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RESUMO
A vistoria de entrega de unidades habitacionais é o procedimento utilizado para
averiguar se as condições de construção imobiliária estão condizentes com os
processos de concepção, projeto e comercialização para a entrega do imóvel ao
usuário que passará a ser o responsável pelo seu uso e conservação. As vistorias
convencionais praticadas de entrega de unidades habitacionais são feitas comumente
por meio de formulários preenchidos em papel ou em tablets, ocorrendo sem o
cuidado prévio das empresas construtoras quanto ao que deve ser apresentado aos
usuários em relação ao desempenho da edificação. Agravando a situação, os usuários
em geral não possuem o conhecimento do que deve ser verificado no momento da
vistoria, pois são leigos em sua maioria. A Norma de Desempenho representa
avanços para o mercado de construção, mas ao mesmo tempo um desafio para que
os seus conceitos sejam incorporados pelas empresas construtoras ou para que seja
utilizada em benefício do usuário. A Realidade Aumentada (RA) tem o potencial de
tornar o processo de vistoria mais assertivo e interativo, visto que pode guiar e otimizar
a atividade. A RA é uma tecnologia que permite a sobreposição de objetos virtuais em
um ambiente real, com informações on-line, por meio de dispositivos de visualização
como smartphones, tablets. O uso da RA para incorporar parâmetros de desempenho
em vistorias de unidades habitacionais pode proporcionar maior clareza ao usuário
em relação ao que deve ser averiguado com a inclusão de aspectos sensíveis e
perceptíveis relacionados ao potencial desempenho do imóvel. A pesquisa foi
desenvolvida mediante os critérios da Design Science Research, com o intuito de
produzir artefato que visa resolver problemas práticos e contribuir na produção de
conhecimento. Foram pesquisados os aspectos relacionados à tecnologia de RA,
avaliados modelos de vistorias e obtidos requisitos da Norma de Desempenho de
modo que fossem condensados e configurados para um artefato em RA para uso nas
vistorias. No desenvolvimento do artefato em RA foi elaborado um modelo teórico para
a produção de versão preliminar e, a partir dos resultados alcançados nos testes e
avaliações de campo, foi obtida uma versão final aprimorada. Apesar das limitações
da pesquisa, ficou evidente que a utilização do artefato em RA permitiu que a vistoria
de entrega fosse feita de modo mais rápido e com maior facilidade, quando comparada
com o processo convencional: os usuários tiveram mais interesse e maior percepção
quanto aos detalhes e ao acesso aos dados de desempenho.
Palavras-chave: Realidade Aumentada, vistoria de entrega
habitacionais, requisitos de desempenho, ABNT NBR 15575.
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ABSTRACT
Inspection of housing units using Augmented Reality (AR) and the
incorporation of perceptible performance parameters to customers

The inspection of housing unit completion is the procedure used to verify if the
conditions of real estate construction are consistent with the conception, design, and
commercialization processes for the delivery of the property to the user who will
become responsible for its use and conservation. Conventional inspections carried out
for the delivery of housing units are commonly conducted through forms filled out on
paper or on tablets, taking place without the construction companies' previous care
regarding what must be presented to users in relation to the performance of the
building. Compounding the situation, users, in general, do not have the knowledge of
what should be checked at the time of the inspection, as they are mostly laymen. The
Brazilian Performance Standard represents advances for the construction market but
at the same time a challenge for its concepts to be incorporated by construction
companies or for it to be used for the benefit of the user. Augmented Reality (AR) has
the potential to make the inspection process more assertive and interactive, as it can
guide and optimize the activity. AR is a technology that allows the superposition of
virtual objects in a real environment, with online information, through visualization
devices such as smartphones, tablets. The use of AR to incorporate performance
parameters in the inspection of housing units can provide greater clarity to the user
regarding what must be investigated with the inclusion of sensitive and perceptible
aspects related to the potential performance of the property. The research was
developed according to the criteria of Design Science Research, with the aim of
producing an artifact that aims to solve practical problems and contribute to the
production of knowledge. Aspects related to AR technology were researched, the
inspection model of the housing unit completion was evaluated, and Performance
Standard requirements were obtained so that they could be condensed and configured
for an AR artifact for use in the inspection of housing unit completion. In the
development of the AR artifact, a theoretical model was elaborated to produce a
preliminary version and, based on the results achieved in the field tests and
evaluations, an improved final version was obtained. Despite the limitations of the
research, it was evident that the use of the artifact in AR allowed the inspection of
housing unit completion to be carried out faster and with greater ease when compared
to the conventional process: users had more interest and greater perception of details
and access to performance.

Keywords: Augmented Reality, Housing Quality Standards Inspection, Performance
requirements, ABNT NBR 15575 Brazilian Standard.
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1 INTRODUÇÃO
A fase de vistoria de entrega de unidades habitacionais, particularmente de
imóveis “adquiridos na planta”, deve considerar uma adequada interface com o cliente,
no sentido de orientá-lo sobre os produtos e sistemas que constituem a edificação,
sobre os aspectos de operação e manutenção, pois o usuário será responsável pelo
uso adequado e pelos serviços de manutenção por toda a vida útil da edificação. Na
maioria dos casos trata-se do primeiro imóvel adquirido pelo usuário, que tem uma
grande expectativa com o que será sua “casa própria”. Após um longo caminho, desde
o primeiro contato com a construtora e a decisão da compra, passando por todo o
processo relacionado à documentação de aquisição e pelo compromisso financeiro
assumido de pagar sua propriedade ao longo de anos ou décadas, o cliente passará
pela fase de recebimento do seu imóvel. Portanto, essa jornada com o cliente, na fase
de entrega e recebimento do imóvel ou da unidade habitacional, é extremamente
importante e pode ser encarada pela construtora como uma oportunidade para melhor
orientá-lo, como usuário do imóvel, quanto aos aspectos de desempenho do produto
que está adquirindo, quanto aos aspectos de operação e de manutenção ao longo da
vida útil da edificação.
Os aspectos que qualificam a edificação ou o imóvel estão relacionados com o
atendimento de requisitos de desempenho previamente previstos, como tradução
técnica das necessidades ou das exigências dos usuários, e com a percepção do
cliente relativa a aspectos estéticos, funcionais e culturais. Portanto, nessa fase, de
interface entre a conclusão da execução da obra e o seu uso, faz-se importante a
inclusão de aspectos de desempenho da edificação mais sensíveis ou perceptíveis
aos usuários (GUIMARÃES, 2009).
Nem sempre as empresas construtoras estão atentas e adotam meios eficazes
para repassar os dados de incorporação e de construção aos usuários, bem como
informações relativas à fase de uso, operação e manutenção da edificação, que ficará
a cargo dos usuários por toda a vida útil da edificação. Os usuários, por sua vez, após
receberem suas unidades comumente esquecem-se ou não mais se utilizam dos
formulários de vistoria, dos manuais de uso, operação e manutenção, das normas e
de outras informações relevantes, com prejuízos ao acesso às orientações e às ações
que poderiam manter o desempenho das edificações ao longo dos anos (MOREIRA,
2018).

22

Como incorporar parâmetros de desempenho em vistorias de unidades
habitacionais é um dos principais problemas a ser resolvido pelos profissionais e
empresas de construção, no sentido de disseminar os requisitos e critérios da norma
ABNT NBR 15575 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2013) em
razão de sua complexidade e do seu conteúdo altamente técnico, nem sempre
acessível à compreensão dos usuários, pois na maioria são leigos. Entretanto,
expressam seus desejos e exigências no momento do recebimento do imóvel, que
precisam ser captados e incorporados aos procedimentos de vistoria, de forma a
aumentar sua satisfação e preparar-se para a fase de uso, operação e manutenção
da sua unidade habitacional e da edificação, preservando o desempenho ao longo da
vida útil prevista.
Esclarecer e definir quais os parâmetros sensíveis e perceptíveis de
desempenho devem ser incorporados nas vistorias torna-se, neste contexto, um
grande desafio, pois, afinal, a escolha do que pode ser entendido e absorvido pelos
usuários carece de embasamento em pesquisas e testes diversos. Além disso, para
se obter êxito, qualquer processo voltado ao usuário deve primar pela simplicidade e
despertar seu interesse, principalmente quando se trata da “tradução” de informações
mais complexas. Afinal, facilitar o acesso a informações, orientações ou treinamentos
on-line, gera empoderamento digital1 do usuário final.
Os crescentes avanços tecnológicos nas áreas de “Realidades Alternativas” e
a facilidade de acesso a dispositivos tipo smart cada vez mais modernos justificam o
desenvolvimento de pesquisas e estudos para o aprimoramento dos atuais processos
de vistorias de entrega de unidades habitacionais, considerando a incorporação de
parâmetros de desempenho e sua transmissão aos usuários.
Nesta dissertação é proposto um artefato em Realidade Aumentada (RA) com
funcionamento interativo e on-line em dispositivos smart, de forma a facilitar a
interação com o usuário e fornecer informações úteis sobre o desempenho potencial
de seu imóvel e da edificação.

1

“Empoderar digitalmente os indivíduos é fomentar uma nova consciência sobre o potencial
transformador da tecnologia”. Disponível em: http://www.administradores.com.br/noticias/cotidiano/dainclusao-ao-empoderamento-digital-pelo-uso-consciente-da-tecnologia-para-impacto-social/110596/.
Consultado em: 07 ago. 2018.
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A tecnologia de RA aliada ao uso de dispositivos smart apresenta o potencial
de facilitar o processo de transição para o fornecimento de parâmetros de
desempenho e dados para os usuários, sendo a RA, em especial, uma tecnologia de
visualização e interação de conteúdo que combina o mundo real a dados sintéticos,
permitindo ao usuário ver uma nova “realidade” mesclada, ou seja, criando a sensação
de que os objetos virtuais estão presentes no mundo real (TORI; HOUNSELL, 2018;
CUPERSCHMID, 2014; FREITAS; RUSCHEL, 2010; SEABRA; SANTOS, 2005).

1.1 Delimitação do tema
Esta dissertação aborda o uso de RA na atividade de vistoria e entrega de
unidades habitacionais, incorporando aspectos de desempenho. O foco principal é a
conversão de listas de checagem, utilizadas nas vistorias de entrega dos imóveis, para
um formato e linguagem digital que possa ser facilmente entendida e utilizada pelos
interessados, incluindo informações úteis de desempenho, de durabilidade e de Vida
Útil (VU) da edificação.

1.2 Objetivo
Desenvolver um artefato a ser adotado na vistoria de entrega de unidades
habitacionais, com a utilização da RA, incorporando, além de aspectos usuais,
aspectos de desempenho que podem ser percebidos pelo cliente.

1.3 Justificativa
De forma geral, os métodos relacionados ao processo de vistoria de entrega de
unidades habitacionais são focados na melhoria da qualidade, procurando identificar
e analisar pendências relativas à conclusão ou finalização de serviços, ou deficiências
de acabamento da construção. Os resultados podem alimentar as Fichas de
Verificação de Serviços (FVS), contribuindo para o processo PDCA inerente aos
sistemas de gestão da qualidade de empresas construtoras (FIGUEIREDO;
MITIDIERI FILHO, 2019).
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As deficiências nas vistorias de entregas das unidades habitacionais também
podem ser provenientes de ausência de conhecimento técnico por parte dos usuários,
por não saberem o que devem fazer no dia da vistoria, pelo desconhecimento do que
e de como deve ser vistoriada a unidade habitacional, e por não terem formação para
a interpretação dos projetos (CUPERSCHMID, 2014; FIGUEIREDO; MITIDIERI
FILHO, 2019).
Pode ser percebido um hiato na relação entre a empresa construtora e os
usuários, visto que esses podem sentirem-se frustrados quanto às suas expectativas
e seus anseios iniciais, pois, nem sempre as equipes das construtoras têm a
percepção das necessidades dos clientes. O evento da vistoria pode também ser uma
oportunidade no sentido de informar o usuário sobre aspectos técnicos, de
desempenho e de manutenção, como forma de mitigar reclamações futuras e como
meio de apresentar as reponsabilidades que estão por vir, relacionadas ao correto uso
e à conservação da edificação.
Para os construtores, a fase de término de obra geralmente é caracterizada
pelo acúmulo de trabalhos, mesmo porque as tarefas realizadas de planejamento e
controle em uma obra, em alguns casos, podem ser consideradas precárias
(OLIVIERI, 2016). Notadamente, a atividade de vistoria de entrega não tem recebida
a atenção merecida ou o prévio preparo necessário das equipes das empresas
construtoras, o que pode prejudicar a interface com os usuários e gerar custos futuros
(GUIMARÃES, 2009).
Em muitos casos, a vistoria das unidades habitacionais é encerrada com a
entrega ao usuário de uma lista de pendências ou de um termo de entrega quando
não há pendencias, sem maiores explicações, acompanhado de cópia ou o acesso
eletrônico a um Manual do Proprietário e a um Manual das Áreas Comuns, com
informações técnicas, às vezes não de fácil compreensão, a respeito do uso, da
operação e da manutenção do imóvel (FIGUEIREDO; MITIDIERI FILHO, 2019).
Há que se considerar também que o usuário final não tem o hábito de ler as
informações do Manual do Usuário, ou ainda relacionadas ao desempenho da
edificação. Deste modo, o advento dos dispositivos smarts aliado ao emprego de RA
pode facilitar a percepção e despertar o interesse por parte do usuário para o tema,
por possibilitar que informações relevantes de construção e de desempenho sejam
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configuradas e apresentadas de modo assemelhado ao uso corriqueiro que a maioria
dos usuários faz na busca de informações em navegadores da internet, ou nas
interações em redes sociais. Afinal, no Brasil, em 2019 foram contabilizados 235
milhões de dispositivos smartphones2 em uso, mais de um aparelho para cada
habitante, e essa evolução é crescente conforme indicada na 30ª Pesquisa Anual de
Administração e Uso de Tecnologia da Informação nas Empresas, conduzida pela
Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV-SP) (MEIRELLES, 2019). Os dados
indicam que essa tendência é crescente para os próximos anos conforme apresentado
na Figura 1.
Figura 1 - Dispositivos digitais em uso no Brasil (milhões, em 2019).

Fonte: MEIRELLES (2019).

A disseminação do uso de dispositivos user-friendly3, a popularização de
aparelhos touch screen4 com alta capacidade de processamento de dados e a
exploração de funções múltiplas presentes nestes dispositivos têm ocasionado
2

Um smartphone é um telefone celular que inclui funcionalidade avançada, além de fazer chamadas
e enviar mensagens de texto. Disponível em: <https://techterms.com/definition/smartphone>.
Consultado em: 24 mar. 2020.
3
User-friendly é a descrição de uma interface de dispositivo de hardware ou software que é fácil de
usar. Ser “amigável” para o usuário significa que não é difícil de aprender ou entender. Disponível em:
<https://techterms.com/definition/user-friendly>. Consultado em: 24 mar. 2020.
4
Uma tela sensível ao toque é uma tela que também serve como dispositivo de entrada de dados.
Disponível em: <https://techterms.com/definition/touchscreen>. Consultado em: 24 mar. 2020.

26

mudanças nas rotinas e no comportamento das pessoas, como pode ser observado
ao longo das últimas décadas, notadamente a partir da combinação da fotografia
digital com a mobilidade dos dispositivos, e mais recentemente, pelo uso intensivo das
redes sociais e pelo advento de tecnologias emergentes como a RA (ROCHA, 2017).

1.4 Metodologia de pesquisa
Este trabalho apoiou-se na pesquisa construtiva “Constructive Research” (CR)
ou de pesquisa em ciência do projeto “Design Science Research” (DSR). A pesquisa
construtiva é adotada para buscar-se resolver um problema do mundo real em que a
utilização de automação de regras, como para o processo de vistoria de entregas de
unidades habitacionais, permite o avanço tecnológico para o campo da construção
civil.
O método da pesquisa construtiva produz modelos de construção inovadores,
pois, afinal, inúmeros artefatos humanos tais como modelos, diagramas, planos,
estruturas organizacionais, produtos comerciais ou projetos de sistemas de
informações são, basicamente, construções (LUKKA, 2003). Para a finalidade de se
obter avanço científico, a DSR pode ser mais bem explorada a partir da divisão do
processo de pesquisa nas seguintes etapas (LUKKA, 2003):
(i) Encontrar uma questão prática relevante;
(ii) Obter uma compreensão profunda do tema;
(iii) Desenvolver um artefato e propor uma solução;
(iv) Implementar e testar a solução;
(v) Mostrar a contribuição teórica da solução; e
(vi) Examinar o escopo de aplicabilidade da solução.
Como estratégia para a condução do presente trabalho foram consideradas
duas fases principais conforme apresentadas na Figura 2.
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Figura 2 - Primeira fase do processo de pesquisa.

FASE 1: COMPREENSÃO

(1)
Identificação
do tema

Como colocar o
Quais as
Como propiciar ao
usuário em contato
dificuldades na
usuário uma forma com os conceitos de
relação entre a
mais fácil de realizar
desempenho da
empresa construtora
as vistorias, sem a edificação por meio
e o usuário na
necessidade de
de novas
vistoria de entrega
conhecimento
tecnologias
de unidade
técnico prévio?
disponíveis, como a
habitacional?
RA?

(2)
Compreensão
do tema

Obtenção de
modelo referencial
de vistoria em
unidades
habitacionais

Apropriação de
conhecimentos
sobre a Norma de
Desempenho

Pesquisas sobre os
tipos de RA, tipos de
dispositivos de
visualização e
plataformas de
programação e de
desenvolvimento

(3)
Oportunidade

Obter novo
processo de
interação na relação
entre a empresa
construtora e o
usuário, de modo
mais perceptivo e
interativo

Trazer ao usuário
informações
disponíveis e
relevantes de
incorporação
imobiliária e
construção

Exploração do uso
disseminado por
parte dos usuários e
das empresas
construtoras de
dispositivos smart
tais como
smartphones e
tablets

Aperfeiçoar o
processo de vistoria

Melhorar a
compreensão dos
usuários sobre
aspectos de
desempenho, de
durabilidade, de
Vida Útil e de
manutenção ao
longo do tempo

Desenvolver uma
nova forma de
relação com o
usuário, melhorando
o seu grau de
satisfação

(4) Objetivo

Fonte: o autor.

A Fase 1 – Compreensão, envolve a definição da questão prática relevante e
das pesquisas teóricas relacionadas à RA, à proposição de um modelo de vistorias de
acordo com a revisão bibliográfica e a experiência do autor, e quanto aos requisitos
de desempenho selecionados a partir da norma técnica ABNT NBR 15575:2013,
Edificações Habitacionais: desempenho, popularmente conhecida como “norma de
desempenho”.
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A Fase 2 - Desenvolvimento (Figura 3), trata das ações objetivas de
implementação e testes do artefato “DesempenhAR”. “DesempenhAR” é a
denominação criada pelo autor para o artefato de uso na vistoria de unidades
habitacionais, sendo uma aplicação a ser executada em dispositivos smart. Para tal,
realizaram-se avaliações junto aos usuários e aos representantes da empresa
construtora, a análise das contribuições da solução do artefato e a obtenção da versão
ajustada, bem como quanto à produção das conclusões, limitações do estudo e as
sugestões de trabalhos futuros.
Figura 3 - Segunda fase do processo de pesquisa.

FASE 2: DESENVOLVIMENTO

(5) Artefato

Desenvolver a
aplicação para a
incorporação de
conceitos e
parâmetros de
desempenho,
sensíveis e
perceptíveis ao
usuário

Buscar o aumento
de percepção do
usuário para o
desempenho do
produto que está
sendo entregue

Versão preliminar
do artefato
"DesempenhAR"

(6) Avaliação
e validação
do artefato

Executar testes de uso junto aos usuários e os representantes da
empresa construtora, quantificando e qualificando os resultados
obtidos por meio de pesquisa de campo em ambiente real de
vistoria

(7) Mostrar a
contribuição
teórica da
solução

Avaliar o aumento
de percepção do
usuário para a
importância da
vistoria, para os
detalhes da
edificação e quanto
aos aspectos de
desempenho

(8) Examinar
o escopo de
aplicabilidade
da solução

Implementar
soluções e
melhorias a partir
dos resultados
colhidos no contato
com a empresa
construtora e os
usuários

Versão final do
artefato
"DesempenhAR"

Conclusões, limitações ou proposição de continuidade dos
estudos

Fonte: o autor.

Para a etapa de avaliação e validação do artefato pelos usuários e os
representantes da empresa construtora, definiu-se que ocorresse de modo
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concomitante à agenda de eventos de vistoria contratuais programadas entre a
empresa construtora, as suas equipes e os clientes (usuários).
Para a caracterização dos usuários e dos representantes da empresa
construtora que aceitassem participar das pesquisas de campo, elaborou-se os
questionários (GIFFORD, 1997), conforme descritos:
•

Caracterização do perfil do participante usuário cliente na vistoria, no
APÊNDICE C; e

•

Caracterização do perfil do participante representante da empresa
construtora na vistoria, no APÊNDICE D.

Para a verificação da percepção do usuário para a execução da vistoria de
modo convencional em comparação com o uso do artefato em RA, e para a análise
da percepção do representante da empresa construtora no acompanhamento do
usuário no desempenho das duas atividades, elaboraram-se dois questionários,
sendo:
•

Verificação do grau de interesse do usuário em realizar a vistoria pelo
modo convencional praticado e com o uso da RA, conforme apresentado
no APÊNDICE E; e

•

Verificação do grau de interesse do representante da empresa
construtora no acompanhamento das vistorias feitas pelos usuários pelo
modo convencional praticado e com o uso da RA, conforme apresentado
no APÊNDICE F.

Como passo prévio de planejamento para a coleta de dados das pesquisas e
de maneira a se proceder o alinhamento da estratégia, organizaram-se os dados dos
usuários e dos representantes da empresa construtora em 3 grupos, sendo:
“amostragem”, “familiaridade ou conhecimento” e quanto às “impressões e
percepções” para as informações a serem pesquisadas junto aos perfis, conforme
dados indicados na Tabela 1.
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Tabela 1 - Quesitos para os formulários de pesquisa.
USUÁRIO
CLIENTE

REPRESENTANTE
DA EMPRESA
CONSTRUTORA

ü

ü

Você era usuário de dispositivos eletrônicos como
smartphones e tablets antes da vistoria?

ü

ü

Você tinha conhecimento sobre a tecnologia de
Realidade Aumentada antes da vistoria?

ü

ü

Você participou da etapa de execução da obra?

na

ü

ü

ü

ITEM A SER PESQUISADO
AMOSTRAGEM
Perfil dos usuários como idade, sexo, grau de
escolaridade
FAMILIARIDADE OU CONHECIMENTO

Você tinha conhecimento sobre a NBR 15575 Norma de Desempenho, antes da vistoria?
IMPRESSÕES E PERCEPÇÕES
Em qual processo você achou mais fácil fazer a
vistoria?

ü

Em qual processo você achou mais rápido fazer a
vistoria?

ü

Qual o processo provocou seu maior interesse para
a vistoria?
Em qual processo de vistoria você acha que
percebeu mais detalhes?
Se pudesse escolher, qual é o melhor processo de
vistoria?
Em qual processo você acha que o usuário cliente
teve maior facilidade em fazer a vistoria?
Em qual processo você acha que o usuário cliente
teve maior autonomia em fazer a vistoria?
Em qual processo de vistoria você acha que o
cliente teve maior acesso aos dados de
desempenho, de durabilidade e de Vida Útil da
edificação relacionados aos requisitos da NBR
15575 - Norma de Desempenho?
Em sua opinião, qual o processo de vistoria pode
auxiliar mais na redução dos índices de chamados
(reclamações de clientes no pós-obra) para itens
não observados no dia da vistoria?
Em sua opinião, qual o processo de vistoria pode
trazer maior grau de satisfação ao cliente?
Convenção:
na: não se aplica
Fonte: o autor.

ü
ü
ü
ü
ü

ü

ü
ü
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Assim, para a pesquisa realizada foi identificado o problema e proposta uma
solução de uma forma prática e aplicável, considerando-se a revisão bibliográfica
efetuada e a vivência do autor como Diretor de Operações de empresas construtoras
e, deste modo, não necessariamente foram contemplados todos os aspectos da DSR.

1.5 Estrutura do trabalho
No Capítulo 2 estudou-se aspectos das tecnologias de Realidades Alternativas
como elemento de apoio para a evolução da construção civil, para se desenvolver
uma rotina de vistoria de entregas de obras com a utilização da RA e para a necessária
incorporação de requisitos de desempenho.
No Capítulo 3 apresentou-se a proposição de um modelo de vistorias de
unidades habitacionais em etapas, a análise de aspectos de desempenho da
edificação e a avaliação da viabilidade de aplicação dos dados da Norma de
Desempenho (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2013) para o
artefato em RA.
No Capítulo 4 demonstrou-se os passos de obtenção do modelo preliminar do
artefato, os testes e o processo evolutivo para a versão final do artefato
“DesempenhAR” e, no Capítulo 5, apresentou-se os dados de caracterização do perfil
e do grau de interesse do público pesquisado, bem como a avaliação geral dos
resultados.

1.6 Referenciais teóricos
A Revisão Sistemática da Literatura (RSL) trata do meio de identificar, analisar
e obter pesquisas relevantes para atender uma pergunta ou questão de interesse.
Para tal, a RSL deve ser executada mediante uma estratégia de busca préestabelecida de forma a identificar material que auxilie na hipótese de pesquisa ou
para o preenchimento de lacunas (KITCHENHAM, 2004).
No presente trabalho, para as pesquisas desenvolvidas no idioma inglês, os
termos utilizados foram augmented reality adicionado aos termos construction
inspection ou construction completion, aplicados nos campos título, resumo e

32

palavras-chave, em composição com operadores booleanos. Para as bases de dados,
foram definidas a Scopus, a Web Of Science (WS) e a Engineering Village (EV) em
função de suas relevâncias em relação aos temas abordados nesta pesquisa de
dissertação, para os últimos 10 anos, visto que os maiores avanços em RA e em
dispositivos smart foram observados nesse período (FIGUEIREDO et al., 2020).
Com a identificação dos trabalhos aderentes, sucederam-se os seguintes
passos: (i) eliminação dos trabalhos em duplicidade; (ii) leitura e análise dos títulos,
resumos e palavras-chave para a exclusão dos trabalhos não aderentes ao tema
pesquisado, ou que estivessem fora de contexto do emprego da RA como meio de
prover suporte aos usuários quanto aos requisitos de vistoria e desempenho da
edificação habitacional. Na sequência, foram lidos por completo os trabalhos
restantes, ensejando esta etapa o filtro final.
A investigação nas bases de dados para a versão da pesquisa com os termos
em idioma inglês resultou em 170 trabalhos no total, conforme dados apresentados
no Quadro 1, sendo 6 (3,53%) na Scopus, 27 (15,88%) na WS e 137 (80,59%) na EV.
A etapa de eliminação de trabalhos duplicados resultou em 93 (54,71%) trabalhos
repetidos e em 77 (45,29%) trabalhos validados. A partir da leitura dos títulos, resumos
e palavras-chave, 27 trabalhos apresentaram-se como potencialmente aderentes ao
objetivo da pesquisa inicial. Embora outros conceitos de RA pudessem ter sido
identificados no demais trabalhos obtidos, esses foram descartados por não se
relacionarem diretamente com o tema pesquisado e, por fim, 3 trabalhos foram
separados como aderentes.
Quadro 1 - Etapas de triagem para os trabalhos em inglês.

Trabalhos
encontrados

Não duplicados e
validados

Após as análises dos
Títulos, Resumos e
Palavras-chave

Após a leitura
completa dos
trabalhos

170

77

27 aderentes; 50
temas diversos

3 aderentes

Fonte: o autor.
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Realizando-se o procedimento de pesquisa, os trabalhos obtidos foram:

[1] AMMARI, K. E.; HAMMAD, A. Remote interactive collaboration in facilities
management using BIM-based mixed reality. Automation In Construction, [S.L.], v.
107, p. 102940, nov. 2019. Elsevier BV.
http://dx.doi.org/10.1016/j.autcon.2019.102940;

[2] KIM, Y. T. et al. Construction and Inspection Management System using Mobile
Augmented Reality. The 19Th Korea-Japan Workshop On Frontiers Of Computer
Vision. [S.L], p. 93-96. 1 jan. 2013; e

[3] SALAMAK, M.; JANUSZKA, M. BrIM bridge inspections in the context of Industry 4.0
trends. Maintenance, Safety, Risk, Management And Life-Cycle Performance Of
Bridges: Powers, Frangopol, Al-Mahaidi & Caprani (Eds). London, p. 2260-2268. 2018.

No primeiro trabalho [1] os autores discutiram o desenvolvimento de uma
abordagem em Realidade Mista (RM) baseada em Building Information Modeling
(BIM) colaborativo, para apoiar tarefas de campo em atividades de manutenções. A
RM é uma visualização que pode ser usada para melhorar a percepção visual ao
sobrepor objetos virtuais 3D e as informações textuais no mundo, diferindo-se da RA
por criar seu próprio ambiente totalmente novo e independente do mundo real
(ANMARI; HAMMAD, 2019). Deste modo, de acordo com esta pesquisa, os
trabalhadores de campo fizeram uso de uma aplicação em RA instalada em tablets
para a comunicação com os gerentes nos escritórios para o recebimento de instruções
de maneira remota, com o apoio de um sistema virtual imersivo, conforme
exemplificado na Figura 4.
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Figura 4 – Sistema de colaboração visual interativa.

Fonte: ANMARI e HAMMAD (2019).

Os autores também apresentaram um estudo de caso de protótipo
desenvolvido com os testes, os resultados obtidos e outros aspectos relacionados à
pesquisa, como a necessidade de investimento financeiro para o desenvolvimento dos
softwares e a relevância quanto à preparação dos dados de BIM para fins de
visualização na ferramenta. Assim, a relevância do trabalho relaciona-se com os
meios de se apresentar instruções e informações úteis a diferentes usuários, em
especial, de maneira remota e interativa, além de discorrer sobre aspectos da
necessidade de investimento financeiro e quanto à escalabilidade para a viabilidade
no desenvolvimento de artefato.
O segundo trabalho [2] considerado aderente à pesquisa trata da proposta de
um sistema de monitoramento do canteiro de obras baseado em RA para se ganhar
tempo, reduzir custos e para se prevenir eventuais conflitos de informações
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relacionadas ao gerenciamento e ao controle de obras em função da distância entre
a obra e o escritório da construtora (KIM et al., 2013).
A relevância do trabalho relaciona-se com os aspectos de processos de
inspeção abordados, e quanto à propriedade da tecnologia em RA em permitir que as
imagens vistas nas telas dos dispositivos smart possam se atualizar em relação ao
plano formado pelo marcador5, conforme exemplificado na Figura 5.

Figura 5 – Relação geométrica entre o marcador e a visualização no dispositivo.

Fonte: KIM et al. (2013).

No terceiro trabalho [3] identificado como aderente ao tema da pesquisa, os
autores tratam de duas tecnologias sendo a Bridge Information Modeling (BrIM) e a
RA. Neste sentido, ainda que o BIM possa ser utilizado em vários tipos de projetos de
construção, o uso na construção de pontes ainda é limitado por serem arquiteturas
horizontais, com diferentes peculiaridades em relação aos edifícios verticais. Assim o
BrIM é uma versão customizada para se adequar aos projetos de pontes (SALAMAK;
JANUSZKA, 2018). Por conseguinte, a relevância do trabalho para a pesquisa

relaciona-se com os novos conceitos e formas de inspeções em campo por meio da
RA, sobre o manejo de uma grande quantidade de dados coletados (como no caso de

5

Outros aspectos sobre a atualização da posição relativa das imagens “aumentadas” nas telas dos
dispositivos smart em relação ao marcador (ou objeto alvo) serão mais bem explorados no Capítulo 4.
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vistorias em pontes) e o uso da RA para apoio ao roteiro do que deve ser
inspecionado, conforme ilustrado na Figura 6.

Figura 6 – Sistema de gestão de construção e inspeções por meio da RA.

Fonte: SALAMAK e JANUSZKA (2018).

Para as pesquisas desenvolvidas no idioma português, os termos utilizados
foram “realidade aumentada”, “entrega de obra”, “vistoria de obra”, “inspeção predial”
e “norma de desempenho” associados com operadores booleanos. As bases
escolhidas foram Scielo, Periódicos Capes e Google Acadêmico para os últimos 10
anos.
Foram identificados 97 trabalhos, sendo que 12 (12,37%) encontravam-se
duplicados, restando 85 (87,63%) dos trabalhos como validados. Após a leitura dos
títulos, resumos e palavras-chave foram identificados 7 (7,22%). Após a leitura
completa desses trabalhos, 3 (3,09%) foram considerados aderentes conforme
histórico demonstrado no Quadro 2.

37

Quadro 2 - Etapas de triagem para os trabalhos em português.

Trabalhos
encontrados

Não duplicados e
validados

Após as análises dos
Títulos, Resumos e
Palavras-chave

Após a leitura
completa dos
trabalhos

97

85

7 aderentes; 78
temas diversos

3 aderentes

Fonte: o autor.

Realizando-se o procedimento de pesquisa, os trabalhos obtidos foram:
[1] FREITAS, M. R.; RUSCHEL, R. C. Validação de aplicativo comercial visando
à incorporação da realidade aumentada a um modelo de avaliação pósocupação. Ambiente Construído, Porto Alegre, v. 15, n. 2, p. 97-112, abr./jun. 2015.
ISSN 1678-8621 Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído.
http://dx.doi.org/10.1590/s1678-86212015000200016;

[2] GRECCO, L. B. Avaliação do processo de vistoria para recebimento de obras
públicas de unidades escolares estaduais. Revista On-Line Ipog: Especialize,
Goiânia, v. 01, n. 16, p. 1-19, 01 dez. 2018; e

[3] GUIMARÃES, V. P. Procedimentos de entrega do imóvel ao usuário. São
Paulo, 2009. 104p. Dissertação (Mestrado em Habitação: Planejamento e
Tecnologia) - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo.

A relevância do primeiro trabalho [1] selecionado relaciona-se com o interesse
quanto a: (i) aspectos de desempenho na avaliação pós-ocupação de edificações; (ii)
aspectos dos estudos para a validação de um aplicativo comercial para a avaliação
de pós-ocupação; e (iii) contribuições relacionadas às eventuais dificuldades que
poderão ser enfrentadas por um desenvolvedor sem expertise no uso de softwares
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gráficos, ou que não possua conhecimentos em programação para o uso da
tecnologia de RA ou de ferramentas gráficas (FREITAS; RUSCHEL, 2015).
O segundo trabalho [2] apresenta um estudo de caso com a análise dos
procedimentos de vistorias para o recebimento de obras. A sua relevância para a
presente pesquisa relaciona-se com a discussão das etapas de processos de vistorias
de ambientes e de componentes da edificação, e quanto às pesquisas de campo
realizadas (GRECCO, 2018).
O terceiro trabalho [3] apresenta contribuições para a pesquisa relacionadas
aos aspectos da fase de transição entre a obra e o condomínio, para questões
referentes à pré-vistoria, quanto à vistoria de unidades e em relação às práticas e
procedimentos de entrega de imóvel residencial ao usuário final (GUIMARÃES, 2009),
entre outras abordagens.
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2 TECNOLOGIAS DE REALIDADES ALTERNATIVAS COMO ELEMENTOS DE
APOIO NA EVOLUÇÃO DA CONSTRUÇÃO CIVIL
Cientistas demonstraram que um dos fatores primordiais para a evolução da
raça humana foi o desenvolvimento da habilidade no uso dos dedos das mãos, mais
especificamente, o movimento de pinça entre o polegar e o indicador6 (THE..., 2009).
Nada mais natural, pois, é a utilização de nossos dedos para as mais variadas e não
refletidas tarefas ao longo do tempo.
Por isso, não há surpresas em que os dispositivos touch screen obtenham tanto
sucesso onde, ao invés de alcançar galhos de árvores ou utilizar os dedos das mãos
para o desenvolvimento e a utilização de ferramentas manuais, como era nos
primórdios, a humanidade siga utilizando mãos e dedos, desta vez, para a operação
de tecnologias digitais até então não desenvolvidas, em comportamentos e hábitos
que dão continuidade aos processos de evolução naturais7 e ao desenvolvimento
social (BARTABURU, 2016).

2.1 Dispositivos touch screen
Com rápido desenvolvimento tecnológico, a tecnologia multi touch tornou-se
popular. A detecção multitoque permite que o usuário interaja com um sistema com
mais de um dedo por vez. Tais dispositivos com sensores são também capazes de
acomodar múltiplos usuários simultaneamente, o que é especialmente útil se
comparado ao uso de computadores e notebooks, por envolverem o uso de teclados
e mouses. As telas sensíveis ao toque têm várias vantagens sobre outros dispositivos
de entrada (LEE; CHUANG; WU, 2011), tais como:
•

Tocar em uma exibição visual de escolhas requer pouca concentração
e é uma forma de manipulação direta que é fácil de aprender;

6

O alcance de atividades passíveis de serem executadas pelas mãos humanas é bastante
diversificado e possibilita a utilização de ferramentas como a lança, machado, utilizar agulhas e linha;
acalmar uma criança; pintar uma obra-prima ou tocar uma música em um piano ou violino. Disponível
em: <http://www2.assis.unesp.br/darwinnobrasil/humanev3.htm#Mao>. Consultado em: 25 ago. 2020.
7
A destreza das mãos está associada à sua grande concentração de terminais nervosos, que
respondem às ordens do córtex cerebral. É lá que reside a fonte da habilidade manual. Disponível
em: <https://super.abril.com.br/saude/maos-e-rosto-obras-primas-da-evolucao/>. Consultado em: 25
ago. 2020.
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•

As telas sensíveis ao toque por si são o dispositivo apontador de
interação mais rápida;

•

As telas sensíveis têm uma coordenação mais fácil entre mãos e olhos
do que os mouses ou teclados;

•

Nenhum espaço de trabalho extra é necessário na tela, como acontece
com outros dispositivos; e

•

As telas sensíveis ao toque são duráveis para acesso público e em
uso de alta escala.

2.2 A Realidade Virtual
A Realidade Virtual (RV) é um ambiente tridimensional simulado em
computador que imita a condição física do mundo real. Pode simular objetos,
computar um ambiente real e colocar os usuários dentro do mundo virtual criado por
informações de um sistema, conforme exemplificado na Figura 7.
Figura 7 - Imagem combinada com informação virtual em ambiente virtual.

Fonte: adaptado de LEE et al. (2017).

São componentes tradicionais da RV (adaptado de TORI; HOUNSELL, 2018):
•

Imersão: aquilo que o usuário experimenta em um ambiente virtual. O objetivo
da RV é o de obter imersão completa o que pode ser atingido, por exemplo,
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com o uso de Head Mounted Display (HMD)8 pelo usuário. A imersão ocorre
quando o usuário não consegue perceber a diferença entre o mundo virtual e o
real, e quando o usuário passa a interagir com objetos e o ambiente como o
faria por hábito da vida real; e
•

Interação: o usuário experimenta um forte sentimento de imersão e isso pode
ocorrer mesmo que o ambiente virtual não seja realista. Quando o cyberspace9
é realístico, mas ainda não é interativo, é rápida a perda de interesse pelo
usuário, por isso a interação é vital de modo a propiciar conforto e permitir
engajamento do usuário.

2.3 Tipos de Realidade Virtual

Os tipos de RV dependem da intensidade de imersão do usuário e podem ser
resumidas em 3 categorias (adaptado de TORI; HOUNSELL, 2018), sendo:
•

Não imersiva: esta é a categoria que engloba sistema tais como de desktops,
notebooks e telas diversas de visualização onde o usuário pode experimentar
o ambiente de RV por meio de monitor de alta resolução;

•

Semi-imersiva: o usuário é parcialmente imerso no ambiente virtual por meio
de telas envolventes e de grandes dimensões, por projetores para telas de
grandes dimensões ou por sistemas de múltiplas televisões; e

•

Totalmente imersiva: fornece visualização imersiva onde é necessário o
usuário utilizar ou “vestir” equipamento como HMD, como demonstrado na
Figura 8.

8

Dispositivo com tela utilizado na cabeça do usuário ou como parte de capacete.
Descreve um sistema eletrônico que propicia aos usuários de computadores em todo o mundo a se
comunicarem ou a acessarem informações para finalidades diversas. Disponível em:
<https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/cyberspace>. Consultado em: 23 abri. 2020.

9

42

Figura 8 - Modelo de HMD.

Fonte: disponível em: <https://adrenaline.com.br/noticias/v/53300/playstation-vr-e-lancadono-brasil-por-rs3000>. Consultado em 08 abr. 2020.

2.4 A Realidade Aumentada

A RA é uma tecnologia digital que representa e apresenta uma camada
adicional de informação ao mundo real sem suprimi-lo, e pela adição de algo
relevante, onde o usuário ainda pode ver e ouvir o ambiente em seu entorno
(HOUNSELL, 2018; FREITAS; RUSCHEL, 2010; TORI; WANG, 2007), como
exemplificado na Figura 9 por meio de informações de mapas e turismo, em
diferenciação à RV que coloca o usuário em uma diferente realidade completamente
sintética.
Para se criar uma experiência funcional de RA é necessário o uso de várias
ferramentas como de renderização de imagens, marcadores e ferramentas de
registro, display e técnica interativas (NGUYEN; YEAP, 2016).
A RA não deve modificar a percepção do mundo real em sua representação,
porém deve complementar o mundo real com objetos artificiais e novas informações.
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Figura 9 - RA com informações de mapas e turismo.

Fonte: disponível em: <https://www.information-age.com/12-hot-augmented-reality-ideas-foryour-business-123471817/>. Consultado em: 08 abri. 2020.

Para se ilustrar a diversidade quanto à aplicabilidade da RA, a seguir, os 5 tipos
mais comuns de modos de usos a partir de dados previamente alimentados
(NANDARIA; RAHIM, 2011):
•

Projeção: interatividade em qualquer tela plana (touch screen) sendo essa a
aplicação mais comum de RA;

•

Reconhecimento: o reconhecimento de formas ou itens reais (marcadores) a
fim de fornecer ao usuário informações em tempo real;

•

Localização: determinar uma posição e sobrepor uma imagem ao vivo para
direcionar o usuário para um destino ou ação;

•

Elementos: combinar o contorno ou uma parte do corpo do usuário com objetos
virtuais, permitindo que ele segure objetos e os manipule, enquanto o usuário
controla os objetos com um contorno de si mesmo; e

•

Holograma: os usuários podem ver, em espaço real, efeitos de um espelho
giratório ou de fumaça que lhes permite interagir com um sistema baseado em
tecnologias de câmera, que reagem aos impulsos do mundo real.
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Para a diferenciação entre RV e RA é apresentada uma sumarização na Tabela
2 que evidencia a existência de sobreposição nas utilizações de RV e RA, ainda que
sejam tecnologias distintas.
No que se relaciona à cadeia de construção civil, ambas as tecnologias são
adequadas para o suporte das atividades de projeto, entretanto, na RV o usuário está
completamente imerso em um ambiente virtual (KODEBOYINA; VARGHESE, 2016)
e, por outro lado, a RA somente adiciona informação virtual no ambiente real, o que
se mostra mais útil no ambiente de construção (FU; LIU, 2018), como nas operações
de vistorias de unidades habitacionais.
Tabela 2 - Exemplos de atividades desempenhadas pela RV e RA.
Item
Visualizar a concepção dos projetos
Projeto colaborativo
Revisão de projeto
Facilitação do envolvimento do usuário
Planejamento e programação
Acompanhamento da obra
Treinamentos externos
Assistência na operação
Incremento na coordenação entre participantes

Ferramenta
RV/RA
RV/RA
RV/RA
RV/RA
RV/RA
RA
RV/RA
RA
RV/RA

Fonte: adaptado de FU e LIU (2018).

Outro meio de estabelecer a diferenciação entre RV e RA se dá pela análise no
continuum conforme demonstrado na Figura 10. Do lado esquerdo situam-se os
ambientes com os objetos reais e, assim, inclui tudo o que pode ser observado de
uma cena do mundo real diretamente pela pessoa ou por uma tela (monitores,
displays) providos de câmeras.
À direita são englobados os ambientes unicamente virtuais, o que inclui os
dados de computação gráfica, simulações que podem ser visualizadas em telas ou
aparelhos que permitem imersividade (MILGRAM et al., 1995). Assim, na RA os
objetos são apresentados juntos, sejam reais e virtuais, para uma única visualização.
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Figura 10 - Diferenciação do continuum entre RV e RA.

Fonte: adaptado de MILGRAM et al. (1995).

2.4.1 Realidade Aumentada baseada em marcador (marker-based)

As aplicações em RA baseadas em marcador (marker-based) são programadas
para identificar marcadores específicos como imagens de QR Codes10, figuras,
imagens em 2D, símbolos ou padrões que funcionem como gatilhos. Para ver o
conteúdo “aumentado” é necessário que se aponte a câmera do dispositivo na direção
de um marcador. No momento em que o marcador é identificado surge na tela do
dispositivo o conteúdo ou informação digital de RA (TORI; HOUNSELL, 2018).
Para se criar uma aplicação de RA baseada em marcadores é necessário que
sejam definidas as imagens ou alvos que serão codificados digitalmente, de modo a
possibilitar o trabalho de identificação da câmera do dispositivo. Os tipos mais comuns
de marcadores nesta categoria são em código de barras ou QR Codes - conforme
ilustrado na Figura 11, ou por marcadores pictoriais, ou seja, que podem ser
representados visualmente por figuras para interesses diversos, como exemplificado
pela Figura 12.

10

QR Code é uma representação elaborada da visão bidimensional de um código de barras.
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Figura 11 - Exemplo de marcador em QR Code.

Fonte: disponível em: <https://windowsmixedreality.org/how-apple-google-microsoftfacebook-are-trying-to-augment-our-reality-like-never-before/>. Consultado em 20 abr. 2020.

Figura 12 - Exemplo de marcador pictórico.

Fonte: NGUYEN e YEAP (2016).
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2.4.2 Realidade Aumentada sem marcador específico
A RA sem marcador específico ou baseada na localização (location-based) é
uma aplicação que provê dados a partir da identificação da localização do usuário com
o dispositivo e dos ambientes a sua volta por meio da utilização de Global Positioning
System (GPS), bússola, acelerômetro ou outros sensores integrados ao dispositivo,
não sendo necessária a utilização de nenhum marcador ou imagem padrão. Este tipo
de aplicação é geralmente empregada para indicar direções a seguir, localizar
comércios e outras aplicações baseadas em localização, bem como para enviar
notificações a partir da localização do usuário.
Uma das mais famosas aplicações recentes e que muito divulgaram a
tecnologia de RA baseada em localização, por certo, foi o jogo Pokémon Go®
(POKÉMON GO, 2020). O lançamento do aplicativo em julho de 2016 foi um enorme
sucesso tanto para a indústria de jogos quanto para a indústria de RA com mais de
45 milhões de usuários (JAVORNIK, 2016). Na Figura 13 é apresentada uma
ilustração do aplicativo em uma tela de dispositivo.
Figura 13 - Ilustração com uma tela do jogo Pokémon Go®.

Fonte: disponível em POKÉMON GO (2020).
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Outra peculiaridade deste modelo de aplicação e que facilita o manejo pelo
usuário, é que não se faz necessário que o dispositivo seja apontado e fixado em
determinado ponto durante todo o processo, como ilustrado na Figura 14, pois as
informações podem se atualizar e se reposicionar enquanto ocorre o movimento do
usuário.

Figura 14 - Conteúdo interativo e contínuo a partir da localização do dispositivo.

Fonte: disponível em: <https://medium.com/@unboxsocial/future-of-augmented-reality-insocial-media-marketing-fe306c8be7b3>. Consultado em: 08 abr. 2020.

Para a utilização em ambientes internos, as aplicações de RA sem marcadores
podem ser elaboradas de modo a se obter a localização pelo reconhecimento da
mobília, por exemplo. A tecnologia pode objetivar uma simulação que combina os
modelos em 3 dimensões (3D) de produtos para proporcionar ao usuário a experiência
de visualização de como o espaço pode ficar decorado, como exemplificado na Figura
15.
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Figura 15 - Aplicativo de RA para decoração.

Fonte: disponível em: <https://www.moveisdevalor.com.br/portal/tokstok-cria-app-derealidade-aumentada>. Consultado em: 06 dez. 2020.

De modo a se obter uma comparação entre os tipos de marcadores, na Figura
16 são apresentados exemplos de gatilhos para marcadores físicos, pictoriais ou sem
marcadores, bem como os resultados que podem ser aproveitados.
Figura 16 - Resultado esperado em função dos tipos de marcadores.

Fonte: o autor.
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2.4.3 Realidade Aumentada baseada em projeção
A RA baseada em projeção é uma tecnologia utilizada para projetar luzes
artificiais e imagens sobre determinada superfície em ambientes reais. A interação
pode ocorrer ao se tocar a luz projetada na superfície. A detecção das ações do
usuário ocorre pela comparação computacional entre o que foi programado e o que
está sendo alterado pela interferência do usuário (TORI; HOUNSELL, 2018).
Um exemplo dessa aplicação existiu11 no Museu da Língua Portuguesa na
cidade de São Paulo. Denominada “Beco da Palavras” - conforme apresentado na
Figura 17, era uma tecnologia aplicada a um espaço lúdico e de exposição
permanente onde o visitante poderia interagir com imagens que continham fragmentos
de palavras tais como sufixos, prefixos e radicais, cujo objetivo para o usuário era o
de formar palavras completas12.
Figura 17 - Atividade interativa por meio de aplicação de RA.

Fonte: Disponível em: <http://supernormal.com.br/portfolio/beco-das-palavras/>. Consultado
em 08 abr. 2020.

11

“Incêndio atinge Museu da Língua Portuguesa em São Paulo”. Disponível em:
<http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015/12/incendio-atinge-museu-da-lingua-portuguesa-em-spdizem-bombeiros.html>. Consultado em: 08 abri. 2020.
12
Disponível em: <https://www.guiadasemana.com.br/turismo/noticia/motivos-para-conhecer-omuseu-da-lingua-portuguesa-em-sao-paulo>. Consultado em 08 abri. 2020.
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2.4.4 Realidade Aumentada baseada em sobreposição
A RA baseada em sobreposição ocorre quando um objeto é parcialmente ou
totalmente substituído por uma imagem de RA (FIGUEIREDO et al., 2020). Um
exemplo de sobreposição é proposto para o acompanhamento de cronograma de
obras (GOLPARVAR-FARD; PEÑA-MORA; SAVARESE, 2009) onde, por meio de
graduação de cores distintas, ocorre a mesclagem de cores sobre o meio físico a ser
avaliado como pode ser observado na Figura 18.
As cores indicam, em relação ao cronograma físico previsto no exemplo
explorado, as fases que estão adiantadas (verde escuro), dentro do previsto (verde
claro) e em atraso (vermelho).
Figura 18 - Sobreposição de informações em RA.

Fonte: GOLPARVAR-FARD, PEÑA-MORA e SAVARESE (2009).

2.5 A difusão da utilização da Realidade Aumentada
Apesar de alguns céticos afirmarem que a RA é mais uma moda tecnológica
que em breve será esquecida, o que se observa é um incremento em sua utilização
nas empresas e nas pesquisas no meio acadêmico (MOREIRA, 2020). São 4 os
motivos principais para o sucesso na utilização da RA:
1. A produção em massa e o menor custo com a difusão de dispositivos
avançados que suportam a tecnologia de RA como os dispositivos smart;
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2. A popularização de aplicativos que facilitam a produção de conteúdo em RA;
3. A interação realística e convincente entre o virtual e o real; e
4. A facilidade de uso que vai além de outras tecnologias.
A popularidade da utilização da RA também deriva do fato de que o ser humano é
afeto às novidades e à experimentação. A utilização da tecnologia de RA incrementa
a percepções e o valor hedônico do usuário sugerindo que as experiências podem ser
divertidas e críveis (JAVORNIK et al., 2016), e que as pessoas estão dispostas a
investir em produtos ou serviços que se utilizam deste modelo.

2.5.1 Hardwares para aplicações de Realidade Aumentada
Os hardwares básicos para aplicações de RA são aqueles que possuem
dispositivos de entrada, sensores, processadores e tela como os microcomputadores
convencionais. Sistemas modernos de computação como os smartphones e tablets
contém esses elementos de modo usual, possuindo também câmeras e sistemas de
sensores microeletromecânicos (MEMS – Micro Electro Mechanical Systems)13 como
acelerômetros, GPS e bússola, como exemplificado na Figura 19.
Figura 19 - Componentes típicos da tecnologia MEMS.

Fonte: disponível em: <https://www.embarcados.com.br/mems/>. Consultado em: 02 nov.
2020.

13

MEMS é termo que representa a fusão entre eletrônica e mecânica em escala micrométrica.
Disponível em: <https://www.embarcados.com.br/mems/>. Consultado em: 02 nov. 2020.
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Como tendência, os dispositivos HMD - que possuem esse tipo de tecnologia
MEMS embarcada, são empregados cada vez mais em sistemas de RV e RA,
inclusive, em substituição aos dispositivos smart que utilizam as telas touch screen.
Na Figura 20 são apresentados exemplos e informações relacionadas a alguns
dos modelos de HMD disponíveis comercialmente e os aspectos relacionados.
Figura 20 - Modelos de HMD.

Continua na próxima página.
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Continuação da Figura 20.

(A) Disponível em: <https://www.walmart.com/ip/Oculus-Rift-S-PC-Powered-VR-GamingHeadset/231668381?&adid=22222222254365462240&wmlspartner=wmtlabs&wl0=b&wl1=g&wl2=c&wl3=41
3475914545&wl4=dsa-869357656527&wl5=1032007&wl6=105316431535&wl7=1031751&wl8=&veh=sem>.
Consultado em: 02 Nov 2020.
(B) Disponível em: <https://www.walmart.com/ip/HTC-VIVE-Cosmos-VR-HeadsetSystem/352465058?&adid=22222222254367355175&wmlspartner=wmtlabs&wl0=b&wl1=g&wl2=c&wl3=41
4254104942&wl4=dsa-864283960056&wl5=1032007&wl6=106113893129&wl7=1031751&wl8=&veh=sem>.
Consultado em: 02 Nov 2020
(C) Disponível em: <https://www.amazon.com.br/Samsung-Dispositivo-Proje%C3%A7%C3%A3o-imagensRealidade/dp/B077BMGFHX/ref=asc_df_B077BMGFHX/?tag=googleshopp0020&linkCode=df0&hvadid=379787850893&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=3436664726567321178&hvpone=&hv
ptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1032007&hvtargid=pla-915045025329&psc=1>.
Consultado em 02 Nov 2020
(D) Disponível em: <https://www.performancesolutions.com.br/realidade-virtual-aumentada/oculos-hololens2-microsoft?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant>.
Consultado em: 02 Nov 2020
(E) Disponível em: <https://www.performancesolutions.com.br/vufine-wearable-display>. Consultado em: 02
Nov 2020

Fonte: o autor.

2.5.2 Software Development Kits (SDK) para Realidade Aumentada
O mercado de RV e RA deve atingir um valor de US$ 215 bilhões em 2020
(STATISTA, 2020), com rápido incremento visto que grandes empresas de tecnologia
globais como Google®, Apple® e Facebook®, além de milhares de empresas
menores, têm investido intensamente neste tipo de tecnologia.
No que se referem aos softwares e plataformas com banco de dados para o
desenvolvimento de aplicações em RA, alguns fornecedores incrementaram soluções
em formato de SDK (Software Development Kit) como Vuforia® (VUFORIA, 2020),
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ARToolKit® (ARTOOLKIT, 2020), Wikitude® (WIKITUDE, 2020) e Blippar®
(BLIPPAR, 2020).
Os tipos de SDKs explorados nesta pesquisa se relacionam com os modelos
para o desenvolvimento de aplicações em RA, pois basicamente são formados de
scripts14 pré-programados que funcionam como o “cérebro” da aplicação de RA.
Uma série de ferramentas são fornecidas pelos desenvolvedores de SDK de
modo a reconhecer, rastrear e renderizar15 conteúdo (AMIN; GOVILKAR, 2015), sem
a necessidade de conhecimento prévio em linguagem de programação computacional
específica do usuário. Um dos recursos mais valiosos de uma plataforma SDK é a sua
capacidade de reconhecer e rastrear as imagens e (ou) marcadores.
Na Figura 21 é apresentado um comparativo de aspectos relacionados aos
desenvolvedores de SDKs como Vuforia®, Wikitude®, ARToolKit® e Blippar®, a partir
das seguintes características:
•

Vuforia®: plataforma para o desenvolvimento de aplicativos de RA com
amplo conjunto de recursos para o reconhecimento de objetos variados
como caixas, formas geométricas e imagens em geral, e com suporte ao
reconhecimento de textos (VUFORIA, 2020);

•

Wikitude®:

plataforma

que

inclui

suporte

para

localização

e

mapeamento simultâneos oferecendo recursos como reconhecimento e
rastreamento 3D, reconhecimento e rastreamento de imagens, serviços
baseados em localização, integração com óculos de RA e integração
com plugins16 externos como o Unity® (UNITY, 2020);

14

Scripts são roteiros utilizados por sistemas computacionais com informações que são processadas
e transformadas em ações efetuadas por um programa principal. Disponível em:
<https://www.tecmundo.com.br/programacao/1185-o-que-e-script-.htm>. Consultado em: 06 dez.
2020.
15
Processamento para a combinação de material bruto digital como imagens, vídeos, áudios e os
recursos incorporados ao software para transições, legendas, e efeitos diversos, transformando um
ou mais arquivos em um único resultado, unificando os elementos com o propósito de aperfeiçoar a
experiencia do usuário. Disponível em: <https://www.mdftechnology.com.br/o-que-e-renderizacao-ourender/>. Consultado em: 06 dez. 2020.
16
Todo programa, ferramenta ou extensão que se encaixa a outro programa principal para adicionar
mais funções e recursos a ele. Geralmente são leves e não comprometem o funcionamento do
software principal, e são de fácil instalação e manuseio. Disponível em:
<https://www.tecmundo.com.br/hardware/210-o-que-e-plugin-.htm>. Consultado em: 06 dez. 2020.
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•

ARToolKit®: plataforma de código aberto para a criação de aplicativos
em RA oferecendo uma biblioteca de dados gratuita, incluindo suporte a
GPS e bússola para a criação de aplicativos baseados em localização,
e com integração com óculos de RA (smart glasses) (ARTOOLKIT,
2020); e

•

Blippar®: plataforma e visualizador de RA que possibilita aos usuários
de smartphones aplicações baseadas na web contemplando uma
ferramenta para desenvolvimento de aplicativos em RA (BLIPPAR,
2020).

Figura 21 - Aspectos relacionados às opções de SDKs para RA.
SDKs para RA
Código
Aberto
Tipo de
Versão
Licença
Grátis
Versão Paga
iOS
Android
Sistema
Operacional
Linux
Windows

Equipamentos

Vuforia

Wikitude

ARToolKit

Blippar

Marcadores
em quadros,
imagens,
textos, QR
Codes,
múltiplos
marcadores

Imagens,
código de
barras,
múltiplos
marcadores

Marcadores
retangulares,
múltiplos
marcadores

Imagens,
marcadores
retangulares
, textos

smartphones
/ tablets
Óculos de
RA / HMD

Alvo
Modo de
Rastreamento

GPS
Rosto
Objeto 3D

Continua na próxima página.

57

Continuação da Figura 21.
SDKs para RA

Vuforia

Wikitude

ARToolKit

Blippar

Suporte a
gráficos e
animações de
alta qualidade

Animações,
transformaç
ões 3D,
conteúdo
HTML, PDF,
vídeos e
músicas

Conteúdo 2D
e 3D

Capacidade de
Sobreposição

Outros

Animações,
Animações 3D
transformaç
podem ser
ões 3D e
sobrepostas na
conteúdo
tela
HTML

Fonte: adaptado de AMIN e GOVILKAR (2015); HERPICH, GUARESE e TAROUCO (2017).

2.6 Considerações do autor
O uso de dispositivos touch screen, por meio dos dispositivos smart tais como
smartphones, tablets ou mediante o uso de dispositivos como óculos virtuais e HMD,
com aplicações pensadas de modo a serem claras e intuitivas, em substituição ao uso
convencional e limitado de computadores ou aos formulários impressos em papel, são
uma tendência de mercado em geral.
Na construção civil tal uso deve ser ampliado para o processo de vistoria e
entrega de unidades habitacionais, pois pode permitir a consulta aos documentos
principais e aos dados auxiliares, sem desperdício de tempo em busca de cópias
arquivadas, ou mesmo para se evitar o uso de informações obsoletas, visto que os
sistemas podem ser alimentados com informações de modo on-line, como ocorre com
a utilização de dados em serviços de armazenamento em nuvem17.
Além de possibilitar a incorporação de parâmetros de desempenho de unidades
habitacionais, o processo de vistoria pode gerar dados referentes ao controle de
qualidade para os itens verificados mediante informações que podem ser coletadas

17

Armazenamento em nuvem é uma tecnologia que permite ao usuário de internet armazenar os
dados em um servidor on-line, o que dispensa a necessidade de armazenamento local e propicia a
redução de custos, maior dinamismo e mobilidade, maior segurança de dados e ganhos de
produtividade em projetos colaborativos, entre outros aspectos. Disponível em:
<https://www.weblink.com.br/blog/o-que-e-armazenamento-emnuvem#:~:text=Armazenamento%20em%20nuvem%20%C3%A9%20uma%20tecnologia%20recente
%20que%20permite%20que,v%C3%ADdeos%2C%20contatos%20e%20aplicativos%20livremente.>.
Consultado em 21 fev. 2021.
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por meio dos dispositivos smart para fins de melhoria contínua em processos internos,
e para o aproveitamento em indicadores de desempenho pelas empresas
construtoras.
Para os usuários, as aplicações em dispositivos smart podem permitir o acesso
às informações úteis relacionadas às recomendações de conservação e aos prazos
de garantias, aos requisitos de desempenho ou às informações dos fabricantes, ou
seja, podem formar uma importante base de dados relacionada à Vida Útil do imóvel,
de modo on-line, na palma da mão do usuário e de modo intuitivo, por meio de
equipamentos e aplicações pensadas para operarem sem a necessidade de
qualificação ou treinamento prévio dos usuários.
Porém, há que se considerar que alguns dos principais modelos de dispositivos
smart como os óculos virtuais e HMD possuem elevado custo de aquisição no
mercado nacional sendo, inclusive, a maioria importados, o que inviabilizaria a sua
compra e a utilização de modo corriqueiro pelas empresas construtoras e, por certo,
para os usuários do imóvel.
Assim, como será mais bem explorado no Capítulo 4, foi a opção do autor a
utilização de smartphone e tablet para o desenvolvimento das rotinas de vistorias de
unidades habitacionais, visto que estes são dispositivos de uso geral e disseminado,
o que não ocorre atualmente com os dispositivos HMD.
Como opção para o reconhecimento de marcadores para o disparo da
aplicação em RA, como será mais bem explorado também no Capítulo 4, a partir das
pesquisas desenvolvidas foi a opção do autor a adoção do modelo de RA baseado
em marcador pictorial, ou seja, por meio de imagem 2D, visto que tal modelo pode ser
criado e personalizado para uso, inclusive, com a logomarca da empresa construtora,
ou para imagens ou composições que forem mais adequadas para a correlação com
o ambientes ou cômodo da edificação a ser vistoriado. Tal opção é justificada pelo
fato de que a identificação por ambientes ou cômodos é o modelo mais usual e
convencional de realizar a vistoria das unidades habitacionais, onde é feita a vistoria
de um ambiente da unidade, depois outro ambiente, e assim sucessivamente.
Entretanto, para fins de complementação da pesquisa, no APÊNDICE G Marcadores físicos 3D, apresentou-se um estudo para o uso de marcador alvo com o
reconhecimento de um componente específico da edificação, sendo um ralo e, de
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modo a demonstrar o potencial da tecnologia, apresentou-se também um exemplo de
gatilho de disparo de aplicação em RA a partir do reconhecimento de rosto.
No que se refere à plataforma para o desenvolvimento da aplicação em RA
para a incorporação de parâmetros de desempenho nas vistorias de unidades
habitacionais, foram pesquisadas e analisadas opções que se diferiram em relação
aos aspectos, tais como: tipo de licença, sistema operacional, equipamentos onde
rodam, modo de rastreamento e capacidade de sobreposição em RA, como
demonstrado neste capítulo.
A partir de pesquisas, testes e experimentações realizadas pelo autor ao longo
de 2 anos e, considerando que o autor não possui formação técnica ou especialização
na área de programação em linguagens computacionais, após diversos estudos e
avaliações, adotou-se como sistema para o desenvolvimento do artefato a plataforma
Blippar®, visto que as suas aplicações são baseadas na web, o que, entre outros
aspectos, gerou maior facilidade de uso e de operação de acordo com a experiencia
e a realidade profissional do autor.
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3 VISTORIAS DE ENTREGA
A palavra “vistoria” significa “revista dada em alguém ou algo quando há
suspeição”. Outra definição obtida relaciona-se com “inspeção judicial a prédio ou
local que estão em litígio” (VISTORIA, 2020).
Com rigor técnico a ABNT NBR 15575-1, 2013 define - porém para o termo
inspeção predial de uso e manutenção, como sendo a “verificação, através de
metodologia técnica, das condições de uso e de manutenção preventiva e corretiva
da edificação”.
Assim, a vistoria refere-se ao procedimento de checagem e conferência para a
verificação das condições de incorporação e de construção imobiliária em
comparação aos projetos, memoriais e normativas utilizadas para a execução da
edificação, devendo ser primordialmente realizada por profissional preparado
(GUIMARÃES, 2009).

3.1 Vistorias de unidades habitacionais
Uma edificação é como um quebra-cabeças gigante sendo formado por
milhares de componentes incorporados, solidarizados ou montados em cada fase
como as fundações, estrutura, vedações, instalações elétricas e hidráulicas ou
acabamentos. Deste modo, as equipes concluem a sua parte e entregam o seu
resultado para a próxima equipe e assim sucessivamente. Para isso funcionar, a
construtora deverá atuar como um “empreiteiro geral” comandando e coordenando os
subempreiteiros especializados nas mais diversas atividades.
É uma arte e ciência a contratação de materiais, insumos, equipamentos e mão
de obra e, nas atividades complementares, a programação de materiais, o controle
dos serviços, da segurança do trabalho e da qualidade das obras a serem executadas
pelos subempreiteiros, e tal prática deve envolver monitoramento e controle contínuos
ao longo da execução das obras (MITIDIERI FILHO, 1998; OLIVIERI, 2010).
De modo a concretizar as etapas de construção anteriores das obras, as
atividades de vistoria de entrega são primordiais para que a incorporação imobiliária,
e a execução de obra transmitam os resultados, dados de construção e de
desempenho necessários para a fase de uso, operação e manutenção da edificação,
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em atendimento aos requisitos de Vida Útil de Projeto (VUP) (FIGUEIREDO;
MITIDIERI FILHO, 2019).
Ao final da obra, as atividades de entrega caracterizadas pela “passagem de
bastão” da construtora para os usuários, ou para os operadores dos empreendimentos
recém-concluídos, requerem que sejam reunidas e compartilhadas larga quantidade
de informações de seus componentes (AMMANARI; HAMMAD, 2014; SALAMAK;
JANUSZKA, 2018; MOREIRA, 2018).
De acordo com as pesquisas realizadas e consoante à experiência profissional
do autor, na construção imobiliária essas informações técnico-operacionais
encontram-se comumente organizadas e armazenadas em projetos impressos em
papel, em mídias digitais como DVDs, CDs, pen drives, em serviços de repositórios
eletrônicos ou em websites cujos dados e os meios de acesso podem ser repassados
aos usuários por ocasião do término das obras.
Para se exemplificar a complexidade dos atos decorrentes no pós-entrega,
verifica-se a responsabilidade ao usuário, proprietário e (ou) síndico, onde a eles é
vedado realizar reformas sem o atendimento da ABNT NBR 16280:2015 - Reforma
em edificações. Além disso, devem seguir o manual de uso, operação e manutenção
da edificação e devem implantar e executar um sistema de gestão da manutenção
(CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO, 2014; ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2013).
Quanto à responsabilidade da empresa construtora, os deveres previstos nas
normas técnicas se relacionam em elaborar e dar ciência ao usuário para o Manual
de Uso e Operação da edificação e quanto à norma relativa às reformas, ações essas
também apontadas na Norma de Desempenho.
Há que se considerar, deste modo, o ciclo completo de geração de dados e
informações da edificação. As equipes de projetos devem repassar as condições de
desempenho para a empresa construtora, e esta deve informar ao usuário de modo a
possibilitar o uso adequado da edificação, como na operação e na manutenção,
incluindo orientações quanto à gestão das exigências de normas técnicas e ao
controle das reformas, de acordo com o ciclo exemplificado na Figura 22.
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O usuário deve estar informado das condições de desempenho previstas e das
condições de uso, operação e manutenção determinadas, incluindo os casos de
reformas futuras, para o alcance da VUP (definida no projeto), condição que pode ser
facilitada por meio do acesso e uso de banco de dados gerados pelos projetistas e
consultores, e que devem estar disponíveis e ao alcance facilitado aos usuários.
Ocorre que os usuários ou os seus prepostos não se encontram atentos às
suas responsabilidades e não fazem uso rotineiro destas informações, mesmo quando
disponíveis. Além disso, há muito o que se evoluir de modo que o usuário final venha
a ter o hábito de ler o manual e, para tal êxito, é necessário que as informações sejam
passadas de maneira clara com o foco na mitigação de problemas futuros
(GUIMARÃES, 2009). Quando questionados, os usuários justificam a deficiência no
emprego das informações de obras ou dos manuais pela sua dificuldade em manter
organizados ou de localizar dados e documentos como os manuais, projetos ou mídias
ao longo de dias, meses, anos ou décadas após a entrega dos empreendimentos, ou
em repassá-los no momento da venda do imóvel ao próximo usuário, ou em
compreender e gerenciar essas informações.
Figura 22 - Dados relacionados às entregas das edificações.

Fonte: o autor.
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Por exemplo, usuários18 justificam ter acionado o responsável pela garantia
técnica após perfurarem uma tubulação relatada como “escondida” em parede para a
fixação de algo, ou quando um grupo-gerador deixa de funcionar porque o combustível
perdeu as suas propriedades físico-químicas19 após anos de pouco ou nenhum uso,
e sem a obrigatória manutenção de rotina por pessoal qualificado conforme informado
nos manuais.
Outras tecnologias como a de modelagem virtual como o Building Information
Modeling (BIM) têm chamado a atenção do mercado e muito tem se discutido e
analisado quanto as suas aplicações e limitações. Uma das aplicações chave do BIM
na fase de pré-construção é a de se identificar os conflitos de projeto antes da
execução da obra, reduzindo tempo de compatibilização e permitindo maior precisão
da representação geométrica de todas as partes, o que facilita o detalhamento de
informações e a sua análise muito antes do processo de construção, para melhorar o
processo de tomada de decisão e reduzir mudanças a posterior (FAN; WU, 2011).
Entretanto, após a entrega da obra, os dados dessas e outras ferramentas de
projeto e (ou) de modelagem que foram utilizadas pelos incorporadores, projetistas,
construtores e consultores não são repassados por completo aos usuários e, por
lógica decorrência, não são utilizadas pelos usuários finais. E, por sinal, nem
poderiam, quer seja pela complexidade existente em sua operacionalização para uso
– o que envolve o emprego de mão de obra altamente qualificada para a operação
dos sistemas como o BIM e o Autocad®, ou pela impossibilidade dos usuários em
obterem os mesmos níveis de equipamentos (computadores, servidores) e softwares
apropriados que são reconhecidamente caros. Afinal, sendo de investimento
específico de projetistas, incorporadores, construtores ou consultores, tais agentes
podem recuperar o alto valor investido em equipamentos e softwares ao longo do
tempo com o retorno em vários projetos, o que não é o caso para a maioria dos
usuários.

18

Neste trabalho o termo usuário pode englobar o usuário final da edificação, os clientes, seus
representantes ou mesmo os operadores das edificações como os zeladores e empresas
especializadas.
19
Falhas como de oxidação do combustível devido ao tempo de armazenamento com a tendência à
formação de borra, goma aderente e escurecimento que afeta filtro, bicos injetores e bombas dos
motores dos grupos geradores. Disponível em:
<https://www.br.com.br/wcm/connect/LIB_PortalConteudo/Home/Produtos+e+Servicos/Para+Embarc
acoes/Oleo+Diesel/>. Consultado em 24 mar. 2020.
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3.2 Fases do empreendimento imobiliário
É primordial que o profissional ou as equipes que irão realizar as atividades de
entrega das unidades tenham conhecimento e estejam qualificadas para atender as
dúvidas dos usuários, visto que existem carências que se relacionam com a falta de
compreensão ou identificação das exigências de caráter humano, quanto às
necessidades econômicas, ou a falta de cultura para os benefícios da utilização do
conceito de desempenho (MITIDIERI FILHO, 1998). Afinal, a entrega da obra significa
a passagem da fase de término pela construtora para a fase de uso, operação e
manutenção da edificação, que passa a ser de responsabilidade dos usuários.
Portanto, há que se levar em conta o desempenho ao longo do tempo.
Informações adequadas sobre o desempenho potencial dos sistemas e os cuidados
necessários ao longo da fase de uso do imóvel formam condições indispensáveis para
se atingir a VUP prevista (FIGUEIREDO; MITIDIERI FILHO, 2019).
A etapa de entrega das obras é resultado dos processos de concepção, projeto
e comercialização, produto da execução e passo prévio para a fase de uso, operação
e manutenção a cargo dos usuários, como ilustrado na Figura 23.
Figura 23 - Fases de empreendimento imobiliário.

Fonte: Adaptado de CBIC, 2016.
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3.3 Proposta para as etapas de vistorias
Conforme a proposição do autor a partir da sua experiência profissional de mais
de 25 anos de atuação no mercado de incorporação e construção imobiliárias, as
vistorias podem ser separadas em 3 etapas que se diferenciam pelo momento em que
devem ocorrer e pela definição de quais são os interessados que devem participar,
propondo-se: (1) Vistoria Inicial (VI), (2) Vistoria de Pré-Entrega (VPE) e (3) Vistoria
de Entrega (VE).

3.3.1 Vistoria Inicial (VI)
A vistoria inicial engloba o processo de verificação do atendimento aos
requisitos de qualidade e de desempenho especificados para a unidade e
empreendimento. Esta atividade deve ser realizada pela equipe de obra de forma a
identificar eventuais não-conformidades e as corrigir antes da próxima etapa.
Ao se iniciar o processo de vistoria, preferencialmente uma unidade de
referência (apartamento modelo finalizado, por exemplo) deve ser vistoriada pelo
responsável pelas vistorias e (ou) pelo responsável pela obra, como forma de se obter
entrosamento e para a definição, de forma clara, de qual deve ser o padrão mínimo
de aceitação dos itens inspecionados.
A vistoria inicial deve abranger todas as áreas do empreendimento, incluindo
áreas privativas e comuns. A equipe de vistoria deve ser constituída por membros da
própria

obra,

preferencialmente.

A

vistoria

deve

ser

conduzida

mediante

acompanhamento e preenchimento de uma lista de verificação a ser elaborada para
cada ambiente ou cômodo do empreendimento.

3.3.2 Vistoria de Pré-Entrega (VPE)
A vistoria de pré-entrega enseja o processo de comprovação do atendimento
aos requisitos de qualidade especificados para o empreendimento, já verificados na
etapa de VI. Esta atividade pode ser realizada por uma equipe independente da
empresa, como pelo profissional de Assistência Técnica, Atendimento ao Cliente ou
por empresa profissional especializada, abrangendo uma amostragem das áreas e
unidades do empreendimento de forma a identificar eventuais não-conformidades
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remanescentes e as corrigir anteriormente à entrega ao usuário. Esse processo
também se torna uma oportunidade de avaliação do empreendimento com o propósito
de se identificar eventuais causas de correção ou melhoria em produtos e processos
da empresa construtora.

3.3.3 Vistoria de Entrega (VE)
A vistoria de entrega é o processo de verificação do atendimento aos requisitos
de qualidade especificados para o empreendimento. Essa atividade pode ser
realizada pela equipe da construtora ou por empresa profissional especializada
juntamente com o usuário, de forma a identificar eventuais não-conformidades e as
corrigir, evitando ocorrências futuras que necessitem do acionamento da área de
Assistência Técnica da empresa. Esta atividade muitas vezes também é
acompanhada por uma empresa ou profissional terceirizado (a cargo do usuário final
ou do proprietário da unidade caso ainda não tenha sido comercializada).
A aprovação de itens vistoriados, ou da vistoria como um todo, deve ser dada
com base em evidências de conformidade em projetos, memoriais, normas e outros
documentos de referência que incluam especificações do empreendimento. Também
poderão servir como referência itens especificados e aprovados em unidades modelo.
Quando houver reprovação de um item, a não-conformidade deverá ser
descrita claramente, indicando o item de projeto ou outro documento de referência
que não esteja sendo atendido. Caso seja utilizado algum critério não definido em
documento de referência para alguma reprovação, este motivo deverá ser explicitado
e indicado em formulário de verificação. A descrição da não-conformidade deve incluir
todos os detalhes e medidas observadas.
Na Tabela 3 é apresentado um modelo de referência com as diferenças entre
as 3 etapas de vistorias pelos critérios de: momento em que devem ser feitas, quais
devem ser os participantes e quais os objetivos a serem atingidos.

67

Tabela 3 - Aspectos de distinção entre os tipos de vistorias.

VISTORIA

VISTORIA INICIAL
(VI)

VISTORIA DE PRÉENTREGA
(VPE)

VISTORIA DE
ENTREGA
(VE)

Já tendo sido
Obra concluída e
realizada a
(ou) com avanço
Fase final de
VISTORIA INICIAL e
físico superior a
execução da obra e
a VISTORIA DE
MOMENTO
95%, e tendo sido
(ou) com avanço
PRÉ-ENTREGA.
emitida a VISTORIA
físico mínimo de 95%
Obra concluída e (ou)
INICIAL e os itens
com avanço físico de
solucionados
100%.
Equipe de obra em
conjunto com a
Equipe de obra, de
Equipe de obra e
Equipe de
Atendimento ao
PARTICIPANTES
(ou) equipe de
Assistência Técnica
Cliente em conjunto
qualidade
e (ou) de
com o Usuário
Atendimento ao
Cliente
Processo de
Comprovação do
Verificação dos
verificação do
atendimento aos
requisitos de
atendimento aos
requisitos da
qualidade e registro
requisitos da
qualidade
das não
qualidade e
especificados bem
OBJETIVO
conformidades com a
desempenho
como a ratificação de
informação dos
especificados para o
conformidade em
prazos pertinentes
empreendimento e a
relação aos projetos,
para a solução de
formalização da
memoriais e normas
cada item.
entrega da unidade
aplicáveis.
ao usuário.
Fonte: o autor.

As não-conformidades identificadas deverão ser tratadas em prazo definido e
limitado, de forma a garantir que sejam resolvidas antes da próxima etapa de vistoria
e, principalmente, antes da entrega final do empreendimento para o usuário.
O registro das ações a serem tomadas deverão ser realizados em formulário
de verificação específico. Uma revistoria deverá ser realizada a fim de se evidenciar
a correção das não-conformidades sempre que existentes.

3.4 A complexidade relacionada à vistoria de unidades habitacionais
O construtor, o usuário ou o profissional especialista - em cada etapa onde
aplicável a presença de um, de outro ou todos, devem percorrer todas as áreas da
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unidade e do empreendimento para averiguar as especificações dos acabamentos e
para verificar se todos os equipamentos estão funcionando. Nessa ocasião, é
necessário que o usuário ou seu preposto especialista verifique se o construtor seguiu
os memoriais, projetos e especificações contratados.
A vistoria dos locais deve começar com um exame cuidadoso do cômodo,
unidade ou edifício, por meio, principalmente, das percepções sensoriais humanas
como audição, visão, olfato e tato. Cada item verificado e que não atenda às
especificações de projeto, memoriais ou de desempenho esperado em uso deve ser
considerado com desempenho abaixo do requerido, ou seja, não conforme.
É nesta etapa que muitas das ferramentas básicas, como martelo, espátula,
balde, régua, lupa, espelhos e binóculos podem ser utilizados para auxiliar nos
procedimentos de vistoria técnica, pois usuários cada vez mais informados e
exigentes esperam receber produtos cada vez melhores, com alta qualidade
(CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO, 2014).
A título de exemplificação do nível de detalhamento ideal para se vistoriar um
cômodo ou ambiente, a seguir alguns dos critérios de vistorias a serem aplicados para
a averiguação do serviço de revestimento em piso para base de carpete, bases para
pisos cerâmicos ou base para pisos de madeira (DIRETRIZES PARA A
CONSTRUÇÃO, 2012):
Inspeção de Revestimentos em Piso:
Pisos base para carpete:
•

Inexistência de regiões ocas, verificadas mediante leves batidas no
piso;

•

Inexistência de umidade que possa representar infiltração de água;

•

Nivelamento uniforme do piso;

•

Inexistência de ondulações e trincas;

•

Integridade das soleiras e baguetes que não devem apresentar
manchas, trincas, quebras ou lascamentos; e

•

Condições de limpeza observando inexistência de restos de
argamassa, tinta ou qualquer outro material estranho.
Pisos cerâmicos:

•

Características do piso que devem estar de acordo com a
especificação definida para o local;

69

•

Inexistência de regiões ocas ou peças soltas, verificadas por meio
de leves batidas no piso;

•

Nivelamento do piso, observando a existência de caimentos para
direcionamento de água para os ralos;

•

Condições do rejuntamento que não deve apresentar manchas ou
outro sinal estranho. Não deve apresentar desagregação ou trechos
quebradiços ao passar a mão sobre ele. O rejuntamento deve
preencher todos os espaços entre as peças;

•

Inexistência de peças com trincas, lascas ou quebras;

•

Integridade das soleiras e baguetes que não devem apresentar
manchas, trincas, quebras ou lascamentos;

•

Homogeneidade de tonalidade para identificar visualmente se
ocorrem diferenças;

•

Perfeito alinhamento de juntas observadas visualmente;

•

Espessura da junta deve ser uniforme de acordo com especificações
técnicas ou de projeto; e

•

Condições de limpeza como a inexistência de restos de argamassa,
tinta ou outro material estranho.

Assim, resta claro que não importa quão qualificada seja a equipe de execução
de obra ou de vistoria, quão diligente seja o construtor ou quão completas sejam as
inspeções anteriores, qualquer atividade com tantos componentes feitos à mão, por
seres humanos, sempre terá itens que precisam de atenção no final de cada processo,
podendo-se, desta madeira, considerar-se que os atuais processos de vistoria e de
passagem de informações aos usuários podem ser deficientes.

3.5 Aspectos de desempenho e as vistorias
No Brasil não existe norma técnica específica para a vistoria de entrega de
edificações

habitacionais.

Entretanto,

existem

normas

que

se

relacionam

particularmente com o tema, como a ABNT NBR 15575 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE NORMAS TÉCNICAS, 2013).
O termo desempenho é empregado de modo corriqueiro para representar um
nível de desempenho desejado quando comparado a um desempenho entregue,
como no caso dos esportes, na avalição dos resultados nas empresas, ou de alunos
escolares (BORGES; SABBATINI, 2008) que são comparados entre si nos mais
diversificados parâmetros.
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Em construção civil, desempenho deve ser entendido como a prática de pensar
em termos de fins e não os meios para se atingir os requisitos que a edificação deve
atender (GIBSON, 1982), ou seja, a edificação deve atender aos requisitos dos
usuários independentemente do meio como ela é construída (AsBEA, 2015).
Neste sentido, o principal mote da ABNT NBR 15575 (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2013) é ser uma norma com conceitos de
desempenho e não de definição de métodos construtivos como ocorre com as normas
prescritivas.
Sob este ponto de vista, a Norma foi preparada e organizada a partir dos
elementos construtivos ou das partes que compõem as edificações em relação às
condições de implantação e das exigências dos usuários no que se referem aos
requisitos em uso. Assim, representa o foco quanto às características qualitativas que
devem ser atendidas por meio de critérios que envolvem grandezas quantitativas
(MITIDIERI FILHO, 1998; OLIVEIRA; MITIDIERI FILHO, 2012) e, por conseguinte,
mediante métodos de estruturação, conforme exemplificado na Figura 24.
Figura 24 – Modelo de estruturação da Norma de Desempenho.

Fonte: AsBEA (2015).
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Em seu formato final a Norma apresenta uma série de requisitos e critérios de
desempenho para as partes da edificação, considerando o atendimento de exigências
do usuário quanto aos aspectos de Desempenho Estrutural, Segurança contra
Incêndio, Segurança no Uso e Operação, Desempenho Térmico, Desempenho
Acústico, Desempenho Lumínico, Estanqueidade, Saúde, Higiene e Qualidade do Ar,
Acessibilidade, Conforto Antropodinâmico e Tátil, Durabilidade, Manutenibilidade e
Impacto Ambiental, compreendidos em 6 partes distintas, sendo:
•

Parte 1: Requisitos gerais;

•

Parte 2: Sistemas estruturais;

•

Parte 3: Sistemas de pisos;

•

Parte 4: Sistemas de vedações verticais internas e externas (SVVIE);

•

Parte 5: Sistemas de coberturas (SC); e

•

Parte 6: Sistemas hidrossanitários.

Como cronologia, em 2007 foi divulgada para consulta pública a primeira edição
da ABNT NBR 15575 com vistas à sua publicação em 2008, entretanto, após
correções e aperfeiçoamentos, teve sua publicação final em 2013 representando um
marco e avanço para o mercado de construção nacional (AsBEA, 2015).

3.6 Aspectos de durabilidade em unidades habitacionais
O valor final a ser atingido de Vida Útil (VU) na edificação é formado pelo valor
teórico calculado como Vida Útil de Projeto (VUP) influenciado de maneira positiva ou
negativa pelos eventos de manutenções, intempéries e outros acontecimentos, sejam
internos (de controle do usuário) ou externos e naturais (fora de seu controle)
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2013).
Para a definição da VUP devem ser consideradas ações de manutenção, uso
e operação da edificação e seus sistemas, e tais informações devem estar claramente
indicadas e detalhadas na documentação de entrega da edificação, como do Manual
do Usuário definido na ABNT NBR 14037, e para a Gestão da Manutenção em
atendimento à ABNT NBR 5674.
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Desse modo, a VU deve ser igual ou superior a VUP, como um ponto de
equilíbrio da razoabilidade entre os menores custos iniciais empregados na fase de
construção, e os menores custos de manutenção em relação ao custo global na
utilização da edificação após a entrega.
Se considerarmos que todas as etapas e atividades do processo de produção
de edifícios devem ser direcionadas para atender aos mesmos requisitos de
desempenho e de sustentabilidade desde o início do processo (OLIVEIRA; MITIDIERI
FILHO, 2012), a etapa de vistoria de entregas de obras pode representar uma
oportunidade de, além de trazer conhecimento ao usuário quanto à Norma e seus
requisitos, possibilitar o prolongamento da VU por meio de instruções quanto às
necessárias ações de operação e manutenção.
Do contrário, ou seja, sem o conhecimento do usuário, o desempenho poderá
sofrer reduções consideráveis além do previsto – conforme exemplificado na Figura
25, quando, por exemplo, não são observadas as condições da edificação e seus
componentes no momento de seu recebimento para identificar se há desempenho
abaixo do esperado, como para um componente novo, mas fora de especificação,
com defeito, quebrado ou irregular
Figura 25 – Desempenho ao longo do tempo.

Fonte: adaptado de OLIVEIRA (2020).
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Assim, além de apresentar evidências de conformidade das especificações e
memoriais, as documentações de projeto devem conter os dados relativos ao valor
teórico da VUP, não inferiores aos prazos mínimos definidos no Quadro 3.

Quadro 3 – Vida Útil de Projeto (VUP).

VUP mínima
anos
³ 50
segundo ABNT NBR 8681-2003
³ 13
³ 40

Sistema
Estrutura
Pisos internos
Vedação vertical externa
Cobertura

³ 20
³ 20

Hidrossanitário

³ 20

Vedação vertical interna

Fonte: ABNT NBR 15575:2013.

Para a definição do início da contagem da VU da edificação deve ser
considerada a data de sua conclusão evidenciada pela emissão do Auto de Conclusão
de Edificação, ou o “Habite-se”.

3.7 Requisitos da Norma de Desempenho e o modelo em RA
Em

avaliação

apurada

da

Norma

de

Desempenho

(ASSOCIAÇÃO

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2013), é possível a identificação e a distinção
de requisitos que podem ser objeto de apresentação durante a atividade de vistoria
de entrega de obras, e de modo a antecipar futuros problemas no uso da edificação,
para itens com adequabilidade ao emprego da tecnologia de RA objetivando trazer ao
usuário instruções de vistoria e outras informações relacionadas ao desempenho da
edificação.
A partir da análise da Norma, é possível identificar um elenco de itens em que
a utilização da RA pode ser apropriada, alicerçado no resultado de análise de três
temas estudados e discutidos nesta pesquisa, sendo eles: “Vistoria” + “Norma de
Desempenho” + “RA”, conforme a oportunidade de desenvolvimento na interseção
das disciplinadas observada na Figura 26.
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Figura 26 – Oportunidade para pesquisa de dissertação.

Fonte: o autor.

Diante da oportunidade, no Capítulo 4 encontra-se desenvolvido um
procedimento de vistoria com ações que podem ser praticadas no momento de
entrega da unidade habitacional mediante a utilização da RA. Tais dados são
passíveis de serem apresentados no momento da vistoria, pois dão evidências de
cumprimento de requisitos de desempenho, e encontram-se em formato que não
envolve a necessidade de conhecimento técnico específico, como a utilização da RA
para prover ao leigo as informações básicas de vistoria (FIGUEIREDO; MITIDIERI
FILHO, 2019).
Como fonte de dados de aspectos de desempenho, adotou-se o Guia para
Arquitetos na Aplicação da Norma de Desempenho ABNT NBR 15575 (AsBEA, 2015),
adaptado e remodelado pelo autor no APÊNDICE A – Elementos de desempenho para
a utilização em RA.
A escolha do guia deu-se em função de apresentar os requisitos que devem
ser atendidos de forma a prover ao usuário segurança, habitabilidade e
sustentabilidade, e que podem servir de fonte para a produção de dados de
desempenho a serem apresentados aos usuários no momento da vistoria.
A viabilidade do uso de requisitos da Norma, por meio do Guia, para a utilização
da RA de modo a transmitir as informações de desempenho ao usuário deve,
preferencialmente, dar-se a partir de existência de recurso visual ou informação que
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possa ser recuperada e apresentada ao usuário interessado e que sejam sensíveis e
perceptíveis no momento da vistoria, por meio de um dispositivo smart.
Há que se destacar também que existem outros dados e materiais que podem
ser aproveitados e apresentados por meio de aplicação em RA ao usuário no
momento da vistoria, ou envolvendo consultas futuras, como os Manuais do Usuário
(MOREIRA, 2018), os Manuais das Áreas Comuns, bem como os projetos, os manuais
de equipamentos, as notas fiscais, dados de contatos dos fornecedores e
subcontratados da edificação, entre outros. Entretanto, tais aspectos não serão
abordados nesta pesquisa em consonância ao foco definido e delimitado no Capítulo
1.
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4 VISTORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS E A INCORPORAÇÃO DE
PARÂMETROS DE DESEMPENHO
O empreendimento com as unidades habitacionais vistoriadas na aplicação
piloto é formado por edifícios residenciais de padrão econômico médio, com 19
andares, sendo 8 apartamentos por andar, na zona sul da cidade de São Paulo,
conforme a planta de implantação apresentada na Figura 27.
Figura 27 – Planta de implantação.

Fonte: empresa construtora.

Na Figura 28 é apresentada a planta de 58m² da unidade e, em especial, o
Banheiro 1 (banheiro da suíte), ambiente que foi determinado pela empresa
construtora para ser vistoriado por ser menor, onde os testes poderiam ser feitos de
modo rápido, sem prejudicar sobremaneira a vistoria oficial do cliente programada
para o dia, e por conter elementos de acabamentos e de desempenho que poderiam
ser avaliados pelos clientes usuários com o acompanhamento do representante da
empresa construtora.
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Figura 28 – Ambiente alvo de vistoria com o teste do artefato.

Fonte: empresa construtora.

Não fosse a diretriz definida pela empresa construtora, o processo de testes da
aplicação piloto com a presença dos interessados poderia ter sido realizado para os
demais cômodos da unidade habitacional, visto que a sistemática e o método
desenvolvidos neste trabalho podem ser aplicados em outros ambientes, outras
unidades habitacionais ou mesmo para as áreas comuns. De qualquer forma,
considera-se que foi suficiente para retroalimentar e validar o artefato.
Quanto ao modelo de vistoria empregado no desenvolvimento do artefato, foi
utilizada a Vistoria de Entrega (VE) descrita no Capítulo 3, por contar essa etapa com
a participação do usuário. Entretanto, não há limitação para que o artefato possa ser
desenvolvido também para utilização nas fases de Vistoria Inicial (VI) ou Vistoria de
Pré-Entrega (VPE), que não contam com a participação do cliente, ou usuário.
De modo convencional, os formulários relativos às Vistorias de Entrega (VE)
podem ser preenchidos diretamente pelo próprio usuário, ou pelo responsável da
empresa construtora, mediante entrevista com o cliente (formulário desenvolvido e
apresentado no APÊNDICE B – Formulário de Vistoria).
Um formulário convencional de vistoria de entrega em geral traz informações e
itens a serem vistoriados considerando a “avaliação geral e visual” classificada em
critérios, tais como: “Atende”, se o item está aceito e em ordem; “Não atende”, se o
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item não está aceito ou reprovado; ou ainda com a opção “Outro”, onde podem ser
feitas anotações diversas.
A partir da lista do APÊNDICE B, que detalhada um processo de vistoria
convencional, segue no Quadro 4 um modelo ajustado e resumido em linguagem
coloquial para ser incorporado ao artefato em RA “DesempenhAR” para a fase
classificada como Vistoria de Entrega, sendo esta lista de caráter prescritivo para a
verificação de acabamentos.
Quadro 4 – Dados resumidos de acabamentos para Vistoria de Entrega em RA.

VISTORIA DE ENTREGA – ACABAMENTOS
1. PINTURA
• Avaliação geral e visual das paredes e teto de cada ambiente
• Verificar se existem manchas de umidade nas paredes próximas às
áreas frias como banheiros, cozinha, área de serviço, terraço
• Verificar o acabamento nas portas e janelas
2. ESQUADRIAS E VIDROS
• Verificar a fixação dos vidros
• Fazer uma avaliação visual e verificar se existem riscos, manchas e/ou
trincas
• Verificar o funcionamento abrindo e fechando cada peça repetidas
vezes
• Verificar se o sistema de portas de correr (caso exista) está
funcionamento normalmente
• Acionar todas as fechaduras
• Fechar as portas e janelas ao terminar os testes
3. PISO CIMENTADO
• Verificar se há irregularidades e restos de resíduos
• O aspecto deve ser nivelado e plano
4. PISOS E REJUNTAMENTOS
• Fazer uma avaliação visual das áreas revestidas
• Procurar por trincas e lascamentos
• Procurar falhas no rejuntamento
• Dar pequenas pancadas para identificar pontos ocos (som cavo) nas
áreas revestidas
• Em ambientes de áreas molhadas com ralo:
• Retirar a grelha protetora do ralo e verificar a limpeza
• Despejar água em abundância e observar se a água é direcionada
para os ralos
• Verificar se existe alguma área com água empoçada
Continua na próxima página.
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Continuação do Quadro 4.

VISTORIA DE ENTREGA – ACABAMENTOS
5. AZULEJOS E REJUNTAMENTOS
• Fazer uma avaliação visual das áreas revestidas
• Procurar por trincas e lascamentos
• Procurar por diferenças de tonalidade
• Procurar falhas no rejuntamento
• Dar pequenas pancadas para identificar pontos ocos (som cavo) nas
áreas revestidas
6. ACABAMENTOS ELÉTRICOS – INTERRUPTORES E TOMADAS
• Acionar os interruptores e observar se estão funcionando corretamente
• Verificar se todas as tomadas possuem corrente elétrica (com o
equipamento fornecido pela construtora)
• Verificar se os acabamentos estão corretamente instalados, alinhados e
limpos
• Verificar se há falta de peças de acabamento (tampas em geral)
7. QUADROS ELÉTRICOS
• Conferir se os disjuntores estão funcionando, acionando um a um e
verificando os circuitos nos quais houve interrupção do fornecimento de
energia
• Verificar a identificação dos circuitos fixada internamente na porta do
quadro
• Pressionar o botão de teste do dispositivo do Disjuntor Residual (DR) e
verificar se ele desarma
8. LOUÇAS SANITÁRIAS
• Procurar por trincas e lascamentos
• Acionar todas as caixas de descarga e observar tanto o escoamento de
água como o preenchimento da caixa
• Verificar se existem vazamentos das louças junto ao piso e nos pontos
de alimentação de água
9. METAIS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
• Acionar todos os registros gerais certificando-se do seu funcionamento.
As torneiras abertas ajudarão na verificação do escoamento de água pelo
sistema de esgoto e o funcionamento dos metais
• Abrir todas as torneiras
• Procurar vazamentos nas bases e nos volantes das torneiras e registros
• Verificar se os arejadores instalados estão funcionando corretamente
• Procurar por vazamentos em sifões e “rabichos” de ligação
• Fechar as torneiras ao terminar o teste em cada ambiente
Fonte: o autor.

A avaliação de desempenho de uma edificação exige o domínio de uma gama
de conhecimentos técnicos e científicos relacionados ao seu funcionamento esperado
e em relação aos materiais e sistemas de construção, para verificar o atendimento
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das exigências dos usuários (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS,
2013). Assim, a complexidade dos requisitos de desempenho oriundos das exigências
dos usuários pode resultar em uma lista muito extensa (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE NORMAS TÉCNICAS, 2013), conforme pode ser observada no APÊNDICE A –
Elementos de desempenho para a utilização em RA.
De modo a solucionar tal complexidade, ou seja, com o propósito de se obter
uma simplificação que possa ser apresentada ao usuário para que ele tenha acesso
aos conceitos de desempenho sensíveis ou perceptíveis da edificação, em linguagem
adequada e acessível, apresenta-se no Quadro 5 uma proposição de itens a serem
mostrados no evento da vistoria por meio da RA, caracterizada por informações
relacionadas ao desempenho da unidade.
Quadro 5 – Dados simplificados de desempenho para Vistoria de Entrega em RA.
VISTORIA DE ENTREGA – DESEMPENHO
1. SEGURANÇA
A segurança no uso e operação da edificação deve ser
considerada em projeto
1.1 DESEMPENHO ESTRUTURAL
• Verificar se o Manual do Proprietário contém as informações
relativas aos pesos máximos no uso da edificação tais como
cargas nos pisos, itens a serem fixados em paredes, tetos ou os
pesos para equipamentos ou eletrodomésticos, redes de dormir
etc.
• Avaliar visualmente se existem trincas na edificação ou em seus
componentes
1.2 SEGURANÇA AO FOGO OU CONTRA INCÊNDIO
• Verificar a existência de sinalização, com indicações de rotas de
fuga e saídas
• Verificar se foi instalado o sistema de para-raios
• Verificar o funcionamento dos dispositivos de proteção das
instalações elétricas como de DR (Interruptor Diferencial
Residual)
• Caso exista instalação de sistema de gás:
• Verificar eventuais sinais de odor para vazamento nas
instalações de gás
• Verificar a existência de venezianas permanentes ou sistemas
para ventilação na edificação em comparação aos projetos
• Verificar o prazo de validade dos extintores, o posicionamento
dos abrigos de hidrantes e a existência das mangueiras
• Verificar o sistema de iluminação de emergência
Continua na próxima página.
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Continuação do Quadro 5.
VISTORIA DE ENTREGA – DESEMPENHO
1.3 SEGURANÇA NO USO E OPERAÇÃO
• Verificar a existência de partes expostas cortantes ou
perfurantes na edificação ou nos componentes móveis em
janelas, portas, alçapões e outros
• Verificar as condições de fixação de tanques de lavar, pias,
lavatórios, com ou sem pedestal, e dos componentes ou
equipamentos fixáveis em paredes
• Verificar a existência de desníveis que possam provocar queda.
2. HABITABILIDADE
A habitabilidade trata dos requisitos que devem ser observados
nas etapas de concepção e desenvolvimento dos projetos, e
seguidos na fase de execução das obras
2.1 ESTANQUEIDADE DA ÁGUA
A exposição à água de chuva, à umidade proveniente do solo e
aquela proveniente do uso da edificação habitacional, deve ser
considerada em projeto, pois a umidade acelera os mecanismos
de deterioração e acarreta a perda das condições de
habitabilidade e de higiene do ambiente construído
• Fazer uma avaliação visual das fachadas, pisos de áreas frias,
coberturas, instalações hidráulicas e demais componentes que
possam estar expostos à água ou a respingos procurando por
sinais de umidade ou manchas
• Verificar se há sinais de infiltração de água de chuva e da
umidade do solo próximas aos pisos e nos encontros de paredes
de edificações em contato com o solo
2.2 DESEMPENHO TÉRMICO
O desempenho térmico está relacionado com o conforto do
usuário em suas atividades diárias ou com o seu descanso, e
contribui para a economia de energia.
• Verificar a existências das janelas, ventilações e/ou
sombreamentos previstos em projeto
2.3 DESEMPENHO ACÚSTICO
A edificação habitacional deve apresentar isolamento acústico
adequado das vedações externas, no que se refere aos ruídos
aéreos provenientes do exterior da edificação habitacional, e
isolamento acústico adequado entre áreas comuns e privativas
2.4 DESEMPENHO LUMÍNICO
Durante o dia, as dependências da edificação habitacional devem
receber iluminação natural conveniente, oriunda diretamente do
exterior ou indiretamente, por meio de recintos adjacentes.
Para o período noturno, o sistema de iluminação artificial deve
proporcionar condições internas satisfatórias para a ocupação
dos recintos e a circulação nos ambientes com conforto e
segurança
• Avaliar se a rugosidade e as cores dos elementos como
paredes, tetos, pisos, etc, ou se os pontos de iluminação, poços
de luz ou domus estão de acordo com os projetos

Continua na próxima página.
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Continuação do Quadro 5.
VISTORIA DE ENTREGA – DESEMPENHO
• Verificar se a quantidade e o posicionamento dos pontos de luz
atendem ao definido em projeto
2.5 SAÚDE, HIGIENE E QUALIDADE DO AR
As exigências devem atender à legislação vigente
• Os materiais, equipamentos e sistemas empregados na
edificação não podem liberar produtos que poluam o ar tais como
aerodispersóides (partículas sólidas ou líquidas dispersas no ar),
gás carbônico e outros
• Gases de escapamentos de veículos e equipamentos não
podem invadir as áreas internas da habitação
• O sistema de exaustão ou ventilação de garagens deve permitir
a saída dos gases poluentes gerados por veículos e
equipamentos
2.6 FUNCIONALIDADE E ACESSIBILIDADE
• Verificar que a altura mínima do pé-direito não pode ser inferior
a 2,50 m. Em vestíbulos, halls, corredores, instalações sanitárias
e despensas admite-se que o pé-direito se reduza ao mínimo de
2,30 m
• Verificar nos tetos com vigas, inclinados, abobadados ou, em
geral, salientes, que devem ser mantidos, pelo menos, 80% da
superfície do teto na altura piso a piso, e/ou pé-direito mínimo de
2,30 m
• Verificar se os espaços e vãos permitem o acesso e a
acomodação dos móveis e equipamentos padrões
• A edificação deve prever o número mínimo de unidades para
pessoas com deficiência física ou com mobilidade reduzida
estabelecido na legislação vigente, e estas unidades devem
atender aos requisitos da NBR 9050
• As áreas comuns devem prever o acesso às pessoas com
deficiência física ou com mobilidade reduzida e idosos
• Verificar a largura de corredores, portas e a altura de peças
sanitárias e demais componentes em relação ao que foi definido
em projeto
2.7 CONFORTO TÁTIL E ANTROPODINÂMICO (que se refere
aos movimentos requeridos pelas diversas atividades
humanas)
• No caso de edifícios habitacionais destinados aos usuários com
deficiência física e pessoas com mobilidade reduzida (PMR), os
dispositivos de manobra, apoios, alças e outros equipamentos
devem obedecer às prescrições da ABNT NR 9050
• Verificar se são possíveis as atividades normais do usuário
quanto ao caminhar, apoiar, limpar, brincar e semelhantes
• Verificar a presença de rugosidades, contundências, depressões
ou outras irregularidades nos elementos, componentes,
equipamentos e em quaisquer acessórios ou partes da edificação
• Os elementos e componentes da edificação como trincos,
puxadores, cremonas, guilhotinas, etc, devem ser projetados,
construídos e montados de forma a não provocar ferimentos nos
usuários
Continua na próxima página.
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Continuação do Quadro 5.
VISTORIA DE ENTREGA – DESEMPENHO
3. SUSTENTABILIDADE
De forma geral, os empreendimentos e sua infraestrutura
(arruamento, drenagem, rede de água, gás, esgoto, telefonia e
energia) devem ser projetados, construídos e mantidos de forma
a minimizar as alterações no ambiente
3.1 DURABILIDADE
A durabilidade do edifício e de seus sistemas é uma exigência
econômica do usuário, pois está diretamente associada ao custo
global do bem imóvel. A durabilidade de um produto se extingue
quando ele deixa de cumprir as funções que lhe forem atribuídas,
quer seja pela degradação que o conduz a um estado
insatisfatório de desempenho, quer seja por obsolescência
funcional
• Solicitar que seja informada a data de expedição do Auto de
Conclusão de Edificação, pois esta data pode definir o início de
período para se computar a Vida Útil da Edificação
• Solicitar que sejam apresentadas as especificações relativas à
manutenção, uso e operação do edifício e seus sistemas que
forem considerados em projeto com a documentação que
acompanha o edifício
3.2 MANUTENABILIDADE
Manter a capacidade do edifício e de seus sistemas a permitir ou
favorecer as inspeções prediais, bem como as intervenções de
manutenções previstas no manual de operação, uso e
manutenção
• Verificar a existência no edifício de sistemas projetados para o
favorecimento de acesso de inspeções e manutenções como
suportes para fixação de andaimes, balancins ou outro meio que
possibilite a realização da manutenção
• Receber o Manual do Usuário (das áreas privativas) e o Manual
das Áreas Comuns que devem atender a ABNT NBR 14037
• Para a gestão da manutenção deve ser atendida a NBR 5674,
para preservar as características originais da edificação, prevenir
a perda de desempenho decorrente da degradação de seus
sistemas, elementos ou componentes, conforme as
responsabilidades definidas

Fonte: o autor.

Os aspectos resumidos nos Quadros 4 e 5 podem ser incorporados ao artefato
de modo a prover instruções do que deve ser verificado no momento da vistoria, e
para apresentar conceitos sensíveis e perceptíveis aos usuários, visto que em sua
maioria são leigos, e não conhecem os requisitos de desempenho ou outras
particularidades normativas.
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Assim, para a Vistoria de Entrega foram classificados como “prescritivos” os
itens a serem vistoriados em similaridade às práticas de mercado para os itens gerais
de acabamento e, para os aspectos relacionados ao “desempenho”, foram definidos
os itens compilados e adaptados da Norma com foco em simplificação e adequação
à linguagem acessível ao usuário.

4.1 Modelo esquemático de aplicação em RA

Na Figura 29 é apresentada uma proposta de fluxo esquemático de
funcionamento de uma aplicação em RA, seguindo-se os seguintes passos:
•

“ABRIR A APLICAÇÃO DE RA”: de posse de um dispositivo smart o
usuário deve instalar um aplicativo disponível nas lojas convencionais
de aplicativos padrão, conforme o sistema operacional do dispositivo
utilizado como, por exemplo, Google Play® ou App Store®;

•

“APONTAR DISPOSITIVO PARA MARCADOR”: o usuário, no ambiente
a ser vistoriado, iniciará a execução da aplicação no dispositivo smart
que, por meio das rotinas de câmera, fará a leitura do marcador;

•

“MARCADOR RECONHECIDO?”: nesta etapa, caso a aplicação
reconheça o marcador físico, ela prosseguirá para a próxima etapa. Em
caso negativo, oferecerá a opção ao usuário de proceder uma “NOVA
LEITURA”;

•

“PRÓXIMO ITEM / NOVA LEITURA”: caso o marcador não seja
reconhecido ou mesmo seja inexistente no banco de dados, a aplicação
poderá orientar ao usuário para reiniciar o processo;

•

“APRESENTAR REQUISITOS DE VISTORIA E DESEMPENHO”:
conforme apresentado no Quadro 4 – Dados resumidos de acabamentos
para Vistoria de Entrega em RA, e no Quadro 5 – Dados simplificados
de desempenho para Vistoria de Entrega em RA, a aplicação fará uso
de banco de dados com informações referentes aos acabamentos e ao
desempenho da edificação;
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•

“O ITEM VISTORIADO FOI ACEITO?”: A partir dos dados que passam
a ser “aumentados” na tela do dispositivo smart, o usuário poderá
proceder a vistoria aceitando ou rejeitando itens (nesse caso, deverá
informar o motivo), com o acesso às informações de vistoria e
desempenho na tela do seu dispositivo e, deste modo, poderá por si
realizar a vistoria;

•

“ITEM RECEBIDO”: nesta etapa é realizada a formalização do
recebimento do item;

•

“REGISTRAR A NÃO CONFORMIDADE”: caso o item vistoriado não
atenda aos requisitos de vistoria e (ou) de desempenho, o usuário terá
a oportunidade de registrar o(s) motivo(s) e, após a conclusão dessa
etapa, a aplicação poderá reiniciar em um próximo cômodo, ambiente
ou componente configurado, em uma próxima leitura do marcador;

•

“MAIS ITENS A VISTORIAR”: etapa lógica de modo a permitir ao usuário
utilizar a aplicação para a vistoria de outros itens;

•

“ENCERRAR APLICAÇÃO”: etapa lógica caso a vistoria tenha sido
encerrada;

•

“NOVA LEITURA”: etapa lógica a ser utilizada após a conclusão da
vistoria de um item escolhido pelo usuário;

•

“ENCERRAR APLICAÇÃO”: opção a ser utilizada caso a vistoria tenha
sido concluída pelo usuário; e

•

“EMITIR RELATÓRIO”: a aplicação poderá emitir um relatório em que
serão informadas as ocorrências de aceite ou de pendências para cada
item vistoriado, segundo os critérios de vistoria e desempenho
previamente configurados na aplicação.

86

Figura 29 – Fluxo básico de funcionamento de aplicação em RA.

Fonte: o autor.
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Na Figura 30 – que complementa a Figura 29 – Fluxo básico de funcionamento
de aplicação em RA, observa-se que os requisitos de vistoria de acabamento e de
desempenho a serem apresentados aos usuários de modo on-line devem previamente
ser alimentados em banco de dados e, conforme proposto no exemplo, provenientes
do Quadro 4 e do Quadro 5.
Figura 30 – Banco de dados.

Fonte: o autor.

4.2 Modelo prático de aplicação em RA
De modo a facilitar o processo de vistoria do usuário e para que o objetivo do
desenvolvimento do artefato fosse alcançado para a vistoria, adotou-se o modelo de
marcadores físicos como gatilhos do tipo pictorial (Figura 31) a partir do que foi
explorado no Capítulo 2.
Os marcadores foram criados mediante a produção artística do autor,
entretanto, poderiam ter sido elaborados a partir de logomarcas ou outras informações
pertinentes à construtora ou à incorporadora, entre outros atores, de modo a serem
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distribuídos nos ambientes a serem vistoriados, inclusive, para a divulgação da marca
comercial dos interessados.
Figura 31 – Marcadores desenvolvidos.
MODELOS DE MARCADORES DESIGNADOS

Sala

Corredor

Dorm. 1

Dorm. 2

Banheiro
1

Banheiro
2

Terraço

Cozinha

Área de
Serviço

Ambiente
N+1

Fonte: o autor.

Para a definição de quantidade e a distribuição dos marcadores nos ambientes
a serem vistoriados, apresenta-se na Figura 32 a planta de imóvel, sendo ele com 2
dormitórios, área de 58 m², uma suíte (dormitório com banheiro), banheiro de uso
geral, corredor, sala, cozinha e terraço. Assim, deve-se distribuir os marcadores nos
ambientes potenciais a serem vistoriados e ao alcance visual do usuário ou, no
detalhe, da câmera do dispositivo.
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Figura 32 – Planta baixa.

Fonte: o autor.

4.3 Operacionalização do artefato “DesempenhAR”
Em razão da versão gratuita e da interface user friendly, após análise e estudo
das opções indicadas, optou-se pela utilização da plataforma Blippar®.
Como recurso de hardware, para o desenvolvimento e a configuração da
aplicação piloto, foi utilizado um microcomputador com processador Intel® Core i7, 8
Gb de memória RAM e sistema operacional Windows 10®.
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O funcionamento básico de modelagem do artefato em RA pode ser observado
na Figura 33, a partir dos seguintes passos:
•

O usuário deve procurar para download na loja de aplicativos de seu
smartphone ou tablet, conforme for o seu fabricante e sistema
operacional, o app Blippar®; e

•

O usuário deve executar o app Blippar®.

Na sequência, o usuário deverá seguir as instruções on-line na tela de seu
dispositivo, conforme procedimento que será mais bem detalhado nos tópicos
seguintes.
Previamente alimentado e configurado, o artefato apresentará na tela do
dispositivo do usuário as informações pré-programadas, tais como instruções de
vistoria e de desempenho para o usuário, imediatamente após o reconhecimento do
marcador.
Figura 33 – Modelo de integração de aplicação em RA.

Fonte: adaptado de MOURTZIS et al. (2017).
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4.4 Versão preliminar do artefato “DesempenhAR”
No desenvolvimento da versão preliminar, realizaram-se pesquisas e testes
para ser determinado os modelos de informações visuais que melhor poderiam ser
“aumentados” na aplicação, como os tipos de textos quanto às fontes, tamanhos e
cores mais adequadas. Também se realizaram testes de qualidade com diferentes
concepções de marcadores com o propósito de obter maior velocidade de
identificação pela câmera do dispositivo.
Outros testes foram feitos para os tipos e as formatações de figuras, ícones e
“botões” de menus a serem “aumentados” para que o usuário utilizasse o artefato de
modo intuitivo. Testes adicionais foram realizados com as configurações da
ferramenta para analisar as diferenças entre a visualização do artefato em telas
(displays) de smartphones e tablets, por possuírem tamanhos diferentes.
Os passos empregados para a configuração do artefato podem ser
reproduzidos por meio do roteiro de execução da aplicação Blippar® - “motor” utilizado
para integrar os dados dos ambientes a serem vistoriados com os marcadores
apresentados neste trabalho. No acesso ao website do Blippar®, na sessão
“Blipbuilder”, são apresentadas as opções “Criar Web AR” ou “Criar App AR”. A opção
“Criar App AR” mostra-se como a mais adequada ao possibilitar a mobilidade do
usuário no momento de ser feita a vistoria com o uso de smartphone ou tablet (Figura
34).
Figura 34 – Criação de projeto em RA.

Fonte: o autor.
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Na sequência é ofertado ao usuário a opção entre iniciar o projeto a partir de
modelos oferecidos pela própria aplicação – propiciando àqueles não familiarizados
com programação seguirem com os seus projetos, ou a opção para usuários que são
familiarizados com programação, conforme indicado na Figura 35.
Figura 35 – Opção para usuários avançados ou não.

Fonte: o autor.

Em prosseguimento, faz-se necessária a escolha do marcador (que funcionará
como gatilho), o que poderá ser feito por meio de upload de imagens diversas, sendo
adequado o modelo de imagem explorado no Capítulo 2, item 2.4.1 Realidade
Aumentada baseada em marcador (marker-based).
Para a melhor qualidade do processamento digital da imagem, é recomendado
pela plataforma que a definição seja entre 300 e 800 pixels20 em largura e
comprimento da imagem.
Além de possibilitar a importação do marcador desejado e de modo múltiplo em
até 20 unidades, a aplicação oferece a opção da geração automática de marcador,
conforme indicado na Figura 36.

20

Pixel se trata da combinação dos termos “picture” e “element”, ou seja, significa “elemento de
imagem”. É a menor unidade de uma imagem digital independentemente de sua fonte. Disponível em:
<https://tecnoblog.net/295290/o-que-e-um-pixel/>. Consultado em: 02 dez. 2020.
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Figura 36 – Upload de imagem para marcador.

Fonte: o autor.

No modelo originalmente desenvolvido foram utilizados como marcadores as
imagens constantes da Figura 31 – Marcadores desenvolvidos. Porém, em função da
determinação da empresa construtora para que os testes e as vistorias com o artefato
fossem limitados a um único ambiente, para fins de enquadramento do artefato
“DesempenhAR” adotou-se o marcador para o ambiente “Banheiro 1” (Figura 37).

Figura 37 – Marcador desenvolvido para a identificação de ambiente.

Fonte: o autor.
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Com o upload do marcador, inicia-se a interface da aplicação na tela do
computador, ou seja, no ambiente de programação e (ou) de configuração onde será
desenvolvido o artefato, podendo-se observar as opções conforme indicadas na
Figura 38.
Figura 38 – Interface de desenvolvimento.

Fonte: o autor.

Para a configuração do artefato devem ser definidos os menus, ou melhor, os
“botões” que deverão ser utilizados e que aparecerão na tela do dispositivo smart onde
os usuários poderão, por exemplo, escolher se aceitam, ou não, determinado item
vistoriado, acessando as informações relevantes de vistoria e de desempenho,
conforme escopo proposto neste trabalho, e como exemplificado na Figura 39.
Figura 39 – Configuração de botões de menus.

Fonte: o autor.
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Para os textos “aumentados” na tela do dispositivo, ao usuário clicar no botão
“APROVADO” ou “PRÓXIMO”, o artefato automaticamente irá computar os itens
descritos na tela do dispositivo como aceitos, e seguirá para a próxima tela.
Entretanto, sendo necessário o usuário clicar no botão “PENDENTE”, o artefato irá
direcionar o usuário para descrever a pendência observada em um formulário,
conforme o exemplo para o item Pintura, de acordo com a Figura 40.
Figura 40 – Formulário de pendências .

Fonte: o autor.

Em prosseguimento, faz-se necessário a configuração como os botões e outros
detalhes funcionarão para incrementar a sensação de RA na tela do dispositivo smart.
As configurações disponíveis permitem que os botões, os textos e as demais
informações a serem “aumentadas” apareçam na tela do dispositivo do usuário,
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podendo ser configurado o tipo de fonte, o tamanho da letra e a posição relativa das
coordenadas X, Y, Z (Figura 41), para o plano que forma o marcador visado em
relação ao plano do dispositivo, não importando ele estar na vertical, horizontal ou em
plano obliquo.
Assim, desde que a câmera do dispositivo possa enquadrar, identificar e
processar

o

marcador

ou

mesmo

um

componente

da

edificação21,

independentemente do ângulo referenciado, ou que o usuário se mova, mas retorne
ao marcador para novo enquadramento da câmera, as informações previamente
configuradas irão interagir, podendo ser observado os ajustes dos ângulos de visão
de modo automático (SALAMAK; JANUSZKA, 2018; MOURTZIS et al., 2017).
Figura 41 – Menu de opções.

Fonte: adaptado de MOURTZIS et al. (2017).

Por conseguinte, o artefato pode ser configurado para que sejam formatadas
as telas com as informações que serão “aumentadas” para o usuário de modo a
orientá-lo no processo de vistoria com os textos, botões de opções ou imagens que
serão visualizadas na tela do dispositivo do usuário.
Para fins de atendimento de determinação da empresa construtora, alimentouse o artefato “DesempenhAR” com os dados completos para a vistoria e inspeção do

21

No APÊNDICE G - Marcadores físicos 3D, são apresentados outros tipos de marcadores para
acionamento de aplicação em RA.
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ambiente “Banheiro 1” – conforme apresentado na Figura 28 – Ambiente alvo de
vistoria com o teste do artefato. Entretanto, o processo definido e o artefato
“DesempenhAR” podem ser aplicados para todos os demais ambientes da unidade,
do pavimento-tipo ou para as áreas comuns da edificação, sendo suficiente, para tal,
a reprodução do roteiro estudado e a configuração do artefato com os dados
pertinentes.
Em prosseguimento ao desenvolvimento do artefato, para a vistoria do
ambiente “Banheiro 1”, de acordo com o Quadro 5, para o item “1 – Segurança”, os
conceitos sensíveis e perceptíveis, como formatados, podem ser apresentados aos
usuários com a informação de que devem ser considerados nos projetos os aspectos
relacionados ao uso e operação dos sistemas e componentes, em uma linguagem
adequada para a compreensão, pois os usuários são leigos em sua maioria.
Entretanto, outros critérios da versão original da Norma de Desempenho como,
por exemplo, do requisito “7 – Segurança Estrutural” relacionado à estabilidade e à
resistência do sistema estrutural, estados de fissura e deformabilidade, também
seriam passíveis de apresentação ao usuário, porém referem-se às definições
pressupostas de fase de concepção e projeto da edificação.
Destaca-se tal consideração a título de exemplificação da abrangência e da
complexidade da Norma, pois estes e outros pressupostos de projeto tratam de
conhecimento técnico especializado de eventual difícil compreensão dos usuários
finais e, assim sendo, optou-se em não trazer itens que não fossem sensíveis e
perceptíveis aos usuários que fossem leigos, para a fase de obra pronta. Em outras
palavras, a partir da Norma de Desempenho e do Guia AsBEA, apurou-se os aspectos
sensíveis e perceptíveis aos usuários. De qualquer forma, considera-se que a medida
adotada foi suficiente para retroalimentar e validar a utilização do artefato.
Afinal, o artefato deve atender, entre outras premissas e ao objetivo
estabelecido nesta pesquisa, um modo simples e facilitado de os usuários terem
contato com aspectos de desempenho, durabilidade e manutenibilidade que possam
ser observados no momento da vistoria sem a necessidade de treinamento técnico
adicional em engenharia e construção, ou para o uso do dispositivo smart.
Consoante ao mesmo enfoque de se gerar facilidade e atratividade no uso do
artefato pelos usuários, como recurso visual adicional, na Figura 42 apresenta-se uma
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imagem representativa de grupos de itens a serem vistoriados para a exploração de
efeito “aumentado”, visto ser este um dos recursos nativos esperados da tecnologia
de RA. No exemplo explorado apresenta-se o ícone de uma tomada relacionando-se
aos aspectos de vistoria de interruptores e tomadas.

Figura 42 – Imagem “aumentada”.

Fonte: o autor.

Deste modo, incrementando-se o efeito de “aumento” de imagens sintéticas a
serem mescladas ao ambiente real, de modo on-line, desenvolveu-se correlações de
figuras para funcionarem como ícones para os grupos de itens a serem vistoriados na
vistoria, como pode ser observado nas Figura 43 para o agrupamento relacionado aos
aspectos de acabamentos, e na Figura 44 para o agrupamento relacionado aos
aspectos de desempenho.
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Figura 43 – Ícones para a Vistoria de Entrega – Acabamentos .
ÍCONES ADOTADOS PARA A VISTORIA DE ENTREGA | ACABAMENTOS
1. PINTURA

6. INTERRUPTORES E
TOMADAS

2. ESQUADRIAS E
VIDROS

7. QUADROS
ELÉTRICOS

3. PISO CIMENTADO

8. LOUÇAS
SANITÁRIAS

4. PISOS E
REJUNTAMENTOS

9. METAIS E
INSTALAÇÕES
HIDROSSANITÁRIAS

5. AZULEJOS E
REJUNTAMENTOS

Fonte: o autor.
Figura 44 – ícones para a Vistoria de Entrega – Desempenho.
ÍCONES ADOTADOS PARA A VISTORIA DE ENTREGA | DESEMPENHO
2.4 DESEMPENHO
LUMÍNICO

1.1 DESEMPENHO
ESTRUTURAL
1.2 SEGURANÇA
CONTRA INCÊNDIO

HABITABILIDADE

SEGURANÇA

1. SEGURANÇA

HABITABILIDAE

2. HABITABILIDADE
2.1 ESTANQUEIDADE
DA ÁGUA
2.2 DESEMPENHO
TÉRMICO
2.3 DESEMPENHO
ACÚSTICO

Fonte: o autor.

2.6 FUNCIONALDADE
E ACESSIBILIDADE
2.7 CONFORTO TÁTIL E
ANTROPODINÂMICO

SUSTENTABILIDADE

1.3 SEGURANÇA NO
USO E OPERAÇÃO

2.5 SAÚDE, HIGIENE E
QUALIDADE DO AR

3. SUSTENTABILIDADE

3.1 DURABILIDADE
3.2
MANUTENABILIDADE
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4.5 Testes do artefato “DesempenhAR”
Os testes do artefato foram realizados mediante pesquisa real de campo, em
ambiente de estudo definido, considerando: a vistoria tradicionalmente realizada, com
o uso de planilhas impressas e pranchetas; e a vistoria com o uso de dispositivos
smart (smartphone ou tablet) com a execução do artefato “DesempenhAR”.
A preparação dos testes e da pesquisa de campo exigiu alguns cuidados
prévios, dentre outros, providenciar canetas e formulários para o preenchimento
manual dos questionários e haver um ponto de energia ou um power bank22 com
cabos no padrão Apple® e Android® para carregar os dispositivos dos usuários, caso
necessário. Avaliou-se também a necessidade de acesso ao sinal Wi-Fi ou de
telefonia móvel 3G / 4G para a conexão com a internet para o acesso às lojas de
aplicativos e para a interação proporcionada pelo artefato.
Conforme definido a pedido da empresa construtora, estabeleceu-se que o
procedimento de vistoria no modo convencional e com o uso da RA seriam feitos em
um único ambiente da unidade habitacional, o Banheiro 1 (banheiro da suíte). Além
disso, os contatos e os pedidos de consentimento de participação dos clientes na
pesquisa piloto, e no uso do artefato, deveriam ser feitos no mesmo dia e horário
agendados para a vistoria contratual programada entre a empresa construtora e o
cliente. Outra condição definida foi que os testes e as pesquisas não poderiam tomar
mais tempo do que o cliente estivesse disposto e, principalmente, deveriam ocorrer
de modo a não atrapalhar o evento em si de vistoria programado para o dia, pois essa
se tratava de uma etapa contratual entre a construtora e o cliente para a entrega formal
da unidade habitacional. Assim, a aplicação do artefato restringiu-se ao Banheiro 1
para que o usuário ou cliente pudesse usá-lo em uma condição real de entrega da
unidade, já que não era possível multiplicar excessivamente os esforços dos usuários
em um mesmo dia.
Em função do estágio de pandemia pelo COVID-1923, foram seguidas as
recomendações relacionadas ao distanciamento social, ao uso de máscaras e quanto
22

Dispositivo que funciona como um banco de energia ou bateria reserva que, após ser carregado,
possibilita o carregamento de outros dispositivos por meio de cabos compatíveis. Disponível em:
<https://creativeonline.com.br/blog/como-funciona-uma-bateria-reserva-power-bank/>. Consultado
em: 05. jul. 2021.
23
Organização Pan-Americana da Saúde. Histórico da Pandemia de COVID-19. Disponível em:
<https://www.paho.org/pt/covid19/historico-da-pandemia-covid-19>. Consultado em: 05. jul. 2021.
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a higienização de objetos e equipamentos de uso comum, caso fosse necessário
compartilhar canetas, pranchetas, smartphones, tablets, cabos de energia ou power
banks.
Diante da legislação envolvendo a Lei Geral de Proteção de Dados que regula
a proteção e o tratamento dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais (BRASIL,
2018)24 e também por questões de caráter comercial, não se solicitou dados pessoais
como nome completo, endereço, CPF ou outras informações que pudessem vir a
comprometer o usuário participante e a empresa construtora, o que incluiu a limitação
quanto ao uso de imagem pessoal dos usuários e dos funcionários da empresa
construtora, ou para as informações adicionais que pudessem identificar o endereço,
o nome do empreendimento e (ou) da incorporadora.

4.6 Versão final do artefato “DesempenhAR”
No desenvolvimento do presente trabalho desde a pesquisa inicial, a versão
preliminar e a versão final do artefato, tomaram-se medidas avaliativas, analíticas e
decisórias quanto às modificações que deveriam ser adotadas, em análise à
viabilidade de serem adequadas quanto aos prazos, aos custos com licenças de
softwares e frente às limitações impostas pela pandemia.
Diante dos dados e resultados obtidos nos contatos com os usuários e os
representantes da empresa construtora nas avaliações de campo das versões do
artefato, fizeram-se necessários ajustes. Compondo-se um histórico desde a pesquisa
inicial e as versões preliminar e final do artefato, apresenta-se no Quadro 6 uma
análise dos 3 enfoques principais da pesquisa, sendo “vistoria” + “desempenho” + RA.
De modo evolutivo, no enfoque “vistoria”, inicialmente a obtenção de dados
para o artefato era baseada em uma lista genérica de itens (DIRETRIZES PARA A
CONSTRUÇÃO, 2012) a qual, para o fim deste trabalho, carecia ser simplificada. A
partir desta fonte de dados, aliada à experiência profissional do autor, desenvolveuse no APÊNDICE B os formulários de vistorias e, de modo a alimentar o artefato, por

24

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm>. Consultado em 05 jul.
2021
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fim estabeleceu-se o Quadro 4 com dados prescritivos e resumidos de vistoria de
acabamentos.
Para o enfoque “desempenho” do Quadro 6, a abordagem inicial para a
obtenção de dados de vistoria era baseada diretamente na Norma de Desempenho
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2013). Porém, em função de
complexidade da Norma, em uma primeira ação de simplificação para a versão
preliminar do artefato, utilizou-se os dados do Guia AsBEA (AsBEA, 2015), com foco
em aproveitamento de requisitos de desempenho que oferecessem recurso para
visualização em RA. Entretanto, verificou-se que tal abordagem também não foi
satisfatória, pois não se obteve eficácia na seleção de quais seriam os critérios a
serem apresentados aos usuários em razão da dificuldade em formatá-los e configurálos para o artefato, ou seja, para a eventual visualização em RA de laudos, resultados
de ensaios, premissas de projetos, entre outros dados técnicos.
Após novas análises, como estratégia final decidiu-se que todos os aspectos
sensíveis e perceptíveis deveriam ser apresentados aos usuários e, por
conseguinte, no Quadro 5 foram compilados os dados para, na sequência, serem
simplificados em linguagem coloquial e formatados para o artefato. Deste modo,
resulta-se que o Quadro 5 é uma simplificação do Guia AsBEA que, por sua vez, é um
manual relacionado à Norma de Desempenho. Assim, como contribuição teórica
(WHETTEN, 2003), estabeleceu-se no presente trabalho formulários com quesitos de
desempenho que, embora simplificados, agregam conhecimento como um novo meio
de esclarecer e apresentar a Norma aos usuários.
Quantos à evolução para a definição do SDK de desenvolvimento do artefato,
a maior parte das ferramentas avaliadas e testadas exigiam conhecimentos
avançados em programação e, principalmente, a instalação de softwares robustos os
quais, como premissas, exigiam hardwares sofisticados para melhor funcionarem,
bem como investimentos financeiros consideráveis.
Ainda que diversos testes tenham sido desenvolvidos com a plataforma
Vuforia® + Unity® na versão preliminar no artefato, obtiveram-se os melhores
resultados via a plataforma Blippar® por funcionar em ambiente web sem a
necessidade de instalação de softwares adicionais, e em especial por oferecer
recursos e facilidades aos usuários não avançados, ainda que em versões gratuitas.
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Referindo-se aos marcadores para o disparo da aplicação, inicialmente o
propósito era de que as vistorias das unidades habitacionais fossem para cada
componente individual como portas, torneiras, vasos sanitários, etc. Porém, como
dificultante, outros “componentes” como pinturas, forros ou revestimentos em geral
não se enquadraram com geometrias específicas para fins de acionamento de
marcadores. Por exemplo, uma parede plana e contínua não apresentava formato
suficiente para ser reconhecido e utilizado como marcador pelo dispositivo.
Há que se considerar também que o modelo convencional de vistoria envolve
vistoriar-se um ambiente específico como um quarto ou banheiro, ou seja, em seu
conteúdo completo e compartimentado, para depois vistoriar-se outro ambiente e
assim por diante. Deste modo, a partir da versão preliminar do artefato, a estratégia
adotada foi a vistoria por ambientes com a designação de marcador 2D para a
identificação e a apresentação de dados previamente formatados no artefato.
Quanto aos hardwares de visualização de dados de vistoria em RA (Quadro 6),
analisou-se inicialmente os HMDs, entretanto, seu uso exige investimento financeiro
considerável, representando aquisição inviável para o fim específico de vistoria. Além
desta questão, pelo estágio de pandemia e a recomendação de que se evitasse o
compartilhamento de objetos, sendo o caso de uso de óculos HMDs, adotou-se a
simplificação pela execução do artefato em smartphones e tablets, visto que cada
usuário poderia utilizar o seu próprio dispositivo, caso assim preferisse.
Referindo-se à evolução no critério “VISUALIZAÇÃO” do Quadro 6, na fase
preliminar de desenvolvimento do artefato optou-se pelo uso da RA para a
apresentação de dados de desempenho por meio do acesso a formulários eletrônicos
de vistorias. Ocorre que tal modelo não se mostrou assertivo, visto que a visualização
em RA ocorria de maneira limitada para o usuário, sendo somente nos momentos
iniciais do uso do artefato para a identificação do marcador e, desta maneira, havia o
potencial de se frustrar o interesse dos usuários pela ferramenta e pela tecnologia.
Novas pesquisas foram realizadas e, para a versão final do artefato, por meio de
plataforma SDK, desenvolveu-se a configuração de botões, textos, imagens e ícones
a serem “aumentados” na tela do dispositivo do usuário obtendo-se, desta maneira, a
propriedade mais esperada e desejada da tecnologia de RA.
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Quanto ao uso de formulários eletrônicos, entendeu-se a necessidade de
serem mantidos, porém, limitados para a finalidade de apontamento de eventuais
pendências dos itens vistoriados por meio da solução Google Sheets®, para que os
usuários procedessem as suas anotações de modo on-line, e com o retorno ao uso
do artefato em RA para a continuidade da vistoria.
Por fim, para o enfoque “ELEMENTO ´AUMENTADO´”, inicialmente pretendiase apresentar aos usuários imagens ou dados relacionados à vistoria. Por
conseguinte, na versão preliminar obteve-se o efeito “aumentado” para textos e botões
e, na versão final do artefato, verificou-se a possibilidade de visualização de textos,
botões, ícones e imagens “aumentadas”, conforme histórico resumido no Quadro 6.

Quadro 6 – Evolução da pesquisa e do artefato.

Continua na próxima página.
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Continuação do Quadro 6.

Continua na próxima página.
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Continuação do Quadro 6.

Fonte: o autor.

Objetivando-se a apresentação da versão final do artefato “DesempenhAR”, na
Figura 45 é demonstrado o seu fluxo de funcionamento. Como esquematizado, o
usuário deve iniciar a execução do app e, na sequência, seguir a orientação sobre
apontar a câmera do dispositivo smart para o marcador do cômodo a ser vistoriado.
O artefato então identifica os padrões digitais da figura (marcador 2D, no caso
estudado), carregando a tela do dispositivo, em RA, de modo que sejam apresentadas
informações pré-programadas associadas ao ambiente, visto que foram previamente
alimentadas e configuradas no sistema25.
Conforme o objetivo previamente proposto neste trabalho, na tela do dispositivo
smart as informações para a vistoria passam a “flutuar” e a se atualizar, de modo
automático, no plano referencial definido a partir da posição do marcador para a
visualização do usuário.

25

Também é possível que sejam “aumentadas” e informadas aos usuários outras informações como de
Assistência Técnica, dos Manuais do Usuário e das Áreas Comuns sendo necessário, para este fim, que o
artefato seja configurado e parametrizado.
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Figura 45 - Funcionamento do artefato “DesempenhAR”.

Fonte: o autor.

Deste modo, mesmo que o usuário se movimente ou movimente o dispositivo
smart, mas volte a posicionar o marcador ao alcance da câmera do dispositivo, as
posições e os tamanhos relativos das informações “aumentadas” em RA serão
atualizados instantaneamente mediante os processamentos computacionais.
Consoante à configuração da versão final do artefato, na Figura 46 observa-se
a tela de desenvolvimento provida pelo SDK, detalhando-se no exemplo as
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informações de “Pintura” para a avaliação geral das paredes e tetos quanto à
existência de manchas e a verificação das esquadrias. Observa-se também as
informações complementares como os botões e o ícone adotados que serão
“aumentados” na tela de visualização do dispositivo quando da execução da
aplicação.
Figura 46 – Pintura.

Fonte: o autor.

Prosseguindo-se com a configuração do artefato em que, como efeito, obtémse o um roteiro orientativo para o usuário, na Figura 47 apresenta-se detalhadas as
informações relacionadas ao item “Vistoria de Entrega - Acabamentos”, item “2.
Esquadrias e Vidros” para a orientação aos usuários quanto à verificação de
componentes fixos ou móveis, ou quanto à existência de danos.
Figura 47 - Esquadrias e Vidros.

Fonte: o autor.
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Para o quesito “Vistoria de Entrega - Acabamentos”, item “3. Piso cimentado”,
apresenta-se na Figura 48 o texto orientativo adotado bem como o ícone configurado
para ser “aumentado”. Sendo o piso cimentado uma base para a aplicação de piso
posterior a cargo do usuário, ressaltou-se - de acordo com a configuração de
apresentação ao cliente, a importância em proceder a verificação completa, sob o
risco de se deparar com custos posteriores como acertos, nivelamento e reparos a
serem cobrados pelos fornecedores dos acabamentos subsequentes, em ato posterior
ao recebimento da unidade habitacional.

Figura 48 - Base de Piso Cimentado.

Fonte: o autor.

Para a “Vistoria de Entrega - Acabamentos”, item “4. Pisos e Rejuntamentos”,
adotou-se o ícone e o texto resumido a ser apresentado aos usuários de acordo com
a Figura 49. Para este item, a empresa construtora pode, como boa prática de
mercado, ter à disposição do usuário ferramenta para a retirada de grelha do
componente ralo para a averiguação da limpeza e o fornecimento de balde com água
para os testes de caimento de pisos.
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Figura 49 - Pisos e Rejuntamentos.

Fonte: o autor.

Configurou-se o artefato para o item “5. Azulejos e Rejuntamentos” de acordo
com a Figura 50, para apresentar ao usuário um ícone representativo e as informações
de averiguação que se relacionam com a avaliação visual, a identificação da
existência de trincas ou lascamentos, de diferenças de tonalidades ou a existência de
falhas em rejunte. Apresenta-se também o procedimento de se aplicar pequenas
pancadas para a identificação de existência de som cavo, ocorrência que pode ser
originária de falha de projeto, de execução e (ou) de material, com consequente
desdobramento em patologia construtiva na fase de uso e operação da edificação.
Figura 50 - Azulejos e Rejuntamentos.

Fonte: o autor.
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As avaliações provenientes do item “6. Interruptores e Tomadas” além de se
relacionarem a aspectos visuais como de acabamentos elétricos, referem-se também
à orientação aos usuários quanto à operação de liga / desliga para testes dos
interruptores e das tomadas, conforme observa-se na tela de configuração da Figura
51, razão pela qual recomenda-se que a construtora forneça e opere uma chave-teste
para os testes.
Figura 51 – Interruptores e Tomadas.

Fonte: o autor.

Para a orientação quanto a vistoria do item “7. Quadros Elétricos”, apresentase na Figura 52 como o artefato foi configurado de modo a destacar para o usuário a
necessidade de teste de funcionamento dos disjuntores, a identificação dos circuitos
e a operação de teste do Disjuntor Residual (DR) quanto ao seu funcionamento.
Figura 52 – Quadros Elétricos.

Fonte: o autor.
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No quesito “8. Louças Sanitárias”, configurou-se a apresentação de informação
ao usuário de que ele deve buscar por trincas e lascamentos, que deve acionar os
botões de descargas e observar o funcionamento, bem como em averiguar a
existência de eventuais vazamentos, como pode ser observado na Figura 53.

Figura 53 – Louças Sanitárias.

Fonte: o autor.

A inspeção do item “9. Metais e Instalações Hidrossanitárias”, conforme a
Figura 54, foi configurada para “aumentar” a figura representativa de uma torneira com
água e para apresentar os aspectos a serem observados pelo usuário, como a
existência de arejadores nas torneiras, entre outras averiguações, em 2 telas de modo
a comportar as informações necessárias no display de dispositivos.
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Figura 54 – Metais e Instalações Hidrossanitárias.

Fonte: o autor.

Na Vistoria de Entrega para os aspectos que se relacionam ao desempenho da
edificação, para o requisito “1. Segurança”, na Figura 55 apresenta-se a configuração
de informações a serem “aumentadas” para o usuário, como a descrição de que se
trata de item de caráter informativo.
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Figura 55 – Segurança (Desempenho).

Fonte: o autor.

Na Figura 56, referindo-se ao Desempenho Estrutural, configurou-se o artefato
de forma a “aumentar” para o usuário uma questão relevante que trata da solicitação
do Manual do Proprietário para que possa se informar sobre as sobrecargas limitantes
no uso da edificação ou, em linguagem coloquial, quanto aos pesos máximos nos
pisos e na fixação de itens em paredes e tetos.
Figura 56 – Desempenho Estrutural.

Fonte: o autor.
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Para o requisito “Segurança contra Incêndios” (Figura 57), considerou-se como
os itens a serem averiguados pelos usuários aqueles que se relacionam com a
verificação de sinalização de segurança, como as indicações de rotas de fuga e
saídas, a existência e o funcionamento de sistemas de combate ao fogo e a verificação
do prazo de validade de extintores. Porém, visto que se configurou o artefato na
versão final para o uso em unidades privativas, em especial, a vistoria do ambiente
“Banheiro 1”, não se verificou informação útil a ser apresentada e “aumentada” para o
usuário relacionada a este ambiente.

Figura 57 - Segurança contra Incêndio.

Fonte: o autor.

No que se refere ao requisito “Segurança no Uso e Operação” da edificação,
os itens a serem apresentados e “aumentados” para o usuário (Figura 58) relacionamse aos cuidados necessários para se evitar acidentes com equipamentos e
componentes mal projetados, construídos e (ou) instalados que possam conter
rebarbas ou partes cortantes ou perfurantes, como nos componentes móveis de
janelas, portas, shafts.
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Figura 58 - Segurança no Uso e Operação.

Fonte: o autor.

Os quesitos propostos no item “2. Habitabilidade” bem como os demais a serem
apresentados neste grupo, relacionam-se com a manutenção da satisfação do usuário
durante o uso do imóvel tratando de aspectos que podem ser observados de maneira
presentes no dia a dia e no convívio entre os demais usuários (Figura 59).

Figura 59 – Habitabilidade.

Fonte: o autor.

A verificação quanto aos vazamentos e às infiltrações que podem ocasionar a
presença de umidade e manchas na unidade autônoma ou nas edificações vizinhas,
referem-se às averiguações apresentadas como roteiro aos usuários, consoante ao
requisito “2. Estanqueidade da água”, conforme dados da Figura 60.
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Figura 60 - Estanqueidade da água.

Fonte: o autor.

Como aspectos sensíveis e perceptíveis para o usuário para o requisito “2.2
Desempenho Térmico”, sugere-se ao usuário, via o artefato “DesempenhAR”, verificar
a existência de janelas, ventilações ou sombreamentos previstos em projeto (Figura
61).
Há que destacar, porém, existirem uma série de outros critérios eventualmente
averiguáveis, mas de rigor altamente técnico, conforme podem ser observados no
APÊNDICE A – Elementos de desempenho para a utilização em RA, e na Norma de
Desempenho (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2013). Neste
sentido, por exemplo, no item “11 – Desempenho Térmico”, é determinada pela Norma
a necessidade de “adequação de paredes externas quanto à transmitância e
capacidade térmica mínima”. Ocorre que tais verificações devem se dar na fase de
projeto, ou seja, como fase prévia à execução das obras e relacionadas à
responsabilidade profissional inerente ao projetista, cabendo ao construtor, por
conseguinte, seguir as determinações de projetos.
Além disso, referem-se a dados e conhecimento técnico especializados, ou
seja, de difícil compreensão para os usuários, em sua maioria leigos, ilustrando-se,
deste modo, porque itens de cunho técnico assemelhado não fossem apresentados
no roteiro parametrizado de configuração do artefato para a vistoria.
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Figura 61 - Desempenho térmico.

Fonte: o autor.

De modo análogo, ou seja, em função de eventual complexidade para o usuário
leigo no entendimento em relação aos critérios provenientes de fases de concepção
e projeto da edificação, para o requisito “2.3 Desempenho acústico”, configurou-se o
artefato para apresentar ao usuário aspectos informativos da disciplina (Figura 62).

Figura 62 - Desempenho Acústico.

Fonte: o autor.
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Referindo-se ao requisito “2.4 Desempenho Lumínico”, configurou-se o artefato
para informar aos usuários quanto a necessidade de verificação da quantidade de
pontos de luz em relação aos projetos.

Figura 63 - Desempenho Lumínico.

Fonte: o autor.

Para o item “2.5 Saúde, Higiene e Qualidade do Ar”, configurou-se o artefato
para apresentar ao usuário a ação de verificar condições sensíveis e perceptíveis no
momento da vistoria, como em averiguar a existência de produtos voláteis (orientação
para buscar por “cheiro forte”, em simplificação de linguagem), bem como aviso
quanto aos testes de sistema de exaustão (Figura 64).
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Figura 64 - Saúde, Higiene e Qualidade do Ar.

Fonte: o autor.

Para a configuração do item “2.6 Funcionalidade e Acessibilidade”, definiu-se
um ícone designado a ser “aumentado” bem como outras informações relacionadas
ao pé-direito mínimo em áreas frias, e quanto às dimensões para a passagem e a
acomodação de móveis padrão em relação às aberturas de portas e corredores, e
quanto à averiguação de altura de peças sanitárias, conforme reprodução da tela de
desenvolvimento constante da Figura 65.

Figura 65 - Funcionalidade e Acessibilidade.

Fonte: o autor.
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Configurou-se o item “2.7 Conforto Tátil e Antropodinâmico” para apresentar
aos usuários a informação de que estejam cientes que, em caso de destinação da
edificação para portadores de deficiência, a unidade deverá ser equipada com
dispositivos de manobras, apoios, alças, em atendimento à ABNT NBR 9050 –
Acessibilidade, entre outros aspectos, conforme informações da Figura 66.
Figura 66 - Conforto Tátil e Antropodinâmico.

Fonte: o autor.

Para a configuração relacionada ao requisito “3. Sustentabilidade”, na Figura
67 seguem-se informações gerais para a tela do artefato de que as edificações devem
ser projetadas, construídas e mantidas de maneira a minimizar as alterações
ambientais.
Figura 67 – Sustentabilidade.

Fonte: o autor.
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Para o quesito “3.1 Durabilidade”, como itens sensíveis e perceptíveis aos
usuários, configurou-se as informações relacionadas ao conhecimento da data de
expedição do Auto de Conclusão da Edificação (“Habite-se”), e quanto a
obrigatoriedade da empresa construtora em apresentar as orientações relacionadas
ao uso e operação da edificação, conforme apresentado na Figura 68.
Figura 68 – Durabilidade.

Fonte: o autor.

Ao requisito “3.2. Manutenabilidade”, propôs-se apresentar ao usuário a
informação configurada onde uma cópia do Manual de Uso e Operação deve ser a ele
entregue (Figura 69), inclusive, sendo tal pressuposto de caráter obrigatório como
responsabilidade da empresa construtora (ABNT NBR 14037; ABNT NBR 15575;
ABNT NBR 5674; Brasil, 1990).
Figura 69 – Manutenabilidade.

Fonte: o autor.
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Em prosseguimento, reportando-se ao aos aspectos relacionados aos prazos
de garantia da edificação - a título de orientações adicionais a serem prestadas aos
usuários via o artefato, configurou-se dados explicativos conforme descritos na Figura
70.
Figura 70 - Prazos de Garantia.

Fonte: o autor.

Na figura 71, configurou-se o artefato para apresentar dados de períodos de
garantia de modo exemplificativo e em complemento aos dados constantes do Manual
do Proprietário, buscando-se incentivar aos usuários para o uso dos manuais.
Figura 71 - Dados de prazos de garantias.

Fonte: o autor.
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Na Figura 72, por meio da configuração, adequou-se aspectos sensíveis e
perceptíveis aos usuários relacionados à VUP, com orientações quanto à necessidade
de correta manutenção da edificação de acordo com os requisitos definidos no Manual
do Proprietário, bem como o alerta de que a VUP não deve ser confundida com o
Prazo de Garantia.
Figura 72 - Vida Útil de Projeto.

Fonte: o autor.

Adicionalmente, exemplifica-se o conceito de VUP para alguns dos sistemas,
elementos e componentes da edificação com os períodos mínimos esperados,
conforme informações configuradas e formatadas a serem apresentadas pelo artefato
(Figura 73).
Figura 73 - Dados de Vida Útil de Projeto.

Fonte: o autor.
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5 AVALIAÇÕES DE CAMPO E RESULTADOS DAS PESQUISAS
A fase de avaliação do artefato pelos usuários e os representantes da empresa
construtora iniciou-se em 12 de julho de 2021 e encerrou-se em 03 de setembro de
2021, contando com a participação de 18 usuários e de 3 representantes da empresa
construtora.
Quanto ao aceite de participação dos usuários nos testes e pesquisas, seja por
questão de agenda, de eventual ansiedade pessoal ou de prioridade por parte do
usuário em relação ao seu compromisso contratual com a construtora no ensejo de
“pegar as chaves do seu imóvel”, alguns deles não se dispuseram a participar da
pesquisa e os que consentiram principalmente o fizeram pelo interesse e a novidade
em utilizar a RA.
O questionário de caracterização dos usuários e dos representantes da
empresa construtora era aplicado antes do início das vistorias. Na sequência, com o
acompanhamento dos representantes da empresa construtora, os clientes
executavam a vistoria pelo modo convencional, ou seja, com o uso dos formulários
que eram preenchidos em papel em prancheta. (Figura 74).
Figura 74 - Usuário em vistoria convencional.

Fonte: acervo do autor.
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Na sequência, nas mesmas condições e para o mesmo ambiente vistoriado
pelo modo convencional, ou seja, o “Banheiro 1” de cada apartamento, era realizada
a vistoria por meio do artefato “DesempenhAR” com o uso de dispositivos smart,
conforme pode ser observado na Figura 75. Destaca-se que em todos os casos em
que era necessário o compartilhamento seja de canetas, pranchetas (em acrílico) e
(ou) de dispositivos, estes eram antes higienizados em atendimento às exigências
relacionadas ao estado de pandemia.

Figura 75 - Usuário em vistoria com a RA.

Fonte: acervo do autor.

Os questionários para se obter o grau de interesse dos usuários e dos
representantes da empresa construtora (Figura 76) eram aplicados uma única vez e
após o cliente usuário ter feito a mesma vistoria nos dois modos, sendo o convencional
e com o uso do artefato “DesempenhAR”.
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Figura 76 - Representante da empresa construtora.

Fonte: acervo do autor.

Realizados os testes e coletados os dados de respostas das pesquisas, após
os devidos agradecimentos, os clientes eram orientados a seguirem para o processo
de vistoria agendado com os representantes da empresa construtora, já que eram
previstos e programados para o mesmo dia.

5.1 Caracterização de perfil do público
Para a análise dos dados obtidos na pesquisa, referindo-se à faixa etária dos
18 usuários participantes, a maioria enquadrou-se entre os 46 a 60 anos. Para o perfil
de idade dos 3 representantes da empresa construtora, a maioria deles situou-se entre
os 26 e 45 anos. Assim, nota-se maior senioridade de idade dos usuários clientes em
relação aos representantes da empresa construtora que os atenderam, conforme
evidenciado na Figura 77.
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Figura 77 - Faixa etária dos participantes.
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15 a 25
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Usuários clientes

46 a 60

>60

Empresa construtora

Fonte: o autor.

Para o parâmetro distinção de sexo, demonstra-se na Figura 76 para os perfis
dos usuários clientes e dos representantes da empresa construtora que a maioria
eram homens.
Figura 78 - Distinção de sexo dos participantes.
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Fonte: o autor.

Feminino
Empresa construtora
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Quanto ao nível de escolaridade, apresentaram-se os representantes da
empresa construtora com maior grau de instrução em relação aos usuários clientes,
como demonstrado da Figura 79.
Figura 79 - Grau de instrução dos participantes.
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80,0%

66,7%
55,6%

60,0%
40,0%
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0,0%
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2º grau

Usuários clientes

3º grau

pós-graduação

Empresa construtora

Fonte: o autor.

Avaliando-se o item que tratava do uso de dispositivos como smartphones e
tablets antes da realização da pesquisa, 100% dos usuários26 e dos representantes
da construtora afirmaram possuir familiaridade, como evidenciado na Figura 80.
Figura 80 - Uso de smartphones ou tablets.

Usuários de dispositivos eletrônicos como
smartphones e tablets antes da vistoria
150,0%
100,0%

100,0% 100,0%

50,0%

0,0%

0,0%
SIM
Usuários clientes

0,0%

NÃO
Empresa construtora

Fonte: o autor.

26

Conforme a expectativa inicial do autor, os usuários demonstraram certa facilidade no uso e
operação de seus dispositivos, fato que contribuiu para que o uso do artefato fosse feito de modo
rápido e prático.
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Quanto à questão relacionada à RA expressada como “Você tinha
conhecimento sobre a tecnologia de Realidade Aumentada antes da vistoria?”, a
maioria dos usuários clientes e dos representantes da empresa construtora afirmaram
que sim, conforme apresentado na Figura 81.
Figura 81 - Conhecimento sobre a RA.
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Fonte: o autor.

Referindo-se ao conhecimento prévio da Norma de Desempenho, a maioria dos
usuários clientes afirmam não possuir, ao passo que a maioria dos representantes da
empresa construtora afirmaram que sim, de acordo com os dados da Figura 82.
Figura 82 - Conhecimento sobre a ABNT NBR 15575:2013.
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Para as perguntas específicas aplicadas aos representantes da empresa
construtora, para a questão do cargo ocupado e dentre as opções ofertadas de
escolhas no formulário, a maioria dos entrevistados afirmou atuar na área de
“Coordenação”, conforme pode ser observado na Figura 83.
Figura 83 - Cargo na empresa.

Cargo na empresa
Outro
0%

Gerência
0%

Supervisão
33%
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67%
Supervisão

Coordenação

Gerência

Outro

Fonte: o autor.

Para a questão direcionada aos representantes da empresa construtora quanto
ao departamento em que atuavam, dentre as opções ofertadas no formulário, a
maioria escolheu “Produção / Obras”, conforme dados apresentados na Figura 84.
Figura 84 - Área de atuação na empresa.
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Fonte: o autor.
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Quanto à questão para se averiguar a ocorrência de participação do
representante da empresa construtora na etapa de execução da obra, a maioria
compreendendo 66,7% dos pesquisados afirmaram que não, conforme pode ser
observado na Figura 85. Como motivo, identificou-se que, dos 3 entrevistados, 2 não
participaram por completo da etapa de execução de obras, pois um era transferido de
outra obra como reforço provisório, e o outro havia sido contratado recentemente,
tendo apenas um dos entrevistados participado ativamente da construção desde o
início.
Figura 85 - Participação do profissional da empresa na etapa de obra.

Você participou da etapa de execução da obra?

33,3%
66,7%

SIM

NÃO

Fonte: o autor.

5.2 Caracterização de grau de interesse do público
Um dos aspectos essenciais a serem observados na condução das pesquisas
era se a utilização do artefato poderia gerar algum grau de interesse dos usuários
objetivando apresentar aspectos de desempenho da edificação para, entre outros
benefícios, antecipar-se problemas ou questões antes da ocupação do imóvel.
Outro aspecto observado tratava-se do objetivo em propiciar aos usuários um
aumento do grau de satisfação no uso de seu imóvel, melhorando a sua compreensão
quanto aos aspectos de desempenho ao longo do tempo, de modo interativo por meio
do artefato “DesempenhAR”.
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Deste modo, para caracterizar o grau de interesse dos usuários e dos
representantes da empresa construtora, as medidas adotadas foram divididas em dois
grupos (ROCHA, 2008; FREITAS, 1998; CALIL et al., 2008), sendo:
•

Subjetiva (user-driven) ou orientada ao usuário: o grau de interesse dos
usuários está associado ao conhecimento prévio e às suas crenças; por
decorrência, para um preceito ser considerado interessante é necessário
representar certa novidade em relação aos seus conceitos ou as suas
crenças prévias. No caso do presente trabalho a “novidade” era a
utilização de artefato com a tecnologia de RA; e

•

Objetiva (data-driven) ou orientada a dados: o grau de interesse dos
participantes está associado aos dados da regra, que podem ser
colhidos de maneira automática, sem a necessidade de o participante
tipificar suas crenças ou conhecimento prévio, como no caso das telas
do artefato configuradas com informações “aumentadas” dos roteiros e
outras informações úteis de desempenho.

No caso das medidas subjetivas, que consideram a crença dos usuários,
percebem-se dificuldades como, por exemplo, a identificação de regras interessantes
quando considerado um grande conjunto de descobertas, pois o que pode ser
interessante para um usuário pode ser classificado como inútil para outro (CALIL et
al., 2008). Assim, tornou-se necessário avaliar, entre outros aspectos, a ocorrência de
eventuais barreiras para o uso de novas tecnologias, como a RA.
Em diferenciação, as medidas objetivas não consideram as crenças e o
conhecimento prévio do usuário, ou seja, podem ser calculadas a partir de dados por
meio da participação do usuário em proceder a sua avaliação, como ocorre na escolha
de opções “aumentadas” e padronizadas nas telas de vistoria, conforme solução
proposta neste trabalho (Figura 86), sendo um processo mais automático, podendo
liberar o usuário da tarefa de explicitar as suas opiniões, o que em geral, consome
tempo (CALIL et al., 2008).
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Figura 86 - Opções “aumentadas” e padronizadas para a escolha do usuário.

Fonte: o autor.

5.3 Avaliação dos resultados das pesquisas de campo
Com o propósito de caracterizar o grau de interesse dos usuários e dos
representantes da empresa construtora, foram elaborados questionários de pesquisas
de campo pelo modo convencional praticado e com o uso da RA, apresentados nos
formulários do APÊNDICE E – Questionário de caracterização do grau de interesse
do usuário, e no APÊNDICE F – Questionário de caracterização do grau de interesse
do representante da empresa construtora.
De modo a agrupar as respostas dos 18 usuários que aceitaram participar da
pesquisa de campo, apresenta-se no Quadro 7 os percentuais (na cor verde com
graduação de intensidade) das percepções decorrentes após a experiência de
realizarem as vistorias pelo modo convencional (com o uso de prancheta, papel e
caneta) e o processo de vistoria por meio do artefato “DesempenhAR” (com o uso de
dispositivo smart e o app em RA).
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Quadro 7 - Tabulação das respostas dos usuários.

USUÁRIOS

QUESTÃO

PROCESSO DE VISTORIA
CONVENCIONAL DESEMPENHar

Em qual processo você achou mais fácil
fazer a vistoria?

44%

56%

Em qual processo você achou mais rápido
fazer a vistoria?

28%

72%

Qual processo provocou seu maior
interesse para a vistoria?

11%

89%

Em qual processo de vistoria você acha que
percebeu mais detalhes?

22%

78%

Se você pudesse escolher, qual é o melhor
processo de vistoria?

6%

94%

Escala
0% a 20%
21% a 40%
41% a 60%
61% a 80%
81% a 100%

Fonte: o autor.

Paro o enfoque na percepção dos 3 representantes da empresa construtora e
com o propósito de agrupar as respostas, apresenta-se no Quadro 8 os percentuais
(na cor verde com graduação de intensidade) após a experiência de acompanharem
as vistorias dos usuários pelo modo convencional e pelo processo de vistoria com o
artefato “DesempenhAR”.
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Quadro 8 - Tabulação das respostas dos representantes da empresa construtora.

REPRESENTANTES DA EMPRESA CONSTRUTORA

QUESTÃO

PROCESSO DE VISTORIA
CONVENCIONAL DESEMPENHar

Em qual processo você acha que o cliente
teve maior facilidade em fazer a vistoria?

33%

67%

Em qual processo você acha que o cliente
teve maior autonomia em fazer vistoria?

33%

67%

Em qual processo de vistoria você acha que
o cliente teve maior acesso aos dados de
desempenho, de durabilidade e de Vida Útil
da Edificação relacionados aos requisitos da
NBR 15575 - Norma de Desempenho?

0%

100%

Em sua opinião, qual o processo de vistoria
pode melhor auxiliar na redução dos índices
de chamados (reclamações de clientes no
pós-obra) para itens que não eram
observados no dia da vistoria?

33%

67%

Em sua opinião, qual o processo de vistoria
pode trazer maior grau de satisfação ao
cliente?

0%

100%

Escala
0% a 50%
51% a 100%
Fonte: o autor.

Em relação à análise dos dados coletados para o item “Observações” (campo
disponível no formulário do APÊNDICE E – Caracterização do grau de interesse do
usuário), 4 participantes (22,2% do total de participantes) apresentaram comentários
livres e, para os formulários aplicados para os representantes da empresa construtora
(APÊNDICE F – Caracterização do grau de interesse do representante da empresa
construtora), não houve ocorrência, ou seja, não ocorreu “observação”.
Deste modo, apresenta-se no Quadro 9 um resumo formatado das
observações livres dos usuários (clientes) a partir de enquadramento das respostas
em 4 categorias distintas, visto que as observações dos usuários apresentaram
semelhança de informações, ideias e (ou) argumentos.
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Quadro 9 - Tabulação do campo “Observações” dos usuários.
OBSERVAÇÕES DOS USUÁRIOS
Questionamentos quanto à possibilidade da
utilização do app de Realidade Aumentada
para outros ambientes

Usuário 1 Usuário 2 Usuário 3 Usuário 4

•

•

•

•

•
•

Sugestões de melhorias como tamanho de
letras e "tela piscando" em alguns casos
Dúvidas técnicas relacionadas à vistoria [1]

"Não sabia" ou "não tinha ideia" da
quantidade de itens ou da importância da
vistoria
Agradecimentos e (ou) parabenização pela
iniciativa
[1]
dúvida quanto a aquisição de aquecedor de Água Quente, não fornecido pela empresa
construtora
Fonte: o autor.

•

•

•

•

•

•

•
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6 CONCLUSÕES
Em decorrência de práticas e vivências deste autor na gestão de obras de
edificações residenciais e em razão de sua percepção quando à necessidade da
introdução de melhorias no processo de entrega das unidades habitacionais ao
cliente, foi definida uma estratégia, que viria ao encontro dessa expectativa, da
adoção da tecnologia da Realidade Aumentada (RA) para melhorar o processo de
vistoria de recebimento de unidades habitacionais, facilitando ao cliente o acesso a
informações e critérios considerados nas vistorias, a parâmetros relevantes de
desempenho de seu imóvel, até como evidência do atendimento, por parte da
empresa construtora, de critérios expressos em normas técnicas brasileiras, e
também dando indicações ao cliente de sua responsabilidade para o correto uso e
manutenção da edificação, ao longo de sua vida útil.
A partir do estudo da Norma de Desempenho tornou-se necessário identificar
aspectos de desempenho, de durabilidade e de Vida Útil que fossem sensíveis e
perceptíveis aos usuários, em linguagem apropriada aos eventuais usuários leigos
interessados, realizando-se este objetivo a partir de contribuições obtidas no Guia
AsBEA e de outras simplificações adotadas neste trabalho, cujos dados finais foram
adaptados para as versões do artefato.
A pesquisa partiu da hipótese de que os usuários utilizam intensamente os
dispositivos smart para as mais diversas finalidades e de modo rotineiro e, assim,
inferiu-se que tais dispositivos pudessem também ser utilizados para o evento de
vistoria de modo prático e intuitivo. A hipótese foi confirmada, pois se observou que
os usuários não tiveram dificuldade em utilizar os dispositivos e, na opinião da maioria
dos usuários e dos representantes da empresa construtora, o melhor processo de
vistoria deu-se pelo uso do dispositivo com o artefato em RA.
Devido à facilidade de uso, à capacidade de interação e ao caráter hedônico
na utilização da RA - o que ultrapassa os limites de eventual modismo, nota-se que
gigantes da tecnologia como o Google®, Facebook® e Apple® vêm ampliando os
investimentos em aplicativos e na produção em massa para a difusão de
equipamentos avançados, com menores custos, e para a popularização de
plataformas que facilitem o desenvolvimento de conteúdo em RA.
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Mediante os resultados das pesquisas desenvolvidas sobre as vistorias em
edificações, sobre a Norma de Desempenho e sobre a RA, refletindo-se na interface
de oportunidade entre essas 3 disciplinas, foi obtido o artefato denominado
“DesempenhAR”, desenvolvido a partir de uma plataforma SDK e configurado para
prover procedimentos de vistorias bem como aspectos de desempenho da Norma aos
usuários. Como rotina definida de funcionamento, ao usuário acionar em dispositivos
smart (smartphones, tablets), o artefato procederá à identificação do marcador e, na
sequência, apresentará em RA um roteiro de vistoria com informações, dados e
imagens úteis previamente configuradas, de modo on-line, em benefício dos usuários,
das empresas construtoras e demais interessados.
Dentre as dificuldades encontradas, percebe-se que o trabalho poderia ter sido
realizado com uma gama mais ampla de usuários e representantes de empresas
construtoras, ou seja, para um público maior, visto que neste trabalho, diante da
limitação imposta pela pandemia do COVID-1927, só foi possível analisar uma
população pequena. Outra dificuldade encontrada relaciona-se com a limitação do
teste do artefato para um cômodo da edificação, em especial, o banheiro da suíte,
visto a diretriz da empresa construtora para que os testes e as pesquisas não
comprometessem o tempo do evento de vistoria convencional e contratual agendado
para o dia com os clientes, uma vez que o ideal seria a realização dos testes de uso
do artefato com os clientes para os demais cômodos da unidade habitacional.
No desenvolvimento da pesquisa percebeu-se outra importante dificuldade
quanto a transmitir aos usuários os requisitos técnicos da Norma de Desempenho,
pois, afinal, a Norma representa grandes avanços no campo da construção, mas ao
mesmo tempo um desafio para que os seus conceitos sejam incorporados às rotinas
das empresas construtoras, e ainda percebidos e entendidos pelos usuários da
edificação em seu benefício.
Por conseguinte, para fins de simplificação, definiu-se que alguns dos dados
de desempenho, de durabilidade e de Vida Útil fossem adaptados ou suprimidos para
a apresentação aos usuários via o artefato em RA na versão desenvolvida, como
aqueles provenientes principalmente de fases de concepção e projeto, ou seja, para
27

Doença provocado pela corona vírus (COVID-19). Disponível em:
<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-adetail/coronavirus-disease-covid-19#:~:text=symptoms>. Consultado em: 09 set. 2021.
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dados que eram inerentes ao produto como, por exemplo, aspectos técnicos
relacionados a: segurança estrutural, desempenho térmico, desempenho acústico,
desempenho lumínico e de sustentabilidade. Contudo, mediante novas configurações
do artefato podem ser apresentadas aos usuários evidências relacionadas a dados de
ensaios de laboratório, de ensaios de campo, os valores medidos, sempre de forma
simples com um check-list para o atendimento a um critério normativo.
Por fim, para trabalhos futuros, recomenda-se que sejam pesquisados meios
complementares de adaptar os requisitos técnicos da Norma de Desempenho em
benefício

do

usuário,

incluindo-se,

para

tal,

trabalhos

que

envolvam

o

aperfeiçoamento da Norma com foco em maior simplicidade de entendimento para os
usuários finais e demais leigos interessados, inclusive, com a participação de
profissional da área de humanas para fins de aperfeiçoamento da interface com os
usuários.
Sugere-se também que o artefato seja testado com uma gama maior de
usuários e de representantes de empresas construtoras, buscando-se estratificar por
formação, gênero, idade e para outras dependências de unidade habitacional, ou
mesmo para as áreas comuns de edificações, sendo necessárias novas configurações
do artefato conforme sistemática proposta nesta pesquisa.
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Apêndice
APÊNDICE A - Elementos de desempenho para a utilização em RA

Adaptado do Guia para Arquitetos na Aplicação da Norma de Desempenho ABNT NBR 15575 (ASBEA, 2015), este APÊNDICE
segue a seguinte estruturação:
•

A coluna “ITEM DA NORMA” segue a mesma numeração da Norma de Desempenho para a facilitação do entendimento e a
manutenção da correlação;

•

A coluna “DISCIPLINA” apresenta os requisitos da Norma;

•

A coluna “TEMA” representa a descrição do requisito da Norma; e

•

A coluna “ELEMENTO PARA A RA” indica as informações que podem ser apresentadas pelo artefato desenvolvido em RA.

ITEM DA
NORMA
7

1

DISCIPLINA

TEMA

ELEMENTO PARA A RA

SEGURANÇA ESTRUTURAL

Requisitos gerais para a
edificação habitacional
(7.1 Parte 2)

Atender durante toda a vida útil de projeto, sob as diversas
condições de exposição aos requisitos gerais de não ruir ou
perder a estabilidade de qualquer de suas partes; prover
segurança aos usuários sob a ação de impactos, choques,
vibrações e outras solicitações decorrentes da utilização normal
da edificação, previsíveis na época do projeto; não provocar a
sensação de insegurança para os usuários pelas deformações de
quaisquer elementos da edificação; não repercutir em estados
inaceitáveis de fissura de vedações e acabamentos; não
prejudicar a manobra normal de partes móveis, como portas e

INFORMAÇÕES GERAIS
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ITEM DA
NORMA

DISCIPLINA

TEMA

ELEMENTO PARA A RA

janelas, nem prejudicar o funcionamento normal das instalações
em face das deformações dos elementos estruturais.

2

Estabilidade e resistência do
sistema estrutural e demais
elementos com função
estrutural
(7.2.1 - Parte 2; 7.2.1 - Parte 3;
7.1.1 - Parte 4; 7.2.2 - Parte 5)

O Manual do Proprietário deve conter as informações relativas às
sobrecargas limitantes no uso das edificações

INFORMAÇÕES GERAIS

Estado limite último:
- Atender às disposições aplicáveis das normas que abordam a
estabilidade e a segurança estrutural para todos os componentes
estruturais da edificação.
- Para casas térreas ou sobrados até 6,00 metros, não há
necessidade atendimento as dimensões mínimas dos
componentes estruturais.

INFORMAÇÕES GERAIS

- Vedações verticais com função estrutural devem ser projetadas,
construídas e montadas de forma a atender aos critérios
especificados na ABNT NBR 15575-2 (7.2) e às disposições
aplicáveis das demais Normas Brasileiras

VEDAÇÕES

152

ITEM DA
NORMA

3

DISCIPLINA

TEMA

ELEMENTO PARA A RA

Estados-limites de serviço (deslocamentos e fissuras máximas):
os componentes não podem apresentar deslocamentos ou
fissuras máximas quando sob a ação de cargas gravitacionais, de
temperatura, de vento (NBR 6123), recalques diferenciais das
fundações, ou outras.

Para Sistema de Vedação
Vertical (SVV) estrutural,
resultados conforme normas ou
Anexo B da Parte 2;
Para SVV sem função
estrutural, resultados de
ensaios de tipo conforme NBR
10.821-3 Anexo G da Parte 4

Resistência, Estados de Fissura
e Deformabilidade
(7.3.1 - Parte 2; 7.2.1 e 7.3.1 O Sistema de Cobertura (SC) tem de ser projetado, construído e
Parte 4; 7.1.1 - Parte 5)
montado de forma a atender aos critérios especificados na ABNT
NBR 15575-2. Não pode ocorrer remoção ou danos aos
componentes do SC sujeitos a sucção ou utilização

INFORMAÇÕES GERAIS

Risco de arrancamento de componentes do Sistema de Cobertura
sob a ação do vento: Sob a ação do vento, calculada conforme
INFORMAÇÕES GERAIS
NBR 6123 não pode ocorrer remoção ou danos de componentes
do Sistema de Cobertura sujeitos a esforços de sucção

4

Resistência às solicitações de
cargas provenientes de peças
suspensas (7.3.1 - Parte 2;
7.3.1 - Parte 3; 7.3.1 - Parte 4;
7.4.1 - Parte 5)

Capacidade de suporte para peças suspensas: As vedações e
forros não devem apresentar fissuras, deslocamentos,
lascamentos ou rupturas, nem permitir o arrancamento dos
dispositivos de fixação nem seu esmagamento

Resultados de ensaios de tipo
em laboratório ou protótipo
conforme método de ensaio
indicado no Anexo A da NBR
15575-4.
Resultados de ensaio em
laboratório ou em campo de
acordo com o Anexo B da NBR
15575-5
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ITEM DA
NORMA

DISCIPLINA

TEMA

ELEMENTO PARA A RA

5

Sob ação de impactos progressivos de corpo mole e corpo, os
elementos da edificação não podem sofrer ruptura ou
Resistência a impactos de
instabilidade, apresentar fissuras, escamações, delaminações ou
corpo mole e corpo duro
qualquer outro tipo de falha e sofrer deslocamentos acima dos
(7.4 - Partes 3 e 4; 7.3 - Parte 5) previstos na norma e não provocar danos a componentes,
instalações ou aos acabamentos acoplados, conforme a energia
de impacto das mesmas tabelas

- Resultado de ensaio de tipo
em laboratório ou em campo de
acordo com a NBR 11675;
- Resultado de ensaio de corpo
mole previsto no item 7.4.1.1,
tabela 5, da NBR 15575-2;
- Resultado de ensaio de corpo
duro previsto no item 7.4.2.1.,
tabela 8, da NBR 15575-2

6

Solicitações de montagem ou
manutenção do SC.
Suportar cargas de pessoas e
objetos durante as fases de
montagem e manutenção.
(7.2.1 - Parte 5)

Estrutura principal e secundária do sistema de cobertura deve
resistir a cargas concentradas: Não ocorrência de falha e limite
máximo de deslocamento da cobertura, sob ação de carga vertical
concentrada de 1 kN.

Resultado de ensaios de tipo,
em campo ou em laboratório,
nas estruturas principais e
secundárias,
incluindo-se todas as ligações,
vinculações e acessórios.

7

Solicitações de cargas
concentradas em SC acessíveis
aos usuários
(7.2.2 - Parte 5)

Cargas concentradas em sistemas de cobertura acessíveis aos
usuários: Não ocorrência de falha e limite máximo de
Resultados de acordo com o
deslocamento, sob ação de três cargas verticais concentradas, em Anexo A da Parte 5.
cobertura acessível ao usuário.

8

Resistência a cargas de
ocupação incidentes em
guarda-corpos e parapeitos de
janela
(7.7.1 - Parte 4)

Ações estáticas horizontais, estáticas, estáticas verticais e de
impactos incidentes em guarda-corpos e parapeitos: Atendimento
à NBR 14718 e critérios de impactos de corpo mole e corpo duro

Resultados de acordo com a
NBR 14178
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ITEM DA
NORMA

DISCIPLINA

TEMA

ELEMENTO PARA A RA

Sistema de Piso não pode apresentar ruptura ou qualquer outro
dano, não podendo, ainda, apresentar deslocamentos acima
L/500 para rígidos ou L/300 para dúcteis, para ensaios realizados
de acordo com método apresentado no Anexo B da NBR 15575-3

Resultados de Laboratório ou
Protótipo ou Obra conforme
Anexo B da NBR 15575-3

10

Resistência a ações
transmitidas por portas
(7.5.1-Parte 4)

Ações transmitidas por portas internas ou externas: SWIE não
podem apresentar falhas sob 10 solicitações de fechamento
brusco ou impacto de corpo mole.

- Resultados de ensaio de
fechamento brusco conforme
NBR 15930-2;
- Na montagem da porta para
ensaio, resultados das
fechaduras instaladas conforme
NBR 14913;
- Resultados de ensaio de
impacto de corpo mole

11

Resistência mecânica instalações suspensas
(7.1.1 - Parte 6)

Tubulações suspensas: Os fixadores ou suportes e as tubulações
devem resistir, sem entrar em colapso, a 5X o peso próprio das
tubulações cheias d'água, bem como não podem apresentar
deformações que excedam 0,5% do vão

Resultado de ensaio em
laboratório ou campo. Ver item
7.1.1.1 da NBR 15575-6

12

Resistência mecânica instalações enterradas
(7.1.2 - Parte 6)

Tubulações enterradas: Previsão em projeto de existência de
berços e
envelopamentos dimensionados para garantir a estabilidade da
instalação ou conforme literatura especializada

INFORMAÇÕES GERAIS

13

Resistência mecânica instalações embutidas
(7.1.3 - Parte 6)

Tubulações embutidas: Previsão em projeto de existência de
dispositivos que assegurem a não transmissão de esforços para a
INFORMAÇÕES GERAIS
tubulação nos pontos de transição entre elementos (parede x piso,
parede x pilar, e outros)

9

Resistência a cargas verticais
concentradas em Piso
(7.5.1 - Parte 3)
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14

Solicitações dinâmicas válvulas de descarga
(7.2.1 - Parte 6)

Sobrepressão máxima no fechamento das válvulas de descarga:
Sobrepressão máxima provocada no fechamento por válvulas de
descarga, metais de fechamento rápido e do tipo monocomando
não pode ser superior a 0,2MPa

Resultados de ensaios de
válvulas de acordo com a NBR
15857

15

Solicitações dinâmicas pressão estática
(7.2.2 - Parte 6)

Pressão estática máxima: Atender à pressão estática máxima
estabelecida na NBR 5626

INFORMAÇÕES GERAIS

16

Solicitações dinâmicas bombas de recalque
(7.2.3 - Parte 6)

Sobrepressão máxima quando da parada de bombas de recalque:
INFORMAÇÕES GERAIS
A velocidade do fluido deve ser inferior a 10m/s

17

Solicitações dinâmicas impacto em tubulações
aparentes
(7.2.4-Parte 6)

Resistência a impactos de tubulações aparentes fixadas até 1,5 m
do piso: Não ocorrência de perda de funcionalidade ou ruína
quando de impactos de corpo mole e de corpo duro conforme
critérios da norma.

18

8

1

Resultados de ensaio em
protótipo em laboratório
conforme itens 7.2.4 e 7.2.4.1
da NBR 15575-6

Sob ação de impactos de corpo duro, o SC não pode sofrer
Ação do granizo e outras cargas ruptura ou trespassamento em face de aplicação de impacto com Ensaio em laboratório ou em
acidentais em telhados
energia igual a 1,0 J. É tolerada a ocorrência de falhas superficiais campo de acordo com o Anexo
(7.5.1 - Parte 5)
como fissuras, lascamentos e outros danos que não ocasionem a C da NBR 15575-5
perda da estanqueidade
SEGURANÇA CONTRA O
FOGO
Proteção contra:
Dificultar o princípio de incêndio - Descargas atmosféricas;
(8.2.1 - Parte 1)
- Risco de ignição nas instalações elétricas;
- Risco de vazamento de gás

INFORMAÇÕES GERAIS
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2

Combate a incêndio com água
(8.1.1 Parte 6)

Volume de água reservado para combate a incêndio conforme
legislação vigente ou, na sua ausência, conforme NBR 10897 e
NBR 13714

INFORMAÇÕES GERAIS

3

Segurança estrutural em
Segurança estrutural em situação de incêndio: Minimizar o risco
situação de incêndio(8.6 - Parte
de colapso estrutural.
1)

INFORMAÇÕES GERAIS

4

Dificultar a propagação do
incêndio, da fumaça e preservar Resistência ao fogo de elementos de compartimentação entre
a estabilidade estrutural da
pavimentos (entrepisos) e elementos estruturais associados
edificação
conforme tabela de tempo de resistência do item 8.3.1
(8.3.1 - Parte 3)

INFORMAÇÕES GERAIS

5

Dificultar a ocorrência de
inflamação generalizada
(8.2 - Parte3, 4 e 5; 8.2 - Parte
4)

Avaliação da reação ao fogo da face superior do sistema de piso:
Classificação da reação elementos e componentes dos sistemas
de piso, vedações e coberturas

Resultados de acordo com a
NBR 9442, ISO 1182,
EN 13823, ISO 11925-2, ASTM
E662

6

Combate a incêndio com
extintores
(8.2.1 - Parte 6)

Os extintores devem ser classificados e posicionados conforme a
NBR 12693

INFORMAÇÕES GERAIS

7

Facilitar a fuga em situação de
incêndio
(8.3.1 - Parte 1)

Rotas de fuga: Saída de emergência conforme NBR 9077

INFORMAÇÕES GERAIS

8

Dificultar a propagação do
incêndio, da fumaça e preservar
a estabilidade estrutural da
Os elementos e componentes devem ter resistência ao fogo
edificação
compatível com o local de aplicação
(8.3 - Partes 3, 5 e 6; 8.4 - Parte
4)

Resultados de acordo com a
NBR 5628, NBR 10636 (não
estruturais), NBR 15200 (estr.
concreto), NBR 14323 (estr.
aço)
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9

Dificultar a propagação de
incêndio
(8.5.1 - Parte 1)

Assegurar estanqueidade e isolamento entre unidades contíguas
ou edificações

INFORMAÇÕES GERAIS

10

Sistema de extinção e
sinalização de incêndio

Equipamentos de extinção, sinalização e iluminação de
emergência

INFORMAÇÕES GERAIS

9

SEGURANÇA NA
UTILIZAÇÃO

158

ITEM DA
NORMA

DISCIPLINA

TEMA

ELEMENTO PARA A RA

Devem ser previstas no projeto e na execução formas de
minimizar, durante o uso da edificação o risco de:
1) Queda de pessoas em altura: telhados, áticos, lajes de
cobertura e quaisquer partes elevadas da construção;
2) Acessos não controlados aos locais com riscos de quedas;
3) Queda de pessoas em função de rupturas das proteções, as
quais devem ser ensaiadas conforme a NBR 14718 ou devem
possuir memorial de cálculo assinado por profissional responsável
que comprove seu desempenho;
4) Queda de pessoas em função da regularidade nos pisos,
rampas e escadas, conforme parte 3;
5) Ferimentos provocados por ruptura de subsistemas ou
INFORMAÇÕES GERAIS
componentes, resultando em partes cortantes ou perfurantes;
6) Ferimentos ou contusões em função de exposição resultante de
vazamento ou de confinamento de gás combustível;
7) Ferimentos ou contusões em função da dessolidarização ou da
projeção de materiais ou componentes ou equipamentos
normalmente fixáveis em paredes;
8) Ferimentos ou contusões em função da dessolidarização ou da
projeção de materiais ou componentes a partir das coberturas e
das fachadas, tanques de lavar, pias e lavatórios, com ou sem
pedestal, e de componentes ou equipamentos normalmente
fixáveis em paredes.

1

Segurança na utilização do
imóvel
(9.2.1 - Parte 1)

2

Coeficiente de atrito da camada
de acabamento
Coeficiente de atrito dinâmico da camada de acabamento.
(9.1 - Parte 3)

Resultado de ensaio da
camada de acabamento pelo
fornecedor

3

Segurança na circulação
(9.2 e 9.3 - Parte 3)

INFORMAÇÕES GERAIS

Desníveis abruptos, frestas e arestas contundentes.

159

ITEM DA
NORMA

DISCIPLINA

TEMA

ELEMENTO PARA A RA

4

Integridade do sistema de
cobertura
(9.1 - Parte 5)

Risco de deslizamento de componentes

Resultado de ensaio de
verificação da resistência de
suporte das garras de fixação
ou de apoio conforme o Anexo
E da norma

5

Manutenção e operação
(9.2 - Parte 5)

Guarda-corpos em coberturas acessíveis aos usuários

Resultado de ensaio de cargas
verticais e horizontais em
guarda-corpos pelo fornecedor

6

Risco de choques elétricos e
queimaduras em sistemas de
equipamento de aquecimento e
em eletrodomésticos ou
eletroeletrônicos
(9.3.1 - Parte 1, 9.1 - Parte 6)

Aterramento das instalações, dos aparelhos aquecedores, dos
eletrodomésticos e dos eletroeletrônicos, corrente de fuga em
equipamentos e dispositivos de segurança em aquecedores
elétricos

INFORMAÇÕES GERAIS

7

Risco de explosão,
queimaduras ou intoxicação por
Dispositivos de segurança em aquecedores de acumulação a gás
gás
(9.2 - Parte 6)

INFORMAÇÕES GERAIS

8

Manutenção e operação
(9.2.2 - Parte 5)

Platibandas

Resultado de ensaio de
esforços em platibanda
conforme o Anexo F (in loco ou
ensaio de tipo).

9

Manutenção e operação
(9.2.3 - Parte 5)

Segurança no trabalho em sistemas de coberturas inclinadas

Resultado de ensaio de tração
dos dispositivos de fixação pelo
fornecedor.
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10

Manutenção e operação
(9.2.4 - Parte 5)

Possibilidade de caminhamento de pessoas sobre o sistema de
cobertura

Resultado de ensaio de
laboratório conforme Anexo G
se não houver cálculo estrutural

11

Manutenção e operação
(9.2.5 - Parte 5)

Aterramento de sistemas de coberturas metálicas

INFORMAÇÕES GERAIS

12

Risco de explosão,
queimaduras ou intoxicação
por gás
(9.2.2 Parte 6)

Instalação de equipamentos a gás.

Resultado da Inspeção

13

Permitir utilização segura aos
usuários
(9.3 - Parte 6)

Prevenção de ferimentos e resistência mecânica de peças e
aparelhos sanitários

Resultado de ensaio dos
componentes pelo fornecedor.

Temperatura de aquecimento.

Resultado de ensaio dos
equipamentos pelo fornecedor

14
10

1

Temperatura de utilização da
água
(9.4 - Parte 5)
ESTANQUEIDADE

Estanqueidade a fontes de
umidades externas à edificação
Prever estanqueidade às águas e umidades proveniente de fontes
e a animais
De acordo com a NBR 5642
externas (chuva e solo)
(10.2 - Parte1; 10.1 - Parte3;
10.1 - Parte 4 .10.1 - Parte5)
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Assegurar a estanqueidade à água utilizada na operação e
manutenção do imóvel em condições normais de uso:
- Estanqueidade de sistemas de pisos de áreas molhadas;
- Estanqueidade de vedações verticais internas e externas com
incidência direta de
água (áreas molhadas) ou em contato com áreas molháveis

De acordo com o Anexo D da
Parte - 4

Estanqueidade das instalações dos sistemas hidrossanitários de
água fria, água quente, esgoto e águas pluviais

De acordo com a NBR 5626,
NBR 5649, NBR 7198, NBR
8160, NBR 8220, NBR 11778,
NBR 14799, NBR 14863, NBR
15097-1, NBR 15097-2

2

Estanqueidade a fontes de
umidades internas à
edificação
(10.3 - Parte 1; 10.3 - Parte 3;
10.2 - Parte 4; 10.3 - Parte 4)

3

Estanqueidade a fontes de
umidades internas à edificação
(10.1 - Parte 6; 10.2 - Parte 6)

11

DESEMPENHO TÉRMICO

1

Adequação de paredes
externas
(11.2 - Parte 4)

Transmitância térmica máxima das paredes externas conforme
Tabela 13.
INFORMAÇÕES GERAIS
Capacidade térmica mínima de paredes externas conforme Tabela
14.

2

Isolação térmica da cobertura
(11.2 - Parte 5)

Transmitância térmica máxima da cobertura máxima conforme
Tabela 5

3

Áreas de aberturas para ventilação mínimas em ambientes de
Aberturas para ventilação(11.3 permanência prolongada (salas e dormitórios) conforme legislação INFORMAÇÕES GERAIS
Parte 4)
ou valores da NBR 15575 - 4, Tabela 15, Parte 4 Pág. 28

12

DESEMPENHO ACÚSTICO

INFORMAÇÕES GERAIS
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1

Isolação acústica de paredes
externas
(12.2.1 - Parte 1)

Desempenho acústico das vedações externas: Atender limites
mínimos da NBR 15575-4 e NBR 15575-5 (12.2.1 - Parte 1)

2

Isolação acústica entre
ambientes
(12.3.1 - Parte 1)

Isolação ao ruído aéreo entre pisos e paredes internas: Pisos e
vedações verticais que atendam aos requisitos da NBR 15575-3 e De acordo com a ISO 140-7
NBR 15575-4.

3

Ruído de impacto no sistema de pisos: Avaliação dos dormitórios.
Nível de pressão sonora de impacto padrão ponderado conforme
Tabela 6.
Diferença padronizada de nível ponderada da vedação externa (*)
em dormitórios maior que valores mínimos da Tabela 17.
(*) fachada nos edifícios multipiso, fachada e cobertura para casas
térreas e sobrados.
. Níveis de ruídos permitidos na
Isolamento do ruído aéreo dos sistemas de pisos entre unidades
habitação
De acordo com a ISO 140-7.
habitacionais:
(12.3 - Partes 3, 4 e 5)
Avaliação dos dormitórios. Diferença padronizada de nível
ponderada maior que limites mínimos da Tabela 7
Diferença padronizada de nível ponderada da vedação entre
ambientes maior que valores mínimos da Tabela 18.
Isolamento acústico da cobertura devido a sons aéreos:
- Diferença padronizada de nível ponderada da cobertura;
-Análise em dormitórios maior que valores mínimos da tabela 7

4

Nível de ruído de impacto em
coberturas acessíveis
de uso coletivo
(12.4 - Parte 5)

Nível de ruído de impacto em coberturas acessíveis de uso
coletivo: Nível de pressão sonora de impacto padronizado
ponderado. Análise em dormitórios e salas de estar menor que
limite máximo da Tabela 8

De acordo com a ISO 140-5

De acordo com a ISO 140-7
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Simulação: conforme Tabela 4;
da parte 1; - Pág. 27
Medição: conforme Tabela 5;
da parte 1; - Pág. 28

DESEMPENHO LUMÍNICO

1

Iluminação natural
(13.2.1 e 13.2.3 - Parte 1)

Simulação - níveis mínimos de iluminância natural: Contando
unicamente com iluminação natural, os níveis gerais de
iluminância nas diferentes dependências das construções
habitacionais devem atender ao disposto na Tabela 4 da NBR
15575-1.
Medição in loco - Fator de luz diurna (FLD): Contando unicamente
com iluminação natural, o fator de luz diurna (FLD) nas diferentes
dependências das construções
habitacionais: atender ao disposto na Tabela 5 da NBR 15575-1

2

Iluminação artificial
(13.3.1 - Parte 1)

Níveis mínimos de iluminação artificial: Os níveis gerais de
iluminação promovidos nas diferentes dependências dos edifícios
habitacionais por iluminação artificial devem atender ao disposto
na Tabela 6 da NBR 15575-1.

De acordo com o Anexo B da
parte 1, Pág. 48

14

DURABILIDADE E
MANUTENABILIDADE

1

Vida útil de projeto de edifício e
dos sistemas que o
compõem
(14.2 - Parte 1; 14.1 1 e 14.2 parte 2; 14.2 e 14. 3 - Parte 4;
14.1 e
14.3 Parte 5; 14.1 - Parte 6)

Vida útil de projeto: Especificação de vida útil de projeto não
inferior aos limites da norma (parte 1).

INFORMAÇÕES GERAIS
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2

Estabilidade da cor das telhas e outros componentes das
coberturas: Grau de alteração máximo de 3 da superfície exposta
Vida útil de projeto dos sistemas
dos componentes pigmentados, coloridos na massa, pintados,
de cobertura
De acordo com a ISO 105-A02
esmaltados, anodizados ou qualquer outro processo de tingimento
(Parte 5 - 14.2)
após exposição acelerada durante 1 600h em câmara/ lâmpada
com arco de xenônio.

3

Paredes externas - SVVE
(14.1.1 - Parte 4)

Ação de calor e choque térmico: Limitação de deslocamentos,
fissuras e falhas nas paredes externas, incluindo seus
revestimentos, em função de ciclos de exposição ao calor e
resfriamento

De acordo com o Anexo E da
parte 4

4

Resistência ao ataque químico
dos sistemas de pisos
(14.3 - Parte 3)

Ausência de danos em sistemas de pisos pela presença de
agentes químicos: A resistência química dos sistemas de pisos
depende das solicitações de uso e do tipo de camada de
acabamento utilizada.

De acordo com o Anexo D da
Parte 3

Resistência à umidade do
sistema de pisos em áreas
molhadas e molháveis
(14.2 - Parte 3)

Ausência de danos em sistemas de pisos de áreas molhadas e
molháveis pela presença de umidade: Expostos a uma lâmina
d'água de 10 mm na cota mais alta, por um período de 72 h, não
pode apresentar, após 24 h da retirada da água, danos
como bolhas, fissuras, empolamentos, destacamentos,
deslocamentos, delaminações, eflorescências e desagregação
superficial

De acordo com o Anexo C da
Parte 3

5
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6

Resistência ao desgaste em
uso
(14.4 - Parte 3)

De acordo com a NBR 7686,
Desgaste por abrasão: Apresentar resistência ao desgaste devido NBR 8810, NBR 9457, NBR
aos esforços de uso, conforme norma específica dos materiais de 13818, NBR 14833-1, NBR
acabamento.
14851-1, NBR 14917-1, NBR
9781, NBR 7374

7

Manutenibilidade das
instalações hidráulicas, de
esgotos e de águas pluviais
(14.2 - Parte 6)

Inspeções em tubulações de esgoto e águas pluviais: Previsão de
dispositivos de inspeção conforme NBRs 8160 e 10844. Manual
de uso, operação e manutenção das instalações hidrossanitárias:
INFORMAÇÕES GERAIS
O fornecedor do sistema hidrossanitário: deve especificar todas as
condições de uso, operação e manutenção, inclusive o "como
construído".

8

Manutenibilidade do edifício e
de seus sistemas

Facilidade ou meios de acesso: Favorecimento das condições de
acesso para inspeção predial, com instalação de suportes para
fixação de andaimes, balancins, etc.

INFORMAÇÕES GERAIS

15

SAÚDE, HIGIENE,
QUALIDADE DO AR

1

Proliferação de microorganismos
(15.2 - Parte 1)

Atender à legislação vigente, propiciando condições de
salubridade no interior da edificação, considerando as condições
de umidade e temperatura no interior da unidade habitacional, e o
tipo dos sistemas utilizados na construção

Resultados de ensaios
executados durante a fase de
obras conforme legislação.

2

Poluentes na atmosfera interna
à habitação
(15.3 - Parte 1)

Atender à legislação vigente, de forma que materiais,
Resultados de ensaios
equipamentos e sistemas empregados na edificação não liberem
executados durante a fase de
produtos (aerodispersóides, gás carbônico e outros) que poluam o
obras conforme legislação.
ar em ambientes confinados
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Poluentes no ambiente de
garagem
(15.4 - Parte 1)

Atender à legislação vigente, impedindo a invasão de áreas
internas da habitação por gases de escapamentos de veículos e
equipamentos, e garantindo que o sistema de exaustão ou
ventilação de garagens internas permita as saídas dos gases
poluentes gerados por veículos e equipamentos

Contaminação da água a partir
dos componentes
das instalações
(15.1 - Parte 6)

Sistema de água potável separado fisicamente de qualquer outra
instalação que conduza água não potável de qualidade
insatisfatória, desconhecida ou questionável.
Os componentes da instalação do sistema de água fria não
podem transmitir substâncias tóxicas ou contaminar a água por
INFORMAÇÕES GERAIS
meio de metais pesados.
Atendimento às NBR 5626, NBR 5648, NBR 5688, NBR 7542,
NBR 13206, NBR 15813-1, NBR 15813-2, NBR 15813-3, NBR
15884-1, NBR 15584-2, NBR 15884-3, NBR 15939-1, NBR 159392, NBR 15939-3, NBR 7198, NBR 15704-1 e NBR 15705-1

5

Contaminação biológica da
água no sistema de água
potável
(15.2 - Parte 6)

A superfície interna de todos os componentes em contato com a
água potável deve ser lisa e fabricada de material lavável para
evitar a formação e aderência de biofilme. Os componentes da
instalação não podem permitir o empoçamento de água e nem
sua estagnação causada pela insuficiência de renovação.
Tanques, pias de cozinha e válvulas de escoamento devem
atender às NBR 12450, NBR 12451, NBR 15097-1, NBR 11778 e
NBR 15423

6

Contaminação da água potável
do sistema predial
(15.3 - Parte 6)

Componentes enterrados devem ser protegidos contra entrada de
animais ou corpos estranhos, bem como de líquidos que possam INFORMAÇÕES GERAIS
contaminar a água potável, conforme NBR 5626 e NBR 8160

3

4

Resultados de ensaios
executados durante a fase de
obras conforme legislação.

INFORMAÇÕES GERAIS
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7

8

DISCIPLINA
Contaminação por refluxo de
água
(15.4 - Parte 6)
Ausência de odores
provenientes da instalação de
esgoto
(15.5 - Parte 6)

9

Contaminação do ar ambiente
pelos equipamentos(15.6 Parte 6)

16

FUNCIONALIDADE E
ACESSIBILIDADE

TEMA

ELEMENTO PARA A RA

Separação atmosférica física ou mediante equipamentos devem
atender à NBR 5626.

De acordo com a Portaria
36/MS/GM de 1.990

Sistema de esgoto projetado de forma a não permitir a
retrossifonagem ou quebra do fecho hídrico, conforme NBR 8160

INFORMAÇÕES GERAIS

Ambientes não podem apresentar teor de CO2 superior a 0,5%, e
de CO superior a30 ppm

INFORMAÇÕES GERAIS

1

Altura mínima de Pé-direito
(16.1 - Parte 1)

Apresentar a altura mínima de pé-direito dos ambientes da
habitação compatíveis com as necessidades humanas:
-A altura mínima de pé-direito não pode ser inferior a 2,50m;
- Em vestíbulos, halls, corredores, instalações sanitárias e
despensas, é permitido que o pé-direito seja reduzido ao mínimo
de 2,30m;
INFORMAÇÕES GERAIS
- Nos tetos com vigas, inclinados, abobadados ou, em geral,
contendo superfícies salientes na altura piso a piso e/ou o pédireito mínimo, devem ser mantidos pelo menos 80% da superfície
do teto, permitindo-se na superfície restante que o pé-direito livre
possa descer até o mínimo de 2,30m

2

Disponibilidade mínima de
espaços para uso e
operação da habitação
(16.2 - Parte 1)

Para os projetos de arquitetura de unidades habitacionais, sugerese prever no mínimo a disponibilidade de espaço nos cômodos da
INFORMAÇÕES GERAIS
edificação habitacional para colocação e utilização dos móveis e
equipamentos-padrão listados no Anexo F

168

ITEM DA
NORMA

DISCIPLINA

TEMA

ELEMENTO PARA A RA

3

Adequação para pessoas com
deficiência física ou
pessoas com mobilidade
reduzida (PMR)
(16.3 - Parte 1)

Adaptações de áreas comuns e privativas: Áreas privativas com
adaptações necessárias para pessoas com deficiência física ou
mobilidade reduzida nos percentuais previstos na legislação, e
áreas de uso comum conforme NBR 9050.
O projeto deve prever para as áreas comuns e, quando
contratado, também para áreas privativas, as adaptações que
normalmente referem-se a:
1) Acessos e instalações;
2) Limitação de declividades e de espaços a percorrer;
3) Substituição de escadas por rampas;
4) Largura de corredores e portas;
5) Altura de peças sanitárias;
6) Disponibilidade de alças e barras de apoio.

INFORMAÇÕES GERAIS

4

Possibilidade de Ampliação da
unidade habitacional
(16.4 - Parte 1)

Ampliação de unidades habitacionais evolutivas: Para unidades
habitacionais térreas e assobradadas de caráter evolutivo, prever
a possibilidade de ampliação, especificando detalhes construtivos
necessários para ligação ou continuidade das paredes, pisos,
coberturas e instalações

INFORMAÇÕES GERAIS

5

Sistema de pisos para pessoas
portadoras de
deficiência física ou pessoas
com mobilidade reduzida
(PMR)
(16.1 - Parte 3)

Sistema de piso para área privativa: O sistema de piso para área
privativa deve estar adaptado à moradia de pessoas portadoras
de deficiência física ou pessoas com mobilidade reduzida

INFORMAÇÕES GERAIS
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ITEM DA
NORMA

DISCIPLINA

6

Possibilitar a instalação,
manutenção, e desinstalação de
dispositivos e equipamentos
necessários à operação do
edifício habitacional
(16.1 - Parte 5)

Instalação, manutenção e desinstalação de equipamentos e
dispositivos da cobertura - O Sistema de Cobertura: ser passível
de proporcionar meios pelos quais permitam atender fácil e
tecnicamente às vistorias, manutenções e instalações previstas
em projeto

INFORMAÇÕES GERAIS

7

Funcionamento das instalações
de água - Atender as
necessidades de abastecimento
de água fria e quente
(16.1 - Parte 6)

Dimensionamento da instalação de água fria e quente: O sistema
predial de água fria e quente deve fornecer água na pressão,
vazão e volume compatíveis com o uso, associado a cada ponto
de utilização, considerando a possibilidade de uso simultâneo.

INFORMAÇÕES GERAIS

8

Funcionamento das instalações
de esgoto - Coletar e
afastar, até a rede pública ou
sistema de tratamento e
disposição privados, os
efluentes gerados pela
edificação habitacional
(16.2 - Parte 6)

Dimensionamento da instalação de esgoto: O sistema predial de
esgoto: coletar e afastar nas vazões com que normalmente são
descarregados os aparelhos sem que haja transbordamento,
acúmulo na instalação, contaminação do solo ou retorno a
aparelhos não utilizados

INFORMAÇÕES GERAIS

9

Funcionamento das instalações
de águas pluviais - Coletar e
conduzir água de chuva
(16.3 - Parte 6)

Dimensionamento das calhas e condutores - As calhas e
condutores devem suportar a vazão do projeto, calculada a partir
da intensidade de chuva adotada para a localidade e para um
certo período de retorno

INFORMAÇÕES GERAIS

17

CONFORTO TÁTIL E
ANTROPODINÂMICO

TEMA

ELEMENTO PARA A RA
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ITEM DA
NORMA

DISCIPLINA

TEMA

ELEMENTO PARA A RA

Conforto na operação dos
sistemas prediais
(17.2 - Parte 6)

As peças de utilização, inclusive registros de manobra, devem
possuir volantes ou dispositivos com formato e dimensões que
proporcionem torque ou força de acionamento conforme normas
brasileiras, e devem ser isentos de rebarbas, rugosidades ou
ressaltos que possam causar ferimentos

INFORMAÇÕES GERAIS

2

Conforto tátil e adaptação
ergonômica
(17.2.1 Parte 1)

Adequação ergonômica de dispositivos de manobra: Elementos e
componentes da habitação (trincos, puxadores, cremonas,
guilhotinas, etc.) devem ser projetados, construídos e montados
de forma a não provocar ferimento nos usuários.
Para instalações hidrossanitárias, atendimento da NBR 15575-6.
Elementos e componentes com normalização específica (portas,
janelas, torneiras e outros) devem atender aos requisitos das
normas respectivas.

De acordo com os ensaios dos
componentes

3

Homogeneidade quanto à
planicidade da camada de
acabamento
(17.2.1 - Parte 3)

Planicidade da camada de acabamento ou superfícies
regularizadas para fixação da camada de acabamento das áreas
comuns e privativas: apresentar valores iguais ou inferiores a
INFORMAÇÕES GERAIS
3mm com régua de 2m em qualquer direção exceto para camadas
de acabamento em relevo ou que foram projetadas dessa forma
por motivos arquitetônicos

4

Adequação antropodinâmica
dos elementos de manobra
(17.3.1 - Parte 1)

Força necessária para acionamento de dispositivos de manobra:
Componentes, equipamentos e dispositivos de manobra devem
ser projetados, construídos e montados de forma que:
- Força para acionamento menor que 10 N;
- Toque para acionamento menor que 20 N.m.

18

ADEQUAÇÃO AMBIENTAL

1

De acordo com os ensaios dos
componentes
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ITEM DA
NORMA

DISCIPLINA

TEMA

ELEMENTO PARA A RA

1

Projeto e implantação de
empreendimentos
(18.2 - Parte 1)

Considerar riscos de desconfinamento do solo, deslizamentos de
taludes, enchentes, erosões, assoreamento de vales ou cursos
d’água, lançamento de esgoto a céu aberto, contaminação do solo
INFORMAÇÕES GERAIS
ou da água por efluentes ou outras substâncias, além de outros
riscos similares.
Também devem ser atendidas as NBR 8044 e NBR 11682

2

Seleção e consumo de
materiais
(18.3. 1- Parte 1)

Considerar exploração e consumo racionalizado de recursos
naturais, privilegiando materiais que causem menor impacto
ambiental

INFORMAÇÕES GERAIS

3

Seleção e consumo de
materiais
(18.3.2 e 18.3.3 - Parte 1)

Utilizar madeira cuja origem possa ser comprovada e espécies
alternativas que não estejam enquadradas como madeiras em
extinção.
Recorrer ao uso de espécies alternativas de madeiras que não
estejam enquadradas como madeiras de extinção, sendo que as
características dessas espécies podem ser encontradas na
Bibliografia da NBR 15575-1

INFORMAÇÕES GERAIS

4

Seleção e consumo de
materiais
(18.3.4 - Parte 1)

Implementar sistema de gestão de resíduos no canteiro de obras

INFORMAÇÕES GERAIS

5

Seleção e consumo de
materiais
(18.3. 5 - Parte 1)

Avaliar com fabricantes os resultados de inventário de ciclo de
vida de seus
produtos e impacto no meio ambiente

INFORMAÇÕES GERAIS
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ITEM DA
NORMA

DISCIPLINA

TEMA

ELEMENTO PARA A RA

6

Consumo de água e deposição
de esgotos no uso e ocupação
da habitação
(18.4 - Parte 1)

As águas servidas devem ser encaminhadas às redes públicas de
coleta e, na indisponibilidade destas, devem utilizar sistemas que
evitem a contaminação do
De acordo com a tabela 8 da
ambiente local.
parte 1, pág. 39, no caso de
Recomendável adoção de soluções para minimizar o consumo de reuso
água e possibilitar o reuso (atendendo parâmetros de qualidade
de água da Tabela 8 - Parte 1, pág. 39.

7

Consumo de energia no uso e
ocupação da habitação
(18.5 - Parte 1)

Privilegiar a adoção de soluções que minimizem o consumo de
energia (utilização de iluminação e ventilação natural e de
sistemas de aquecimento baseados em energia alternativa).
Recomendações devem também ser aplicadas a aparelhos e
equipamentos utilizados na execução da obra e no uso do imóvel

8

Contaminação do solo e do
lençol freático
(18.2 - Parte 6)

Tratamento e disposição de efluentes: Os sistemas prediais de
esgoto devem estar ligados à rede pública ou a um sistema
INFORMAÇÕES GERAIS
localizado de tratamento e disposição de efluentes, conforme NBR
8160, NBR 7229 e NBR 13969.

Uso racional da água
(18.1 - Parte 6)

Consumo de água em bacias sanitárias:
- Bacias sanitárias devem ser de volume de descarga de acordo
com as especificações da NBR 15.097-1.
Fluxo de água em peças de utilização:
- Vazões metais sanitários devem ser verificados conforme NBR
10.281, NBR 11.535, NBR 11.815, NBR 13.713, NBR 14.390,
NBR 14.877, NBR 15.206, NBR 15.267. NBR 15.704-1 e NBR
15.705.

9

INFORMAÇÕES GERAIS

INFORMAÇÕES GERAIS
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APÊNDICE B - Formulário de Vistoria Convencional

1. PINTURA
Em caso de observação favor indicá-la(s) no campo "Outro" em cada item vistoriado ou
ao final de cada seção

1. Avaliação geral e visual das paredes e tetos de cada ambiente

Atende
Não Atende
Outro: ________________________________________________________

2. Verificar se existem manchas de umidade nas paredes próximas a áreas frias
como banheiros, cozinha, área de serviço, terraço
Atende
Não Atende
Outro: ________________________________________________________

3. Verificar o acabamento nas portas e janelas
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Atende
Não Atende
Outro: ________________________________________________________

4. Observações gerais
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2. ESQUADRIAS E VIDROS
Em caso de observação favor indicá-la(s) no campo "Outro" em cada item vistoriado ou ao
final de cada seção

5. Verificar a fixação dos vidros
Atende
Não Atende
Outro: ________________________________________________________
6. Fazer uma avaliação visual e verificar se existem riscos, manchas e/ou trincas
Atende
Não Atende
Outro: ________________________________________________________
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7. Verificar o funcionamento abrindo e fechando cada peça repetidas vezes
Atende
Não Atende
Outro: ________________________________________________________

8. Verificar se o sistema de portas de correr (caso exista) está funcionamento
normalmente
Atende
Não Atende
NÃO SE APLICA
Outro: ________________________________________________________

9. Acionar todas as fechaduras
Atende
Não Atende
Outro: ________________________________________________________

10. Fechar as portas e janelas ao terminar os testes
FEITO
Outro: ________________________________________________________

11. Observações gerais
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

3. PISO CIMENTADO
Em caso de observação favor indicá-la(s) no campo "Outro" em cada item vistoriado ou ao
final de cada seção

12. Verificar se há irregularidades e restos de resíduos
Atende
Não Atende
Outro: ________________________________________________________

13. O aspecto deve ser nivelado e plano
Atende
Não Atende
Outro: ________________________________________________________

14. Observações gerais
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

4. PISO E REJUNTAMENTO
Em caso de observação favor indicá-la(s) no campo "Outro" em cada item vistoriado ou ao
final de cada seção

15. Fazer uma avaliação visual das áreas revestidas
Atende
Não Atende
Outro: ________________________________________________________

16. Procurar por trincas e lascamentos
Atende
Não Atende
Outro: ________________________________________________________

17. Procurar por falhas no rejuntamento
Atende
Não Atende
Outro: ________________________________________________________

18. Dar pequenas pancadas para identificar pontos ocos (som cavo) nas áreas
revestidas
Atende

178

Não Atende
Outro: ________________________________________________________

Em ambientes de áreas frias com ralo:
19. Despejar água em abundância e observar se a água é direcionada para os ralos
Atende
Não Atende
Outro: ________________________________________________________

20. Verificar se existe alguma área com água empoçada
Atende
Não Atende
Outro: ________________________________________________________

21. Observações gerais
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

5. AZULEJOS E REJUNTAMENTO
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Em caso de observação favor indicá-la(s) no campo "Outro" em cada item vistoriado ou ao
final de cada seção

22. Fazer uma avaliação visual das áreas revestidas
Atende
Não Atende
Outro: ________________________________________________________

23. Procurar por trincas e lascamentos
Atende
Não Atende
Outro: ________________________________________________________

24. Procurar falhas no rejuntamento
Atende
Não Atende
Outro: ________________________________________________________

25. Dar pequenas pancadas para identificar pontos ocos (som cavo) nas áreas
revestidas
Atende
Não Atende
Outro: ________________________________________________________
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26. Observações gerais
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

6. ACABAMENTOS ELÉTRICOS - INTERRUPTORES E TOMADAS
Em caso de observação favor indicá-la(s) no campo "Outro" em cada item vistoriado ou ao
final de cada seção

27. Acionar os interruptores e observar se estão funcionando corretamente
Atende
Não Atende
Outro: ________________________________________________________

28. Verificar se todas as tomadas possuem corrente elétrica
Atende
Não Atende
Outro: ________________________________________________________

29. Verificar se os acabamentos estão corretamente instalados, alinhados e limpos
Atende
Não Atende
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Outro: ________________________________________________________

30. Verificar se há falta de acabamentos
Atende
Não Atende
Outro: ________________________________________________________

31. Observações gerais
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

7. QUADRO ELÉTRICO
Em caso de observação favor indicá-la(s) no campo "Outro" em cada item vistoriado ou ao
final de cada seção

32. Conferir se os disjuntores estão em perfeito funcionamento, acionando um a um
Atende
Não Atende
Outro: ________________________________________________________

33. Verificar a identificação dos circuitos fixada internamente na porta do quadro
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Atende
Não Atende
Outro: ________________________________________________________

34. Pressionar o botão de teste do dispositivo do Disjuntor Residual (DR) e verificar
se ele desarma
Atende
Não Atende
Outro: ________________________________________________________

35. Observações gerais
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

8. LOUÇAS SANITÁRIAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
Em caso de observação favor indicá-la(s) no campo "Outro" em cada item vistoriado ou ao
final de cada seção

36. Procurar por trincas e lascamentos
Atende
Não Atende
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Outro: ________________________________________________________

37. Acionar todas as caixas de descarga e observar tanto o escoamento de água
como o preenchimento da caixa
Atende
Não Atende
Outro: ________________________________________________________

38. Verificar se vazamentos das louças junto ao piso e nos pontos de alimentação
de água
Atende
Não Atende
Outro: ________________________________________________________

39. Observações gerais
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

9. METAIS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
Em caso de observação favor indicá-la(s) no campo "Outro" em cada item vistoriado ou ao
final de cada seção
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40. Acionar todos os registros gerais certificando-se do seu funcionamento. As
torneiras abertas ajudarão na verificação do escoamento de água pelo sistema
de esgoto e o perfeito funcionamento dos metais.
Atende
Não Atende
Outro: ________________________________________________________

41. Abrir todas as torneiras assim que se iniciar a vistoria
FEITO
Outro: ________________________________________________________

42. Procurar vazamentos nas bases e volantes das torneiras e registros
Atende
Não Atende
Outro: ________________________________________________________

43. Verificar se os arejadores instalados estão funcionando corretamente
Atende
Não Atende
Outro: ________________________________________________________

44. Procurar por vazamentos em sifões
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Atende
Não Atende
Outro: ________________________________________________________

45. Fechar as torneiras ao terminar o teste em cada ambiente
FEITO
Outro: ________________________________________________________
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APÊNDICE C - Caracterização do perfil do participante usuário

INST. DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – IPT
Mestrado em Planejamento

Projeto de Pesquisa

Parâmetros de Desempenho Incorporados em Vistorias de Unidades Habitacionais
com o uso de Realidade Aumentada (RA)

Número do teste (não preencher):
Data:

1. Idade

Horário de início:

2. Sexo

Horário de término:

3. Nacionalidade

( ) Masculino ( ) Feminino

( ) Brasileira ( ) Outra

4. Escolaridade:
( ) 1º grau ( ) 2º grau

( ) 3º grau ( ) pós-graduação

5. Você era usuário de dispositivos eletrônicos como smartphones e tablets antes da
vistoria?
( ) Sim ( ) Não
6. Você tinha conhecimento sobre a tecnologia de Realidade Aumentada antes da
vistoria?
( ) Sim ( ) Não
7. Você tinha conhecimento sobre a NBR 15575 – Norma de Desempenho, antes da
vistoria?
( ) Sim ( ) Não
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APÊNDICE D - Caracterização do perfil do participante representante da empresa
construtora

INST. DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – IPT
Mestrado em Planejamento

Projeto de Pesquisa
Parâmetros de Desempenho Incorporados em Vistorias de Unidades Habitacionais
com o uso de Realidade Aumentada (RA)

Número do teste (não preencher):
Data:

1. Idade

Horário de início:

Horário de término:

2. Sexo

3. Nacionalidade

( ) Masculino ( ) Feminino

( ) Brasileira ( ) Outra

4. Escolaridade:
( ) 1º grau ( ) 2º grau

( ) 3º grau ( ) pós-graduação

5. Cargo na empresa
( ) Produção / Obras ( ) Assistência Técnica ( ) Atendimento ao cliente
( ) Outro
6. Departamento
( ) Supervisão ( ) Coordenação ( ) Gerência ( ) Outro
7. Você participou da etapa de execução da obra?
( ) Sim ( ) Não
8. Você tinha conhecimento sobre a NBR 15575 – Norma de Desempenho, antes da
vistoria?
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( ) Sim ( ) Não
9. Você era usuário de dispositivos eletrônicos como smartphones e tablets antes da
vistoria?
( ) Sim ( ) Não
10. Você tinha conhecimento sobre a tecnologia de Realidade Aumentada antes da
vistoria?
( ) Sim ( ) Não
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APÊNDICE E - Caracterização do grau de interesse do usuário

INST. DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – IPT
Mestrado em Planejamento

Projeto de Pesquisa

Parâmetros de Desempenho Incorporados em Vistorias de Unidades Habitacionais
com o uso de Realidade Aumentada (RA)

Assinale com um “X” a alternativa que identifique a sua percepção em relação aos
dois processos de vistorias feitos hoje para o ambiente banheiro da suíte, sendo:
. OPÇÃO A: vistoria com o uso de papel e prancheta
. OPÇÃO B: vistoria feita com o dispositivo eletrônico

Número do teste (não preencher):

1. Em qual processo você achou mais fácil fazer a vistoria?
( ) OPÇÃO A com a prancheta
( ) OPÇÃO B com o dispositivo eletrônico

2. Em qual processo você achou mais rápido fazer a vistoria?
( ) OPÇÃO A com a prancheta
( ) OPÇÃO B com o dispositivo eletrônico
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3. Qual o processo provocou seu maior interesse para a vistoria?
( ) OPÇÃO A com a prancheta
( ) OPÇÃO B com o dispositivo eletrônico

4. Em qual processo de vistoria você acha que percebeu mais detalhes?
( ) OPÇÃO A com a prancheta
( ) OPÇÃO B com o dispositivo eletrônico

5. Se você pudesse escolher, qual é o melhor processo de vistoria?
( ) OPÇÃO A com a prancheta
( ) OPÇÃO B com o dispositivo eletrônico

6. Observações
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APÊNDICE F - Caracterização do grau de interesse do representante da empresa
construtora

INST. DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – IPT
Mestrado em Planejamento

Projeto de Pesquisa

Parâmetros de Desempenho Incorporados em Vistorias de Unidades Habitacionais
com o uso de Realidade Aumentada (RA)

Assinale com um “X” a alternativa que identifique a sua percepção em relação aos
dois processos de vistorias feitos hoje para o ambiente banheiro da suíte, sendo:
. OPÇÃO A: vistoria com o uso de papel e prancheta
. OPÇÃO B: vistoria feita com o dispositivo eletrônico

Número do teste (não preencher):

1. Em qual processo você acha que o cliente teve maior facilidade em fazer a
vistoria?
( ) OPÇÃO A com a prancheta
( ) OPÇÃO B com o dispositivo eletrônico

2. Em qual processo você acha que o cliente teve maior autonomia em fazer
vistoria?
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( ) OPÇÃO A com a prancheta
( ) OPÇÃO B com o dispositivo eletrônico

3. Em qual processo de vistoria você acha que o cliente teve maior acesso aos
dados de desempenho, de durabilidade e de Vida Útil da Edificação relacionados
aos requisitos da NBR 15575 - Norma de Desempenho?
( ) OPÇÃO A com a prancheta
( ) OPÇÃO B com o dispositivo eletrônico

4. Em sua opinião, qual o processo de vistoria pode melhor auxiliar na redução dos
índices de chamados (reclamações de clientes no pós-obra) para itens que não
eram observados no dia da vistoria?
( ) OPÇÃO A com a prancheta
( ) OPÇÃO B com o dispositivo eletrônico

5. Em sua opinião, qual o processo de vistoria que pode trazer maior grau de
satisfação ao cliente?
( ) OPÇÃO A com a prancheta
( ) OPÇÃO B com o dispositivo eletrônico

6. Observações
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APÊNDICE G - Marcadores físicos 3D
Na pesquisa principal correlacionou-se o ambiente a ser vistoriado a um
marcador 2D distinto, ou seja, não se optou pela utilização dos componentes da
edificação como marcadores físicos 3D. Tal medida deu-se em função de dificuldades
no uso de alguns tipos de componentes “lineares” ou “lisos” de edificações como
pisos, paredes pintadas, tipos de revestimentos e forros contínuos por não
representarem padrões geométricos reconhecidos e adequados para a identificação
de algoritmo de câmera dos dispositivos (HERPICH; GUARESE; TAROUCO, 2017).
Além do fato, o modelo de vistorias por ambientes adotado na pesquisa
principal pode ser considerado o mais usual de mercado (GUIMARÃES, 2009), e
relaciona-se com a prática de que cada serviço concluído e finalizado deve ser
inspecionado e, na sequência, pode ser delimitado ou trancado o ambiente, já que se
faz necessário o controle e o monitoramento adequados quanto à rastreabilidade dos
materiais e insumos utilizados. Adicionalmente, a vistoria por ambientes pode atender
à necessidade de rastreio de responsabilidade de supervisão das atividades
realizadas em cada cômodo da edificação, em consonância aos instrumentos de
acompanhamento de orçamentos, planejamento, qualidade e terminalidade de obras
para a apuração de resultados (OLIVEIRI, 2010).
Deste modo, para fins de complementação da pesquisa principal referindo-se
ao uso de marcador físico 3D a partir de um componente da edificação, destaca-se
na Figura G-1 um modelo virtual de um ralo com os pontos de coordenadas
identificados e assinalados na cor amarela, obtida por meio da plataforma Vuforia
Engine® (VUFORIA, 2020).
Figura G - 1 - Informação digital de identificação do componente ralo.

Fonte: o autor.
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Por este processo, após iniciada a execução da aplicação em RA, a câmera do
dispositivo passará a buscar elemento assemelhado que será computacionalmente
comparado ao modelo virtual previamente carregado de marcador. Tão logo seja
identificado o componente, este marcará a posição onde o ambiente real e o ambiente
virtual encontram-se mesclados, e por conseguinte, o dispositivo poderá “aumentar”
informações relevantes previamente definidas consoantes àquele marcador físico 3D,
ou seja, o ralo instalado na edificação. Assim, o marcador físico 3D (componente ralo)
passará a conter informação digital adicional a ele atribuída (FIGUEIREDO; MITIDIERI
FILHO, 2019), conforme pode ser observado na Figura G-2
Figura G - 2 - Aplicação em RA baseada em marcador físico (componente ralo).

Fonte: FIGUEIREDO e MITIDIERI FILHO (2019).

Modelos virtuais de identificação 3D em RA também podem ser utilizados para
o rastreamento de rostos como opção oferecida, por exemplo, pela plataforma
Blippar® (BLIPPAR, 2020). Após identificar um rosto previamente convertido para
marcador, torna-se possível que informações relevantes sejam mescladas em
ambiente real pela aplicação e, no exemplo explorado, acrescentando-se à imagem
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do rosto de uma pessoa informações previamente configuradas como, por exemplo,
relacionadas às suas redes sociais como o Facebook®, LinkedIn®, Instagram®, ou
sobre compromissos de agenda, conforme demonstrado na Figura G-3.

Figura G - 3 - Aplicação em RA baseada em marcador físico (rosto).

Fonte: o autor.

