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01O Projeto



Justificativas

▪ Permitir análise de interferência com redes de
distribuição de serviços públicos, particularmente das
redes de distribuição de GN

▪ Reduzir o número de incidentes e acidentes de
rompimento de redes de distribuição e vazamento de
GN

▪ Possibilitar maior integração entre agentes públicos e
privados quanto ao cuidado e manutenção da
infraestrutura público no Estado

▪ Disponibilizar tecnologia de fácil manuseio para
consulta ao cadastro da rede de distribuição

▪ Fomentar modelos de disponibilização de informação
de infraestrutura entre os agentes de serviços
públicos



Os desafios da infraestrutura



Objetivos

▪ Desenvolver aplicativo computacional
(APP) para disponibilização de
informações do cadastro de rede de
distribuição de GN

▪ Disponibilizar consulta ao cadastro de
rede de distribuição no âmbito da área
de concessão da Naturgy

▪ Divulgar o aplicativo como forma de
consulta rápida e prática no caso de
obras que possam interferir com a rede
de distribuição de GN



02Etapas de 
Desenvolvimento



Desenvolvimento

I – estrutura 
cadastro da rede 

II – especificação técnica

III protótipo inicial

IV programação 
e base de dados

V testes de 
desempenho



Desenvolvimento

▪ Atividade I – Levantamento da estrutura do cadastro de
rede e interfaces disponíveis para o App

• Levantar a estrutura de informações contidas na base de dados do
cadastro da rede da GNF

• Identificar detalhes computacionais relativos à estrutura desta
base, formatos, linguagem, acessos

• Levantar alternativas de conexão entre base de dados e uso de
App’s, destacando aspectos tecnológicos, segurança,
desempenho

• Avaliar alternativas de conexão frente à complexidade e
disponibilidade de informações da base de dados e definir
alternativas

• Selecionar dados a serem utilizados na base de dados e
mecanismos de conexão



Atividade I

▪ Questionário
• Detalhamento sobre contatos TI e 

informações

▪ Identificação da base de
dados

• Formatos, variáveis, informações

▪ Conexões entre a base e
APP

• Tamanho, alternativas, fluxos de 
atualização

▪ Relatório Atividade I



Desenvolvimento

▪ Atividade II – Desenvolvimento da especificação
técnica detalhada do App
• Identificar funcionalidades básicas (consulta da localização

da rede de distribuição da GNF com tecnologia GPS através
de visualização de mapas)

• Avaliar quantidade de informações associadas à
identificação da rede de GN (traçado, profundidade,
codificação, etc.)

• Identificar detalhes de dados a serem tratados pelo App
envolvendo interfaces e funcionalidades

• Definir mapeamento de funções e fluxo de menus para
operação e consulta

• Detalhar relação de dados, origem, tipo de acesso,
características técnicas

• Estabelecer formatos de base de dados e interfaces com o
App



Estrutura telas e fluxo operações 



Desenvolvimento

▪ Atividade III – Desenvolvimento de protótipo inicial da
parte funcional do App

• Detalhar alternativas do menu de opções

• Desenhar as telas de interface com o App vinculadas às
opções

• Programar as funcionalidades básicas de interface entre App
e usuário

• Realizar testes preliminares e processos de depuração do
App

• Validar funcionalidades e revisar especificações (se
necessário)



Funcionalidades básicas



Funcionalidades básicas



Desenvolvimento

▪ Atividade IV – Programação do app e
desenvolvimento de interfaces e bases de dados

• Desenhar estrutura de acesso e bases de dados do App

• Desenhar rotinas de tratamento de informações e dados

• Programar funcionalidades de posicionamento geo-
referenciado

• Programar acesso à base de dados e informações

• Desenvolver versão “beta-teste”



Interfaces e bases de dados

▪ Linguagem
• Apropriada para ambientes Android e iOS

▪ Conversão da base
• Aplicativo Windows para conversão kmz em json

▪ Servidor
• Web disponível por GNF para armazenamento do json

• Verificação periódica de atualização

▪ Estrutura original da base
• Recomendado limite aos pontos de interesse dos trechos de distribuição



Tratamento de informações e base de dados

TRECHOS 
ORIGINAIS

TRECHOS 
INDIVIDUALIZAD

OS 

TRECHOS 
ADICIONADOS 
SEGUNDO A 

DISTANCIA DO 
OBSERVADOR

TRECHOS 
FINAIS



Desenvolvimento

▪ Atividade V – Realização de testes de funcionamento
e desempenho do App

• Planejar e detalhar os testes de funcionalidade e
desempenho

• Elaborar listas de verificação específicas para cada “onda”

• Selecionar regiões específicas para realização dos testes

• Realizar 1ª onda de testes e fazer ajustes necessários no
App

• Realizar 2ª onda de testes e fazer ajustes necessários no
App

• Realizar 3ª onda de testes e validar a versão “Drive” do App



Testes de funcionalidades 



Mudanças no design

Foram incorporadas as alterações de design sugeridas pela Naturgy: 

• logotipo e cores de acordo com a nova identidade visual da empresa 

• Alerta da existência de rede de gás

Identidade visual Alerta de existência de rede de gás



Desenvolvimento

▪ Atividade VI – Divulgação do app junto às partes
interessadas

• Identificar local e público alvo para realização do workshop

• Organizar convites e divulgação do workshop

• Providenciar aspectos logísticos e de receptivo para o
evento

• Elaborar palestras de apresentação e material de suporte
para demonstração do app

• Realizar workshop de divulgação



03O APP



Verificação da rede de gás natural e do 
geoposicionamento do usuário 

   
Aparelho: Samsung J7 Metal Aparelho: Motorola Moto X4 Aparelho: Asus Zenfone 5 

 



Verificação por busca de endereço

Aparelho: iPhone 6 - iOSAparelho: Asus Zenfone 5 - Android



04Questões



Questões & Debates
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