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“Uma paixão forte por qualquer objeto assegurará o sucesso,  

porque o desejo pelo objetivo mostrará os meios”. 
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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo proporcionar aos usuários um guia de locais e 

serviços onde seja possível o acesso a informações pertinentes sobre diversos locais a 

fim de proporcionar rapidez, facilidade de comunicação e soluções para suas 

necessidades. Como forma de aprimorar o acesso e fazer com que o sistema possua uma 

base sólida e confiável, este projeto será implementado em duas aplicações para que 

com isso usuário tenha acesso a estas informações de forma mais dinâmica e prática. 

Este projeto será implementado  em dois módulos: Aplicação para Web e Aplicação 

para Android. A Aplicação Web está voltada ao cadastro, gerenciamento e visualização 

de informações dos locais cadastrados. Esta Aplicação está voltada, principalmente, aos 

usuários que desejam divulgar a sua empresa ou o seu negócio. Já a Aplicação Android 

possui foco em disponibilizar aos usuários informações sobre diversos locais e 

empresas, sendo um guia que proporciona  visualização no mapa, avaliação de locais 

por outros usuários, links para redes sociais; ampliando, assim, a interatividade entre o 

local e o usuário. O responsável pela comunicação entre ambas as Aplicações será um 

WebService do tipo Restful, o qual é uma solução utilizada na integração de sistemas e 

na comunicação entre aplicações diferentes.  
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TITLE: “CLICK LIST: PLACES AND SERVICES GUIDE” 

ABSTRACT 

This paper aims to provide users with a guide and local services where possible 

access to relevant information about various locations to provide fast, easy 

communication and solutions for your needs. As a way to improve access and make the 

system has a solid and reliable, this project will be implemented in two applications for 

which this user has access to this information more dynamically and practice. This 

project will be implemented in two modules: Application for Web and Application for 

Android. The Web Application is directed to the registration, management and 

visualization of information from local registered. This application is directed primarily 

to users who want to publicize your company or your business. Already the Android 

Application has focus on providing users with information about various locations and 

businesses, and provides a guide map visualization, evaluation of locations for other 

users, links to social networks; thus, widening the interactivity between the site and the 

user. The person responsible for communication between the two applications will be a 

Restful WebService type, which is a solution used in systems integration and 

communication between different applications. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: guide, local services, Android, Web, WebService. 
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente, dispositivos móveis tem se tornado a principal forma de 

comunicação, tanto no âmbito profissional quanto no âmbito pessoal. Segundo o 

analista da Gartner, empresa líder em tecnologia da informação, o crescimento destes 

dispositivos serão de mais de 1,2 bilhão de unidades vendidas em 2013. (OLHAR, 

2012). 

Taxas tão elevadas evidenciam que o surgimento dos tablets e smartphones 

vieram para fazer parte do dia-a-dia dos usuários. Uma das principais vantagens que 

consolidam este crescimento, é o fato de que dispositivos móveis oferecem as mesmas 

funcionalidades que notebooks ou desktop, porém com tamanho reduzido, além de 

serem dinâmicos e de fácil acesso. 

Entre os dispositivos móveis de maior crescimento nos últimos anos, destaca-se 

o Android - sistema móvel mais usado no mundo. Ele está em 75% dos dispositivos, e 

atualmente está em sua versão 4.2. Ao todo, mais de 500 milhões de aparelhos já foram 

ativados e mais de 600 dispositivos diferentes rodam a plataforma. (OLHAR, 2012). 

Diariamente, segundo o Google, mais de um milhão de novos usuários começam 

a usar o Android em seus aparelhos. Isto se deve ao fato de o Android ser um sistema 

móvel, leve e dinâmico, suportar níveis de conectividade (Wi-fi, 3G, Bluetooth), além 

de ser desenvolvido na linguagem de programação Java e ser baseado em ferramentas 

de código aberto, o que facilita o surgimento de novas funcionalidades desenvolvidas 

pelos próprios usuários, ou pelos fabricantes de smartphones e tablets. 

Concomitante ao crescimento do número de dispositivos móveis e de usuários de 

smartphones e tablets, torna-se necessário o desenvolvimento de sistemas e aplicações 

que venham a suprir as mais diversas necessidades dos usuários. 

Baseado nisso,  é de fundamental importância desenvolver aplicativos em 

determinados locais onde ainda são inexistentes, visando atender à necessidades 

específicas. Como exemplo, a Região Sul do Estado, que ainda carece de aplicações 

destinadas a informar usuários sobre locais e serviços. 

Com isso, este trabalho tem por objetivo desenvolver um Sistema que venha 

suprir a necessidade de uma solução prática, simples, mas ao mesmo tempo eficaz na 



11 
 

busca por informações de diversos locais e serviços, como visualização de locais no 

mapa, endereços, telefones para contato,  avaliações de clientes, entre outras. 

A aplicação será desenvolvida tanto para Web quanto para Android, oferecendo 

uma interface simples para que o usuário pesquise em uma lista de categorias ou faça 

uma pesquisa livremente.  Baseado nesta pesquisa ou na categoria escolhida pelo 

usuário, o sistema fornecerá diversas opções de locais para que assim o usuário possa 

escolher qual local atende às suas necessidades. 

Esta aplicação não é somente voltada para pesquisa, mas também é um local 

onde o usuário poderá cadastrar seu próprio negócio para divulgação, como forma de 

atrair um público maior ao seu estabelecimento, permitindo também que o usuário 

realize comentários e classifique o local de acordo com a sua opinião, o que torna-se útil 

para ampliar a interatividade do usuário com o sistema e também com outros usuários. 

Devido a tudo que foi exposto, este trabalho visa desenvolver um Guia de Locais 

e Serviços que atenda as necessidades do público, tendo como principal objetivo 

oferecer ao usuário uma forma rápida, simples e eficaz ao acesso de informações sobre 

locais e serviços. 

A seguir, serão apresentados o objetivo geral e os objetivos específicos deste 

trabalho. 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo Geral 

Proporcionar ao usuário do sistema facilidade e agilidade de acesso a serviços 

disponíveis de diversos setores, em qualquer local onde o usuário esteja, sendo também 

um guia de locais e serviços permitindo interação entre o usuário e o local. 

1.1.2 Objetivos específicos 

Fornecer ao usuário a disponibilidade da visualização do local no mapa, além do 

acesso fácil e rápido as informações. 

Ampliar a interação entre o usuário e o local desejado, sendo possível visualizar 

e realizar comentários sobre o local visitado, não sendo somente um guia virtual de 

locais e serviços. 
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1.2 ESTRUTURA DO TEXTO 

O texto está organizado em 7 capítulos. O capítulo 1 refere-se a Introdução, onde 

serão abordados assuntos como: Mercado atual de smartphones e tablets, a motivação 

para o desenvolvimento deste sistema, bem como os objetivos principais deste trabalho. 

O capítulo 2 aborda os requisitos funcionais e não funcionais necessários para que o 

desenvolvimento deste projeto aconteça. O capítulo 3 trata da Metodologia de 

Desenvolvimento utilizada para desenvolvimento deste sistema. O capítulo 4 aborda a 

Modelagem de Sistema, onde serão encontrados os Diagramas de Classe, bem como o 

Diagrama de Casos de Uso e suas descrições referentes às atividades realizadas pelos 

diferentes atores e as funcionalidades do Sistema. Este capítulo aborda também os 

Fluxos de Dados que ocorrem no Sistema, como forma de ilustrar os três webservices 

utilizados neste trabalho (WebService Google Maps, WebService para consulta de CEP 

e WebService Restful, para comunicação entre a aplicação Web e a aplicação Android). 

O capítulo 5 ilustra as Telas do Sistema, tanto aplicação Web, quanto aplicação 

Android. O capítulo 6 relata todas as Tecnologias Utilizadas no desenvolvimento deste 

trabalho. Por fim, fazem parte do capítulo 7 as Considerações Finais e sugestões para 

trabalhos futuros. 
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2 ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS 

2.1 MÉTODOS DE ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS 

Para a realização do projeto, as técnicas de levantamento de requisitos usadas 

foram: 

Entrevista: Para obter mais informações sobre determinados aspectos que seriam 

atrativos para o usuário do aplicativo, foi realizada uma entrevista com uma publicitária, 

para diagnosticar quais informações seriam relevantes para o desenvolvimento da 

aplicação. 

BrainStorming: Esta técnica foi utilizada após a leitura de diversos tipos de 

material,  impresso e digital, para diagnosticar quais os principais requisitos necessários 

a serem desenvolvidos. 

2.2 REQUISITOS FUNCIONAIS 

2.2.1 Cadastro de Usuário: 

Descrição: Para que o usuário possa fazer uso do aplicativo, é necessário realizar 

um cadastro onde serão preenchidas informações como Nome de Usuário e Senha. 

2.2.2 Cadastro de Local / Serviço: 

Descrição: O administrador deverá cadastrar cada local / serviço no sistema para 

que ele possa ser sugerido ao usuário. As informações necessárias para o Cadastro são: 

Nome, CEP, logradouro, número, bairro, estado, categoria, redes sociais (twitter e 

facebook), descrição do serviço, entre outras . 

2.2.3  Cadastro de Categoria de Local / Serviço: 

Descrição: O administrador deverá cadastrar no sistema os itens Categoria e 

Descrição. 
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2.2.4 Mostrar as informações sobre o Local / Serviço: 

Descrição: Quando o usuário acessar as informações do local / serviço, o sistema 

irá mostra-las, como por exemplo: Nome, endereço, número, telefone, bairro, CEP e 

categoria. 

2.2.5 Mostrar no Mapa as informações de cada Local / Serviço: 

Descrição: Quando o usuário acessar as informações do local / serviço o sistema 

irá mostrar no mapa todas as informações previamente cadastradas, referentes ao local,  

juntamente com um marcador que corresponde ao local informado pelo usuário. 

2.2.6 Mostrar os resultados do termo pesquisado por local visitado: 

Descrição: Quando o usuário realizar uma pesquisa a fim de encontrar algum 

local, o sistema irá disponibilizar uma lista com todos os possíveis resultados a partir do 

termo pesquisado. 

2.2.7 Mostrar a Latitude e a Longitude do Local cadastrado: 

Descrição: Após o usuário cadastrar um novo local e clicar no botão “Salvar”, o 

sistema deverá informar, através de uma mensagem, a posição de latitude e longitude 

que o local se encontra através do endereço que o mesmo cadastrou. Além disso, o 

sistema mostrará a mensagem “Geocodificação realizado com sucesso!” 

2.2.8 Processo de Geo-Codificação Reversa ao Cadastrar Local / 

Serviço: 

Descrição: Durante o cadastro de um local, o sistema irá usar a técnica de geo-

codificação reversa para obter a posição do local. Esta técnica consiste em o usuário 

informar um local, para então o webservice do Google Maps retornar a latitude e 

longitude do local correspondente. 
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2.2.9  WebService para CEPs ao Cadastrar Local / Serviço: 

Descrição: Durante o cadastro de um local, não é necessário cadastrar o 

endereço, bairro, cidade, estado sobre o local. Basta informar o CEP e em seguida clicar 

no botão “Pesquisar”. Após isto, o sistema irá preencher estes campos automaticamente, 

através de uma pesquisa em um WebService contendo CEPs de todo o país. 

2.2.10  WebService para Geo-Codificação ao Cadastrar Local / 

Serviço: 

Descrição: Ao mesmo tempo que o sistema realiza a pesquisa de CEPs em um 

WebService, este valor retornado (endereço, bairro, estado, cidade) deverá ser enviado 

ao WebService do Google, para que o sistema retorne a latitude e longitude. 

2.2.11  Realizar comentários sobre o local ou serviço desejado: 

Descrição: O sistema deverá possuir a opção de receber comentários dos 

usuários a respeito dos pontos negativos ou positivos do local. 

2.2.12  Visualizar comentários sobre o Local / Serviço: 

Descrição: O sistema deverá possuir a opção de visualizar comentários, como 

forma de verificar o feedback de outros usuários sobre aquele local. 

2.2.13  Ligar para o Local ou Serviço através da Página de 

Visualização do mesmo: 

Descrição: Ao visualizar a página com informações detalhadas sobre locais e 

serviços, a aplicação Android possuirá um botão com a opção “Entrar em Contato”, o 

qual, através dele, será possível realizar a ligação para o telefone de contato da Empresa 

a fim de tirar dúvidas, fazer sugestões, etc. 
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2.2.14  Enviar E-mail para o Local ou Serviço através da Página de 

Visualização do mesmo: 

Descrição: Ao visualizar a página com informações detalhadas sobre locais e 

serviços, a aplicação Android possuirá um botão com a opção “Enviar E-mail” que irá 

abrir a aplicação de envio de e-mail, que for de preferência do usuário, para que ele 

possa entrar em contato com a Empresa a fim de tirar dúvidas, fazer sugestões, etc. 

2.2.15  Mostrar Local no Mapa através Página de Visualização do 

mesmo: 

Descrição: Ao visualizar a página com informações detalhadas, a aplicação 

Android deverá possuir um botão com a opção “Mostrar no Mapa” que irá mostrar a 

posição correspondente ao local no mapa, juntamente com um marcador. 

2.2.16  Informações a serem pesquisadas podem ser através de 

pesquisa por termo preenchido pelo usuário: 

Descrição: Ao pesquisar determinado local ou serviço, o usuário poderá 

preencher um campo de texto com o termo desejado. 

2.2.17  Informações a serem pesquisadas podem ser através de 

categorias: 

Descrição: Ao pesquisar determinado local ou serviço, o usuário poderá optar 

por uma lista de categorias, a fim de encontrar o local buscado. 

2.3 REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS 

2.3.1 Base de Dados deve ser protegida: 

Descrição: Devido a existência de dados particulares dos usuários, os quais 

somente a Empresa deve possuí-los, é necessário que o SGBD seja protegido. 
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2.3.2 Smartphone ou tablets devem possuir o Sistema Operacional 

Android: 

Descrição: O aplicativo é desenvolvido somente para smartphones ou tablets que 

possuam o Sistema Operacional Android. Logo, para o usuário ter acesso a este 

aplicativo, é necessário que seu smartphone ou tablet possua este Sistema. 

2.3.3 Aplicativo deverá rodar em o maior número possível de versões 

do Android: 

Descrição: A fim de atingir o maior número de usuários, a aplicação 

desenvolvida deverá possuir compatibilidade com todas as versões do sistema 

operacional Android, incluindo a última versão (4.2 Jelly Bean). 

2.3.4 Usuário deve possuir acesso a Internet: 

Descrição: Para que o Usuário tenha acesso as informações, é necessário que o 

mesmo possua acesso à internet, não importando qual tipo de conexão (3G ou Wi-Fi) 

2.3.5 Disponibilidade: 

Descrição: A aplicação deve estar disponível em um servidor que funcione 24 

horas por dia. 

2.3.6 Aviso de Uso do Permissões Android: 

Descrição: Ao instalar a aplicação num dispositivo Android, o sistema deverá 

informar quais as permissões ele irá acessar, para garantir a segurança do usuário, e para 

que, com isso, o usuário saiba quais informações a aplicação está tendo acesso. 

2.3.7 Navegação deverá ser fácil: 

Descrição: Para facilitar o uso e com isso conseguir atingir o objetivo de 

desenvolvimento, a aplicação deverá ter uma navegação fácil e simples que torne ágil e 

com praticidade a busca feita pelo usuário. 
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2.3.8 Ajuda ao usuário: 

Descrição: O sistema contará com uma opção de ajuda ao usuário para que o 

mesmo possa esclarecer suas dúvidas e assim obter o melhor aproveitamento do 

sistema. 

2.3.9 Dados preenchidos por usuário e/ou empresas devem ser 

padrão: 

Descrição: A fim de facilitar as buscas na aplicação, todos os dados informados 

pelo usuário e/ou empresas devem ser padronizados. 

2.3.10  Pesquisa de endereço deve ser feita via WebService: 

Descrição: Como forma de tornar a aplicação padronizada, os endereços que 

deverão ser preenchidos, serão resultados de uma busca no WebService externo. 
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3 METODOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO 

Para o desenvolvimento do Click List - Guia de Locais e Serviços foi escolhida a 

metodologia de Desenvolvimento Incremental. A escolha desta metodologia de 

desenvolvimento se dá devido ao fato de que, com ela, o cliente pode obter um sistema 

funcional de forma mais rápida, e com isto ir adaptando-se com as funções que o 

mesmo possui. Outro motivo é devido à ênfase que é dada em conjunto de temas ou 

funcionalidades, fazendo com o que o desenvolvedor escolha um conjunto de 

funcionalidades e no momento do desenvolvimento ofereça prioridade à aquele 

conjunto de funções, mantendo o foco. A escolha desta metodologia não implica, requer 

ou pressupõe desenvolvimento em cascata – ambos são estratégias de retrabalho. A 

alternativa ao desenvolvimento incremental é desenvolver todo o sistema com uma 

integração única, tornando mais fácil a usabilidade por parte do usuário e do 

desenvolvedor. 

A Figura 1, abaixo, ilustra o processo de Desenvolvimento Incremental. 

 

 

Figura 1 - Processo de desenvolvimento incremental  

FONTE: http://protocoloti.blogspot.com.br/2012/03/os-modelos-de-

desenvolvimento-de.html 
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4 MODELAGEM DE SISTEMA 

4.1 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

Diagramas de Casos de uso, são representações de unidades funcionais em 

forma de imagem, a figura 14 mostra  as interações entre os atores (Administrador do 

Sistema, Usuário Web e Usuario Android) e as funcionalidades do Sistema.  

 

 

Figura 2 - Diagrama de Casos de Uso 

4.2 DIAGRAMA DE CLASSES 

A figura 15, ilustra o Diagrama de Classes o qual descrever as principais classes 

no Sistema e seus relacionamentos de forma que seja possível atender as 

funcionalidades básicas da aplicação, sendo a classe Local a principal. Deve-se salientar 
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que devido a aplicação Android não possuir nenhum iteração com base de dados, as 

classes da aplicação não está aqui relacionadas. 

 

 

4.3 DESCRIÇÃO DOS CASOS DE USO 

4.3.1 Login do Sistema 

Atores: Usuário Web e Administrador do Sistema 

Prioridade: 5 

Fluxo de Eventos Principal: O Caso de Uso inicia quando os Usuários desejam 

logar-se no Sistema. Após o acesso ao Sistema, cada Usuário informa seus dados (Login 

e Senha) e clica no botão “Login” para que seja possível acessar o sistema e usufruir das 

suas funcionalidades.  

Fluxo de Dados Alternativos: Caso o Usuário não consigam acessar o Sistema, 

pois seus dados (E-mail e Senha) estão incorretos, o sistema deverá informa-lo através 

de uma mensagem de erro, que os dados não estão corretos, e então, solicitar que sejam 

corrigidos. 

4.3.2 Cadastro de Usuário: 

Atores: Usuário Web e Administrador do Sistema 

Prioridade: 5  

Figura 3 - Diagrama de Classes 
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Fluxo de Eventos Principal: O Caso de Uso inicia quando os Usuários (Usuário 

final ou Administrador do Sistema) desejam usufruir das funcionalidades do Sistema e 

não possuem seus dados cadastrados no Click List. O Usuário deve clicar no botão 

“Cadastre-se” na tela principal do Sistema, e após ser direcionado para a tela de 

cadastro, deve informar seus dados (Login e Senha) e clicar no botão “Salvar”.  O 

sistema irá informar ao usuário a mensagem “Cadastro Realizado com Sucesso!”. 

Fluxo de Dados Alternativos: Caso o e-mail informado pelo Usuário já esteja 

cadastrado no sistema, o mesmo irá informar o usuário a mensagem “E-mail já 

cadastrado em nosso sistema”, e sugerir que ele cadastre um novo e-mail. 

4.3.3 Cadastro de Informações sobre Locais e Serviços: 

Atores: Usuário Web e Administrador do Sistema 

Prioridade: 5 

Fluxo de Eventos Principal: O Caso de Uso inicia quando o Usuário ou o 

Administrador acessam o  Sistema e informam seu Login e Senha, e após confirmação 

dos dados, buscam o módulo de Cadastro sobre Locais e Serviços e preenchem dados 

necessários para que um local ou serviço seja cadastrado com sucesso. Os dados 

necessários para o cadastro são: Nome, endereço, número, telefone, bairro, CEP e 

categoria, entre outros. Após os Usuários informarem todos os dados, devem clicar no 

botão “Salvar”, o qual envia as informações até o banco de dados do sistema. Caso todo 

processo seja feito com sucesso a mensagem “Cadastrado Realizado com Sucesso!”, 

aparecerá na tela. 

Fluxo de Dados Alternativos: Caso ocorra algum erro durante a realização do 

cadastro de determinado local ou serviço por parte do Usuário, ou o cadastro seja 

preenchido de forma diferente do padrão pré-estabelecido, no momento em que o 

Usuário clicar no botão “Salvar”, o sistema irá mostrar uma mensagem informando ao 

mesmo quais os campos estão preenchidos incorretamente, e solicitando que os estes 

campos sejam corrigidos. Somente após a correção ser realizada, é que o Administrador 

poderá clicar no botão “Salvar” e a mensagem “Cadastro Realizado com Sucesso!” 

aparecerá na tela. 
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4.3.4 Editar Informações sobre Locais e Serviços: 

Atores: Usuário Web e Administrador do Sistema 

Prioridade: 5 

Fluxo de Eventos Principal: O Caso de Uso inicia quando os Usuários (Usuários 

finais e  Administrador do Sistema) acessam o Sistema e informam seu Login e Senha. 

Após a  confirmação dos dados, acessam o módulo para “Gerenciar Local”. Após este 

processo, o usuário escolhe, através de uma lista,  a empresa na qual tenha sido 

cadastrada por ele, e que gostaria de realizar determinada alteração, como nome, 

endereço, número, telefone, bairro, CEP e categoria. Com as alterações realizadas, o 

mesmo deve clicar no Botão “Salvar”; caso o processo seja concluído com sucesso, o 

sistema informará a seguinte mensagem “Alterações Realizadas com Sucesso!”, na tela. 

Fluxo de Dados Alternativos: Caso o Usuário, no momento de  realizar 

alterações sobre o local ou serviço cadastrado, preencha determinado campo de forma 

diferente do padrão pré-estabelecido, ao clicar no botão “Salvar”, o sistema mostrará 

uma mensagem informando ao Usuário quais campos estão preenchidos errados, e 

solicitando que os mesmos sejam corrigidos. Somente após a correção dos mesmos, os 

Usuários poderão clicar no botão “Salvar” e a mensagem “Alteração Realizada com 

Sucesso!” aparecerá na tela. 

4.3.5 Deletar Informações sobre Locais e Serviços: 

Atores: Usuário Web ou Administrador do Sistema 

Prioridade: 5 

Fluxo de Eventos Principal: O Caso de Uso inicia quando o Usuário ou 

Administrador do Sistema acessa o Sistema e informa seu Login e Senha. Após 

confirmação dos dados, o Usuário ou Administrador do Sistema acessa o módulo para 

Deletar um Local ou Serviço cadastrado por ele. Logo após este processo, o Usuário 

escolherá, através de uma lista, a(s) empresa(s) cadastradas nas quais ele gostaria de 

deletar. Após selecionar a(s) mesma(s), deve clicar no botão “Deletar”, para que o 

Sistema abra uma caixa de confirmação com a seguinte mensagem “Deseja deletar as 

informações da (nome da Empresa)?”. Ao clicar no botão “Sim”,  aparecerá para o 

Usuário ou Administrador do Sistema a mensagem “Exclusão Realizada com Sucesso!”. 
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Fluxo de Dados Alternativos: Caso o Usuário escolha a opção “Não”, a 

mensagem é fechada, e o Sistema retorna a tela principal do módulo de exclusão sobre 

Locais ou Serviços. 

4.3.6 Visualização do Mapa: 

Atores: Usuário Web e Usuário Android 

Prioridade: 3 

Fluxo de Eventos Principal: O Caso de Uso inicia quando o Usuário escolhe o 

local ou serviço que deseja ir, e clica no botão “Mostrar no Mapa”. Após selecionada 

esta opção, o sistema deverá buscar a informação da posição do local e mostra-la no 

mapa, juntamente com um marcador contendo todas as informações sobre aquele local. 

Fluxo de Dados Alternativos: Caso não seja possível mostrar a rota do local do 

usuário até o destino, o sistema informará com a mensagem “Nenhum local 

encontrado.” 

4.3.7 Pesquisar Local por termo: 

Atores: Usuário Web 

Prioridade: 5 

Fluxo de Eventos Principal: O Caso de Uso inicia após o Usuário logar-se no 

Sistema, ou seja, na tela inicial da Aplicação, a fim de buscar informações sobre algum 

local ou serviço. Quando o Usuário preencher o campo de texto com determinada 

informação e clicar no botão “Pesquisar”, o sistema informará em uma nova tela todos 

os possíveis resultados relacionados. 

Fluxo de Dados Alternativos: Caso não seja encontrada nenhuma informação 

relacionada ao termo que foi pesquisado pelo usuário, o sistema deverá informar a 

mensagem “Nenhum registro encontrado.”; e retornará para a tela de busca para que o 

usuário preencha novamente o campo, buscando obter o resultado esperado. 

4.3.8 Pesquisar Local por Combo de Categorias: 

Atores: Usuário Web 

Prioridade: 3 
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Fluxo de Eventos Principal: O Caso de Uso inicia após o Usuário logar-se no 

Sistema, ou seja, na tela inicial do Sistema, no momento da busca por informações 

sobre algum local ou serviço. Quando o Usuário preencher o campo de texto com 

determinada informação e clicar no botão “Pesquisar”, o sistema deverá informar em 

uma nova tela, uma lista na qual terá todos os locais cadastrados. Além isso, também é 

possível filtrar locais por bairro, endereço, entre outras. 

Fluxo de Dados Alternativos: Caso não seja encontrada nenhuma informação 

relacionada a pesquisa realizada pelo usuário, o sistema informará a mensagem “Não foi 

possível encontrar sua busca!”, e retornará para a tela de busca para que o usuário 

preencha novamente o campo, buscando obter o resultado esperado. 

4.3.9 Comentário: 

Atores: Usuário Web. 

Prioridade: 2. 

Fluxo de Eventos Principal: O Caso de Uso inicia após o Usuário logar-se no 

Sistema, ou seja, na tela inicial, no momento da busca por informações sobre algum 

local ou serviço. Ao visitar a página com informações sobre o local ou serviço desejado, 

o Sistema deve permitir que o Usuário redija comentários sobre este local e classifique-

o de 1 a 5 através de “estrelas”, clicando, logo após, botão “Enviar Comentário”. Após 

este processo, o Sistema deverá mostrar ao Usuário a seguinte mensagem “Comentário 

Enviado Com Sucesso!" 

Fluxo de Dados Alternativos: Caso o Sistema não salve comentários e 

classificação de locais feitas pelo Usuário devido a algum erro, aparecerá a seguinte 

mensagem no sistema “Não foi possível enviar seu comentário, por favor tente 

novamente!”. 

4.3.10  Visualizar local detalhadamente 

Atores: Usuário Web, Usuário Android e Administrador do Sistema. 

Prioridade: 5. 

Fluxo de Eventos Principal: O Caso de Uso inicia após o Usuário selecionar o 

local desejado e acessar a opção para visualizar todas as informações do local escolhido; 

com isso, o sistema deve disponibilizar uma novela tela contendo todas as informações 
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referentes à aquele local, como: Nome, endereço, categoria, redes sociais, além de 

marcadores no mapa indicando o local escolhido. 

Fluxo de Dados Alternativos: Caso o Sistema não encontre as informações, deve 

disponibilizar ao usuário a mensagem “Nenhum local encontrado.” 

4.3.11  Realizar chamada 

Atores: Usuário Android. 

Prioridade: 2. 

Fluxo de Eventos Principal: O Caso de Uso inicia após o Usuário selecionar o 

local desejado na aplicação Android e clicar na opção “Realizar chamada”. Com isso, a 

aplicação abrirá uma nova tela, para que o usuário possa contatar com o local 

selecionado. 

Fluxo de Dados Alternativos: Caso o Sistema não abra a nova interface de 

chamada, o sistema disponibilizará a mensagem “Não foi possível completar esta 

ação.”, retornando para tela de informações detalhadas sobre aquele local. 

4.3.12  Enviar e-mail 

Atores: Usuário Android. 

Prioridade: 2. 

Fluxo de Eventos Principal: O Caso de Uso inicia após o Usuário selecionar o 

local desejado na aplicação Android e clicar na opção “Enviar e-mail”. Com isso, a 

aplicação abrirá uma nova tela, para que o usuário entrar em contato através de seu e-

mail. 

Fluxo de Dados Alternativos: Caso o Sistema não abra a nova interface de envio 

de e-mail, o sistema disponibilizará a mensagem “Não foi possível completar esta 

ação.”, retornando para tela de informações detalhadas sobre aquele local. 

4.4 FLUXO DE DADOS DO SISTEMA 

Este item do projeto mostra a representação do fluxo de dados realizados no 

sistema. 
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A Figura 2 representa o fluxo de dados entre a aplicação Web e a aplicação 

Android, sendo o Web Service do tipo Restful o responsável por esta comunicação. Este 

fluxo de dados será abordado no capítulo 6. 

 

Figura 4 - Fluxo de dados entre Aplicação Web e Android. 

A Figura 3 ilustra o fluxo de dados existente no Sistema, para obtenção das 

posições de latitude e longitude de cada local cadastrado, usando o processo de geo-

codificação reversa, o qual consiste em o usuário informar o endereço e o Sistema 

retornar a latitude e longitude, função na qual será realizada pelo Web Service do 

Google Maps. 

 

Figura 5 - Fluxo de dados entre Aplicação Web e WebService Google Maps 
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A Figura 4 ilustra o fluxo de dados existente no Sistema, para obtenção dos 

dados referentes ao CEP informado pelo usuário. Os dados são: Endereço, bairro, 

cidade e estado. Ao informar o CEP e clicar no botão “Pesquisar”, o sistema irá realizar 

uma requisição a um WebService contendo CEPs de todo país, e, com isso, retornará 

estas informações. 

 

 

Figura 6 - Fluxo de dados entre Aplicação Web e Web Service CEP 
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5 TELAS DO SISTEMA 

5.1 APLICAÇÃO WEB 

Este capítulo do projeto tem por objetivo informar quais as principais telas de 

cadastro e visualização contidas na aplicação Web. 

5.1.1 Login do Sistema 

A figura 5, mostra a tela de login da aplicação Web onde o campo 1, conforme 

indicado na imagem, é destinado ao usuário informar seu login. O campo 2, é destinado 

ao usuário informar sua senha. Já o campo 3, é o botão para o usuário acessar a 

aplicação após informar seus dados nos campos 1 e 2. Caso não possua cadastro no 

sistema, deve clicar no botão “Cadastro”, representado na imagem pelo campo 4.  

 

 

Figura 7 - Tela de login 

5.1.2 Cadastro de Usuário 

A figura 6, mostra a Tela de Cadastro de Usuário, que é destinada aos usuários 

que ainda não possuem cadastro no sistema. O campo 1, é destinado a informar seu 

login, e o campo 2, para informar sua senha. Após o preenchimento pelo usuário, deve 

clicar no campo 3, referente ao botão “Salvar”. Caso deseje limpar alguma informação 

de cadastro, deve clicar no botão “Limpar”, representado pelo campo 4. 
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Figura 8 - Cadastro de usuário 

5.1.3 Cadastro de Categoria 

A figura 7,  mostra a Tela de Cadastro de Categorias, onde o campo 1 é referente 

a categoria a ser cadastrada pelo Administrador. Já o campo 2, é referente a descrição da 

categoria informada no campo 1.  Após o preenchimento pelo Administrador, deve 

clicar no campo 3, referente ao botão “Salvar”. Caso deseje limpar alguma informação 

de cadastro, deve clicar no botão “Limpar”, representado pelo campo 4. 

 

 

 

Figura 9 - Cadastro de Categorias 

5.1.4 Cadastro de Local ou Serviço 

A figura 8, mostra a Tela de Cadastro de Locais e Serviços, onde os campo 1 a 

13 são destinados ao usuário, para informar os dados sobre locais e serviços.  Ao clicar 

no botão 16, o sistema irá pesquisar no WebService de CEP’s, e irá preencher aos 

campos 3, 4, 5 e 6. 

Após o preenchimento, o usuário deve clicar no campo 14, referente ao botão 

“Salvar”. Caso deseje limpar alguma informação de cadastro, deve clicar no botão 

“Limpar”, representado pelo campo 15. 
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Figura 10 - Cadastro de locais e serviços 

5.1.5 Tela de Gerenciamento de Locais e Serviços 

A figura 9, mostra a Tela de Gerenciamento de Locais e Serviços, onde o campo 

1 é destinado ao botão para Editar informações, onde o sistema mostrará a figura 8, com 

as informações já preenchidas. Já o campo 2, é destinado ao botão para o usuário deletar 

este local ou serviço. 

 

Figura 11 - Tela de gerenciamento de locais 

5.1.6 Tela de Visualização de Locais e Serviços 

A figura 10, mostra a Tela de Visualização de Locais e Serviços, onde o campo 

1 é destinado ao usuário clicar no local selecionado. Já o campo 2, é destinado ao botão 

para visualização completa dos dados do local selecionado. 
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Figura 12 - Tela de visualização de locais e serviços 

5.1.7 Tela de Visualização Detalhada de Locais e Serviços 

A figura 11, mostra a Tela de Visualização detalhada de Locais e Serviços, onde 

o campo 1 contém todas as informações sobre o local. Já no campo 2, é possível 

visualizar o mapa do local, incluindo um marcador de acordo com o local informado. O 

campo 3, é destinado ao usuário realizar um comentário sobre o local, e o campo 4, 

destina-se a visualização dos comentários realizado por outros usuários. 

 

 

Figura 13 - Tela de visualização detalhada de locais e serviços 

5.2 APLICAÇÃO ANDROID 

Este item do projeto tem por objetivo informar quais as principais telas de 

visualização contidas na aplicação Android. 
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5.2.1 Tela de Categorias 

A figura 12, mostra a Tela de Categorias da Aplicação Android, onde o campo 1 

representa uma categoria onde o Usuário pode selecionar. Já o campo 2, é a descrição 

da categoria. 

 

Figura 14 - Tela de categorias 

5.2.2 Tela de Informações Android 

A figura 13 mostra a Tela de Informações detalhadas da Aplicação Android, 

onde o campo 1 representa todas as informações do local escolhido. Já o campo 2, é o 

botão para realizar a chamada telefônica para o local. O campo 3 é destinado a 

visualização do local no mapa, bem como o campo 4 destina-se ao envio de e-mail para 

o local. 
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Figura 15 - Tela de visualização detalhada 
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6 TECNOLOGIAS UTILIZADAS 

6.1 ANDROID 

É um sistema operacional móvel baseado numa versão modificada do Linux, Ele 

foi originalmente desenvolvido por uma companhia iniciante homônima, a Android, 

INC. Em 2005, como parte de sua estratégia para entrar no espaço móvel, o Google 

comprou o Android e assumiu o trabalho de seu desenvolvimento. O Google queria que 

o Android fosse gratuito e aberto; daí, a maior parte do código do Android foi liberada 

sob Licença Apache de código aberto, o que significa que qualquer um que queria usar 

o Android poderá fazê-lo, baixando o código fonte completo do Android. A principal 

vantagem deste sistema operacional móvel, é que ele oferece uma abordagem unificada 

para o desenvolvimento de aplicativos. Os desenvolvedores só precisam desenvolver 

para o Android, e seus aplicativos devem ser capazes de rodar em números dispositivos, 

desde que estes possuam o Android.  (LEE, 2011) 

Apesar de ser baseado no kernel do Linux, existe pouca coisa em comum com 

distribuições Linux. No geral, o Android é uma máquina virtual Java rodando sobre o 

kernel do Linux, dando suporte para o desenvolvimento de aplicações Java através de 

um conjunto de bibliotecas e serviços. Sua arquitetura tem basicamente 4 camadas: 
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Figura 16 - Arquitetura Android 

(PRADO, 2011) 

Linux kernel: o Android usa o kernel do Linux com alguns patchs, que adi-

cionam algumas funcionalidades através de módulos do kernel. Veremos mais adiante 

quais são estas funcionalidades. 

Bibliotecas e serviços: aqui estão as bibliotecas básicas do sistema como 

aBionic , a OpenGL/ES  para trabalhar com gráficos, e a SQLite  para trabalhar com 

banco de dados. Aqui também estão os serviços providos para as camadas superiores, 

incluindo a máquina virtual Java (Dalvik ). A maior parte destas bibliotecas e serviços 

estão desenvolvidos em C e C++. 

Framework: esta camada é desenvolvida quase toda em Java, e faz a interface 

com as aplicações Android. Ela provê um conjunto de bibliotecas para acessar os diver-

sos recursos do dispositivo como interface gráfica, telefonia, localizador (GPS), banco 

de dados persistente, armazenamento no cartão SD, etc. 

http://www.netmite.com/android/mydroid/1.5/bionic/libc/docs/OVERVIEW.TXT
http://pt.wikipedia.org/wiki/OpenGL_ES
http://pt.wikipedia.org/wiki/SQLite
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dalvik_virtual_machine
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Aplicações: É na Play Store (loja oficial de aplicativos) que estão localizadas as 

aplicações desenvolvidas em Java para o Android. E é um dos grandes segredos do 

sucesso da plataforma. (PRADO, 2011). 

6.2 POSTGRESQL 

O PostgreSQL é um sistema gerenciador de banco de dados objeto-relacional 

open source (POSTGRESQL, 2012), a escolha para uso do PostgreSQL além de ser um 

gerenciador de grande confiabilidade, suporte a várias linguagens de programação e 

vários sistemas operacionais e grande quantidade de dados 

6.3 GLASSFISH 

É um servidor de aplicação open source desenvolvido pela Sun Microsystems 

para a plataforma Java EE. (GLASSFISH, 2012) 

6.4 JAVA 

6.4.1  JEE 

Java EE (Enterprise Edition) é uma plataforma de desenvolvimento Java para 

Web. (JEE, 2012) 

6.4.2 JPA  

Padrão do Java responsável pela persistência que deve ser implementada por 

frameworks. O JPA é uma forma simples de realizar o mapeamento de objetos no 

SGBD. 

6.4.3  EJB  

É uma arquitetura para o desenvolvimento e implantação de aplicações muiti-

tier, distribuídas, escaláveis e orientadas a objetos baseadas em componentes de 

negócio. A tecnologia EJB permite o desenvolvimento rápido e simplificado de 

aplicativos. Esses aplicativos podem ser escritos uma vez, e depois implantado em 

qualquer plataforma de servidor que suporte a EJB. (EJB, 2012) 
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6.5 PRIMEFACES 

PrimeFaces é um framework opensource para JSF, conta com mais de 100 

componentes completos e de fácil implementação. Uma das grandes vantagens, é que 

seus componentes utilizam AJAX nativo do JSF. Sua escolha é devido ao fato de sua 

implementação ser fácil e seus componentes serem incapazes de gerar interfaces 

completa para o usuário. (PRIMEFACES, 2012). 

6.6  GOOGLE MAPS 

É um serviço de pesquisa e visualização de mapas e imagens de 

satélite da Terra gratuito na web fornecido e desenvolvido pelo Google.Atualmente, o 

serviço disponibiliza mapas e rotas para qualquer ponto nos Estados Unidos, Canadá, 

na União Europeia, Austrália e Brasil, entre outros. (WIKIPEDIA, 2012) 

6.7 WEBSERVICE 

Devido a este projeto apresentar dois módulos (aplicação Android e aplicação 

Web) se faz necessário a comunicação entre elas, a fim de disponibilizar todas as 

informações existentes na aplicação Web, para a aplicação Android. Para que isto seja 

realizado, a solução encontrada foi o desenvolvimento de um WebService. WebService 

é uma solução utilizada na integração de sistemas e na comunicação entre aplicações 

diferentes. Com esta tecnologia é possível que novas aplicações possam interagir com 

aquelas já existem e que sistemas desenvolvidos em plataformas diferentes sejam 

compatíveis. Os WebServices são componentes que permitem às aplicações enviar e 

receber dados em formatado XML. 

 Esta tecnologia pode trazer agilidade para os processos e eficiência na 

comunicação entre cadeias de produção ou de logística. Toda e qualquer comunicação 

entre sistemas passa a ser dinâmica e principalmente segura, pois não há intervenção 

humana. (WIKIPEDIA, 2009) 

Para a construção de WebServices existem diferentes tipos de arquiteturas, como 

por exemplo, RESTful e SOAP.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mapa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem_de_sat%C3%A9lite
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem_de_sat%C3%A9lite
http://pt.wikipedia.org/wiki/Terra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Web
http://pt.wikipedia.org/wiki/Google
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_Europeia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Austr%C3%A1lia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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6.7.1 RESTful (Representational State Transfer)  

É um estilo de arquitetura de software para sistema distribuídos, tendo sido 

desenvolvido por Roy Fielding, um dos principais autores do protocolo HTTP. Tem 

como foco a exploração extensa dos recursos do HTTP. O WebService REST tem como 

uma de suas principais características a utilização de muitos recursos do HTTP para 

elaborar um protocolo de comunicação conscico e claro. (SILVA, 2012). 

É de fundamental importância compreender que o mais importante em um 

WebService do tipo RESTful é os recursos, um recurso, é um objeto com informação 

que será representado por meio de um XML. Em geral, a URL para acessar esse recurso 

será sempre a mesma, porém caso mudemos o método HTTP (GET, POST, PUT, 

DELETE) o resultado da requisição será diferente. (MACEDO, 2012). A troca de 

mensagem entre o cliente e o recurso por parte da arquitetura RESTful pode ser 

realizada por diversos formatos (XML, JSON, HTML).  

 

Figura 17 - Estilo de acesso RESTful 

(SILVA, 2012) 

Devido a tudo que foi exposto sobre Web Service RESTful, é possível afirmar 

que existe um número elevado de aplicações que usam esta arquitetura para troca de 

mensagem. Exemplo: Amazon.com e eBay (Lojas Virtuais Americanas) e os 

frameworks para desenvolvimento em PHP (Zend FrameWork e CakePHP). 

A implementação de um WebService de arquitetura RESTful, se dá através 

de diversos motivos, como por exemplo: 

 Protocolos menos complexos 

 Mais poder e flexibilidade nas comunicações 

 Arquitetura amplamente disponível nas empresas 

 Menos overhead de protocolo 
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6.7.2 SOAP (Simple Object Access Protocol)  

É um protocolo criado pela Microsoft e adotado pela W3C e por várias outras 

empresas para troca de informações estruturadas em uma plataforma descentralizada 

e distribuída. Ele utiliza XML como seu formatado para troca de mensagem, e 

normalmente baseia-se em outros protocolos como o RPC (Chamada de Procedimento 

Remoto) e o HTTP. (WIKIPEDIA, 2012). 

As requisições SOAP podem ser feitos em três padrões: GET, POST e SOAP. 

Os padrões GET e POST são idênticos aos pedidos feitos por navegadores Internet. O 

SOAP é um padrão semelhante ao POST, mas os pedidos são feitos em XML e 

permitem recursos mais sofisticados como passar estruturas e arrays. Independente de 

como seja feito o pedido, as respostas são sempre em XML. O XML descreve 

perfeitamente os dados em tempo de execução e evita problemas causados por 

inadvertidas mudanças nas funções, já que os objetos chamados têm a possibilidade de 

sempre validar os argumentos das funções, tornando o protocolo muito robusto. 

(SANT’ANNA, 2010). 

6.7.3 WebService RESTful no projeto 

Para a realização deste projeto foi escolhido um Web Service Restful,devido ao 

mesmo apresentar maior poder de comunicação e flexibilidade na troca de mensagens, 

além de possui uma melhor performance, afinal, serviços RESTful, só recebem o que 

precisam, e consequentemente respondem o que é necessário.  

Sua implementação neste projeto, acontece da seguinte forma: Para que a 

Aplicação Android tenha acesso as informações sobre locais e serviços que foram 

cadastradas na Aplicação Web, o WebService RESTful, realiza essa comunicação por 

meio de XML e JSON  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Protocolo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Computa%C3%A7%C3%A3o_distribu%C3%ADda
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Figura 18 - Proceso WebService utilizando XML e JSON 

Com isso, a aplicação Android irá realizar uma conexão HTTP, com o servidor 

(http://localhost:8080:/clicklist/categorias) e com isso obter os dados retornados, após 

isto, a aplicação Android, irá ler o arquivo em formato XML ou JSON, consumi-los e 

disponibilizar na interface da Aplicação Android, de acordo com a solicitação feita pelo 

usuário. 

6.7.4 WebService Google Maps 

Baseado nas atividades desenvolvidas neste projeto, e visando suprir as 

necessidades que o sistema exige, foi utilizado um Web Service do Google Maps, para 

que fosse possível geo-codificar cada local cadastrado no mapa. Esta geocodificação, 

consiste na conversão de endereços como “Rua Gonçalves Chaves, 373, Pelotas, Brasil”  

em coordenadas geográficas -31.7755895,-52.3413148. 

Este processo consiste da seguinte maneira: Toda vez que um usuário cadastrar 

um novo local no sistema, e informar o CEP, este número irá ser pesquisado em um 

WebService Externo, que irá preencher os campos referentes ao endereço daquele local 

(logradouro, bairro, número e cidade). Após o usuário salvar essas informações, o 

sistema irá realizar uma requisição HTTP para o Web Service do Google Maps, 

passando como parâmetros as informações de localização daquele local. Esta requisição 

pode ser ilustrada na figura 19, localizada abaixo:  



42 
 

 

Figura 19 - Formatado de Requisição  

Nesta URL padrão do Google, o padrão output pode ser um dos seguintes 

valores: XML ou JSON. Em uma requisição HTTP para o WebService, existem vários 

parâmetros que podem ser passados, sendo alguns deles obrigatórios e outros não, a 

Figura 20 ilustra o processo de requisição para o Web Service, onde o padrão de retorno 

é em XML, e os parâmetros obrigatórios são address (Gonçalves Chaves, 373, Pelotas, 

RS) e sensor=false, que indica se a solicitação de rota vem ou não de um dispositivo 

com sensor de localização. 

 

Figura 20 - Requisição HTTP WebService Google Maps 

Após realizar esta solicitação, as informações são retornadas por meio de XML, 

como mostra a figura 21 abaixo: 
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Figura 21 - XML WebService 

 

Devido a parte fundamental deste processo era retornar a latitude e a longitude 

do local adicionado, foi utilizado a API SAX , que é um mecanismo serial e orientado a 

eventos, que faz o acesso de elemento a elemento do documento XML a ser processado,  

para que fosse obtida os valores de latitude e longitude, localizados dentro da tag 

<location> no XML retornado, conforme mostra a figura 21. Com este processo 

implementado no sistema, o processo de geo-codificação reversa, atender a 

necessidades pré-estabelecida, que é conseguir geo-referenciar cada local cadastrado no 

mapa. 
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Figura 22 - Processo de Geo-Codificação Reversa 

6.7.5 WebService CEP 

Como força de facilitar o cadastro de novos locais por parte dos usuários, foi 

utilizado um Web Service contendo CEP’s do Brasil, para que com isso não haja a 

necessidade do usuário preencher uma série de campos, sempre que for cadastrar um 

novo local, sendo somente necessário o mesmo digitar o CEP, e clicar no botão 

pesquisar. Este Web Service, parte do mesmo principio do WebService do Google 

Maps, uma requisição HTTP. 

A figura 23, ilustra o processo de requisição HTTP ao WebService de CEP’s 

 

Figura 23 - Requisição HTTP  Web Service CEP 
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Como retorno da requisição HTTP ilustrada na figura 23, temos o XML da 

imagem abaixo (figura 24) é lido através do padrão de leitura XML chamado DOM. 

Após esta leitura usando DOM, estes dados são enviados até o formulário de cadastro 

de locais, e com isso as informações referentes ao CEP informado são cadastradas no 

sistema. 

 

Figura 24 - XML WebService CEP 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No desenvolvimento do Click List – Guia de Locais e Serviços, foi possível 

compreender alguns importantes processos envolvidos no desenvolvimento de uma 

sistema, além disso foi possível constatar que o desenvolvimento de Aplicativos para 

Android poderão ser a solução para necessidades futuras no desenvolvimento de 

sistemas.   

Ao mesmo tempo, foi possível perceber que este trabalho acrescentará na busca 

por informações sobre diversos locais e serviços, atingindo seu objetivo inicial. 

7.1 TRABALHOS FUTUROS 

Como forma de ampliar a interatividade entre o local cadastrado e o usuário, 

deverá ser implementado a integração destas aplicações, tanto Web, quanto Android, 

com redes sociais, permitindo o acesso a aplicação, por meio de implementação de login 

único.  

Além disso, ampliar as funcionalidades da aplicação Android, disponibilizando 

novas funcionalidades por meio do WebService já existente, permitindo que seja 

possível um usuário cadastrar um novo local, realizar comentários e usufruir de novas 

funcionalidades na Aplicação. 

Por fim, utilizar QR-Codes como forma de disponibilizar que o link contido na 

imagem redirecione o usuário para a página na aplicação contendo as informações 

daquele local, sendo assim mais uma forma de ampliar a interatividade do usuário e 

aumentar sua divulgação.  
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