas vezes forçarem o
trabalho em horas extras por parte dos trabalhadores encarregados
pela manutenção, exigindo-os física e mentalmente para terminarem o serviço o mais breve possível para restaurar o funcionamento do sistema.

•

Manutenção Preditiva: De acordo com Albuquerque, consiste na
frequente verificação do sistema e seus componentes por meio de
dados coletados via monitoramento ou inspeção destes. Através do
monitoramento do estado do sistema ou de seus componentes,
avalia-se a real condição de seus componentes, visando evitar reparos desnecessários e apressar os necessários, prevenindo da
necessidade de tomar medidas corretivas imediatas [57]. Esta modalidade de manutenção, portanto, prevê o tempo de vida útil dos
componentes do sistema e as condições necessárias para que este
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tempo seja aproveitado. Desta forma, é possível antecipar a necessidade de serviços de manutenção dos componentes do sistema, reduzindo a probabilidade de intervenções desnecessárias,
aumentando o tempo de disponibilidade de tais componentes, reduzindo as paradas de emergência e aumentando sua vida útil. Para cada tipo de equipamento é necessário planejar a frequência, o
responsável e a forma de registro.
Em países do primeiro mundo, ao contrário do Brasil, os cuidados para
manter as edificações em boas condições de uso é um procedimento de rotina e faz
parte da cultura local. Sendo assim, nestes locais, os serviços de Inspeção Predial
para elaboração de um plano de manutenção são realizados naturalmente, demonstrando uma prática consolidada de manutenção nestes locais [2].
Analisando comparativamente a prática de manutenção do Brasil com a
de países mais desenvolvidos, conclui-se que a prática da manutenção no país é
realizada com maior frequência pelo procedimento clássico conhecido como manutenção corretiva de esperar a falha do sistema para tomar alguma atitude de reparo,
levando a maiores custos com mão de obra e elevando os prejuízos do sistema. A
Figura 1 apresenta a comparação, dos diversos tipos de manutenções prediais existentes, a confrontação foi feita entre o Brasil e os países de primeiro mundo [65].

Figura 1 - Uso dos diversos tipos de manutenção: Brasil x Primeiro Mundo

Fonte: Revista Construção Mercado 1

1

Disponível em: http://construcaomercado.pini.com.br/negocios-incorporacao-

construcao/107/entendendo-o-mercado-de-manutencao-predial-283774-1.aspx
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2.1.2 INSPEÇÃO PREDIAL

A Inspeção Predial foi definida por Gomide como sendo uma vistoria técnica da edificação para verificação das suas condições técnicas e para, havendo
necessidade, determinar as medidas preventivas e corretivas necessárias para conservação e para manter o funcionamento em nível de desempenho aceitável [22]. A
partir desta definição, este conceito evoluiu pela importância dada ao aspecto da
avaliação técnica, da funcionalidade e da manutenção da edificação, buscando a
Qualidade Predial Total, de acordo com as condições de conformidade propostas
por Juran [30]. Assim, o conceito de Inspeção Predial atual mais abrangente e em
conexão ao objetivo de qualidade predial total foi definido por Gomide et al. como
sendo a avaliação das condições técnicas, de uso e de manutenção da edificação
visando orientar a manutenção e obter a Qualidade Predial Total [22].
No contexto atual de Inspeção Predial, é possível descrevê-la em, outras
palavras, como sendo uma avaliação dos estados de conformidade da edificação
por meio da realização de uma vistoria. Nestas, são verificados aspectos de desempenho, exposição ambiental, utilização e operação, devendo estes sempre atenderem às expectativas dos usuários. Os itens identificados que estejam em desacordo
com os padrões mínimos de desempenho, também chamados de nãoconformidades, são registrados de maneira específica. [37].
No contexto de manutenção e inspeção, por diversas vezes medidas foram tomadas como resposta à acidentes decorrentes pela falta de inspeção e manutenção, de forma a prevenir acidentes semelhantes. No Rio de Janeiro, dentre os
desabamentos, explosões e outros acidentes ocorridos em decorrência da ausência
de manutenção e inspeção adequadas que tenham exigido alguma resposta do governo, cita-se o caso ocorrido no desabamento do Edifício Liberdade, localizado no
centro da cidade do Rio de Janeiro em Janeiro de 2012, em decorrência da ausência
de manutenção e das modificações estruturais ocorridas em sua estrutura que não
foram aprovadas e também não foram devidamente inspecionadas, conforme apresentado pelo parecer técnico realizado apresentado pelo IBAPE-SC [64].
No mês de Março de 2013, como resposta a este e outros acidentes ocorridos no estado e em busca de uma solução ao problema, foi promulgada no Rio de
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Janeiro a Lei estadual nº 6400 determinando a necessidade de realização periódica
de autovistoria nas edificações, a ser executada por profissionais capacitados e solicitada por condomínios ou pelos proprietários dos prédios residenciais, comerciais e
pelo poder público, nos prédios públicos. Nestas edificações, devem ser verificadas
a estrutura, as fachadas, as empenas, marquises, telhados e obras de contenção de
encostas, bem como instalações prediais do sistema. Como resultado desta vistoria,
deve ser emitido uma documentação referente ao local vistoriado conhecida como
Laudo Técnico de Vistoria Predial (LTVP) [57].
De acordo com Neves, para a realização da Inspeção Predial é importante que o profissional executor do serviço conheça o edifício a ser inspecionado, antes mesmo de apresentar a proposta de honorários, para que se possa determinar o
valor a ser cobrado pela prestação do serviço baseado na complexidade dos elementos construtivos, no estado de conservação destes e das demais dificuldades
que possam vir a ser encontradas no decorrer da inspeção predial. Na elaboração
do contrato de prestação de serviços, o profissional deverá descrever qual o nível de
rigor será adotado no serviço de vistoria [24].
O nível da exigência dos serviços de vistoria, definidos como nível de rigor
aplicado na inspeção, consiste na classificação da Inspeção Predial quanto à complexidade da vistoria e à elaboração do seu relatório final. Esta complexidade está
relacionada com o número de profissionais de múltiplas disciplinas que estarão envolvidos na execução do serviço, do estado de conservação da edificação e das necessidades do cliente. Os três níveis de rigor são definidos no item 7.2 da norma de
Inspeção Predial do IBAPE/SP[26], da seguinte forma:
•

NÍVEL 1: Vistoria para a detecção de problemas aparentes. É realizada por
profissional habilitado com orientação técnica pertinente. Neste nível se enquadram os imóveis que possuem sistemas e componentes construtivos
simples, como casas térreas, sobrados e edifícios sem elevador.

•

NÍVEL 2: Vistoria para a identificação das anomalias aparentes identificadas
que necessitem do auxílio de equipamentos. Deve ser elaborada por equipe
multidisciplinar de profissionais capacitados para a inspeção técnica dos diversos sistemas. Este nível de inspeção é aplicado aos imóveis cuja natureza dos sistemas e componentes construtivos é complexa, como: edifícios de
múltiplos andares, galpões industriais, etc.
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•

NÍVEL 3: Inspeção Predial para a detecção de anomalias aparentes e até
mesmo das ocultas identificáveis por meio de equipamentos, pela realização
de testes e ensaios locais ou em laboratoriais específicos. A vistoria é elaborada por equipe multidisciplinar, contendo indicação de orientações técnicas
pertinentes.
De acordo com a metodologia instituída pela norma de inspeção, tendo

sido determinado o nível de risco da edificação, deve-se verificar da documentação
administrativa e técnica da edificação. A seguir, é necessária a realização de entrevistas com os moradores e usuários do local para identificação de possíveis regiões
críticas para verificação e de possíveis anomalias. Após o processamento destas
informações, tendo em mãos as áreas críticas para verificação identificadas por meio
das entrevistas, elabora-se o checklist das áreas a serem verificadas. Este checklist
possui o mínimo de áreas a serem verificadas. Caso sejam detectadas quaisquer
outras anomalias além do elaborado no checklist inicial, devem estas também ser
apontadas.
Após concluída a verificação, é efetuada a compilação das informações,
classificando as anomalias e falhas do sistema quanto ao tipo e grau de risco, estabelecendo ordem de prioridades para execução dos reparos e estabelecendo demais orientações técnicas e responsabilidades.
Para o presente trabalho, serão abordados os níveis de rigor 1 e 2, sendo
no nível 2 considerando apenas as disciplinas relacionadas a engenharia civil.
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3

SISTEMAS DE INSPEÇÃO PREDIAL EXISTENTES
Uma vez que não foram encontrados programas específicos de auxílio ao

exercício da autovistoria predial, na corrente Seção serão apresentados alguns softwares existentes encontrados atuantes no mercado que estão relacionados ao processo inspeção e manutenção prediais que possam ser comparados com o sistema
proposto nesta composição.
Os programas encontrados e que serão comentados no presente trabalho
para realização de inspeção predial e que servem como suporte para o processo de
manutenção predial serão o aplicativo SnagR, o sistema Device Magic e o sistema
InspectThis.

3.1

SNAGR

O sistema é fornecido pela empresa inglesa Astrein, com escritório no
Brasil localizado na cidade de São Paulo, SP. De acordo com o site da empresa, o
sistema é voltado para o processo de inspeção ao longo do processo construtivo, e
não na inspeção em busca de inconsistências e falhas da construção finalizada, como os decorrentes da falta de manutenção.[59]
O processo de inspeção com o snagR funciona a partir de Smartphones
nas plataformas iOS ou Android, na forma de aplicativos. Para tal, é necessário possuir as plantas do local a ser inspecionado em formato digital, anexando-as ao sistema. A cada anomalia encontrada durante a inspeção, adiciona-se no sistema uma
nova inconsistência, localizando estas na planta digital. Para cada falha adicionada,
deve-se preencher os dados referentes esta, sendo possível também adicionar fotografias como referência..[59]
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Figura 2 - Visualização do projeto no aplicativo snagR²

No momento da adição da falha encontrada, são solicitadas as informações sobre o defeito, como categoria do defeito, descrição, contratante do item defeituoso, considerando que se trata do processo construtivo, localização do defeito e
prioridade de reparo. Ainda no ato de adição da falha, ao adicionar uma fotografia, é
disponibilizada uma ferramenta de desenho para que seja possível apontar na fotografia o local desta.[59]

Figura 3 - Adição de falhas no aplicativo SnagR

A qualquer momento, é possível realizar a sincronização dos dados inspecionados no aplicativo com o servidor. O sistema ainda fornece plataforma Web
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com um painel de controle, para administração e exibição dos defeitos encontrados,
geração de relatórios de falhas, probabilidade de novas falhas de acordo com as
estatísticas de falhas ocorridas, além do gerenciamento das inspeções, alimentação
das plantas do projeto e dos formulários a serem preenchidos [59].

Figura 4 - Painel de controle snagR

Uma vez que o processo de inspeção com auxílio da aplicação é realizado designando as inconsistências encontradas nas próprias plantas do projeto,
mesmo que o sistema não tenha sido desenvolvido com a finalidade de inspeção
pós-finalização da construção, o mesmo pode desempenhar este papel de auxílio à
inspeção e ao processo de autovistoria predial, contanto que se tenham disponíveis
os documentos de projeto da edificação em formato digital, dentre os quais as plantas de projeto são fundamentais.
Este fato porém, torna muito difícil a utilização do sistema no processo de
autovistoria predial, uma vez que nem sempre estas últimas são obtidas, especialmente em meio digital. Muitas vezes são perdidas e, na grande parte das vezes, estas se encontram impressas, e não em formatos digitais que possibilitem seu uso no
aplicativo.
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3.2

DEVICE MAGIC

Diferentemente do aplicativo fornecido pela empresa Astrein, o Device
Magic é um sistema para criação e uso de formulários personalizados. A empresa
fornece um aplicativo para preenchimento e controle básico dos formulários, bem
como uma plataforma online onde é possível realizar a administração dos formulários criados, bem como realizar o controle e gerenciamento de todos os formulários
preenchidos e enviados.
Devido ao seu alto nível de personalização dos formulários, o Device Magic pode ser usado também para a inspeção e vistoria predial, na etapa de coleta de
dados , sendo inclusive um dos sistemas mais recomendados para procedimentos
de inspeção pelo site Capterra [7].
Para a criação do formulário a ser utilizado na inspeção, a empresa dispõe em sua plataforma web de um local específico para criação e personalização de
formulários, contando com diversos tipos variados de dados permitidos no formulário, podendo ser formatos textuais e numéricos, como caixas de texto, números, datas, dentre outros. É possível também adicionar imagens, códigos de barras, documentos, dentre outros formatos personalizados[42].

Figura 5 - Criação de Formulário com Device Magic
2
Fonte: Site da Aplicação DeviceMagic

2

Disponível em: <https://www.devicemagic.com/>. Acesso em 21/04/2016
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Após a criação do formulário a ser utilizado, este é salvo e torna-se disponível para utilização por meio do smartphone onde o aplicativo está instalado. O
preenchimento do formulário pode ser feito em modo offline, realizando a sincronização dos dados posteriormente. No caso da autovistoria, deve ser criado um formulário para cadastro de inconsistências, sendo cada anomalia preenchida em um diferente formulário. Para o preenchimento destas, o aplicativo dispõe ainda de recursos
de inserção de dados fornecido pelo Google, como a inserção de texto por reconhecimento de voz.

Figura 6- Visualização de formulários e adição de anomalias com Device Magic no smartphone
3
Fonte: Site da Aplicação DeviceMagic

Tendo preenchido os formulários, o que no caso da autovistoria seria o
cadastro das anomalias encontradas, pode-se a qualquer momento sincronizar os
dados preenchidos com o servidor, passando estes a estarem disponíveis na plataforma Web, sendo possível estabelecer um controle mais completo das informações,
bem como obter estatísticas de envios, dentre outras opções possíveis. [42]

3

Disponível em: <https://www.devicemagic.com/>. Acesso em 21/04/2016

31

Figura 7 - Gerenciamento dos formulários enviados
4
Fonte: Site da Aplicação DeviceMagic

3.3

INSPECT THIS

Este sistema, fornecido pela empresa Avandel em parceria com a empresa Salesforce, possui uma linha de softwares chamada “Inspect This”, na qual, dentre os softwares oferecidos, está o sistema de inspeção. Da mesma forma como os
aplicativos anteriores, o sistema possui um sistema Web para gerenciamento das
inspeções e um aplicativo mobile com suporte direto à realização das inspeções cujos modelos estão previamente cadastrados na plataforma web. [41]
A plataforma Web é repleta de funcionalidades, permitindo ao usuário a
criação de novos formulários de inspeção, instalação de novos módulos, cadastro de
usuários permitidos a utilizarem o sistema, administração de calendário de inspeções, controle financeiro, baseado nos custos de manutenção e das ordens de serviço solicitadas, exibição de relatórios, dentre outras. [41]

4

Disponível em: <https://www.devicemagic.com/>. Acesso em 21/04/2016
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Figura 8 – Página inicial de gestão com InspectThis
5
Fonte: Site da Aplicação InspectThis

Figura 9 - Criação de Novos formulários de inspeção
7
Fonte: Site da Aplicação InspectThis

5

Disponível em: < https://inspectthis.net/inspection-software/>. Acesso em 21/04/2016.
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A plataforma mobile fornece as informações necessárias ao usuário de
campo, que realizará as inspeções. Nela, é possível realizar a sincronização dos
modelos de inspeção criados, permitindo ao usuário realizar diferentes tipos de inspeções. Também é disponibilizada, tanto na web quanto no smartphone, um calendário para agendamento de visitas e inspeções programadas, solicitação e atendimento de ordens de serviço. [41]

Figura 10 - Visualização do aplicativo InspectThis em Smartphone

6

O sistema ainda conta com módulos diversificados, para facilitar seu uso
em diferentes áreas de atuação, permitindo o sistema facilmente se adaptar a indústria, construção civil, hospitais, Call Centers, Petróleo & Gás, dentre outras.

3.4

CONCLUSÕES E DIFERENCIAIS

Além dos softwares apresentados acima, foram encontrados ainda outros
sistemas que possuem objetivos ou funcionalidades principais parecidos, embora
diferentes em quantidade de módulos ou serviços disponibilizados ao usuário. [7]
6

Disponível em: < https://inspectthis.net/inspection-software/>. Acesso em 21/04/2016.
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Os softwares encontrados, entretanto, não são brasileiros e muitas vezes
são apresentados em inglês, como é o caso do snagR e do Device Magic. O sistema
InspectThis possui apresentação em português, porém a tradução deste não é completa, possuindo ele ainda diversas partes apenas em inglês, como ilustrado nas
imagens da aplicação.
Outro diferencial está no custo apresentado para uso destes sistemas. O
sistema Device Magic custa na sua versão básica U$$ 15 mensais [49], enquanto a
solução de inspeção Inspect This custa U$$ 69 mensais [48]. Não foi encontrado o
custo da aplicação snagR.
Além do custo elevado devido à diferença cambial e aos produtos ofertados serem de diferentes nacionalidades, os softwares apresentados em geral apresentam funcionalidades que vão muito além das necessidades específicas para uso
de profissionais liberais no exercício da autovistoria predial. O sistema justifica-se
também por oferecer uma solução simples para a realização da autovistoria predial,
bem como suporte e orientação tanto no procedimento de inspeção quanto na tomada de decisões sobre as soluções a serem implementadas.
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4

O CONTEUDO TEÓRICO DO DESENVOLVIMENTO
A seguir serão brevemente introduzidos os conteúdos necessários para o

desenvolvimento do sistema proposto no presente trabalho. Serão apresentados os
conceitos de bancos de dados relacionais, conceitos importantes de engenharia de
software que serão utilizados no sistema e padrões de arquitetura de software em
camadas.

4.1

BANCOS DE DADOS RELACIONAIS

Os bancos de dados relacionais tem sua representação de dados seguindo o modelo de álgebra relacional, onde os dados são apresentados como um conjunto de em relações [23], sendo que cada uma destas é vista e representada como
uma tabela. As linhas desta tabela são chamadas formalmente de tuplas e as suas
colunas são nomeadas atributos.
Uma grande qualidade dos bancos de dados relacionais é que o uso dos
mesmos torna possível a obtenção de diferentes níveis de abstração, permitindo ao
usuário um melhor entendimento da organização dos dados. Tais abstrações podem
ser de dois tipos:
•

Nível conceitual: Os dados são representados em mais alto nível,
representando os dados sem limitações ou aplicações de tecnologia, permitindo assim um melhor entendimento para usuários leigos
ou clientes. Na modelagem de nível conceitual, o banco de dados
em si não é levado em conta, mas a forma como as estruturas serão criadas para o armazenamento dos dados [25].
Uma das técnicas de abstração mais utilizadas para a modelagem
conceitual

atualmente

é

a

técnica

chamada

entidade-

relacionamento, onde o modelo a ser adotado para o armazenamento dos dados é representado através de um diagrama [61].
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Figura 11 - Exemplo de Modelo Entidade-Relacionamento

•

Nível lógico: Este nível possui uma representação de nível mais
baixo, mostrando como os dados são representados no SGBD, ou
seja, em forma de tabelas. Em nível lógico é possível, portanto, visualizar como são representadas as relações do modelo.

Figura 12 - Exemplo de representação lógica

Nos bancos de dados relacionais, cada relação criada é composta e pode
ser definida por dois fatores, sendo estes um esquema e uma instância. O esquema
pode ser visto como a descrição das colunas da tabela. Adicionalmente, ele especifica a relação representada pela tabela, bem como o domínio dos campos, ou colunas, da tabela. O domínio do atributo tem o objetivo de restringir os valores que este
atributo pode possuir. Podemos exemplificar com o esquema a seguir [32].
Empregados(EmpregadoID: string, Nome: string, Idade: integer, Salario:real).
No exemplo dado é definida a relação Empregados, que possui os campos EmpregadosID, nome, idade e salário, tendo como domínios string, string, integer e real, respectivamente.
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A instância da relação é vista como um conjunto de tuplas, distintas entre
si, desta tabela ou relação. Todas as tuplas devem seguir o esquema especificado
na relação, possuindo, portanto, o mesmo número de atributos e, para cada atributo,
o mesmo domínio [32]. Pode-se citar como instância o exemplo apresentado na Figura 2. Para manuseio dos dados e tabelas em um SGBD relacional, deve-se utilizar
alguma linguagem que seja compreendida pelo Banco de Dados.

4.2

ENGENHARIA DE SOFTWARE

Devido ao grande aumento em quantidade e qualidade no desenvolvimento de softwares ao longo dos anos, tornou-se necessário novas metodologias
para o desenvolvimento dos mesmos, uma vez que estes estavam se tornando cada
vez maiores em tamanho e em complexidade [67].
Neste contexto, surge a Engenharia de Software, abordando estratégias
para reduzir a complexidade do problema. Através dela, passa-se a olhar para o software como diversas etapas a serem tratadas, buscando, dessa forma, oferecer suporte ao desenvolvimento de sistemas, de forma a gerar um aumento na qualidade e
na produtividade, tanto no sistema final quanto durante as etapas de seu desenvolvimento [67].

4.2.1 CONCEITO

Segundo o Comitê de Certificação de Engenharia e Tecnologia dos Estados Unidos:
“Engenharia é a profissão na qual o conhecimento das ciências matemáticas e naturais,
obtido através do estudo, experiência e prática, é aplicado com julgamento no desenvolvimento de novos meios de utilizar, economicamente, os materiais e forças da natureza
para o benefício da humanidade” [47].
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A engenharia de software, portanto, busca fazer uso dos princípios de engenharia a fim de obter, de forma econômica, um software que, simultaneamente,
seja confiável e eficiente em seu uso em máquinas reais [50].

4.2.2 PROCESSOS DE SOFTWARE

Quando vamos montar ou criar algo, como montarmos uma bicicleta ou
fazermos um bolo, nós seguimos uma determinada série de passos que nos levem a
conclusão correta do nosso objetivo principal, no caso um manual de instruções ou
uma receita.
A situação é semelhante em sistemas de computação. Este guia, que
mostra aos desenvolvedores uma série de passos e atividades a serem cumpridas
para a construção do sistema final é conhecido como processo de software. Ele serve para facilitar o desenvolvimento de software, através da divisão do sistema a ser
desenvolvido em várias etapas menores [50].
Assim como no exemplo demonstrado, um processo de software específico não pode ser usado para o desenvolvimento de vários produtos diferentes. Cada
software tem suas particularidades, como diferentes tecnologias de implementação
ou características da aplicação desejada, necessitando, portanto, de atividades distintas em seu desenvolvimento .

Figura 13 - Exemplo de processos e subprocessos

Em Engenharia de Software, os processos muitas vezes possuem outras
atividades, internas a eles. Exemplificando, para realizar o processo da figura 13, é
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necessário realizar os subprocessos Passo 1, seguido do Passo 2a ou passo Passo
2b, dependendo de alguma condição especificada, finalizado pelo Passo 3.
Em um projeto de desenvolvimento software, o seu desenvolvimento tem os processos e subprocessos divididos em macroetapas de desenvolvimento. Tais etapas,
mesmo para diferentes tipos sistemas, muitas vezes são semelhantes. Para a união
destas macro etapas damos o nome de ciclo de vida de um software, que serve para guiar o processo de desenvolvimento de software, desde o seu início. Estes modelos não são descrições definitivas de processos de software, mas são abstrações
úteis, que podem ser utilizadas para a descrição das diversas etapas de desenvolvimento do software. A estes nomeamos ciclos de vida de um software. [17]

4.2.3 REAPROVEITAMENTO DE SOFTWARE

Ao longo dos anos, as tecnologias disponíveis para produção de hardwares avançou muito, permitindo à população a aquisição de produtos cada vez mais
potentes a preços acessíveis. Paralelamente, com o aumento da informatização, a
demanda por sistemas mais potentes e complexos se faz mais presente. Com este
aumento de demanda de softwares mais complexos, desenvolvidos com qualidade e
em prazos cada vez mais curtos, vários meios de encurtamento de prazos foram
estudados no desenvolvimento de projetos de software, como: reengenharia, ferramentas case, reutilização de software, dentro outras.
Atualmente, o reuso de software está entre uma das principais alternativas para corresponder à grande demanda por softwares de qualidade e em prazos
cada vez mais curtos. Este artifício consiste no desenvolvimento de softwares a partir de um software ou conhecimento preexistentes, possibilitando a redução do tempo de desenvolvimento pela utilização de componentes ou modelos já desenvolvidos
e de comprovado funcionamento. [20].
No desenvolvimento de um software, não apenas o código é reutilizável.
Na verdade, a reutilização de código apresenta uma baixa redução de custos em
relação a outros tipos de reaproveitamento de software. Além deste, é possível incorporar em um produto em desenvolvimento elementos de outros sistemas como
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especificação de requisitos, elementos de modelagem de informação, classes, planos de testes, componentes e até mesmo softwares completos como subsistemas
de um software maior [10].
Estudos na área de engenharia de software apontam que entre 40% e
60% do código de um sistema pode ser reutilizável para outras aplicações, sendo
que, em aplicações empresariais, cerca de 60% do design e do código podem ser
reutilizados. Estas estatísticas apontam ainda que 75% das funções desenvolvidas
para um sistema são comuns também a outros sistemas e que apenas 15% do código é específico para aquela aplicação somente [16].
São diversas as vantagens trazidas pela reutilização de componentes de
software nas áreas onde esta tem sido aplicada, dentre as quais, cita-se:
•

Aumento da qualidade e confiabilidade do software: Uma das
grandes vantagens na reutilização de software reside no fato componentes reutilizados terem sua qualidade e funcionamento assegurados pela prévia utilização e implementação, tendo seus defeitos já sido encontrados, reparados e documentados.

•

Redução do tempo e dos custos: O desenvolvimento de software a
partir do zero significa, em grande parte dos casos, desperdício de
tempo desenvolvendo algo que já foi criado, desenvolvido, testado
e documentado por outros. A utilização destes componentes, classes, requisitos ou especificações significa grande economia de
tempo e de recursos. [18]

•

Aumento da Produtividade: A prática do reuso de software aumenta
em muito a produtividade no desenvolvimento de novos sistemas,
pelo reaproveitamento do esforço já realizado por outros, reduzindo
assim o tempo gasto com análise, código e testes. [3]

Embora a prática de reutilização de software apresente grandes vantagens, como supracitado, o seu uso não é trivial, sendo necessário que a equipe de
desenvolvimento de software esteja voltada para a aplicação do conceito ao longo
do desenvolvimento. É necessário, portanto, empenho por parte da equipe responsável, para enfrentar as dificuldades que também se apresentam com a adoção da
prática, como:
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•

Dificuldades Gerenciais e Organizacionais, como a necessidade de
adequação da equipe de desenvolvimento e, muitas vezes, da empresa como um todo à cultura de reutilização de software. Muitas
vezes os desenvolvedores ou empresas de software sentem a necessidade de desenvolverem seus próprios componentes, mesmo
que esses já tenham sido desenvolvidos por terceiros e apresentem estabilidade e solidez. Além disso, a Gerencia de Projetos deve ser voltada para a reutilização, não apenas no projeto, mas nos
incentivos à prática [54].

•

Dificuldades econômicas: Embora a reutilização de software possa
economizar muito tempo e dinheiro, muitas vezes isso se dá apenas a longo prazo. O desenvolvimento de softwares reutilizáveis é
mais elevado do que o desenvolvimento comum, na reutilização de
software é necessária a aplicação de esforço na adaptação do projeto à reutilização do software, além dos custos da implementação
do processo de reuso no software e na empresa [54].

•

Dificuldades técnicas e conceituais são muitas, a começar pelo esforço necessário para encontrar softwares reutilizáveis que atendam as necessidades de projeto e sejam confiáveis e de qualidade
atestada. Além disso, o componente de software a ser reutilizado
muitas vezes não foi desenvolvidos da maneira exata para as necessidades do projeto, devendo os desenvolvedores verificarem a
necessidade de modificações dele ou da adaptação do sistema para a utilização deste [54].

Os estudos sobre reutilização são muito abrangentes dentro da engenharia de software. Com a evolução dos sistemas desenvolvidos e dos estudos a sobre
reuso de software, mais conhecimento dos sistemas passaram a ser alvo de reuso.
A reutilização passou de partes do código dos sistemas, no princípio, para o reuso
de módulos, reutilização baseada em objetos, reuso componentes, de serviços e, até
mesmo, sistemas inteiros passaram a ser reutilizados integrando outros sistemas
mais abrangentes, conforme ilustra a figura 18, que mostra a evolução da reutilização de software ao longo dos anos.
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Figura 14 - Evolução do Reuso de Software
Fonte: Software Engineering Institute [38]

Uma das formas possíveis de diferenciar o reaproveitamento de componentes consiste na diferenciação do domínio da aplicação onde o software será reutilizado, classificando o reuso em horizontal o vertical.
A primeira categoria de reuso pode abordar aspectos de vários domínios
de aplicação. Seus componentes são reutilizáveis independentemente do domínio,
sendo necessário apenas que a arquitetura da aplicação seja compatível com o recurso reutilizável. É possível exemplificar este tipo de reuso com o reaproveitamento
de bibliotecas para criação de interfaces gráficas, de acesso a bancos de dados,
serviços de autenticação, dentre outros componentes ou recursos.
A reutilização a nível vertical caracteriza-se para aplicações específicas
para certo domínio de aplicação, em comum com o software ou componentes desenvolvidos a serem reutilizados. Seu objetivo é desenvolver um modelo genérico
para ser utilizado dentro de um mesmo domínio de aplicação no desenvolvimento de
novos produtos de software. Como exemplo cita-se algoritmos, modelos de objetos
para certas aplicações, como financeiras e também frameworks [10].
O presente trabalho não pretende se estender muito a respeito do tema,
porém, pretende abordar ainda uma parte da reutilização de software utilizada com
grande frequência e que também será utilizada nesta composição, sendo parte da
reutilização de software a nível horizontal.
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4.2.3.1

FRAMEWORKS

A literatura atual conta com diversas definições da palavra framework no
contexto de reutilização de software, das quais é importante destacar:
•

É um conjunto de classes abstratas que constitui um projeto para
soluções de uma família de problemas em um determinado domínio [29];

•

Um framework é uma estrutura de classes inter-relacionadas, que
corresponde a uma implementação incompleta para um conjunto
de aplicações de um domínio [63];

•

É uma arquitetura definida para uma família de subsistemas que
oferece construtores básicos para criá-los. Os pontos de extensão
são adaptações de código para funcionamento específico de certos
módulos devem ser feitas [18].

É possível, entretanto, apesar das mais diversas definições existentes de
frameworks de software, notar que todas elas tem em comum o fato de que estes
tem como um de seus objetivos principais a facilitação do reuso de software. Uma
boa definição de frameworks de software seria, portanto, uma estrutura de suporte
desenvolvida na qual outros projetos de software podem ser organizados e desenvolvidos sobre. Isso pode envolver subprogramas, bibliotecas de código, objetos
modelados e outros diversos componentes de um projeto de software.
Como ilustrado na figura 19, a técnica de reuso com frameworks é fundamentada no projeto e implementação de um software que forneça uma base que
possa ser reutilizado por vários sistemas, desde que estes possuam o mesmo domínio da aplicação do software original. Desta forma, ao implementar uma aplicação
que faz uso do recurso de reaproveitamento por framework, a nova aplicação herda
as mesmas características e funcionalidades deste e, sendo necessário modelar as
funcionalidades específicas do domínio em questão. Essa estrutura fornecida pelo
framework é projetada para ser extensível de acordo com as regras definidas na sua
arquitetura para certo domínio [52].
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Figura 15 - Exemplo de situações de desenvolvimento de Framework
7
Fonte: Web

Uma vez que frameworks fazem uso de regras de negócio comum a vários sistemas, o grau de reuso promovido por eles é superior ao promovido pelo reuso de rotinas e classes, considerando sistemas de um mesmo domínio de aplicação.
Frameworks utilizam um conjunto de classes interligadas ao invés de isoladas. Os
métodos especializados pelo usuário são chamados de dentro do próprio framework
ao invés de serem chamados de dentro do código da aplicação do usuário.
Diferentemente da reutilização utilizada convencionalmente baseada no
reuso de partes código, rotinas, componentes, classes ou subclasses específicas,
que dependem da capacidade técnica da equipe de desenvolvimento para estabelecerem sua ligação com o sistema, os frameworks possuem a vantagem e o diferencial de permitirem a reutilização de não apenas um método ou uma classe, mas possuírem uma estrutura de classes e métodos abstratos já estabelecidos em seu projeto, fornecendo uma estrutura esquelética ao sistema a ser desenvolvido com eles. É
possível compreender esta explicação por meio das figuras 20, 21 e 22, onde a parte sombreada representa as classes e associações desenvolvidas em framework
para reutilização. [58]

7

Disponível em: <http://www.dsc.ufcg.edu.br/~jacques/cursos/map/html/frame/oque.htm>. Acesso em

18/05/2016
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Figura 16 - Sistema desenvolvido inteiramente.
Fonte: SILVA, R. P.[58]

Figura 17 - Sistema desenvolvido com uso de classes de uma biblioteca
Fonte: SILVA, R. P.[58]

Figura 18 – Sistema desenvolvido com uso de Framework
Fonte: SILVA, R. P.[58]
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Com a utilização de frameworks no desenvolvimento de software é possível estabelecer a prática do reuso de software em diversas etapas diferentes do processo de desenvolvimento de software, como nas etapas de:
•

Análise de requisitos: Os frameworks são desenvolvidos para
apoiar o desenvolvimento de projetos que possuam um determinado conjunto de regras de negócio que estejam em acordo com
as quais o framework foi desenvolvido, fornecendo uma estrutura
básica para que a equipe de desenvolvimento possa desenvolver
o sistema sobre ela. Portanto, a análise dos requisitos utilizados
para o desenvolvimento do framework, uma vez que este foi desenvolvido abordando o mesmo escopo do projeto ou parte dele,
pode ser reaproveitado ao todo ou em parte [40];

•

Projeto de Software: Muitas vezes no desenvolvimento de software
baseado em frameworks as classes utilizadas no software são interfaces ou heranças das que foram primeiramente desenvolvidas
para o framework, estendendo assim seus métodos e restrições
[40];

•

Código do Software: O código é reutilizado tanto devido ao reuso
dos métodos herdados ao fazer uso das classes abstratas do framework quanto pela possibilidade da criação de uma biblioteca de
componentes compatíveis [40].

Desta forma, os frameworks provêm aos desenvolvedores da aplicação
uma infraestrutura de projeto genérica, que reduz a quantidade de código a ser desenvolvida, testada e depurada, permitindo à equipe de desenvolvimento especializar as suas classes e métodos de acordo com a necessidade do sistema a ser desenvolvido. Além disso, a modelagem desta arquitetura comum auxilia no estabelecimento da arquitetura do software a ser desenvolvido. O código escrito pelo desenvolvedor visa estender ou particularizar o comportamento do framework, de forma a
moldá-lo a uma necessidade específica.
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4.3

ARQUITETURA MVC

A arquitetura Model-View-Controller, também conhecida como MVC, é
uma tipificação da arquitetura em camadas, que se baseia na separação da aplicação em diferentes níveis de acordo com as funcionalidades especificas a que se
propõem. A técnica é comumente utilizada no desenvolvimento de sistemas e tem
suas origens na arquitetura de computadores, que fazem uso da arquitetura para
fazer solicitações ao sistema operacional e aos demais componentes deste [13].
Na arquitetura em camadas, cada camada do padrão arquitetural possui
seu papel e funcionalidades específicas na aplicação, bem como o fluxo de trabalho
de cada camada é isolado das outras camadas. Como exemplo de arquitetura, é
possível citar um exemplo da vida real, como um restaurante, no qual cada pessoa,
waiter, chef de cozinha e cliente, possuem diferentes tarefas e funcionalidades. O
trabalho e as funções do waiter não são os mesmos do chefe de cozinha, que também diferem do papel do cliente no restaurante.
Além das diferentes funções em uma aplicação, o fluxo de comunicação
também é baseado em regras específicas. No exemplo do restaurante, o faz parte
do fluxo de atividades do cliente se comunicar com o chefe para fazer o seu pedido,
esta tarefa compete ao waiter, que recebe o pedido e o encaminha ao chefe.
O objetivo da arquitetura de software em camadas, assim como no exemplo, é isolar as atividades de cada camada, para que estas possam se especializar
no que estão propostas a cumprir e se comunicarem apenas de acordo com seu fluxo de atividades. Isso permite ao sistema desenvolvido obter uma maior separação
de responsabilidade entre as camadas, definindo bem o escopo de cada uma e seu
fluxo de atividades [6].
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Figura 19 - Exemplo de Arquitetura de Software em camadas

Este isolamento de interesses, que permite aos componentes de uma determinada camada lidarem apenas com a lógica pertencente a esta, torna mais fácil
o desenvolvimento, teste, gestão e manutenção das aplicações que fazem uso desta
arquitetura, devido ao escopo bem definido e limitado de cada nível da aplicação,
permitindo aos desenvolvedores um foco mais específico na execução das tarefas
às quais estão responsáveis, facilitando o desenvolvimento e a solução de problemas diretamente nas camadas em que eles surgem. [53]
O padrão arquitetural, portanto, separa as aplicações em três camadas
principais de domínio, de aplicação e uma última com as regras de negócio da aplicação, e é frequentemente utilizada no desenvolvimento de aplicações web.
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Figura 20 - Padrão arquitetural de sistema baseado em MVC
8
Fonte: iOS Developer Library

4.3.1 MODEL

A camada model (modelo) controla o comportamento do sistema e é responsável pela manipulação e armazenamento dos dados e objetos do domínio da
aplicação, ela define que tipo de dados a aplicação terá. A camada modelo não sabe
o que se passa nas camadas view e controller, respondendo apenas às solicitações
enviadas por estas.
Uma vez que a camada modelo ou os objetos contidos nessa camada representam conhecimento e regras de negócio do software, seus elementos podem
ser reutilizados como solução de problemas em sistemas que possuam domínio de
aplicação semelhante [28].

8

Disponível em:
<https://developer.apple.com/library/ios/documentation/General/Conceptual/DevPediaCocoaCore/MVC.html>. Acesso em 17/05/2016.
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4.3.2 VIEW

A camada View é a camada que será apresentada aos usuários e a camada cujo mesmos interagirão com o sistema. Os objetos da camada view são visíveis aos usuários e são capazes também de se apresentarem e de interagirem com
o mesmo. O objetivo principal da camada view e dos objetos nela contidos é exibir o
conteúdo provenientes do modelo da aplicação, a camada model e possibilitar a edição do conteúdo. Apesar disso, os objetos da camada view são normalmente isolados dos objetos da camada modelo em uma aplicação com arquitetura MVC [33].

4.3.3 CONTROLLER

Nessa camada estão presentes os componentes, objetos e métodos responsáveis pela interação entre o que o usuário vê nas views e a resposta do sistema
na camada Model. Os controladores atuam, portanto, como intermediários entre um
ou mais objetos da camada de visualização e um ou mais objetos do modelo da aplicação. Os componentes da camada interpretam as ações do usuário, como cliques
ou entrada de dados em formulários e comunicam os novos objetos ou os objetos
modificados à camada de modelo [33].
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5

IMPLEMENTAÇÃO
Neste Capítulo serão descritos os componentes existentes no sistema

proposto, bem como descrita a metodologia utilizada em seu desenvolvimento e os
recursos utilizados na implementação deste. O Capítulo apresentará , a análise dos
requisitos do projeto, os casos de uso utilizados, o modelo do projeto e os frameworks utilizados.

5.1

ANÁLISE DOS REQUISITOS

Nesta etapa serão definidas as funcionalidades do sistema, o que o sistema irá fazer, e não como irá fazer. Aqui serão descritas as características que o
sistema deverá ter para atender às expectativas das partes interessadas neste.

5.1.1 Descrição dos envolvidos

O termo stakeholder, comum em administração e gestão de projetos, é
definido pelo PMBoK como “Um indivíduo, grupo ou organização que possa afetar,
ser afetado ou sentir-se afetado por uma decisão, atividade ou resultado de um projeto” [51].
Os stakeholders, portanto, são partes que possuem interesse no desenvolvimento do projeto, no caso, do sistema, sendo por ele afetados, positiva ou negativamente.
A seguir, serão listados como partes interessadas no sistema, as pessoas
que interagirão com ele. Desta forma, foram identificados os seguintes stakeholders:
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•

Administrador do sistema: Pessoa responsável pela administração
do sistema, pela divulgação do mesmo, pelo controle de usuários,
postagens, vistorias. Tem a responsabilidade de manter o site.

•

Autor: Pessoa que tem interesse no tema, que participa do site por
meio da divulgação de notícias referentes ao tema e auxilia na alimentação do site com temas que tenham afinidade com o tópico a
que se destina o sistema.

•

Usuário: Pessoa que acessa o site para obter conteúdo de ajuda
para realização das vistorias prediais, material de apoio e utilizar o
sistema fornecido pelo site para realizar vistorias em edificações.

•

Visitante: Pessoa que acessa o site que pode ter interesse em se
cadastrar, ou que deseja apenas obter maior conhecimento sobre o
tema, por meio das notícias e tópicos divulgados.

5.1.2 Descrição dos usuários

Neste ponto serão definidas brevemente as responsabilidades de cada
um dos usuários do sistema.
•

Administrador: Responsável pelo gerenciamento dos usuários no
sistema, das notícias, informações contidas no site e das vistorias e
modelos de vistoria contidos no sistema.

•

Autor: Responsável pela alimentação do site com informações concernentes aos temas vistoria e autovistoria predial, bem como de
informações e atualizações do site.

•

Usuário: Poderá utilizar o sistema, criando suas próprias vistorias,
a partir dos modelos de vistoria já apresentados a ele.

•

Visitante: Terá acesso às notícias, e poderá acessar as mesmas
para obter informações e conhecimento sobre o tema.
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5.1.3 Requisitos Não-Funcionais

Os requisitos não funcionais estão relacionados aos atributos de qualidade da aplicação. Por vezes, podem estar relacionados à aplicação, e não a funcionalidades específicas, por isso, em grande parte dos casos, estes são mais importantes do que os requisitos funcionais. [50]
Os requisitos não funcionais da aplicação foram definidos como:
•

Requisitos de segurança:
o Administrador: Terá acesso e controle sobre todas as informações do sistema. Tanto as vistorias realizadas, quanto
formulários existentes para vistoria, postagens e notícias.
o Usuário: Poderá visualizar as notícias postadas. Terá acesso à sua página de vistorias, onde poderá criar suas vistorias e realizá-las.
o Autor: Além das funcionalidades do usuário, poderá publicar
novas notícias no site, sobre o assunto que desejar. Terá
acesso à edição e poderá apagar apenas as publicações
que tiver sido autor.
o Visitante: Poderá ler as notícias divulgadas.

•

Requisitos de Desempenho:
o Nas funcionalidades que demandem algum tipo de interação
entre o usuário e o cliente, como por exemplo o cadastro de
nova vistoria, a interface deve ser simples e objetiva, de
forma que não tome muito tempo, podendo ocasionar alguma insatisfação no cliente.

•

Requisitos de interface
o Para acessar o sistema, se faz necessário um computador
ou dispositivo portátil com um navegador apropriado, pelo
qual o sistema será acessado, utilizando-se conexão com a
Internet durante a maior parte do tempo.
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•

Requisitos Operacionais:
o

O sistema poderá ser acessado em dispositivos móveis ou
estações de trabalho que tenham acesso e capacidade de
rodar algum navegador de Internet.

o Será necessário um servidor de páginas que faça a interpretação/execução de uma linguagem própria para Web e um
banco de dados confiável para armazenamento dos dados.
A escolha deverá ser uma linguagem de programação e
banco de dados de livre distribuição cujo custo é baixo ou
mesmo sem custo de licenciamento.

5.1.4 Requisitos Funcionais

São aqueles que descrevem as funcionalidades que espera-se que o sistema realize, de forma completa e consistente. Referem-se ao que o sistema deve
fazer, ou seja, quais serão suas funções e informações [50]. Os requisitos funcionais
identificados foram os seguintes:
•

O sistema deverá permitir que o administrador do sistema gerencie
todos os usuários.

•

O sistema deverá permitir a inclusão de novas notícias.

•

O sistema deverá permitir, para os usuários autorizados a edição e
remoção de notícias.

•

O sistema deverá permitir a inclusão de novas vistorias.

•

O sistema deverá permitir a exclusão de vistorias.

•

O sistema deverá gerar um formulário para cadastro das diversas
anomalias encontradas durante a vistoria.

•

O sistema deverá, a partir do início da vistoria, funcionar sem necessidade de acesso à internet, até que a vistoria seja salva ou finalizada.
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•

O sistema deverá permitir ao usuário salvar a vistoria durante a
execução da mesma.

•

O sistema deverá disponibilizar ao usuário, após a conclusão da
vistoria, um link para download da mesma em formato de documento Microsoft Word, permitindo-o editá-lo para gerar o seu laudo
de vistoria.

5.2

CASOS DE USO

Os casos de uso são uma coleção de cenários que descrevem a forma de
uso do sistema. Cada cenário é descrito do ponto de vista do “ator”, daquele que
interagirá com o sistema [50]. A seguir é apresentado o diagrama, cujas descrições
encontram-se no documento anexo A.

Figura 21 - Diagrama de Casos de Uso
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5.3

DIAGRAMA DE CLASSES

O diagrama de classes é um dos diagramas mais populares na UML. Por
meio dele, é possível visualizar as classes que comporão o sistema, bem como expressar os seus relacionamentos. O diagrama apresenta uma visão estática de como as classes estão organizadas, bem como define a estrutura lógica das mesmas.
Cliente – armazena os dados pertinentes ao cliente [12]. As seguintes classes foram
definidas para o sistema:
•

Usuário: armazena os dados pertinentes aos usuários do sistema;

•

Posts: armazena os dados referentes às postagens e notícias do
site;

•

Vistoria: armazena os dados das vistorias realizadas;

•

Estrutura_formulário: guarda a estrutura dos formulários. A classe
conterá a estrutura do formulário de vistoria;

•

Item_estrutura: Item componente da estrutura do formulário.

•

Opções_item: Opções do item do formulário;

Figura 22 - Diagrama de Classes
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5.4

FRAMEWORKS, BIBLIOTECAS E COMPONENTES UTILIZADOS

O desenvolvimento da aplicação contou com a reutilização de software
em busca de uma maior eficiência no desenvolvimento da aplicação, fazendo uso
de bibliotecas e frameworks que não apenas possuem visibilidade no cenário de desenvolvimento web e um grande número de usuários, mas que também possuem
sua estrutura e documentação em constante atualização e revisão de erros, visando
o desenvolvimento de um sistema consistente. A seguir serão apresentadas a bibliotecas e frameworks utilizados durante o desenvolvimento do software proposto no
presente trabalho.

5.4.1 Laravel

Laravel é uma um framework de aplicação web que foi desenvolvido baseado na arquitetura MVC explicada previamente. A equipe de desenvolvimento do
framework prezou pelo desenvolvimento de uma aplicação que não apenas oferecesse as ferramentas necessárias para o desenvolvimento de aplicações desde
simples até as de alto nível de complexidade.
O objetivo do projeto foi o desenvolvimento de um framework não apenas
poderoso e acessível, mas que tornasse o projeto de desenvolvimento de software
em PHP em um processo agradável, sem que as funcionalidades da aplicação fossem sacrificadas. Um dos lemas da aplicação é “Desenvolvedores felizes criam os
melhores códigos” [31].
Com este framework, é possível reduzir as dificuldades de desenvolvimento pela simplificação de tarefas comuns em sistemas web como autenticações,
roteamento e sessões. Devido às facilidades providas pelo framework e sua elegância de código, atualmente ele é não apenas o framework desenvolvido em PHP mais
popular, de acordo com o Google [24], mas o melhor framework para se utilizar na
linguagem [35].
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5.4.2 Twitter Bootstrap

Twitter Bootstrap é um framework utilizado para apresentação do conteúdo no lado do cliente, principalmente através da manipulação da folha de estilos,
CSS, e da manipulação de elementos da interface, DOM, utilizando-se de javascript.
Atualmente, é o framework voltado para as camadas de apresentação de conteúdo
mais utilizado no mundo por desenvolvimento de aplicações responsivas.
O framework foi desenvolvido por um desenvolvedor e designer funcionário do site e empresa Twitter para uso na mesma e, pelo sucesso em seu desenvolvimento, teve sua estrutura extraída do site da empresa, adaptada e divulgada para
reutilização em outras aplicações web e, atualmente é o framework mais popular do
segmento de desenvolvimento de front-end [62].

5.4.3 jQuery

jQuery, diferentemente dos componentes de software acima, não é um
framework, mas uma biblioteca desenvolvida em Javascript para simplificar a programação na referida linguagem. A biblioteca apresenta uma grande variedade de
métodos e funções para facilitar o desenvolvimento web, possibilitando o acesso a
conteúdo web por meio de solicitações Ajax, manipulação dos objetos contidos na
página. A biblioteca, portanto, serve para facilitar o desenvolvimento em javascript,
provendo uma variedade de funcionalidades já preparadas, testadas e documentadas para utilização do desenvolvedor, sem a necessidade de codificação de novas
funções que realizem a mesma tarefa [66].
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5.4.4 PHPWord

A biblioteca PHPWord foi desenvolvida em código aberto, inteiramente em
PHP, e tem o objetivo de fornecer um conjunto de classes que forneçam ao desenvolvedor as ferramentas necessárias para a leitura e escrita em diferentes formatos
de documentos.
Com a ferramenta, é possível criar e estilizar dinamicamente documentos
de texto através da linguagem PHP, e salvá-los em diversos formatos de texto populares, como RTF, DOCX, DOC ou RTF [45].

5.4.5 TinyMCE

No desenvolvimento web, especialmente em estruturas onde será necessário criar postagens de blogs, notícias, ou qualquer conteúdo que vá além de uma
frase ou trecho, é importante fornecer estruturas que possibilitem ao usuário a formatação do conteúdo inserido para apresentação, para que não seja necessário o
domínio sobre linguagem HTML e folhas de estilos CSS para postagem formatada
do jeito desejado pelo autor da notícia ou tópico.
Neste contexto, foram desenvolvidos os editores WYSIWYG, que são
componentes reutilizáveis de edição de texto, desenvolvidos em grande maioria em
html e javascript, que possibilitam ao usuário formatar os textos desejados [68].
A área de publicação de notícias da aplicação desenvolvida fez uso do
componente TinyMCE, por ser este rico em recursos, de código aberto, gratuito e de
fácil implementação.
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5.5

APRESENTAÇÃO DO SISTEMA

O sistema foi desenvolvido para facilitar a vida e tornar conhecido o processo de autovistoria predial no estado do Rio de Janeiro e, futuramente, no Brasil.
Através da tela inicial, portanto, o sistema apresenta em conjunto um blog 9, onde
serão postadas notícias a respeito do tema autovistoria, como ilustra a Figura.

Figura 23 - Página Inicial do Sistema

O desenvolvimento fez extensa utilização do framework de apresentação
da interface Bootstrap do Twitter, uma vez que, como a sua finalidade é auxiliar no
processo de vistoria predial e esta é executada em campo, por grande parte das vezes o mesmo será acessado por dispositivos portáteis, de baixa resolução.

Visível ao autor de notícias

Visível ao usuário comum

Visível ao administrador do
sistema

Figura 24 - Menu de Navegação
9

Blog - Blogs são páginas da internet onde regularmente são publicados diversos conteúdos, como
textos, imagens, músicas ou vídeos, podendo ser dedicados a um assunto específico, como notícias
sobre temas de interesse ou podem ser de âmbito bastante geral.

61

5.5.1 Gerência de Formulários

Na área de gerência de formulários é possível criar os formulários que serão utilizados como modelo na execução da vistoria predial. Nesta seção é possível
não apenas editar os itens dos formulários existentes, mas criá-los e adicionar múltiplas camadas a eles, dando continuidade ao formulário de acordo com a opção escolhida pelo usuário, criando desta maneira um formulário dinâmico.
Como os formulários gerados possuem múltiplas camadas e a quantidade
de solicitações ao banco de dados é grande para criá-lo, por possuírem eles muitas
associações, ao salvar o formulário, uma vez que o usuário não irá editar o formulário, e sim utilizá-lo, a vistoria se torna disponível para ele por meio de um arquivo
JSON, gerado ao salvar o formulário. Desta forma são otimizados recursos do banco
de dados, que terá de realizar menos associações, otimizando seu funcionamento.

Figura 25 - Página de gestão de formulários
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Cada formulário é composto por componentes de sua estrutura, que podem ser componentes principais ou subcomponentes deste, que são componentes
que foram criados e anexados a uma das opções de seleção do item em uso. Por
exemplo, o componente recém-criado sistema estrutural na Figura, será anexado ao
Item sistema, que listará os principais componentes de uma vistoria.

Figura 26 – Criação de Componente e listagem dos itens criados

Na parte de adição de componentes, o usuário escolhe como deverá aparecer o elemento no formulário, qual a solicitação que será perguntada e qual o tipo
de entrada de dados, texto, caixas de seleção, ou outros itens de formulário. De forma a tornar mais ágil a adição de valores, em casos de caixas de seleção, checkboxes ou botões radio, o usuário pode simplesmente adicionar todos os valores de
uma vez, separando-os por ponto e vírgula.
Ao editar um componente, é possível editar suas opções, tanto alterando
seu valor, como anexando à opção o link com algum item do formulário, para que
este item seja acionado ao selecionar desta opção no formulário.
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Figura 27 - Edição de Item e opção de link com itens criados

Ao salvar o formulário e torná-lo disponível como padrão aos usuários,
eles podem criar suas autovistorias e utilizá-lo para realizá-las. Para a criação de
uma autovistoria, o usuário precisa adicionar os dados referentes à edificação, bem
como a data para realização da vistoria.
A data de realização da vistoria é utilizada para acompanhar o andamento
da mesma, diariamente o sistema atualiza o status do andamento, caso a vistoria
ainda não tenha sido finalizada, desta forma o usuário pode saber sobre a urgência
do assunto e se preparar para a realização da mesma. Caso a vistoria tenha sido
finalizada, o sistema disponibiliza para que o usuário possa realizar o laudo de vistoria.

64

Figura 28 – Criação de nova vistoria e listagem das vistorias criadas pelo usuário

Figura 29 - Execução de Vistoria
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A parte de execução de vistoria é realizada pela requisição junto ao servidor da máscara que contém o formulário e, a partir do recebimento da mesma, a vistoria pode ser realizada toda de maneira desconectada da rede, sem necessidade
de conexão com a internet até que o usuário deseje salvar a vistoria ou finalizá-la.
Este recurso é necessário, uma vez que, ao longo da execução da vistoria, muitas
vezes o engenheiro encontra-se em locais em que o sinal de celular não se encontra
disponível, não podendo o sistema falhar neste caso.
Caso o usuário deseje salvar a vistoria, ele pode continuá-la posteriormente, bastando acessar o link em sua página de vistorias. Neste caso, juntamente
com a máscara do formulário carregada do servidor, são carregados juntamente os
dados referentes à vistoria em andamento.

Figura 30 - Andamento da vistoria
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CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS
O objetivo do trabalho foi auxiliar a prática da engenharia e a ampliação
do conhecimento, especialmente prático, em sistemas de computação e projeto e
desenvolvimento de software. O presente trabalho procurou fazer da reutilização de
software ao longo do seu desenvolvimento.
A prática de reutilização foi de grande valia para a melhoria da qualidade
do projeto, pela reutilização de componentes, bibliotecas e frameworks muito bem
documentados, otimizados e mantidos, sendo estes reutilizados amplamente no
mundo do desenvolvimento de software para web.
Dentre todos os benefícios da prática de reutilização de software vistos no
sistema, pode-se perceber algumas dificuldades oferecidas, em especial relacionadas à complexidade dos componentes de software a serem reutilizados, tanto devido
ao esforço para adaptação do projeto ao componente e do componente reutilizável
ao projeto, quanto pela necessidade de grande empenho no aprendizado do uso e
das práticas de reutilização do componente a ser reutilizado.
Certamente o resultado benéfico da prática de reutilização de software no
desenvolvimento do sistema trará resultados benéficos em trabalhos futuros. Além
da manutenção e adição de funcionalidades ao sistema, como adição de fotos às
anomalias encontradas, a forma como o sistema foi desenvolvido, possibilita a reutilização de boa parte da sua estrutura para o desenvolvimento de um sistema para a
criação de formulários dinâmicos, trabalho este a ser realizado futuramente pelo autor.
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ANEXO A – CASOS DE USO

Caso de Uso: [UC-01] Login

Descrição
O caso de uso especifica o procedimento de autenticação executado pelo usuário no sistema, para que o mesmo possa se conectar na aplicação.
Ator
Visitante
Pré-condições
O ator deve estar cadastrado no sistema;
Pós-condições
O ator passa a estar autenticado no sistema, podendo realizar as atividades referentes ao seu papel;
Fluxo principal
1. Usuário clica em Login na página inicial do sistema.
2. O sistema solicita as informações necessárias para autenticação;
a. Usuário
b. Senha
3. O ator informa os dados de autenticação
4. O sistema valida os dados de autenticação
5. O sistema uma sessão com os dados do usuário para que o mesmo permaneça logado ao sistema durante a sua execução deste;
6. O sistema habilita as ações às quais o usuário pode realizar.
7. O sistema informa ao usuário que o mesmo está logado no sistema.
Fim do caso de uso.

Caso de Uso: [UC-02] Cadastrar Usuário

Descrição
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O caso de uso especifica o procedimento relacionado ao cadastro de usuários no sistema para
que estes possam logar-se e fazer uso deste.
Ator
Usuário
Pré-condições
- O ator não pode estar logado no sistema;
- Ator não pode ter e-mail já cadastrado no sistema;
Pós-condições
- Ator passa a estar registrado e autenticado no sistema, podendo realizar as atividades referentes
ao seu papel;
Fluxo principal
1. Usuário decide realizar o seu cadastro no sistema;
2. O sistema solicita as informações necessárias para o cadastro:
a. Nome Completo;
b. Usuário
c.

E-mail;

d. Senha;
3. O ator informa os dados para cadastro;
4. O sistema realiza o cadastro das informações no banco de dados;
5. O sistema informa ao usuário que o cadastro foi realizado com sucesso
6. O sistema é redirecionado para o passo 4 do caso de uso [UC-01] Login.;

Caso de Uso: [UC-03] Visualizar Notícias

Descrição
O caso de uso especifica o procedimento para visualização das notícias publicadas no site.
Ator
Visitante
Pré-condições
Ter acessado o sistema, mesmo sem login.
Pós-condições
Visitante visualiza notícia, obtendo conhecimento do conteúdo desta.
Fluxo principal
1. Ator acessa página inicial do sistema
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2. Ator seleciona link para as postagens da área de interesse.
3. Sistema exibe listagem com as notícias já criadas relacionadas à área selecionada.
4. Ator seleciona uma das notícias.
5. Sistema exibe notícia selecionada

Caso de Uso: [UC-04] Gerenciar Vistorias

Descrição
O caso de uso especifica os procedimentos relacionados ao gerenciamento das vistorias do usuário no sistema.
Ator
Usuário
Pré-condições
O ator deve estar logado no sistema;
Pós-condições
Vistorias foram criadas ou editadas e estão prontas para serem executadas pelo usuário. Caso tenham sido finalizadas, torna-se disponível a opção de download de relatório da vistoria;
Fluxo principal
1. Usuário abre a tela de gerenciamento de vistorias, selecionando o menu ‘Minhas Vistorias’;
2. O sistema abre a lista com as vistorias e as ações associadas:
3. Usuário pode executar uma lista de ações para o produto;
a. Subfluxo criar vistoria;
b. Subfluxo editar vistoria;
c.

Subfluxo apagar vistoria;

d. Subfluxo Gerar relatório vistoria

(a) Subfluxo criar vistoria
1a

Usuário opta por iniciar uma nova vistoria;

2a

O sistema solicita as informações referentes à edificação:
i. Data de realização da vistoria;
ii. CEP;
iii. Rua da Localidade;
iv. Número;
v. Número de Pavimentos por bloco*;
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vi. Complemento;
vii. Bairro;
viii. Cidade;
ix. Estado;
x. Número de Pavimentos da edificação;
xi. Formulário de vistoria a ser utilizado;
3a

O sistema cria o modelo para a realização da vistoria predial;

4a

O sistema é redirecionado para o passo 2 do Fluxo Principal;

Fluxo alternativo para (a) Subfluxo criar vistoria
1a

A data de realização de vistoria inserida já ocorreu;
1

O sistema exibe mensagem informando que não é possível criar uma visto-

ria no passado.
2

Usuário corrige o erro;

3

Sistema retorna para o passo 2 do fluxo principal

2a

Dados inseridos inválidos ou não preenchidos para a edificação;
1

O sistema exibe mensagem informando o erro.

2

Usuário corrige o erro;

3

Sistema retorna para o passo 2 do fluxo principal

(b) Subfluxo editar vistoria
1b

O sistema exibe o formulário de criação de vistoria com os dados preenchi-

dos da vistoria cadastrada;
2b

O fluxo é encaminhado para o passo 3ª do Subfluxo (a) criar vistoria:

(c) Subfluxo apagar vistoria
1c

Usuário seleciona a opção para apagar a vistoria desejada:

2c

Sistema exclui a vistoria:

(d) Subfluxo Gerar relatório de vistoria
1d

Sistema carrega os dados referentes à vistoria;

2d

Sistema cria novo documento do word, preenchendo ele com os dados refe-

rentes a cada anomalia da vistoria finalizada;
3d

Sistema salva documento do word para download;

4d

Usuário faz download de documento contendo os dados da vistoria.
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Caso de Uso: [UC-05] Executar Vistoria

Descrição
O caso de uso descreve os procedimentos relacionados à execução da vistoria predial.
Ator
Usuário
Pré-condições
- O ator deve estar logado no sistema;
- Deve existir alguma vistoria criada para execução;
Pós-condições
- Os dados da vistoria são salvos no sistema e é possível fazer download do relatório das inconsistências encontradas.
Fluxo principal
1. Usuário inicia a execução da vistoria;
2. Sistema carrega do servidor a máscara do formulário referente à vistoria cadastrada;
3. Sistema exibe formulário para que o usuário preencha os dados referentes à inconsistência encontrada;
4. Usuário preenche os dados do formulário;
5. Usuário pode executar uma das ações abaixo;
a. Subfluxo Nova Anomalia;
b. Subfluxo Salvar Vistoria;
c.

Subfluxo Finalizar vistoria.

(a) Subfluxo Nova Anomalia
1a

Sistema salva os dados referentes à anomalia preenchida;

2a

Sistema adiciona no menu lateral um link para acesso aos dados preenchi-

dos referentes à anomalia salva;
3a

Sistema retorna para passo 3 do Fluxo Principal.

(b) Subfluxo Salvar Vistoria
1a

Sistema salva os dados referentes à anomalia preenchida;

2a

Sistema retorna para passo 5 do Fluxo Principal;

(c) Subfluxo Finalizar Vistoria
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1a

Sistema salva os dados referentes à anomalia preenchida;

2a

Sistema altera o status da vistoria para finalizada;

3a

Sistema retorna para passo 2 do caso de uso [UC-04] Gerenciar Vistorias;

Fluxo Alternativo:
1. Usuário clica em link referente a alguma anomalia salva;
2. Sistema exibe formulário preenchido com os dados referentes à anomalia selecionada;
3. Usuário edita dados referentes à anomalia selecionada;
4. Sistema retorna para Passo 5 do Fluxo Principal.

Caso de Uso: [UC-06] Gerenciar Notícias

Descrição
O caso de uso descreve os procedimentos relacionados à Gestão das notícias do portal.
Ator
Autor
Pré-condições
- O ator deve estar logado no sistema;
Pós-condições
- A notícia é salva no sistema para edição e torna-se disponível para visualização pelos visitantes
do sistema, caso tenha sido publicada;
Fluxo principal
1. Sistema apresenta ao usuário a listagem com as notícias do portal.
2. Usuário pode executar uma das ações abaixo;
a. Subfluxo Criar Notícia;
b. Subfluxo Editar Notícia;
c.

Subfluxo Apagar Notícia.

(a) Subfluxo Criar Notícia
1a

Sistema apresenta ao autor formulário, solicitando preenchimento dos da-

dos da notícia. São solicitados:
A: Título da Notícia;
B: Conteúdo da Notícia;
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C: Tema da Notícia;
2a

Usuário preenche os dados solicitados;

3a

Usuário pode executar uma das ações abaixo;

i

Salvar Notícia;

ii

Publicar Notícia;

(b) Subfluxo Editar Notícia
1b

Sistema apresenta ao autor formulário de criação de notícia, preenchido

com os dados da notícia selecionada;
2b

Usuário edita dados do formulário;

2b

Sistema retorna para passo 3a Subfluxo (a) Criar Notícia;

(c) Subfluxo Apagar Notícia
1a

Sistema apaga os dados referentes à notícia;

3a

Sistema retorna para passo 1 do Fluxo Principal;

Caso de Uso: [UC-07] Gerenciar Formulários

Descrição
O caso de uso descreve as etapas relacionadas ao gerenciamento dos formulários do sistema, a
serem usados para os casos de uso [UC-04] Gerenciar Vistorias e [UC-05] Executar Vistoria.
Ator
Administrador
Pré-condições
- O ator deve estar logado no sistema;
Pós-condições
- Formulários estão salvos para edição. Caso tenham sido disponibilizados, é possível utilizar eles
nos casos de uso [UC-04] Gerenciar Vistorias e [UC-05] Executar Vistoria.
Fluxo principal
1. Administrador abre a tela de gerenciamento de formulários, selecionando o menu ‘Gerenciar
Formulários’;
2. O sistema abre a lista com os formulários existentes e as ações associadas:
3. Ator pode executar uma lista de ações para o produto;
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a. Subfluxo Criar Formulário;
b. Subfluxo Apagar Formulário;
c.

Subfluxo Editar Componentes;

d. Subfluxo Salvar Estrutura;
e. Subfluxo Disponibilizar Formulário;

(a) Subfluxo Criar Formulário
1a

O sistema solicita nome do formulário a ser criado:

2a

Administrador preenche nome do formulário;

3a

Sistema cria formulário com nome dado;

4a

Sistema retorna para o passo 2 do Fluxo Principal.

(b) Subfluxo Apagar Formulário
1b

Sistema apaga formulário criado, juntamente com seus componentes;

2b

Sistema retorna para o passo 2 do Fluxo Principal.

(c) Subfluxo Editar Componentes
1c

Sistema é direcionado para Passo 1 do Caso de Uso [UC-08] Gerenciar

Componentes de Formulário;

(d) Subfluxo Salvar
1d

Sistema faz uma pesquisa recursiva nos itens do formulário do caso de uso

[UC-08] Gerenciar Componentes de Formulário;
2d

Sistema armazena os dados em um arquivo JSON.

(e) Subfluxo Disponibilizar Formulário
1e

Sistema altera o status do formulário para disponível, para que este possa

ser utilizado nos casos de uso [UC-04] Gerenciar Vistorias e [UC-05] Executar Vistoria;

Caso de Uso: [UC-08] Gerenciar Componentes do Formulário

Descrição
O caso de uso descreve as etapas relacionadas ao gerenciamento dos itens que irão compor os
formulários do sistema, criados pelo caso de uso [UC-07] Gerenciar Formulários.
Ator
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Administrador
Pré-condições
- O ator deve estar logado no sistema;
- Deve existir ao menos um formulário criado no sistema;
Pós-condições
- Itens passam a compor a estrutura do formulário selecionado.
Fluxo principal
1. O sistema abre a lista com os itens dos componentes do formulário;
2. Ator pode executar uma lista de ações;
a. Subfluxo Criar Novo Componente do Formulário;
b. Subfluxo Apagar Componente do Formulário;
c.

Subfluxo Editar Componente do Formulário;

(a) Subfluxo Criar Novo Componente do Formulário
1a

O sistema apresenta formulário solicitando os dados referentes ao compo-

nente a ser criado, a saber:
i. Nome do Componente
ii. Texto de apresentação do item no formulário:
iii. Tipo de componente de formulário, podendo ser:
a. Caixa de Seleção
b. Checkboxes
c.

Caixa de Texto

d. Campo de Texto
e. Item de seleção do tipo Radio.
iv. Opções que o componente possuirá para seleção.
2a

Administrador preenche os dados do componente do formulário;

3a

Sistema cria componente com os dados inseridos;

Fluxo alternativo para (a) Subfluxo Criar Novo Componente do Formulário
1a

Dados inseridos são inválidos ou estão faltando;
1

O sistema informa o usuário sobre o erro.

2

Usuário corrige o erro;

3

Sistema retorna para o passo 1 do Subfluxo (a) Criar Novo Componente do

Formulário.

(b) Subfluxo Apagar Componente do Formulário
1b

Sistema apaga o componente do formulário selecionado, mantendo os

componentes que sejam subcomponentes desse.
2b

Sistema retorna para o passo 1 do Fluxo Principal.
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(c) Subfluxo Editar Componente do Formulário.
1c

Sistema Carrega formulário com os itens referentes ao componente do for-

mulário selecionado;
2c

Usuário edita os componentes selecionados.

3c

Caso o item criado permita adição de filhos, sistema apresenta ao usuário

as opções do componente, oferecendo uma opção para adicionar um componente como filho.
4c

Ator pode executar as seguintes ações:
i.

Subfluxo Conectar Opção a Componente de Formulário;

ii.

Subfluxo Salvar Componente de Formulário.

(i) Subfluxo Conectar Opção a Componente de Formulário
1.i

Sistema carrega Componentes de formulário que ainda não estão conecta-

dos a nenhuma opção.
2.i

Usuário seleciona Componente para conectar à opção selectionada;

3.i

Sistema estabelece uma conexão entre a opção e o item do formulário;

4.i

Sistema retorna para passo passo 1c do Subfluxo (c) Editar Componente do

Formulário.

(ii) Subfluxo Conectar Opção a Componente de Formulário
1.ii

Sistema salva dados editados do componente.

2.ii

Sistema retorna para passo 1 do Fluxo Principal.

