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RESUMO 

 

As exigências de mercado e o crescimento do ramo da construção civil, aliado ao 
avanço da tecnologia, faz com que as empresas busquem a implementação de novas 
técnicas de gerenciamento e planejamento de obra de modo a otimizar recursos e se 
manter competitiva no mercado. O presente trabalho caracteriza as práticas do 
gerenciamento, planejamento, monitoramento e controle de obras destacando a 
importância do Diário de Obra para melhor acompanhamento do andamento da obra. 
A partir do levantamento de dados bibliográficos será apresentada a proposta de 
requisitos funcionais para o desenvolvimento de um software para o preenchimento 
do Relatório Diário de Obra, permitindo um melhor controle do andamento da obra, 
ganhos em relação a tempo de preenchimento, organização e armazenamento de 
dados mais eficientes. Após a definição dos requisitos funcionais foi acompanhado o 
desenvolvimento do software, sendo então aplicado em um canteiro de obra. A 
avaliação do software desenvolvido permitiu concluir sobre a sua viabilidade em usá-
lo em campo, trazendo ganhos para o processo de gerenciamento de obra.  
 
 
Palavras-Chave: Gerenciamento. Planejamento. Controle de Obras. Diário de Obras.  
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ABSTRACT 

 

The market demands and the growth of the construction industry, coupled with the 
advancement of technology, means that companies seek the implementation of new 
techniques of management and planning of works in order to optimize resources and 
remain competitive in the market. The present work characterizes the practices of the 
management, planning, monitoring and control of works highlighting the importance of 
the Diário de Obra (Work Diary) to better monitor the progress of the work. From the 
bibliographical data survey will be presented the proposal of functional requirements 
for the development of a software to fill the Daily Work Report, allowing a better control 
of the progress of the work, gains in relation to filling time, organization and storage of 
More efficient data. After defining the functional requirements, the development of the 
software was monitored and then applied to a construction site. The evaluation of the 
developed software allowed to conclude on its feasibility in using it in the field, bringing 
gains to the work management process. 
 
 
Keywords: Management. Planning. Works control. Journal of Works 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com o crescimento do ramo, a construção civil vem enfrentando a necessidade 

de implementar novas técnicas de gestão, devido às exigências do mercado, aumento 

da concorrência e inovações tecnológicas. A partir daí torna-se necessário que as 

empresas atualizem os sistemas de gerenciamento para que alcancem os objetivos 

propostos. Neste contexto o conhecimento em gerenciamento de projetos se torna 

cada vez mais indispensável, evidenciando que, sem um planejamento eficaz, 

dificilmente é possível obter sucesso na execução das obras.  

O planejamento pode ser considerado como um conjunto de atividades que 

interagem entre si e têm como objetivo planejar ações para execução e controle de 

aspectos técnicos, financeiros, jurídicos e de métodos de construção, tornando-se 

extremamente importante para o alcance dos objetivos (XAVIER; XAVIER; MELO, 

2014). 

O acompanhamento contínuo, desde o desenvolvimento do projeto inicial até a 

conclusão da execução, é de extrema importância para que tudo ocorra conforme o 

planejado a fim de seguir os prazos e corrigir possíveis transtornos.  

Quando há um planejamento correto os profissionais e clientes podem ter um 

maior controle das fases da obra, dos custos, dos materiais utilizados e do 

cronograma, podendo-se evitar atrasos, garantir o bom andamento e até mesmo evitar 

possíveis contratempos no decorrer da construção. Cada etapa do projeto é 

acompanhada pelo profissional que vai administrar e gerenciar a obra, garantindo que 

a mesma seja executada conforme o projeto.  

Com isso a análise das técnicas de auxílio no controle e planejamento torna-se 

indispensável, pois pode-se ver claramente o andamento da obra e, em caso de 

atraso, corrigi-lo. Neste contexto, verifica-se a importância do preenchimento do 

Relatório Diário de Obra, sendo este um documento de extrema importância para o 

registro de cada dia no canteiro de obra.  

Assim sendo, no âmbito deste trabalho foi desenvolvida uma pesquisa 

bibliográfica sobre o gerenciamento, planejamento e controle, enfatizando a 

importância do Diário de Obra para o acompanhamento e controle das atividades 

realizadas na obra. Da mesma forma, ressalta-se a necessidade de agilização do 

preenchimento do Diário de Obra como forma de otimizar o tempo, manter os registros 

e emitir relatórios que permitam um melhor acompanhamento da obra.  
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1.1  APRESENTAÇÃO DO TEMA  

 

O tema em estudo aborda a importância do gerenciamento, planejamento e 

controle de obras, assim como os métodos mais utilizados para que se atinja os 

objetivos do projeto, dentro do orçamento e prazos estabelecidos. Mais 

especificamente, em relação ao controle da obra, o Diário de Obra caracteriza-se 

como um documento de extrema importância na medida em que permite registrar as 

atividades executadas na obra, permitindo um melhor acompanhamento das 

atividades diárias e o acompanhamento da execução do projeto. 

 

1.2 PROBLEMA  

 

 O que fazer para tornar mais rápido e eficaz o registro e controle de atividades 

realizadas na obra?  

 

1.3 JUSTIFICATIVA  

 

Hoje em dia vivemos numa sociedade globalizada, onde o capitalismo nos faz 

viver em um ritmo acelerado para todos os setores, incluindo a construção civil, que 

vem crescendo de forma significativa no Brasil. Sob esse quadro a concorrência na 

área da construção civil está cada vez maior, dessa forma a utilização de instrumentos 

de planejamento e controle de obras torna-se fundamental para que os projetos não 

percam qualidade e que sejam entregues dentro do prazo. 

A execução de uma obra consiste na conciliação de vários fatores, tais como: 

recurso financeiro, mão de obra, equipamentos e materiais. Com isso há a 

necessidade de um planejamento e controle adequado. As empresas do ramo da 

construção civil estão cada vez mais aderindo métodos para que suas obras sejam 

concluídas dentro do prazo e orçamento sem perder a qualidade.  

Tem-se como base deste trabalho a definição das necessidades de estabelecer 

os requisitos funcionais para a utilização de um aplicativo através de um dispositivo 

móvel, buscando ganhos em tempo para preenchimento, organização de dados, 

disponibilidade de informação, entre outros.  
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Tendo em vista os fatos mencionados, justifica-se o presente estudo, com uma 

análise sobre o gerenciamento e controle de projetos e foco na importância do 

Relatório Diário de Obra.  

 

1.4 OBJETIVOS  

 

1.4.1 Objetivo Geral  

 

Propor requisitos funcionais e avaliar a utilização do software que será 

desenvolvido para preenchimento do Relatório do Diário de Obra como forma de 

agilizar e controlar as atividades realizadas no canteiro de obras. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos  

 

• Conhecer os conceitos ligados a projetos e seu gerenciamento; 

• Compreender os métodos de gerenciamento e planejamento de obras; 

• Verificar a importância do Diário de Obra como ferramenta de controle das 

atividades realizadas na obra; 

• Estabelecer os requisitos funcionais de um software para o preenchimento do 

Diário de Obra; 

• Acompanhar o desenvolvimento de um software de Diário de Obra com base 

nos requisitos definidos; 

• Aplicar o software desenvolvido no contexto de um canteiro de obras como 

forma de analisar sua viabilidade. 

 

1.5 METODOLOGIA  

 

 A partir dos estudos realizados e atendendo as exigências da Resolução nº 

1.024, do CONFEA, de 21 de agosto de 2009, será apresentada a proposta de 

requisitos funcionais necessários para o desenvolvimento de um software para o 

preenchimento do Relatório Diário de Obra. Onde posteriormente será testada sua 

funcionalidade e viabilidade em um canteiro de obra.  
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2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1.1 O Que é um Projeto  

 

Segundo o Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos – PMBOK 

(2013, p. 03), “projeto é um esforço temporário empreendido para criar, um produto, 

serviço ou resultado exclusivo”.  

 Sendo assim, é necessário que o projeto apresente escopos claros, possíveis 

soluções, datas de início e término definidos e que estejam de acordo com os 

requisitos negociados e especificados com os envolvidos no projeto (XAVIER; 

XAVIER; MELO, 2014). 

 

Projeto é um processo único, consistindo de um grupo de atividades 
coordenadas e controladas com datas para início e término, empreendido 
para alcance de um objetivo conforme requisitos específicos, incluindo 
limitações de tempo, custo e recursos (NBR ISO 10006, ABNT, 2000, p. 02). 

 

 De acordo com o PMBOK (2013), os projetos ocorrem em praticamente todos 

os níveis de organizações criando um produto, serviço ou resultado único, onde pode 

ser tocável ou intocável. Embora as características do projeto possam ser 

semelhantes cada projeto é único. Como exemplo de projetos pode-se citar: 

construção de um empreendimento, desenvolvimento de software, implementação ou 

melhoria de empreendimentos existentes, implantação de novas tecnologias, criação 

de um novo produto entre outros.  

 Segundo Molinari (2010), para identificar um projeto bem-sucedido ele deve 

possuir algumas características como, ficar abaixo do orçamento previsto, finalizar 

antes do tempo previsto, gastar menos recursos e mão-de-obra do que o estimado e 

atingir a qualidade e desempenho desejado.   

 Na esfera da construção civil, projeto pode ser relacionado ao plano de uma 

edificação geral, constituído por um conjunto de plantas, cortes, cotas e informações 

necessárias para a execução da obra, como projetos arquitetônicos, estruturais, 

instalações elétricas e sanitárias, preventivo contra incêndio e entre outros (MATTOS, 

2010).  
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 Os projetos de engenharia são ligados a elaboração de um conjunto de 

documentos, composto por memoriais descritivos, lista de materiais, desenhos, 

detalhes, lista de serviços a serem executados, especificações, entre outros. Onde 

visam informar e explicar os parâmetros utilizados para dimensionamento e cálculos 

do empreendimento (XAVIER; XAVIER; MELO, 2014). 

 

2.1.2 Gerenciamento de Projetos  

 

 Conforme o PMBOK (2013, p. 5) “o gerenciamento de projetos é a aplicação 

do conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto para 

atender aos seus requisitos”.  

 Segundo Molinari (2010) na gerência de projetos “o foco se volta para 

programação e cronogramas, dos controles de custo e qualidade, gerência de 

contratos, de recursos e de interfaces”.  

O gerente de projetos é o responsável para que os objetivos do projeto sejam 

alcançados e que sejam utilizadas as técnicas corretamente (KEELING; BRANCO, 

2014). 

 

2.1.2.1 Evolução do gerenciamento de projetos  

 

 Desde a antiguidade gerenciam-se projetos, como a construção de pirâmides, 

templos, catedrais, cidades, entre outros. Porém, o primeiro grande projeto a utilizar 

métodos de gerenciamento de projetos foi em 1870 a Central Pacific Railroad nos 

EUA, onde foi feito a construção da estrada de ferro transcontinental (PAIVA, 2015). 

 Frederick Tailor e Henry Gantt através de estudos desenvolveram métodos 

para melhorar a produtividade e facilitar o gerenciamento de projetos. (PAIVA, 2015).  

 Nas décadas de 1940, 1950 e 1960 que o gerenciamento ganhou popularidade 

em função da 2ª Guerra Mundial, que foi necessário a criação de novas técnicas e 

coordenação sincronizada de diversas forças. A partir daí que surgiu o Program 

Evoluation and Review Technique (PERT) e o Critical Path Method (CPM), que eram 

ferramentas que possibilitavam um controle mais eficaz dos projetos. Em 1965 até 

1970, foi utilizado no gerenciamento de projetos o método Planejamento, Custo e 

Qualidade (PCQ) (MOLINARI, 2010).  
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  Em 1969, foi fundado o Instituto de Gerenciamento de Projetos (PMI), hoje 

considerada uma das maiores instituições sem fins lucrativos que estabelece padrões 

de gerenciamento (PAIVA, 2015). 

  

2.1.2.2 Grupos de processos de gerenciamento de projetos  

 

 O PMBOK (2013) expõe um método de aplicação do processo de 

gerenciamento de projetos de uma forma que integre seu processo, suas intenções e 

seus objetivos. Esta estrutura é dividida em cinco grupos que descrevem processos 

de gerenciamento essenciais para qualquer projeto.  

 

• Grupo de processo de iniciação: Consiste na definição de um projeto, onde é 

definido o escopo e recursos financeiros iniciais e identificado as partes 

internas e externas interessadas. Nesta fase é autorizada a abertura do projeto; 

• Grupo de processo de planejamento: é neste processo que define o escopo e 

objetivos definitivos do projeto e possibilita traçar ações que deverão ser 

seguidas para o cumprimento destes. As mudanças que ocorrem durante o 

ciclo de vida do projeto apontam a necessidade de revisar este processo e se 

necessário mudar ou criar novos métodos; 

• Grupo de processo de execução: Neste processo ocorre a realização das 

atividades necessárias para conclusão do projeto final. Nesta fase poderá 

surgir a necessidade de mudanças em cronogramas e na produtividade 

gerando possíveis gastos e riscos imprevistos; 

• Grupo de processo de monitoramento e controle: Consiste na observação, 

acompanhamento e análise contínua da execução do projeto, onde é possível 

identificação de áreas em que sejam necessárias mudanças para evitar 

possíveis mudanças no decorrer do projeto; 

• Grupo de processo de encerramento: É o processo de desmobilização e 

finalização de todas as atividades obedecendo as obrigações contratuais. 

Neste processo é feita a conclusão formalmente de projeto, a aceitação e 

avaliação das partes interessada, revisão e arquivamento de todos os 

documentos importantes do projeto.   
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Estes processos possuem elementos distintos, que se sobrepõe e interagem 

entre si, de forma alinhada para facilitar o controle e coordenação. A Figura 1 mostra 

como acontece a interação entre os grupos (PMBOK, 2013).  

 
Figura 1 - Grupos de processos de gerenciamento de projetos 

 
Fonte: PMBOK (2013, p. 50) 

 

 O PMBOK (2013) apresenta, 47 processos para o gerenciamento de projetos 

que estão aplicadas através da integração apropriada de cada grupo de processo, que 

são agrupados também em 10 áreas de conhecimentos, onde cada área representa 

um conjunto de conceitos, termos e atividades que abrange o gerenciamento de 

projetos. A Figura 2 apresenta o esquema dos 47 processos de gerenciamento 

inseridos nos 5 grupos de processos e nas 10 áreas de conhecimento.  
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Figura 2 - Processos de Gerenciamento de Projetos PMBOK 5ª Edição 

 
Fonte: Valor e Competência (2016). 
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2.1.2.3 Áreas de conhecimento em gerenciamento de obras  

 

 O PMBOK (2013), propõe para o gerenciamento de projetos a aplicação de 

conhecimentos, habilidades, técnicas que atendam ao propósito para o qual está 

sendo desenvolvido. Essas aplicações são divididas em 10 grupos denominados de 

áreas do conhecimento conforme mostra a Figura 3. São elas: integração, escopo, 

tempo, custo, qualidade, recursos humanos, comunicações, riscos, aquisições e 

partes interessadas.  

 

Figura 3 - Áreas de Conhecimento do Gerenciamento de Projetos 

 
Fonte: Adaptado do PMBOK (2013) 

 

2.1.2.3.1 Gerenciamento da integração do projeto 

 

 O processo de integração faz a unificação de diversas atividades do 

gerenciamento de projetos, que são identificadas, unificadas, combinadas e 

coordenadas que são essenciais para o controle da execução do projeto (XAVIER; 

XAVIER; MELO, 2014). 
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 As atividades desenvolvidas no processo de integração são o termo de abertura 

do projeto, plano de gerenciamento, orientação e gerenciamento de projeto, 

monitoramento e controle de trabalho, controle integrado de mudanças e 

encerramento do projeto ou fase (PMBOK, 2013). 

 

2.1.2.3.2 Gerenciamento do escopo do projeto 

 

 Segundo Molinari, (2010) pode-se dizer que escopo é uma descrição completa 

do projeto, onde contenha informações para realizar estimativas de tempo, recursos, 

custos e prazos. O escopo pode ser amplificado ou comprimido, porém deve manter 

o foco e a essência do projeto.  

O gerenciamento do escopo abrange todo o trabalho e tudo o que for 

necessário para a conclusão do projeto. Os processos desenvolvidos no 

gerenciamento do escopo são: planejamento do gerenciamento do escopo, coleta de 

requisitos, definição de escopo, criação da Estrutura Analítica do Projeto (EAP), 

validação do escopo e controle do escopo (PMBOK, 2013). 

Esta é a etapa onde se identifica todas as atividades do projeto, ela requer 

atenção especial porque é aqui que se separa as atividades do projeto abrindo uma 

visão mais simples e facilitando o manuseio mais fácil. Tudo o que não for identificado 

e relacionado como atividade não integrará o cronograma. A omissão de alguma 

atividade pode tornar um problema grande no futuro, pois se não for colocada no 

cronograma, a obra poderá ter atraso e gastos imprevistos (MATTOS, 2010). 

Segundo Mattos (2010) “não se pode gerenciar um projeto sem que suas 

fronteiras estejam bem definidas”. A partir do momento que se define o escopo, ele 

liga-se ao que será planejado. Ou seja, o que não estiver no escopo não será 

planejado, programado e comunicado às equipes de campo. E não terá nenhum 

responsável.  

O método utilizado para a representação do escopo do projeto é a Estrutura 

Analítica do Projeto (EAP). Essa estrutura é fundamental para que seja criado o 

cronograma do projeto. É uma estrutura hierarquizada que pode ser representada de 

forma gráfica ou como uma lista conforme a Figura 4 e a Tabela 1 (XAVIER; XAVIER; 

MELO, 2014).  

O primeiro nível da EAP representa o projeto como um todo e há apenas um 

item. A partir desse nível, a EAP começa se ramificar em quantos níveis forem 
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necessários. A cada nível que vai sendo desdobrado a visão do projeto vai ficando 

mais visível e os trabalhos vão tornando-se menores e mais bem definidos, facilitando 

a atribuição de duração, controle e o avanço da tarefa. Não existe regra para a 

definição da EAP, porém todas as atividades definidas no escopo deverão ser 

identificadas (MATTOS, 2010). 

 

Figura 4 – Exemplo de EAP no formato gráfico 

Fonte: Adaptado de Mattos (2010) 
 

Tabela 1 - Exemplo de EAP no formato em lista 

ATIVIDADE 

Casa 
1. Infraestrutura 

                1.1 Escavação 
                1.2 Sapatas 

2. Superestrutura  
                2.1 Paredes 
             2.1.1 Alvenaria 
             2.1.2 Revestimento 
             2.1.3 Pintura  
                2.2 Cobertura 
             2.2.1 Madeiramento 
             2.2.2 Telhas 
                2.3 Instalações  
             2.3.1 Instalação Elétrica  
             2.3.2 Instalação Hidráulica  

Fonte: Adaptado de Mattos (2010) 
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2.1.2.3.3 Gerenciamento do tempo do projeto 

 

 São os processos necessários para que o projeto seja concluído dentro do 

prazo planejado. São eles, planejamento do cronograma, definir e sequenciar 

atividades, estimação de recursos e duração de atividades, desenvolvimento e 

controle do cronograma (PMBOK, 2013). 

 Quando se fala em gerenciamento de tempo e lidamos com prazos, é 

fundamental que quando façamos o acompanhamento sejam registradas as decisões 

tomadas e as mudanças que deverão ser feitas. Significa não somente iniciar o 

projeto, mas sim acompanhá-lo do início até sua conclusão (MOLINARI, 2010).    

 Determinar o tempo necessário para uma tarefa é extremamente importante, 

pois estabelece a duração das atividades em função do cronograma que será gerado. 

O gerenciamento de tempo é, portanto, um dos responsáveis pelo prazo da obra e 

dos marcos intermediários do projeto, quando mal distribuído pode afetar totalmente 

o planejamento da obra (MATTOS, 2010).  

 O cronograma é o documento que representa o planejamento de tempo do 

projeto. Ele representa a data planejada início e término das atividades. Esse 

processo da ênfase no uso de recursos, determina as atividades que fazem parte do 

caminho mais longo do projeto priorizando-as, adequa-se às datas e prazos impostos 

ao projeto com o objetivo de minimizar eventuais atrasos (XAVIER; XAVIER; MELO, 

2014). 

 Uma das melhores maneiras de exercitar a análise é um acompanhamento 

semanal. Pois o fato de realizarmos o acompanhamento do cronograma nos faz 

termos uma visão estratégica de todas as atividades. Dessa forma diminui-se o risco 

de darmos foco somente para algumas atividades desprezando outras atividades 

significativas. Ao mesmo tempo é possível ir complementando o cronograma com 

novos cenários e atividades que vão aparecendo conforme o andamento (MOLINARI, 

2010).  

 As ferramentas mais utilizadas para a realização do cronograma é o gráfico de 

barras que apresentam as atividades como barras horizontais de acordo com as datas 

de início e término das atividades, o Gráfico de Marcos que apresentam somente o 

início ou término agendado para entregas importantes e o Diagrama de Rede são 

apresentados em formato de diagrama de atividades em relação a uma escala de 

tempo. As Figuras 5, 6 e 7 ilustram um exemplo desses métodos (PMBOK, 2013).  
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Figura 5 - Exemplo Gráfico de Barras 

 
Fonte: Adaptado de PMBOK (2013) 

 

Figura 6 - Gráfico de Marcos 

 
Fonte: Adaptado de PMBOK (2013) 
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Figura 7 -  Diagrama de Rede 

 
Fonte: Adaptado de PMBOK (2013) 

 

2.1.2.3.4 Gerenciamento dos custos do projeto 

 

 O termo custo está diretamente ligado a gasto, porém quando se trata de um 

projeto pode-se dizer que é um investimento. Afinal quem está patrocinando o projeto 

tem um interesse nos resultados (MOLINARI, 2014).    

O gerenciamento de custos abrange os processos envolvidos em 

planejamento, custos, gerencia e controle para que o projeto seja finalizado dentro do 

orçamento estipulado.  São eles, planejamento do gerenciamento de custos, 

estimação de custos, orçamentação e controle de custos (PMBOK, 2013).  

 A partir do momento que forem propostos o escopo e os objetivos do projeto, é 

possível listar quais os recursos necessários. A estimativa de custos geralmente é 

feita durante o estudo de viabilidade. Onde poderá ser definido sobre os métodos de 

execução, disponibilidade, maquinário, mão de obra, materiais, etc. Todo projeto tem 

suas próprias necessidades. A falta ou o atraso na entrega poderá acarretar no atraso 

do projeto, com isso o aumento de custos (KEELING; FERREIRA BRANCO, 2014). 

 O orçamento é uma das primeiras informações que as partes interessadas 

desejam saber. As estimativas de custos costumam ser as bases para as decisões a 

serem tomadas. Quanto mais detalhado é um orçamento mais importante ele se torna, 

pois pode-se ter informações sobre cada atividade que deverá ser executada 

facilitando o controle dos custos (XAVIER; XAVIER; MELO, 2014). 

 Segundo Limmer (1997), os custos podem ser divididos em diretos e indiretos. 

Os custos diretos são compostos por insumos como mão de obra, materiais, 

equipamentos e estão vinculados diretamente com o processo de construção. Os 

custos indiretos são os gastos de difícil destinação a uma determinada atividade ou 

serviço, como por exemplo energia elétrica, água, luz entre outros.  
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2.1.2.3.5 Gerenciamento da qualidade do projeto 

 

 A abordagem do sistema de gestão de qualidade segundo a NBR ISO 9000 

(ABNT, 2015), define qualidade como um conjunto de características que proporciona 

uma base para melhoria do produto. Isto pode levar ao aumento da satisfação dos 

clientes e de todas as partes interessadas pelo projeto.  

O gerenciamento da qualidade abrange os processos envolvidos na garantia 

da qualidade e satisfação dos objetivos a serem alcançados. As atividades envolvem 

o planejamento, garantia e controle da qualidade (PMBOK, 2013). 

 Segundo Molinari (2010), o controle da qualidade compreende em acompanhar 

os resultados do projeto para verificar se o resultado dele está satisfatório e assim 

identificar formas de eliminar os resultados insatisfatórios.  

 Pode-se considerar dois aspectos na qualidade de um projeto, o primeiro é a 

qualidade do produto ou serviço que está relacionado com as especificações que o 

produto deve atender, o segundo aspecto é qualidade do gerenciamento do projeto 

que está vinculado com aos aspectos da qualidade (XAVIER; XAVIER; MELO, 2014).  

 As implantações de processos de qualidade apresentam diversos benefícios, 

entre eles a redução de custos operacionais, melhoria na qualidade do produto final e 

ao aumento de competitividade. Com isso as empresas podem estabelecer melhores 

condições de execução com maior controle, resultando no êxito econômico e no 

retorno dos investimentos realizados (XAVIER; XAVIER; MELO, 2014). 

  

2.1.2.3.6 Gerenciamento de recursos humanos do projeto 

 

 São os processos que organizam e gerenciam toda a equipe do projeto. Cabe 

a este grupo, desenvolver o plano de recursos humanos e mobilizar, desenvolver e 

gerenciar a equipe do projeto. A participação dos membros da equipe de durante o 

planejamento é de grande importância para tomadas de decisões, agregar 

conhecimento e fortalecer o compromisso com o projeto (PMBOK, 2013). 

 A definição da estrutura organizacional de como montar a equipe de trabalho 

distribuindo as responsabilidades de cada membro e as atribuições do projeto. Deve-

se considerar que distribuir o papel para cada pessoa, atribuir responsabilidades e 

motivar a equipe é de extrema importância para o sucesso do projeto. Neste caso é 
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necessário que se leve em consideração se as pessoas estão preparadas para obter 

os resultados esperados (MOLINARI, 2010).  

 

2.1.2.3.7 Gerenciamento das comunicações do projeto 

 

 São os processos que garantem  que as informações sejam coletadas, criadas, 

armazenadas, controladas e direcionadas de maneira correta. A eficiente 

comunicação pode impactar de maneira positiva o andamento do projeto (PMBOK, 

2013).  

 A comunicação está vinculada na participação, de trocas de informações. A 

habilidade de comunicação é se grande importância para o sucesso de qualquer 

projeto. A falta de comunicação pode gerar atritos na relação de trabalho e até mesmo 

gerar falhas no projeto levando ao atraso ou até mesmo causando um problema maior. 

Uma boa comunicação entre os membros da equipe, facilita a solução de problemas 

e acelera os processos internos, proporcionando um alto desempenho da equipe 

(MOLINARI, 2010).  

 A função do plano de comunicação de um projeto é acarretar na integração de 

todas as pessoas comprometidas com o projeto, assim evitando o entendimento 

equivocado das atividades e resultados do projeto. A comunicação é uma 

necessidade humana, profissional e gerencial, para conduzir atividades no campo 

empresarial (MOLINARI, 2010).  

 

2.1.2.3.8 Gerenciamento dos riscos do projeto 

 

 Inclui o estudo para respostas e controle de riscos de um projeto, os objetivos 

são reduzir os possíveis problemas no decorrer do projeto. Os processos para o 

gerenciamento de riscos são, planejar o gerenciamento de riscos, identificar riscos, 

priorizar e fazer análise qualitativa de riscos, planejar respostas e controlar riscos 

(PMBOK, 2013).  

 O risco de um projeto constitui-se da possibilidade de um fato não previsto 

venha acontecer. Não é que ele acontecerá, porém se ele ocorrer, é certo que haverá 

algum tipo de prejuízo (MOLINARI, 2010).  
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 O risco é uma incerteza. Quanto mais conhecimento tiver dele e os impactos 

que causarão ao projeto antecipadamente, mais fácil será de lidar com seus efeitos 

no projeto (XAVIER; XAVIER; MELO, 2014).  

 

2.1.2.3.9 Gerenciamento de aquisições do projeto 

 

 Envolve os processos necessários para a compra de produtos ou serviços 

necessários para execução do projeto, abrange também contratos e controles dos 

gastos. Necessário planejar, conduzir, controlar e encerrar aquisições (PMBOK, 

2013).  

É no gerenciamento de aquisições que é decidido, valores, datas e como serão 

as contratações, incluindo a administração e o encerramento de contratos. Para 

planejar as aquisições é necessário verificar as necessidades do projeto que irão 

atender mais por meio de aquisição de produtos ou recursos (XAVIER; XAVIER; 

MELO, 2014).   

O setor da construção civil requer muito a aquisição de bens ou serviços, cujas 

contratações tem participação de vários setores da empresa, que para garantir bons 

resultados deve ser um trabalho integrado. A qualidade na aquisição deve seguir 

alguns elementos como especificações técnicas, avaliação de fornecedores de 

materiais e equipamentos, controle de recebimento de materiais na obra, 

armazenamento e transporte correto dos materiais (XAVIER; XAVIER; MELO, 2014).   

 

2.1.2.3.10 Gerenciamento das partes interessada do projeto 

 

Os interessados são pessoas que de certa forma tem algum vínculo com o 

projeto, pode ser de forma positiva ou negativa e que procuram como resultado da 

execução e conclusão do projeto. Uma das primeiras coisas que se deve fazer no 

planejamento de um projeto é identificar quais são as pessoas interessadas e com 

isso criar uma comunicação que os mantenha aliados e motivados durante todo o 

projeto (XAVIER; XAVIER; MELO, 2014).   
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O gerenciamento das partes interessadas são os processos necessários para 

identificar, planejar, gerenciar e controlar todas as pessoas ou grupos envolvidos com 

o projeto. (PMBOK, 2013). 

 

2.1.3 Ciclo de Vida de um Projeto  

 

 Todo projeto passa por várias fases desde seu início até sua conclusão. Onde 

cada fase tem suas características que são determinadas pelas suas necessidades. 

Este conjunto de áreas é considerado o ciclo de vida de um projeto. O número de 

fases vai depender da complexidade do projeto (KEELING; FERREIRA BRANCO, 

2013). 

No âmbito de obras um projeto possui diversas influências no gerenciamento 

que são caracterizadas pelo ciclo de vida do empreendimento, entre elas o tamanho, 

localização, natureza da obra. O avanço no gerenciamento deve seguir em 

conformidade com o planejamento, assim possibilitando a evolução da obra e 

prevendo mudanças ao longo do tempo (XAVIER; XAVIER; MELO, 2014). 

Os projetos possuem características onde podem ser mapeados para a 

estrutura do ciclo de vida do projeto. São elas: início, organização e preparação, 

execução e conclusão. A Figura 8 mostra como funciona o ciclo de vida do projeto 

(PMBOK, 2013). 

 

Figura 8 - Níveis típicos de custo e pessoal em toda a estrutura genérica do ciclo de 
vida de um projeto 

 
Fonte: PMBOK (2013) 
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2.1.4 Gerente de Projetos  

 

 O gerente de projetos é a pessoa determinada para liderar a equipe 

responsável pela execução do projeto. Ele deve ter habilidades éticas, interpessoais 

e conceituais para saber interagir e tomar decisões da maneira mais correta. Essas 

habilidades são: liderança, construção de equipes, motivação, comunicação, 

influência, tomadas de decisões, negociação, ganho de confiança e gerenciamento 

de conflitos (PMBOK, 2013).  

 O gerente de projetos irá lidar com pessoas por isso é necessário apresentar 

inteligência emocional em gerenciamento de projetos. A figura 9 é proposto uma 

estrutura de inteligência emocional do gerente de projetos (KEELING; BRANCO, 

2014). 

 

Figura 9 - Estrutura para inteligência emocional em gerenciamento de projetos 

 
Fonte: Adaptado de Keeling; Branco (2014) 

 

 

 

1. Autoconsciência

•Autoconscinência emocional

•Autoavaliação acurada

•Autoconfiança

2. Autogerenciamento

•Autocontrole

3. Consciência Social

•Empatia

•Consciência organizacional

•Vendo outras pessoal com clareza

•Limites emocionais

4. Gestão de Relacionamentos

•Relacionamento com as pessoas envolvidas no projeto

•Desenvolvendo pessoas 

•Dizer a verdade 

5. Liderança da Equipe

•Comunicações 

•Gerenciamento de conflitos

•Liderança inspiracional
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2.1.5 Planejamento de Obra  

 

 Segundo Varalla (2003) a palavra planejar pode ser definida como “um 

processo de previsão de decisões que envolve o estabelecimento de metas e a 

definição dos recursos necessários para atingi-las” 

 A necessidade e busca pela organização é a principal ferramenta para o êxito 

de qualquer empreendimento, daí surge o planejamento que tem como objetivo colher 

e direcionar todas as informações de todos as áreas da obra. Esta é a etapa que 

ocorre antes da execução da obra, onde é inevitável a análise de todo o 

empreendimento, envolvendo desde o projeto inicial e de todo o planejamento 

definindo métodos, materiais e técnicas construtivas (XAVIER; XAVIER; MELO, 

2014). 

 O planejamento pode ser considerado como um conjunto de atividades que 

interagem entre si e têm como objetivo de planejar ações para execução e controle 

de aspectos técnicos, financeiros, jurídicos e de métodos de construção. Essas 

funções tornam-se extremamente importantes para o alcance dos objetivos (XAVIER; 

XAVIER; MELO, 2014). 

 Muitas empresas preferem criar o setor de planejamento no próprio canteiro de 

obras, contando com a participação de todos os envolvidos com a obra, tanto da parte 

de execução quanto a de gerenciamento, onde todos passam a ter conhecimentos 

sobre recursos e informações técnicas necessárias. O planejamento é um fator 

importante para o bom andamento do empreendimento, sendo uma tarefa que exige 

profissionais qualificados e que tenham conhecimento na área, onde deverá contar 

com a participação de todos os envolvidos para que se possa evitar possíveis 

problemas (XAVIER; XAVIER; MELO, 2014). 

Na execução de obra civil, o planejamento retrata o estudo do melhor método 

para a execução de uma série de atividades com a melhor utilização de recursos 

baseando-se nas informações iniciais dos projetos, especificações, orçamentos e no 

conhecimento da equipe que fará parte da execução do projeto (SILVA, 2006).  

  

2.1.6 Principais Causas de Atrasos e Prejuízos na Construção Civil  

 

 Segundo Nocêra (2015) as principais causas de atrasos na construção civil são 

ocasionadas por diversos fatores como a falta de integração entre os setores 
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envolvidos no projeto, a não utilização de metodologias de gerenciamento, 

planejamento e controle de obras e a utilização de ferramentas não apropriadas para 

o planejamento e controle de obras.  

 Muitas falhas podem acontecer durante o andamento da obra onde vão 

ocasionar atraso e ou prejuízos na obra. Alguns fatos são a inexistência de 

planejamento e controle do que se gasta na obra, falta de mão de obra ou 

equipamentos, falta ou sobra de materiais, não cumprimento de prazos, inclusão de 

muitas atividades e pouco tempo para executá-las entre outros fatores (NOCÊRA, 

2015).  

 

2.1.7 Monitoramento e Controle de Obras  

 

 A fase de implementação do projeto, tem início logo após a aprovação do 

planejamento, essa fase compreende na execução, monitoramento e controle do 

empreendimento. É durante a execução que o trabalho e consumo de materiais 

aumentam consideravelmente. É neste processo que é colocado em prática tudo o 

que foi planejado e sempre seguindo o plano mestre como principal guia (KEELING; 

BRANCO, 2014). 

 O processo de monitoramento e controle de obras visa analisar o que realmente 

está acontecendo e se está tudo dentro do planejado e se necessário são utilizadas 

ações preventivas ou corretivas para controlar o andamento do projeto. O 

monitoramento contínuo facilita uma visão mais clara do projeto pela equipe (XAVIER; 

XAVIER; MELO, 2014). 

 A coleta de dados, medições e relatórios sobre o andamento do projeto são 

fundamentais para o sucesso da obra, para que seja realizado o monitoramento é 

necessário coletar informações sobre custos e datas da execução, comparar o 

desempenho da obra com o que foi planejado, monitorar riscos e monitorar mudanças 

aprovadas (XAVIER; XAVIER; MELO, 2014). 

 Segundo Keeling e Branco (2014), para que o projeto fique dentro da 

programação, é necessário a realização de avaliações frequentes no projeto de 

tempo, qualidade e custo. Onde em algumas situações é necessário algum tipo de 

sacrifício que se resumem em três variáveis: 

Tempo: menor tempo = mais custo 

Custo: menor custo = mais tempo ou menor qualidade 
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Qualidade: melhor qualidade = maior custo ou mais tempo. 

 

2.1.8 Relatório Diário de Obras  

 

 O Relatório Diário de Obra (RDO) é um documento utilizado por empresas que 

trabalham com obras e construções para registrar diariamente informações 

indispensáveis do canteiro de obra. Onde anota-se tudo o que for relevante na 

construção como por exemplo: as atividades realizadas, recursos utilizados, 

condições meteorológicas, efetivo, acidentes de trabalho, problemas que 

impossibilitaram a execução de algum serviço e entre outros (CORSINI, 2011). 

 O Diário de Obra quando preenchido corretamente, torna-se um documento 

imprescindível para manter bons relatos do empreendimento ao longo de sua 

construção e futuras consultas, onde costuma ser a principal ferramenta para 

esclarecimento de dúvidas (CORSINI, 2011).  

 O uso do Diário de Obra possui finalidade legal quando expresso em contrato, 

ele serve como documento entre contratante e contratada. Pode-se registrar as 

anormalidades da obra, cujas informações podem ser usadas para complementar o 

andamento da obra e podem servir também como por exemplo cobrar atraso de algum 

terceiro e também servir para a gestão da produção sendo fonte de verificação de 

possíveis falhas (CORSINI, 2012). 

 

2.1.8.1 Preenchimento do diário de obras  

 

O preenchimento do Diário de Obras pode ser feito pelo engenheiro, técnico ou 

estagiário, mas sempre com supervisão, orientação e aprovação do engenheiro 

responsável. É bem importante que as pessoas envolvidas com o preenchimento 

tenham consciência da importância dos registros realizados, para que se torne útil o 

preenchimento do relatório (CORSINI, 2012). 

Na maioria dos casos os relatórios são preenchidos no papel manualmente ou 

por meio eletrônico, onde qualquer pessoa interessada pode ter acesso. O documento 

geralmente é preenchido pelo setor responsável, emitido uma cópia para o cliente 

onde são assinados pelo mesmo para que fique ciente das ocorrências da obra e 

assim devolvida uma cópia para a empresa (CORDEIRO, 2012 apud CORSINI, 2012). 
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Não existe um modelo padrão de Diário de Obras, cada empresa pode adotar 

o seu próprio modelo, porém sempre obedecendo as informações necessárias que 

devem conter no relatório. O texto deve ser escrito da forma mais clara e objetiva 

possível com detalhamentos nos pontos mais críticos e relevantes (CORSINI, 2011). 

Na figura 10 é apresentado um modelo preenchido com todas as informações 

necessárias sobre um dia de obra e os serviços executados.   

Segundo Corsini (2011) as informações que devem conter no Diário de Obras:  

 

• Dados da obra: Deve conter informações do empreendimento como o nome, 

endereço, prazo contratual, data de início e término da obra, data do 

preenchimento do Diário de Obras; 

• Condições climáticas: A informação sobre a condição climática do dia é bem 

importante, pois assim é possível controlar a execução e paralização da obra;  

• Efetivo: É a descrição da quantidade dos funcionários separados por função 

que estão trabalhando no dia, é importante informar também funcionários 

terceirizados com a indicação da empresa se houver; 

• Equipamentos utilizados: Lista dos equipamentos que estão locados e 

utilizados na obra é importante informar a quantidade; 

• Serviços realizados: Descrição breve das atividades realizadas no dia. É 

importante indicar o andamento das atividades.  

• Observações e comentários: Neste item é importante informar a chegada de 

materiais, eventuais problemas ou paralizações, decisões e mudanças 

tomadas, acidentes de trabalho, ou seja, qualquer informação relevante que 

tenha fugido da rotina normal da obra.  
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Figura 10 - Exemplo do Relatório Diário de Obra 

 
Fonte: O próprio autor. 
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2.1.9 Softwares Existentes para Controle de Obras  

 

 Segundo Keeling e Branco (2014) o desenvolvimento de softwares, vem sendo 

utilizado cada vez mais, devido sua facilidade de manuseio. O principal valor da 

utilização de meios eletrônicos é na aceleração do trabalho de integração, 

planejamento, controle e revisão. Através do software é possível gerar tabelas, 

gráficos, relatórios, redes de precedência e agendas.  

 Alguns softwares existentes no mercado, que atendem a indústria da 

construção são:  

 

• Mobbus Construção: Software com foco para a construção civil. Cujo objetivo 

é buscar um maior controle de obra, incluído a produtividade, perda de 

materiais, análise de mão de obra, segurança, qualidade e vistoria. Sua 

aplicação é por meio de um portal que sincroniza dispositivos móveis (tablets) 

e podem funcionar off-line (MOBBUS, 2016).  

• Sienge: É um sistema de gestão, também com foco na construção civil. Onde 

é possível gerenciar e integrar as áreas de uma empresa. É possível 

acompanhar os passos de um projeto, unifica informações, reduz custo e 

tempo, ajuda no gerenciamento de obras e gestão de processos (SIENGE, 

2016).  

 

No contexto dos softwares que atendem a indústria da construção encontram-

se pacotes de softwares geralmente complexos e com alto custo integrado, muitas 

vezes tornando-se inviáveis para algumas empresas. Assim, o presente trabalho 

propõe o desenvolvimento e a avaliação de um aplicativo de fácil manuseio e que seja 

útil tanto para grandes quanto para pequenas empresas, podendo ser usado em 

qualquer tipo de obra a fim de melhorar seu monitoramento e permitir relatos 

organizados de cada dia no canteiro de obra. Da mesma forma, o referido software 

será desenvolvido para uma plataforma móvel, permitindo o fácil e rápido 

preenchimento do Diário de Obras no próprio canteiro de obra, evitando a perda de 

informações. 
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2.1.10 Requisitos Funcionais 

 

O processo de desenvolvimento de um software é composto de várias etapas 

que, desenvolvidas e validadas, permitem que se chegue a contento em produto de 

software para atender uma necessidade específica de um usuário. Uma destas 

etapas, considerada essencial, corresponde à identificação dos requisitos que o 

software deverá atender. Em se tratando de requisitos, verificam-se três tipos de 

requisitos que devem ser definidos quando do desenvolvimento de um software: 

requisitos funcionais e não funcionais (do produto, organizacionais e externos). 

Requisitos funcionais de um software são objetivos, exigências, desejos ou 

necessidades estabelecidas por clientes e usuários que definem as propriedades dos 

sistemas. Quando se fala de requisitos funcionais, refere-se às requisições que um 

software deverá realizar (VENTURA, 2016).  

Segundo Leite, 2007 uma série de requisitos pode ser estabelecido como uma 

condição ou capacidade que o software deve dispor para que o usuário possa 

solucionar uma dificuldade ou alcançar um objetivo para atender as necessidades ou 

restrições da organização ou dos outros componentes do sistema.  

A especificação de um requisito funcional deve estabelecer o que se deseja 

que o software realize, sem preocupação de como ele faz. Em suma, os requisitos 

explicitam as funcionalidades e os serviços que o software executará. 

 

2.2 METODOLOGIA E MATERIAL 

 

2.2.1 Requisitos Legais 

 

O Livro de Ordem é o relato escrito dos responsáveis técnicos ligados 

diretamente com obras ou serviços. No qual deverá englobar todas as informações 

importantes do empreendimento onde houver participação de profissionais da 

engenharia, Agronomia, Geografia e Meteorologia (CREA-DF, 2014). 

 

 A resolução nº 1.024, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia 
(CONFEA) de 21 de agosto de 2009. 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de adoção do Livro de Ordem de obras e 
serviços de Engenharia, Arquitetura, Agronomia, Geografia, Geologia, 
Meteorologia e demais profissões vinculadas ao sistema Confea/Crea.  
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A fundamentação para utilização de tal norma considera a necessidade que 

surge através da progressiva diversidade dos empreendimentos, a utilização de novos 

mecanismos que favoreçam o acompanhamento e o controle da participação dos 

responsáveis técnicos nas obras e serviços (CONFEA, 2009).  

Deverá conter no Livro de Ordem todos os relatos escritos de todas as 

atividades executadas no canteiro onde servirá de recurso para: comprovação de 

autoria de trabalhos; garantia do cumprimento das instruções técnicas e/ou 

administrativas; esclarecimento de dúvidas relativas à obra, analisar motivos de 

possíveis falhas técnicas, gastos imprevistos e acidentes de trabalhos e eventual fonte 

de pesquisa para pesquisas estatísticas (CONFEA, 2009).  

 

Conforme o Art. 4º da Resolução nº 1.024, do CONFEA, de 21 de agosto de 
2009, o Livro de Ordem deverá conter o registro, a cargo do responsável 
técnico, de todas as ocorrências relevantes do empreendimento.  
§ 1º Serão, obrigatoriamente, registrados no Livro de Ordem: 
 
I – dados do empreendimento, de seu proprietário, do responsável técnico e 
da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica; 
II – as datas de início e de previsão da conclusão da obra ou serviço; 
III – as datas de início e de conclusão de cada etapa programada; 
IV – a posição física do empreendimento no dia de cada visita técnica; 
V – orientação de execução, mediante a determinação de providências 
relevantes para o cumprimento dos projetos e especificações; 
VI – nomes de empreiteiras ou subempreiteiras, caracterizando as atividades 
e seus encargos, com as datas de início e conclusão, e números das ARTs 
respectivas; 
VII – acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos; 
VIII – os períodos de interrupção dos trabalhos e seus motivos, quer de 
caráter financeiro ou meteorológico, quer por falhas em serviços de terceiros 
não sujeitas à ingerência do responsável técnico; 
IX – as receitas prescritas para cada tipo de cultura nos serviços de 
Agronomia; e 
X – outros fatos e observações que, a juízo ou conveniência do responsável 
técnico pelo empreendimento, devam ser registrados. 
§ 2° Todos os relatos de visitas serão datados e assinados pelo responsável 
técnico pela obra ou serviço.  

 

De acordo com a Resolução nº 1.024, do CONFEA de 21 de agosto de 2009:  

 

Art. 9º Os modelos porventura já existentes, tais como Boletim Diário, Livro 
de Ocorrências Diárias, Diário de Obras, Cadernetas de Obras, etc., ainda 
em uso pelas empresas privadas, órgãos públicos ou autônomos, poderão 
ser admitidos como Livro de Ordem, desde que atendam às exigências desta 
resolução e tenham seus Termos de Abertura visados pelo Crea. 

 

 A inexistência do Livro Ordem no local do empreendimento ou dos registros e 

providências, implica no descumprimento do exercício legal da profissão conforme 



40 
 
consta na alínea “c” do art. 6º da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e ao art. 

9º do código de ética do profissional da Engenharia, Arquitetura, Agronomia, Geologia, 

Geografia e Meteorologia, com a aplicação das penalidades previstas nos arts. 72 e 

73 da Lei nº 5.194, de 1966 (CONFEA, 2009). 

 

2.2.2 Requisitos Necessários Para o Desenvolvimento do Software 

 

O aplicativo desenvolvido, tem como objetivo principal o preenchimento do 

Diário de Obras. A partir disso ele será composto por campos que serão preenchidos 

com as informações contidas em cada obra.  

Os itens que vão conter no aplicativo são: 

 

• Tela Principal: Tela que irá abrir quando o aplicativo for ativado, nela será 

possível adicionar a obra ou obras que serão feitos os relatórios.  

• Primeiro cadastro da obra: terá os campos para preencher com os dados da 

empresa (nome, logotipo da empresa, endereço, telefone, etc.), do cliente e do 

empreendimento (nome da obra, local, número do contrato, data de início e 

término da obra). Após esse primeiro cadastro os dados ficarão salvos no 

dispositivo o qual não será mais necessário o cadastro novamente, será 

necessário somente quando for adicionada uma nova obra.  

• Armazenamento dos relatórios: depois que os dados da obra foram 

preenchidos é possível clicar nele onde irá abrir o campo do preenchimento do 

Diário de Obra, no qual é possível visualizar relatórios já preenchidos ou 

adicionar um novo relatório.  

• Adicionando um novo dia: quando clicado no ícone adicionar novo dia é 

possível preencher os seguintes dados:  

o Condições meteorológicas: ensolarado, nublado ou chuvoso; 

o Se está praticável ou impraticável;  

o Período trabalhado no dia: horário trabalhado no período da manhã, 

tarde e noite; 

o Efetivo: neste campo é possível cadastrar o efetivo que está na obra no 

dia, é separado por efetivo direto e indireto e de empreiteiro, onde pode-

se cadastrar a função e colocar a quantidade de pessoas, no final é 

somado todo o efetivo presente na obra no determinado dia; 
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o Equipamentos: descrição e quantidade; 

o Atividades realizadas: neste campo será possível colocar todas as 

atividades executadas na obra, é dividido em três campos: atividades 

iniciadas na data, atividades em andamento e atividades concluídas na 

data do preenchimento. As atividades que foram iniciadas devem ser 

preenchidas no campo apropriado para ela assim a atividade passará 

automaticamente para o andamento para os próximos dias até que seja 

confirmada a conclusão da mesma; 

o Observações: campo onde é possível adicionar texto com todas as 

informações relevantes da obra que ocorreram naquele determinado 

dia;  

o Fotos: Campo para adicionar fotos que deverão ser tiradas na hora e 

anexadas;  

o Assinaturas: Local para assinatura da pessoa que preencheu o relatório, 

profissional responsável pela aprovação deste e pelo cliente. 

• Gerar relatório: após o preenchimento de todos esses itens é possível salvar e 

gerar o relatório no formato Portable Document Format (PDF) e se necessário 

enviá-lo por e-mail. 

 

O relatório poderá ser alimentado durante todo o dia fechando ele somente no 

final do dia, poderá ser preenchido sem internet e quando conectado as informações 

adicionadas serão salvas, poderá ter aceso no computador para melhor 

gerenciamento, e terá o armazenamento de obras e histórico dos relatórios gerados. 

O aplicativo contará com alguns diferenciais como aviso no final do dia para o 

encerramento do dia ou preenchimento se ainda não foi feito, para que se evite 

esquecimentos, linha do tempo com fotos do andamento da obra e será possível gerar 

um relatório com o andamento da obra (com as datas de início e término dos serviços 

executados).  

 

2.2.3 Local da Aplicação e Teste do Aplicativo  

 

 As funcionalidades do aplicativo foram testadas em uma obra da Empresa 

Carelli Propriedades Construtora e Incorporadora Ltda. situada na cidade de 
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Camboriú, SC. Neste contexto, o mesmo foi comparado com o método tradicional de 

preenchimento do Diário de Obra. 

 

2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS  

 

A seção de Apresentação, Análise dos Dados e Resultados compreende a 

Descrição Textual do Software, que descreve o funcionamento do software de Diário 

de Obras; os Requisitos Funcionais, que descrevem as funcionalidades 

implementadas no software; o Desenvolvimento do Software, que descreve as 

tecnologias utilizadas no seu desenvolvimento, o modelo de dados e as interfaces da 

aplicação; e o Teste do Software, que descreve como o software foi testado visando 

verificar se o mesmo atende aos requisitos definidos. 

 

2.3.1 Descrição Textual do Software  

 

 O software desenvolvido tem por objetivo gerenciar o Diário de Obras, 

compreendendo seu preenchimento, monitoramento e armazenamento de dados. Da 

mesma forma, pretende agilizar o processo de preenchimento do Diário de Obra, 

evitando perda de informações e assim permitir um melhor acompanhamento da obra. 

Neste contexto, o software deverá funcionar em um dispositivo móvel onde poderá ser 

alimentado durante todo o dia armazenando os dados no próprio dispositivo. Além 

disso o software poderá ser executado através de uma interface web desde que haja 

uma conexão disponível. Os dados que estão na web e no aplicativo são 

sincronizados através de um botão sincronizar dentro do próprio aplicativo ou então a 

partir do momento em que é enviado um relatório por e-mail. Esta sincronização 

enviará toda a base de dados do aplicativo para um servidor online do software. 

 As funcionalidades básicas do sistema consistem, num primeiro momento no 

cadastro da empresa executora, dos responsáveis técnicos da obra, pelo 

preenchimento do diário de obra, do cadastro do cliente e do empreendimento. Neste 

contexto, poderá ser realizado o monitoramento de quantas obras forem necessárias.  

Após o cadastro inicial é possível fazer o preenchimento do Diário de Obra. 

Que contará com os seguintes itens de preenchimento:  condições meteorológicas, 

período de trabalho, equipamentos, efetivo direto e indireto da empresa e terceirizado 

se for o caso, fotos, atividades que estão sendo executadas no dia e observações. 
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Após a conclusão do preenchimento é possível deixar salvo no dispositivo ou gerar 

um relatório no formato PDF, podendo encaminhá-lo para o e-mail cadastrado do 

responsável.  

Outra funcionalidade do software é o aviso de lembrete no início da manhã e 

no final da tarde para evitar esquecimento do deu preenchimento ou então concluí-lo. 

Ele também possui um sistema de backup caso ocorra algum tipo de problema com o 

dispositivo móvel.  

 

2.3.2 Requisitos Funcionais 

 

O software desenvolvido, tem como objetivo principal o preenchimento do 

Diário de Obras. Neste contexto, apresenta um conjunto de requisitos funcionais, ou 

funções que o software deverá desempenhar, conforme apresentado a seguir.  

 

• O sistema deverá permitir o cadastramento da empresa que está executando 

a obra; 

• O sistema deverá permitir o cadastramento do(s) responsável(eis) técnico(s) 

da obra; 

• O sistema deverá permitir o cadastramento dos dados da(s) obra(s); 

• O sistema deverá permitir incluir dias para o preenchimento do Diário de Obra; 

• O sistema deverá permitir o preenchimento da condição meteorológica no 

período de trabalho (manhã, tarde, noite); 

• O sistema deverá permitir o cadastramento do período trabalhado no dia 

(manhã, tarde e noite); 

• O sistema deverá permitir o cadastramento dos equipamentos locados na obra 

e suas quantidades;  

• O sistema deverá permitir o cadastramento do efetivo presente naquele dia de 

trabalho, se é mão de obra direta ou indireta e também o efetivo terceirizado, 

quando for o caso;  

• O sistema deverá permitir o cadastramento das atividades executadas no dia e 

identificar se ela foi iniciada, se está em andamento ou se foi concluída; 
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• O sistema deverá permitir o cadastramento das informações relevantes que 

ocorreram na obra, como por exemplo: reuniões, acidentes de trabalho, 

paralizações;  

• O sistema deverá permitir tirar fotos da obra e armazená-las; 

• O sistema deverá permitir a geração de relatórios em formato PDF; 

• O sistema deverá permitir o envio de relatórios por e-mail;  

• O sistema deverá permitir o cadastramento de até três e-mails para o 

recebimento dos relatórios;  

• O sistema deverá permitir a visualização do preenchimento do Diário de Obra 

de dias anteriores; 

• O sistema deverá permitir o aviso automático no início e no final no dia para 

evitar esquecimentos no seu preenchimento; 

• O sistema deverá permitir o backup dos dados para o caso de ocorrer algum 

tipo de problema; 

• O sistema deverá permitir a geração de relatório com o andamento das 

atividades realizadas (somente versão web).  

 

2.3.3 Desenvolvimento do Software 

 

 Para se desenvolver um software é necessário uma série de atividades e 

processos como por exemplo, levantamento de requisitos, modelagem da aplicação e 

criação do código fonte que, uma vez bem estruturado, torna-se um fator 

preponderante para um software de qualidade (MAGALHÃES, 2012). 

 Com o avanço tecnológico dos últimos anos e o surgimento do iPhone, da 

Apple, e o Android, da Google, foi criada uma nova maneira de se comunicar através 

de aplicativos móveis presentes em smartphones, tablets e outros dispositivos 

compatíveis com essa tecnologia. Hoje mais de um bilhão de pessoas já utilizam essa 

tecnologia como forma de propor soluções e inovações de negócios de diversos 

setores (COMPAGNOLI, 2016).  

Para o desenvolvimento do aplicativo de Diário de Obra foram utilizados 

Tecnologias Web, com um Framework chamado Apache Cordova. Além disso, para 

que seja feita a comunicação com o servidor e assim guardar os dados na nuvem, 

será utilizada uma Application Programming Interface (API).  Com essas tecnologias 
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o aplicativo irá funcionar nos sistemas operacionais móveis mais utilizados hoje nos 

dispositivos.  

O acompanhamento do desenvolvimento do software foi realizado de acordo 

com cada etapa desenvolvida. Em cada uma destas etapas os requisitos funcionais 

definidos eram verificados e testados. A partir da validação dos mesmos, o processo 

de desenvolvimento era continuado até um próximo ponto de verificação, teste e 

validação. Em caso da não validação dos requisitos em determinada etapa, os 

mesmos eram discutidos e o software alterado. Este processo cíclico foi utilizado até 

que chegasse ao produto de software que atendesse aos requisitos incialmente 

definidos.  

 

2.3.3.1 Tecnologias utilizadas na elaboração do software 

 

 As tecnologias utilizadas para o desenvolvimento do software, que consiste em 

um aplicativo híbrido, são baseadas no Hyper Text Markup Language, versão 5 

(HTML5), Cascading Style Sheets CSS3, Java Script, Apache Cordova, AngularJS, 

SQlite e PostgreSQL sendo essas, as principais tecnologias que são exibidos através 

de um navegador embutido no aplicativo.   

 

2.3.3.1.1 Linguagem HTML5 

 

 O Hyper Text Markup Language, versão 5 (HTML5) é a linguagem usada para 

descrever e definir o conteúdo de uma página Web, permitindo que os dados fiquem 

armazenados no dispositivo de forma off-line. Além disso, permite descrever mais 

precisamente o conteúdo e fornece uma otimização na utilização do computador 

(COMPAGNOLI, 2016).  

 

2.3.3.1.2 CSS3 

 

 A CSS3 é a mais nova versão da Cascading Style Sheets (CSS) que são 

utilizados para definir a aparência dos conteúdos da Web. Ele define como serão 

apresentados os elementos contidos no código de uma página da internet e permite 

que sejam apresentadas em diversos estilos, efeitos, cores e fontes, entre que outros, 
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que definem um design do layout da página web (MOZZILLA DEVELOPER 

NETWORK, 2016).  

 

2.3.3.1.3 Linguagem JavaScript  

 

O JavaScripit é a linguagem de programação que roda no navegador, sendo 

utilizada para construir sites e aplicações interativas e avançadas para usuários. Foi 

implementada como parte dos navegadores web para que scripts fossem executados 

do lado do cliente e interagissem com o usuário sem a necessidade de passar pelo 

servidor (DARINFO, 2016). 

 

2.3.3.1.4 Apache Cordova  

 

Apache Cordova é uma “plataforma de desenvolvimento móvel com APIs que 

permitem que o desenvolvedor acesse funções nativas do dispositivo, como a câmera 

ou o acelerômetro” (LINO, 2015).  

Quando utilizado o Apache Cordova para desenvolvimento é criado um 

aplicativo híbrido, onde seu código pode ser coligado para várias plataformas como 

Android, iOS, FireFOX e Windows Phone, entre outras. Neste contexto, todas as APIs 

para acesso de funções do dispositivo são instaladas na própria aplicação (LINO, 

2015).   

 

2.3.3.1.5 AngularJS 

 

  AngularJS é um framework mantido pelo Google, que permite usar a linguagem 

HTML incluindo novos parâmetros e interagindo-se com vários elementos. Em suma, 

é possível adicionar novas funcionalidades, sem precisar programar em JavaScripit 

(SCHMITZ; LIRA, 2015).  

 

2.3.3.1.6 SQlite 

 

 A linguagem Structured Query Language (SQL) é uma linguagem de pesquisa 

para bancos de dados relacional. O SQL foi desenvolvido no início dos anos 70 e até 
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hoje é um grande padrão de dados, sendo dividida em grupos, cada um de acordo 

com seus propósitos (SILVA, 2016).  

 

 Os principais grupos segundo César (2016) são:  

 

• Linguagem de Manipulação de Dados ou DML (Data Manipulation 

Language): A DML é um subconjunto da linguagem SQL, utilizada 

para Selecionar (SELECT), Inserir (INSERT), Atualizar (UPDATE) 

e Apagar (DELETE). 

• Linguagem de Definição de Dados ou DDL (Data Definition Language): A 

DDL permite ao usuário permite a manipulação de tabelas e elementos 

associados, tipo chave primária e chaves estrangeira, índices, etc. Os 

principais comandos são CREATE, DROP, ALTER (em algumas 

situações). 

• Linguagem de Controle de Dados ou DCL (Data Control Language): A 

DCL controla os aspectos destinados a autorização de dados e licenças 

de usuários para manipulação de dados dentro do BD.Alguns comandos 

comuns são GRANT (dá privilégios para usuários), REVOKE (revoga 

privilégios de usuários), COMMIT (em resumo grava dados no BD) e 

ROLLBACK (descarta dados existentes desde o último COMMIT). 

 

2.3.3.1.7 PostgreSQL 

 

 O PostgreSQL é um dos Sistema Gerenciador de Bancos de Dados (SGBD) de 

código aberto mais avançados, contando com recursos como:  comandos complexos, 

chaves estrangeiras, gatilhos, visões, integridade transacional, controle de 

simultaneidade multiversão (POSTGRESQL, 2016).  

Além disso, o PostgreSQL pode ser ampliado pelo usuário de muitas maneiras 

como, por exemplo, adicionando novos tipos de dados, funções, operadores, funções 

de agregação, métodos de índice e linguagens procedurais (POSTGRESQL, 2016).  

Devido à sua licença liberal, o PostgreSQL pode ser utilizado, modificado e 

distribuído por qualquer pessoa para qualquer finalidade, seja particular, comercial ou 

acadêmica, livre de encargos (POSTGRESQL, 2016). 
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2.3.3.2 Banco de Dados  

 

O modelo de dados de uma aplicação corresponde a uma representação das 

estruturas de dados que dão suporte aos processos de um software. No caso do 

software de Diário de Obras, o modelo de dados, apresentado na Figura 11, 

corresponde à descrição dos dados que serão armazenados durante a utilização do 

software. 
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Figura 11 - Banco de Dados do software de Diário de Obra 

 
Fonte: O próprio autor. 
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2.3.3.3 Interfaces 

 

As interfaces da aplicação descrevem as formas através das quais o usuário 

poderá interagir com o software de Diário de Obra. No contexto do presente trabalho 

a versão do aplicativo que roda no dispositivo móvel compreende com um conjunto 

de interfaces, descritas a seguir, que possibilitam uma interação do usuário com o 

mesmo. A interface de abertura do software é apresentada na Figura 12.  

 

Figura 12 - Interface de abertura do aplicativo 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

 Quando o software for acionado pela primeira vez é necessário realizar o 

cadastro da empresa, engenheiros responsáveis, bem como os dados da obra em que 

será realizado os Diários de Obra. A interface de cadastramento da empresa, 

conforme a figura 13 permite que sejam cadastrados os dados da empresa como 

nome, CNPJ, e-mail, endereço e logotipo, bem como criar uma senha que, caso ocorra 

algum tipo de problema com o dispositivo permite o backup, resgatando todas as 

informações contidas no aplicativo.  
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Figura 13 - Interface de cadastro da empresa 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

Após o cadastro da empresa é possível, através de uma opção na interface, 

acessar uma interface de cadastro do(s) engenheiro(s) responsável(is) técnico(s) da 

obra, sendo necessário preencher seu nome, número do CREA, telefone e e-mail. A 

interface de cadastramento de engenheiros é mostrada na figura 14.  
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Figura 14 - Interface de cadastro do(s) engenheiro(s) 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

 Em seguida, é necessário o cadastro da obra. Através de um ícone Adicionar 

Obra, conforme indicado na Figura 15, é possível acessar a interface de cadastro da 

obra que solicita o nome do cliente e do empreendimento, local, número do contrato, 

data de início e termino previsto e responsável pela obra, bem como permite tirar uma 

foto do empreendimento. Deve-se ressaltar que o aplicativo permite cadastrar quantas 

obras forem necessárias. A interface de cadastramento de obras é apresentada pela 

Figura 15.    
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Figura 15 – Interface de cadastro da(s) obra(s) 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

 Após o cadastro da obra é possível realizar o preenchimento do Diário de Obra. 

Para tanto, utiliza-se o ícone adicionar dias, conforme Figura 16, que disponibilizará 

uma interface para seu preenchimento com as seguintes informações: condições 

meteorológicas, período de trabalho, equipamentos locados na obra, efetivo presente 

na obra no dia, efetivo empreiteiro, fotos, atividades realizadas na obra no dia e 

observações. A interface mostrando os dados da obra cadastrada e a opção de 

adicionar dia é mostrada na Figura 16. 
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Figura 16 - Interface das obras cadastradas com a opção de adicionar dia 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

Para o preenchimento do Diário de Obras utiliza-se a interface mostrada na 

Figura 17 que permite o cadastramento das condições climáticas do dia. Neste caso 

é possível indicar o período (manhã, tarde e noite) e condição climática (ensolarado, 

nublado, chuvoso ou escuro) de cada período. Além disso, deve-se indicar se a 

condição para o dia de trabalho está praticável ou impraticável. A interface de 

cadastramento das condições climáticas é mostrada na Figura 17.  
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Figura 17 - Interface para preenchimento das condições climáticas do dia 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

Para a continuidade do preenchimento do Diário de Obras deve-se cadastrar o 

período do dia de trabalho. Neste caso, deve-se preencher as horas trabalhadas no 

dia, separando-se por período (manhã, tarde e noite) e indicando a hora de entrada e 

saída dos funcionários no determinado dia de preenchimento. A interface de 

cadastramento de período do dia de trabalho á apresentada na Figura 18. 
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Figura 18 - Interface para cadastro do período trabalhado no dia 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

Além disso, deve-se cadastrar os equipamentos utilizados na obra, indicando o 

tipo de equipamento e a quantidade que está locado na obra no dia. Tal interface é 

mostrada na Figura 19. 
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Figura 19 - Interface para cadastro dos equipamentos utilizados na obra 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

O efetivo de pessoal utilizado na obra também precisa ser cadastrado. Este 

efetivo é dividido em duas categorias: o efetivo direto e o efetivo empreiteiro. No 

momento do cadastro deve-se indicar o cargo e a quantidade de pessoas de cada 

cargo que estão presentes na obra no dia, identificando trata-se de efetivo direto 

(quem está executando a obra) ou indireto (quem está administrando a obra). A Figura 

20 apresenta as interfaces de cadastramento de efetivo direto e efetivo empreiteiro. 
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Figura 20 - Interfaces do cadastro do efetivo 

             
Fonte: O próprio autor. 

 

Durante o preenchimento do Diário de Obra é permitido o registro da evolução 

da obra através de fotografia. Para tanto, o aplicativo permite tirar e armazenar fotos 

da obra. A Figura 21 apresenta a interface de cadastro de fotos da obra. 
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Figura 21 - Interface para o cadastro de fotos 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

As atividades realizadas na obra devem ser cadastradas, sendo necessário, 

para tanto, o preenchimento de um cadastro das atividades. Neste caso, deve-se 

preencher com o nome da atividade, a descrição e indicar a sua situação na data 

(iniciada, andamento ou concluída). Neste campo, quando for cadastrada a atividade, 

ela deve ficar com o status de iniciada na data do cadastro e passará para andamento 

nos próximos dias até que seja mudado a situação dela para concluída. A Figura 22 

apresenta a interface de cadastramento de atividades realizadas na obra. 
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Figura 22 - Interface cadastro das atividades realizadas 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

Pode-se também cadastrar observações relevantes que ocorreram na obra no 

determinado dia. A Figura 23 apresenta a interface de cadastramento de observações 

que se consideram relevantes para o andamento da obra e que devem ser registradas.  
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Figura 23 - Interface de observações 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

Por fim, após o cadastro de todos os itens relevantes ao bom andamento da 

obra, pode-se acessar uma interface que apresenta todos os dados registrados, dados 

este que poderão ser enviados via relatório por e-mail. A interface que apresenta os 

dados cadastrados e permite o envio de e-mail é apresentada na Figura 24. 
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Figura 24 - Interface dos dias cadastrados 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

Após o envio do e-mail com os dados cadastrados na obra os usuários terão 

acesso a um relatório em PDF conforme mostra a figura 25. 

 

Figura 25 - Interface de e-mail enviado pelo software 

 
Fonte: O próprio autor. 
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Além das interfaces apresentadas que descrevem a utilização do aplicativo em 

um dispositivo móvel é possível acessar as funcionalidades através da web. Neste 

caso as interfaces disponibilizadas na web assemelham-se aquelas encontradas no 

dispositivo móvel.  

Na versão web do software verifica-se uma funcionalidade adicional que 

corresponde a visualização de um relatório de todas as atividades realizadas na obra, 

previamente cadastradas no dispositivo móvel. Além disso permite gerar um relatório 

parcial com as atividades iniciadas, em andamento ou concluídas a partir de uma data 

desejada ou gerar um relatório completo com todas as atividades cadastradas desde 

o início da obra até a data atual. Esse relatório permite a visualização de quanto tempo 

demorou-se para concluir cada atividade realizada em obra, permitindo um melhor 

gerenciamento da obra e auxiliar na realização de cronogramas.  

A interface web que possibilita a geração do relatório das atividades 

cadastradas na obra é apresentada na Figura 26.  

 

Figura 26 - Interface web do relatório das atividades executadas em obra 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

O conjunto de interfaces apresentadas caracterizam a forma de interação do 

usuário com o aplicativo quer seja através de dispositivo móvel ou web.  

 

2.3.3.4 Relatórios 

 

 Os relatórios do Diário de Obra gerados pelo software estão apresentados na 

Figura 27 e Figura 28.  
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Figura 27 - Relatório Diário de Obra gerado pelo software  

 
Fonte: O próprio autor. 
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Figura 28 - Relatório Diário de Obra gerado pelo software imagens da obra 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

 Por sua vez, o relatório gerado pela versão web das atividades executadas 

estão apresentadas na Figura 29.  
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Figura 29 - Relatório gerado pela versão web das Atividades executadas em obra 

 
Fonte: O próprio autor. 
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2.3.4 Avaliação do Software  

 

 Para fins de avaliação do software desenvolvido escolheu-se uma obra situada 

na cidade de Camboriú, SC, da Empresa Carelli Propriedades Construtora e 

Incorporadora Ltda. Trata-se de um condomínio residencial multifamiliar composto por 

12 torres em alvenaria onde cada torre é composta por um pavimento térreo, um 

pavimento garagem, um pavimento tipo diferenciado, 07 pavimentos tipos e um 

pavimento casa de máquinas e reservatórios.  

O pavimento térreo terá 18 vagas de garagem, salão de festas com banheiro 

para portadores de necessidades especiais, deck coberto, hall de entrada, rampas de 

acesso, dois elevadores, antecâmara, depósito, casa de bombas, escada 

enclausurada e rampa de acesso para o pavimento garagem. 

O pavimento garagem será composto por 27 vagas, rampa de acesso para o 

pavimento térreo, dois elevadores, antecâmara e escada enclausurada.  

O pavimento diferenciado será composto por 04 apartamentos com 2 suítes, 

living, cozinha/área de serviço, lavabo, tubulação para ar condicionado, terraço 

coberto com churrasqueira e terraço descoberto. Possui também hall social com dois 

elevadores, sala para ar condicionado, antecâmara e escada enclausurada.  

Os pavimentos tipos são compostos por 07 pavimentos, resultando um total de 

28 apartamentos. Em cada pavimento possuem 04 apartamentos com 2 suítes, living, 

cozinha/área de serviço, lavabo, tubulação para ar condicionado e terraço coberto 

com churrasqueira. Possui também hall social com dois elevadores, sala para ar 

condicionado, antecâmara e escada enclausurada.  

O condomínio contará também com uma área externa de lazer e convivência, 

que será composta por área de piscinas com 1000 m² com piscina adulto, infantil e 

baby, ciclovia, paisagismo, 04 espaço churrasco, bar seco-molhado, cancha de bocha, 

chafariz, espaço verde, espelho d’água, gazebos, pet care, pista de skate, playground, 

pomar, praça de convivência, quadra poliesportiva e solarium. 

 Na obra em questão, o diário de obra é preenchido pela estagiária da obra, que 

colhe as informações em um rascunho e passa para o computador no modelo padrão 

da empresa. Essa atividade acaba sendo um pouco mais demorada devido ao fato 

dela ter que anotar as informações em um rascunho para depois digitá-la.  

Neste contexto, o software desenvolvido foi testado e verificou-se uma redução 

de 50% do tempo necessário à digitação dos dados pois antes havia dois trabalhos e 
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agora é necessário preencher somente uma vez, diretamente no software. Outra 

vantagem verificada foi a possibilidade de poder tirar fotos da obra e anexá-las 

automaticamente aos registros da obra, de modo a documentar dados visuais da obra 

para futuras análises. Além disso, verificou-se a possibilidade de adicionar 

rapidamente novas informações da obra no decorrer do dia sem causar transtornos. 

Por fim, convém ressaltar o benefício de enviar automaticamente para o e-mail 

dos responsáveis pela obra os dados registrados.  

Outro ponto importante a ser ressaltado diz respeito ao armazenamento das 

informações que se dará em meio eletrônico, permitindo a sua recuperação a qualquer 

momento, de forma muito rápida. Com relação a estas informações, ganha-se 

segurança também na medida da possibilidade de efetuar cópias de segurança, 

permitindo a sua recuperação em caso de problemas com o dispositivo. 

Relata-se também a possibilidade de gerar lembretes no início da manhã e no 

final da tarde de modo a evitar esquecimentos no preenchimento do Diário de Obra. 

Viabilidade do Software.  

É possível também sincronizar o dispositivo móvel com o computador, 

centralizando os dados do dispositivo em um banco de dados centralizado. Assim 

pode-se visualizar tudo o que foi preenchido no aplicativo e gerar um relatório com as 

atividades executadas com suas datas de início e término, bem como a identificação 

de quantos dias foram necessários para a realização de cada atividade executada. 

Isto permite um melhor gerenciamento da obra, bem como auxiliar na elaboração de 

cronogramas em empreendimentos futuros. 
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3. CONCLUSÃO 

 

Com base neste trabalho foi possível conhecer os conceitos relacionados com 

projetos e assim compreender os métodos de gerenciamento e planejamento de 

obras, permitindo uma melhor percepção da importância da utilização dessas técnicas 

para que a execução do projeto ocorra corretamente, sendo possível evitar perdas e 

contratempos na obra.  

No contexto do gerenciamento de obras o preenchimento e acompanhamento 

do Diário de Obra, quando feito corretamente, torna-se uma ferramenta importante 

pois é um documento onde fica registrado tudo o que acontece na obra. Isto permite 

um melhor controle do andamento da obra, tornando-se uma fonte de esclarecimento 

de dúvidas que possam surgir futuramente.  

A partir disso foram apresentados requisitos funcionais necessários para o 

desenvolvimento de um software para o preenchimento do Diário de Obras para que 

se possa adquirir ganhos em relação a tempo de preenchimento, organização e 

armazenamento de dados mais eficientes, riqueza de informação entre outros. Da 

mesma forma, ressalta-se que o referido software será útil tanto para grandes e 

pequenas empresas do ramo da construção civil. 

Com os requisitos funcionais definidos foi desenvolvido o software para o 

preenchimento do Diário de Obra. O mesmo foi aplicado e testado em um canteiro de 

obras, o que permitiu identificar uma grande redução de tempo de preenchimento do 

Diário de Obra. Além disso, permitiu tirar fotos na hora, anexá-las e enviar o relatório 

simultaneamente para até três e-mails. Como mecanismo de segurança, o software 

permite fazer o backup dos dados, possibilitando a sua recuperação caso ocorra 

algum problema com o dispositivo.  

Deste modo, foi possível concluir que o software proposto é viável tornando o 

controle, monitoramento e registro diário da obra mais rápido e eficiente.  

 A realização deste estudo envolveu questões de interesse para a elaboração 

de trabalhos futuros. Sendo um estudo de caracterização bastante abrangente seria 

interessante aprofundar cada uma das áreas abordadas com uma análise mais 

precisa levando a resultados específicos. Propõe-se também como continuação a 

busca de novas técnicas que auxiliem na gestão e no acompanhamento de obras, 

para se obter melhores resultados.   
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