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RESUMO 
 

 

A Internet das Coisas (IoT) é resultante da evolução constante em que se encontra a tecnologia, 

e pode ser compreendida como um novo paradigma tecnológico que reúne os mundos físico e 

virtual com o objetivo de fornecer sistemas de software em todos os lugares por meio de objetos 

do cotidiano. Porém, ao mesmo tempo que a tecnologia evolui, o conhecimento e o controle 

maior sobre a mesma devem ser levados em consideração, principalmente nessa nova área, 

onde o domínio da aplicação não é de fácil entendimento. Pesquisas sobre seu hardware e suas 

aplicações continuam a avançar, porém, há pouco esforço na área da Engenharia de Software, 

especificamente na Engenharia de Requisitos. Uma vez que a especificação de requisitos para 

softwares baseados em IoT requerem soluções diferentes da Engenharia de Requisitos 

tradicional, este trabalho propõe a ferramenta RST-IoT (A Requirements Specification Tool for 

IoT-based Systems), que tem como objetivo auxiliar engenheiros de software na especificação 

de requisitos desses sistemas. A RST-IoT foi desenvolvida especificamente para automatizar o 

processo de especificação de requisitos de sistemas de software IoT, onde a mesma utiliza um 

design simples e poucos passos visando facilitar o processo. Foi adotada uma metodologia 

baseada em experimentação, visando desenvolver e validar a ferramenta. Esta dissertação 

descreve a criação da RST-IoT, por meio de um estudo de viabilidade e um de observação, com 

o objetivo de promover um auxílio para estudantes e engenheiros de software novatos na 

especificação de requisitos de sistemas de software IoT. 
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1 INTRODUÇÃO 

Neste capítulo são apresentadas a motivação e contexto para a realização 

deste trabalho, além dos objetivos e metodologia utilizada. Por fim, a 

organização desta monografia. 

1.1 Contextualização e Motivação 

Na sociedade atual, seu contexto moderno e informatizado é reflexo das grandes 

revoluções industriais do passado, como a primeira, onde o processo de produção na indústria 

passou de artesanal para automatizado por meio de máquinas. Seguindo até a terceira, com a 

informação se tornando uma importante matéria prima. As três revoluções industriais 

trouxeram a produção em massa, as linhas de montagem, a eletricidade e a tecnologia da 

informação, elevando a renda dos trabalhadores e fazendo da competição tecnológica o cerne 

do desenvolvimento econômico (PINON et al, 2018). 

Como uma nova mudança de paradigma, surge a quarta revolução industrial ou Indústria 

4.0, apresentada como uma maneira de automatizar os sistemas de modo que eles utilizem 

inúmeros recursos de hardware e software. Esses recursos são classificados como “coisas” (ou 

things do inglês) que se conectam por meio de uma rede sem fio, mais precisamente a internet, 

com o intuito de automatizar as tarefas do cotidiano, tanto na vida pessoal, quanto na indústria. 

Sensores, veículos, sistemas, pessoas são exemplos da combinação de coisas, e que 

compartilham informações.  Por meio do compartilhamento de informações entre essas coisas, 

vida assistida, saúde eletrônica e aprendizado aprimorado são apenas alguns exemplos de 

possíveis cenários de aplicação nos quais o novo paradigma desempenhará um papel de 

liderança no futuro próximo (ATZORI et al, 2010). 

 Como uma melhor definição para a conexão dessas coisas, surge o termo Internet das 

Coisas (IoT). A IoT está mudando a maneira como a indústria e o consumidor estão se 

desenvolvendo. Dispositivos robóticos, drones e veículos autônomos, cadeias de blocos, 

realidade aumentada e virtual, assistentes digitais e aprendizado de máquina (inteligência 

artificial ou IA) são as tecnologias que fornecerão a próxima fase de desenvolvimento de 

sistemas IoT (VERMESAN et al, 2017). 

A sociedade encontra-se diante de uma onda de tecnologia nova e disruptiva, à medida 

que a revolução digital que sustenta a quarta revolução industrial ganha impulso e permite dar 
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saltos à frente que transformarão a maneira como vivemos e trabalhamos, com um escopo para 

tocar todos no mundo (GRIFFITHS; OOI, 2018). 

No mesmo tempo que a tecnologia evolui, o conhecimento e um controle maior sobre a 

mesma devem ser levados em consideração, principalmente nessa nova área da quarta 

revolução industrial, a IoT, onde os sistemas baseados nessa tecnologia segundo Motta et al. 

(2018) são classificados como: sistemas sensíveis ao contexto, sistemas baseados em internet 

das coisas (IoT), sistemas ubíquos e sistemas ciber-físicos, devem ser desenvolvidos seguindo 

uma abordagem multidisciplinar mais ampla, ao contrário de uma estrutura monolítica presente 

do desenvolvimento de sistemas de software atualmente.  

No desenvolvimento de um software, sua base está em uma especificação de requisitos 

bem detalhada, sustentada pela engenharia de requisitos. De acordo com Ur Rehman et al. 

(2013), a engenharia de requisitos é parte integrante do ciclo de vida de desenvolvimento de 

software, pois a base para um desenvolvimento bem-sucedido depende da compreensão de seus 

requisitos. Para uma melhor compreensão sobre especificação de requisitos, a IEEE (1998) 

define requisito como uma condição ou capacidade necessária por um usuário para resolver um 

problema e/ou atingir um objetivo, e estes são divididos em duas categorias: funcionais e não-

funcionais. Funcionais: descrevem uma interação entre o sistema e seu ambiente. Enquanto que 

os não funcionais descrevem uma restrição no sistema que limita nossas escolhas tecnológicas 

para construir uma solução para o problema (IEEE 1998). 

De acordo com Mahalank et al. (2016), a análise de requisitos é considerada a mais 

importante fase para o desenvolvimento de software de qualidade, porque erros causados por 

análises de requisitos pobres e inadequadas, podem desacelerar o processo de design e 

implementação do software, e tais erros são observados como demorados e mais caros para 

serem reparados. Portanto, esta é fase para determinar o sucesso ou não de um software. 

Um sistema IoT apresenta recursos particulares que devem ser considerados, e é 

essencial ter um método eficaz para obter e especificar seus requisitos (REGGIO, 2018). Por 

isso, se faz necessário um método para se especificar requisitos para esses sistemas, sendo este 

o alvo deste trabalho, uma vez que esta etapa da engenharia de software é fundamental na 

construção de sistemas. 
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1.2 Justificativa 

Com a chegada da quarta revolução industrial, algumas preocupações também são 

levantadas, principalmente relacionadas a qualidade e segurança. Com as preocupações dessa 

nova revolução industrial, pesquisadores e profissionais têm pensado em como construir e 

garantir a qualidade desses novos sistemas (MIORANDI ET AL, 2012), (LIAO ET AL, 2017). 

Nesse contexto, é possível perceber que construir e avaliar sistemas de software IoT não é uma 

tarefa simples. 

Segundo Reggio (2018), o domínio de um sistema de IoT, que inclui as “coisas”, é 

composto por objetos dinâmicos (autônomos) em interação de muitos tipos diferentes, como 

carros, motoristas, semáforos, policiais, estacionamentos, ou no caso de um sistema inteligente 

que melhora o tráfego na cidade. É muito grande o número de tecnologias de hardware e 

software tendo bastante características diferentes que podem ser usadas para criar um sistema 

IoT (por exemplo, RFID, sinalizadores, sensores de celular, etc.) (REGGIO, 2018).  

Na engenharia de software, as atividades precisam estar alinhadas para que o produto 

final gerado esteja em conformidade com o propósito do sistema construído (INSFRAN e 

FERNANDEZ, 2008). Por isso, há questionamentos se abordagens que foram propostas 

anteriormente, na engenharia de requisitos tradicional, têm a mesma eficácia em construir 

sistemas baseados em IoT, uma vez que esses sistemas apresentam recursos particulares e 

diferentes, não suportados pelas abordagens tradicionais. 

Segundo Lopes e Audy (2003), para que o sucesso de um projeto de software possa ser 

atingido, é fundamental que seja realizada uma tarefa de identificação e documentação das 

necessidades e propósitos de um software, e essa tarefa, muitas vezes, exige uma compreensão 

do ambiente onde o software será inserido, considerando as características do negócio, as 

possíveis modificações futuras e as necessidades reais envolvidas no processo.  

Alguns trabalhos já apresentam alguns estudos e propostas que visam atender o 

desenvolvimento de sistemas de software baseados em IoT no tocante da engenharia de 

requisitos, uma das principais áreas do processo de engenharia de software, como o de Reggio 

(2018), A UML-based Proposal for IoT System Requirements Specification, e o de Pandey 

(2018), Towards Cyber-Physical Requirement Engineering Elicitation Tool Support. 

Assim, o escopo desse trabalho busca propor um apoio computacional para 

especificação de requisitos IoT, baseado em técnicas encontradas na literatura, com o propósito 
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de facilitar a identificação e descrição dos requisitos de sistemas de software IoT, focando 

somente em características principais dessa nova categoria de sistemas. 

1.3 Objetivos 

 O objetivo geral deste trabalho consiste na construção de uma ferramenta que auxilie 

engenheiros de software novatos, estudantes da computação e profissionais e entusiastas que 

trabalhem com IoT no processo de especificação de requisitos de sistemas de software IoT. 

 Para alcançar o objetivo geral, este objetivo foi dividido nos seguintes objetivos 

específicos: 

• identificar e analisar técnicas para especificação de requisitos IoT disponíveis na 

literatura; 

• elaborar uma ferramenta que auxilie engenheiros de software na especificação de 

requisitos de sistemas baseados em IoT; 

• avaliar experimentalmente a ferramenta proposta. 

1.4 Metodologia 

Existe um interesse crescente no estudo experimental em engenharia de software, tanto 

para validar tecnologias maduras quanto para orientar melhorias de tecnologias menos maduras 

(SHULL; CARVER; TRAVASSOS, 2001). 

Neste contexto, a metodologia utilizada neste trabalho é uma metodologia baseada em 

experimentação, proposta por SHULL et al. (2001). Esta metodologia consiste na execução de 

uma série de estudos experimentais para maturação de um método, técnica e/ou tecnologia 

proposta.  

Na metodologia baseada em experimentação, seu principal objetivo é verificar se o 

processo fornece resultados utilizáveis e se o tempo investido foi bem gasto, a fim de que 

posteriormente a tecnologia seja introduzida na indústria. Com base nos estudos experimentais, 

são coletados dados qualitativos para criar um corpo de conhecimento que aborda a 

plausibilidade da eficácia do processo e verificar se os resultados podem ser alcançados de 

maneira mais econômica (FREIMUT et al., 2002). 

Abaixo é possível observar a Figura 1, que representa a metodologia utilizada neste 

trabalho, adaptada da abordagem proposta por SHULL et al. (2001). 
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Figura 1 – Visão geral da metodologia utilizada no trabalho 

 

Fonte: Adaptado de Shull et al. (2001). 

Para a realização deste trabalho, os seguintes passos foram executados: 

1. Revisão da Literatura: a realização de uma revisão bibliográfica se fez presente com 

o propósito de identificar as principais técnicas de especificação de requisitos 

descritas na literatura, além de auxiliar na coleta de requisitos para a descrição da 

ferramenta proposta neste trabalho; 

2. Proposta inicial: com base nos dados obtidos na etapa anterior, foi definida a 

proposta inicial deste trabalho, que incluem os tópicos Internet das Coisas, trabalhos 

relacionados e resultados; 

3. Desenvolvimento: nesta etapa da metodologia, foi realizada a construção da 

ferramenta, organizada da seguinte forma: 

• Modelagem: A partir da UML (Unified Modeling Language) são descritos 

através de diagramas, que neste trabalho serão: Diagrama de Caso de Uso, de 

Classe, Sequência e Atividades; 

• Arquitetura: Como forma de detalhar mais especificamente o 

funcionamento da ferramenta, foi criada uma figura da arquitetura; 

• Banco de Dados: Esta etapa é fundamental no desenvolvimento da 

ferramenta, pois contempla toda a documentação que possibilita a criação de 

um banco de dados, que permite a permanência de informações na aplicação. 

foi utilizado o software BrModelo para detalhar todo o conjunto de tabelas e 

relacionamentos presentes nos modelos Lógico, Conceitual e Físico; 



20 
 

• Implementação: O desenvolvimento da aplicação foi realizado utilizando o 

editor de código-fonte Visual Studio Code1, e as tecnologias da web, HTML, 

CSS, Javascript e Node.js. 

4. Estudos experimentais: consiste em observar a utilização da ferramenta pelos 

usuários, tem como objetivo compreender como a ferramenta auxilia nas práticas 

atuais de trabalho, possibilitando seu aprimoramento. De acordo com os resultados 

obtidos no estudo experimental, a tecnologia foi aprimorada, visando atender as 

expectativas dos usuários finais. 

1.5 Organização do Projeto 

O Capítulo 1 apresentou os principais aspectos deste trabalho, descrevendo o seu 

contexto, justificativa, objetivos e metodologia adotada. Além desta introdução, outros dois 

Capítulos compõem este trabalho, organizados da seguinte forma: 

Capítulo 2 - Fundamentação Teórica: é apresentado o referencial teórico que 

fundamenta os conceitos básicos utilizados nesta pesquisa e os trabalhos relacionados. 

Capítulo 3 – RST-IoT: Descreve os requisitos levantados para o desenvolvimento da 

ferramenta, assim como os diagramas, com base na UML, o protótipo inicial e a ferramenta 

desenvolvida. 

Capítulo 4 – Resultados: Descreve os dados obtidos nos estudos experimentais 

realizados até o momento, além de melhorias propostas. 

Por fim, o Capítulo5 apresenta as considerações finais e perspectivas futuras. 

 

 

 

 

 

 

 
1 https://code.visualstudio.com/download 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo são abordados os principais conceitos sobre requisitos de 

software e tipos de técnicas para especificá-los disponíveis na literatura, 

além de tratar sobre suas aplicações. Também são destacadas algumas 

definições de Internet das Coisas (IoT) e suas aplicações.  

2.1 Internet das Coisas 

 A evolução da tecnologia da informação vem contribuindo para que diversos setores 

através dos anos possam incluir a tecnologia a vários dos seus produtos, bem como a maneira 

de interação entre sistemas de software e usuários. Desse modo, a tecnologia permitirá formas 

até então desconhecidas e inimagináveis de colaboração, comunicação e interação entre as 

pessoas e as coisas e entre as próprias coisas (PESSOA et al., 2016). 

 Com o surgimento dos sistemas de software baseados em IoT, incorporados na quarta 

revolução industrial, onde os sistemas de software buscam características de independência e 

ubiquidade, IoT é um novo modelo de tecnologia que tem sido utilizado para permitir que os 

objetos do dia-a-dia ganhem a capacidade de conexão contínua com sistemas de software e 

coisas por meio de tags de identificação, por exemplo. Além disso, este modelo incorpora 

características de/como autonomia, inteligência e onipresença.  De acordo com Motta et al. 

(2019), IoT é um novo paradigma tecnológico que reúne os mundos físico e virtual com o 

objetivo de fornecer sistemas de software em todos os lugares por meio de objetos do cotidiano. 

Além do mais, este paradigma pode transformar a forma de interação entre usuários (humanos, 

coisas, sistemas de software) e o ambiente, levando a uma mudança tecnológica multidisciplinar 

significativa. 

Na literatura são encontrados muitos conceitos sobre esse novo paradigma, e segundo 

Da Silva et al. (2017), a atualização do conceito IoT no mundo real é possível através da 

integração de várias tecnologias habilitadoras. 

Sobretudo, para uma melhor compreensão da IoT, algumas tecnologias presentes nesse 

paradigma precisam ser conceituadas, como o RFID e o IPV6. Os principais componentes do 

IoT são os sistemas RFID (Identificação por Rádio Frequência), que são compostos por um ou 

mais leitores e várias etiquetas RFID. As etiquetas são caracterizadas por um identificador 

exclusivo e são aplicadas a objetos podendo ser mesmo pessoas ou animais (DA SILVA et al, 

2017). E o IPV6, segundo Marrafon e Garcia (2017) é a próxima geração considerando o termo 

de Ip, ele é a abreviação de Internet Protocol Version 6, e foi criado para substituir seu 
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antecessor que é o IPV4, devido ao fato de o mesmo estar próximo de atingir seu limite de 

endereços disponíveis para identificação de dispositivos. O protocolo IPV6 amplia as 

possibilidades de atribuição de endereços na internet fazendo com que qualquer coisa possa ter 

um endereço único, um código de identificação único na rede (LEMOS, 2012). 

Segundo Kraijak e Tuwanut (2015) a principal característica da IoT é conectar-se a tudo 

e a todos para trocar informações entre si, não apenas aumentando exponencialmente o tráfego 

da rede, mas também a capacidade de armazenamento. 

Como o objetivo da IoT é conectar as coisas a outras coisas/sistemas, na tabela abaixo 

pode-se observar algumas características presentes nas principais redes de acesso na área da 

IoT. 

Tabela 1 - Principais redes de acesso IoT 

Tecnologia Distância Máxima 

Ethernet 50 a 70 km 

WiFi até 100 m 

WiMax de 50 a 80 km 

xDLS 1.3 a 5.4 km 

Smartphone 10m a 100km 

Satélite 500 a 15000 km 

PLC 
até 1500m no local 

até 100m entre dispositivos 

Sigfox 10km a 40km 

LoRaWAN 5km a 20km 

NB-IoT 1km a 10km 

Fonte: Adapatado de Borgia (2014) MEKKI et al (2018). 

2.1.1 Aplicações de IoT 

 No paradigma IoT, muitos objetos ao nosso redor serão conectados às redes de uma 

forma ou de outra. A identificação de RFID, a tecnologia de sensores e outras tecnologias 

inteligentes serão incorporadas a uma variedade de aplicações (CHEN et al., 2014). 

 Devido a importância da IoT, o Conselho Nacional de Inteligência dos EUA (NIC) a 

considera como uma das seis tecnologias civis mais promissoras e que mais impactarão a nação 

no futuro próximo. O NIC (2008) prevê que em 2025 todos os objetos do cotidiano (por 

exemplo, embalagens de alimento, documentos e móveis) estarão conectados à Internet 

(PESSOA et al., 2016). 

 Segundo Borgia (2014), a IoT tem enormes potencialidades para o desenvolvimento de 

novos aplicativos inteligentes em quase todos os campos, e isso se deve principalmente à sua 
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dupla capacidade de realizar a detecção situada (permitindo, por exemplo, coletar informações 

sobre fenômenos naturais, parâmetros médicos ou parâmetros do usuário, hábitos) e oferecer-

lhes serviços personalizados. 

 Independentemente do campo de aplicação, essas aplicações visam melhorar a 

qualidade da vida cotidiana e terá um impacto profundo na economia e sociedade. Abrangerão 

também aspectos diferentes: pessoal, social, societal, médica, ambiental e logística (BORGIA, 

2014).  

 Na pesquisa realizada por Pessoa et al (2016), intitulada por “A Internet das Coisas: 

Conceitos, Aplicações, Desafios e Tendências”, é possível identificar algumas das diversas 

aplicações para IoT, como cidades e casas inteligentes, logística, automação industrial, 

aplicações na agricultura e na área da saúde.  

Assim, como uma das principais aplicações da IoT, estão as casas inteligentes, que 

segundo Lee e Lee (2018), são conhecida por estar na vanguarda da inovação em relação ao 

monitoramento e controle de sistemas IoT, onde as proposições de valor primário são: família, 

proteção de propriedades e economia de energia. As casas inteligentes são consideradas como 

uma das principais aplicações da IoT, pois a criação de aplicativos domésticos habilitados para 

dispositivos IoT podem ser monitorados e controlados fora da casa do usuário através de um 

computador, tablet ou smartphone, automatizando tarefas do cotidiano do usuário. 

 Da mesma forma que as casas inteligentes, tarefas domésticas e saúde eletrônica são 

campos visíveis das aplicações possíveis com IoT para usuários comuns, a perspectiva para 

usuários de negócios também se faz presente, onde as consequências mais aparentes da 

utilização da IoT são em áreas como automação e manufatura industrial, logística, 

gerenciamento de negócios/processos, transporte inteligente de pessoas e mercadorias 

(ATZORI et al., 2010). 

 Na Figura 2, observa-se algumas das principais áreas impactadas pelas aplicações da 

IoT.  

Figura 2 - Áreas de aplicação IoT 
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 Fonte: Lacerda (2015). 

2.1.1.1 Corpo (Cuidados com a Saúde) 

A maioria da população brasileira ao sinal de algo incomum em seu corpo, relacionado 

a algum problema de saúde, procura por unidades públicas de tratamento. Segundo o IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), cerca de 71,1% da população busca por 

atendimento na rede pública. 

Sendo assim, uma maneira de facilitar o acesso a consultas e monitoramento de 

pacientes é por meio da tecnologia, uma área em expansão com o advento da IoT. Os cuidados 

com a saúde sempre foram objeto de estudo para muitos pesquisadores, uma vez que manter 

uma vida saudável é extremamente importante para todas as pessoas. Diante disto, a área da 

medicina e dos cuidados da saúde são áreas onde a aplicação da IoT é mais atrativa (COSTA, 

2018).  

Monitoramento de pessoas enfermas, diagnóstico e tratamento de doenças são algumas 

das preocupações médicas que através do uso da IoT podem ser minimizadas. A IoT tem 

grandes vantagens na percepção, transmissão e aplicação de informações, e terá uma ampla 

perspectiva de aplicação no campo da medicina e nos cuidados da saúde (MASSOLA et al., 

2018). 

Essa área de cuidados com a saúde aliada a IoT recebeu o nome de Healthcare. Alguns 

exemplos de utilização da IoT no Healthcare são encontrados na literatura, como o trabalho de 

Rohokale et al. (2011), que propõe uma abordagem cooperativa de IoT para melhorar o 

monitoramento e controle da saúde da população rural, nas áreas mais pobres de saúde de seres 

humanos, como pressão arterial, hemoglobina, açúcar no sangue e o crescimento celular 

anormal em qualquer parte do corpo. 

 

 

2.1.1.2 Casa (Consumo e comodidade) 

Por meio do uso de sensores, diversos objetos do cotidiano possuem a capacidade 

comunicação com outros objetos e/ou sistemas de software, como televisores, ar condicionado, 

relógios, entre outros. Esses sensores são dispositivos usados para detectar a localização de 
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pessoas e objetos ou para coletar dados sobre estados (por exemplo, temperatura, uso de 

energia, janelas abertas) (BALTA-OSKAN et al., 2014). 

Atualmente, não só computadores convencionais estão conectados à grande rede, como 

também uma grande gama de equipamentos tais como TVs, Laptops, automóveis, smartphones, 

consoles de jogos, webcams e a lista aumenta a cada dia (SANTOS, 2016). 

Dessa maneira, é possível que por meio desses objetos, uma casa seja totalmente 

integrada a sistemas computacionais.  

A Figura 3 demonstra como uma casa inteligente pode funcionar. 

Figura 3 - Casa inteligente 

 

Fonte: Stojkoska e Trivodaliev (2017). 

2.1.1.3 Automação na Indústria 

O setor responsável pela fabricação de produtos vem sendo transformado pela 

implantação da IoT, com sensores e compartilhamento de informações. Segundo Santos et al. 

(2018) a evolução das tecnologias de informação aliada à sua introdução nos processos de 

produção está transformando a indústria tradicional, elevando-a para um novo patamar de 

desenvolvimento organizacional. 

São inúmeras possibilidades de aplicações IoT voltadas para a indústria, uma vez que a 

IoT permite o compartilhamento de dados entre sistemas, coisas, sensores, máquinas. Enquanto 
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dispositivos e redes fornecem conectividade física, os aplicativos de IoT permitem interações 

dispositivo a dispositivo e humano a dispositivo de maneira confiável e robusta. Por exemplo, 

aplicativos de transporte e logística monitoram o status de mercadorias transportadas, como 

como frutas, produtos frescos, carne e laticínios, e  durante o transporte, o status de conservação 

(por exemplo, temperatura, umidade) é monitorado constantemente e as ações apropriadas são 

tomadas automaticamente para evitar deterioração quando a conexão está fora da faixa (LEE; 

LEE, 2015). 

No gráfico abaixo é possível observar as áreas de aplicação da IoT que tem impacto na 

indústria, seguindo uma escala de 1 para pouco importante até 5 para muito importante. 

Figura 4 - Impacto da IoT na indústria 

 

Fonte: Bankinter (2011). 

2.1.1.4 Transportes Inteligentes 

Outra maneira de observar como a tecnologia pode mudar a vida da população é na 

maneira como as pessoas se deslocam de um lugar para o outro hoje em dia, ônibus, metrô, 

carro, motocicleta, são alguns exemplos de veículos que usam tecnologia e muitos deles 

tecnologia inteligente. Segundo Ashokkumar et al. (2015) os veículos modernos são 

progressivamente equipados com sensores, atuadores e dispositivos de comunicação 

(dispositivos móveis, dispositivos GPS e computadores embarcados). 
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A IoT pode atuar em diversos aspectos relacionados aos meios de transporte. No 

trabalho de Selvapriya e Mundada (2015) é descrita uma aplicação IoT que se estende a todos 

os aspectos dos sistemas de transporte, ou seja, o veículo, a infraestrutura e o motorista ou 

usuário. O sistema coleta dados pelo terminal do veículo e carrega os dados no servidor através 

da rede e torna dados visíveis ao consumidor, um segundo aspecto, o consumidor pode obter 

informações sobre os veículos de transporte público pela web, e em outro aspecto, o consumidor 

pode conhecer as informações do veículo de transporte público pelo terminal da estação 

(SELVAPRIYA; MUNDADA, 2015). 

Na Figura 5 é possível observar a arquitetura técnica do trabalho de Selvapriya e 

Mundada (2015). 

Figura 5 - Arquitetura de um sistema de transporte IoT 

 

Fonte: Selvapriya e Mundada (2015). 

2.1.1.5 Cidades Inteligentes 

Procurando promover o bem-estar para a população e ao mesmo tempo desenvolver o 

crescimento econômico aliado a sustentabilidade, foram pensadas aplicações tecnológicas por 

meio da IoT para automatizar por completo uma cidade. Essas cidades automatizadas 

receberam o nome de cidades inteligentes. O conceito de Cidade Inteligente opera em um 

ambiente urbano complexo, incorporando vários sistemas complexos de infraestrutura, 

comportamento humano, tecnologia, estruturas sociais e políticas e economia, e uma cidade 

inteligente oferece uma maneira inteligente de gerenciar componentes como transporte, saúde, 

energia, residências e edifícios e o meio ambiente (GAUR et al., 2015). 
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Algumas tecnologias de uma cidade inteligente incluem a possibilidade de maior 

eficiência energética e otimização na produção de bens e serviços para a população, sistemas 

inteligentes para o monitoramento e gerenciamento das infraestruturas urbanas e antecipação a 

acidentes naturais, soluções de colaboração e redes sociais, sistemas integrados para a gestão 

de ativos, sistemas especializados de atenção à saúde e educação, e inúmeras outras 

possibilidades (WEISS et al., 2015). 

A demonstra uma arquitetura de sistemas de gerenciamento para cidades inteligentes. 

Figura 6 - Arquitetura de sistema para gerenciar cidades inteligentes 

 

Fonte: Weiss et al. (2015). 

2.1.2 Preocupações e Desafios 

 Para a implantação da IoT em um determinado ambiente, algumas preocupações e 

desafios são encontrados, pois como se trata de um novo paradigma, a falta de informação e 

documentação quanto a este tipo de tecnologia são bem carentes. Pessoa et al (2016) destaca 

que o armazenamento de dados, segurança das informações, funcionários bem capacitados, 

interoperabilidade e sustentabilidade são os principais desafios a serem enfrentados no processo 

de implantação da IoT.  

 No trabalho de Atzori et al. (2010), um estudo é realizado com o propósito de identificar 

algumas questões em aberto quanto a esse novo paradigma, que é a IoT, como padronização de 

atividades, problemas de endereçamento e rede e segurança e privacidade.  



29 
 

 De acordo com Bandyopadhyay e Sen (2011), os padrões devem ser projetados para 

suportar uma ampla gama de aplicações e atender a requisitos comuns de uma ampla variedade 

de setores da indústria, bem como às necessidades do meio ambiente, da sociedade e dos 

cidadãos. 

 Para Zhao e Ge (2013), o desenvolvimento da segurança da IoT é uma parte importante, 

pois a IoT, como um grande sistema, é a integração de várias camadas, e muitos problemas de 

segurança vêm da integração dos sistemas, de modo que existem muitos problemas de 

segurança que não pertencem a uma determinada camada, como proteção de privacidade em 

cada camada, e pôr a arquitetura de segurança da IoT ainda estar em fase exploratória, são 

enfrentados desafios mais graves em segurança do que o esperado. 

2.2 Engenharia de Requisitos (ER) 

 A ER pode ser entendida como uma prática de Engenharia de Software que consiste em 

abordagens que convergem para a compreensão dos requisitos pela equipe de desenvolvimento. 

A engenharia de requisitos é parte integrante do ciclo de vida de desenvolvimento de software, 

pois a base para o desenvolvimento de software bem-sucedido depende da compreensão de seus 

requisitos (REHMAN et al, 2013). 

 Segundo Pandey et al (2010), a engenharia de requisitos (ER) é a fase mais eficaz do 

processo de desenvolvimento de software, pois tem como objetivo coletar bons requisitos das 

partes interessadas de maneira correta. 

 A ER como parte do processo de desenvolvimento de um software, proporciona controle 

quanto aos artefatos de documentação de requisitos, que contempla as necessidades no cliente 

descrita em forma de requisitos, onde este artefato deve ser seguido pela equipe de 

desenvolvimento. No contexto deste trabalho, o termo "Engenharia de requisitos" refere-se à 

obtenção, documentação e gerenciamento de requisitos (AZIZ et al, 2016). 

 Para De Pádua (2003), cabe aos engenheiros de software insistir sempre na elaboração 

de uma boa especificação de requisitos, e faz parte do trabalho deles o convencimento dos 

clientes e usuários de que: 

• possuir boas especificações de requisitos no projeto são indispensáveis; 

• as atividades presentes na ER não representam custos desnecessários, mas 

investimentos indispensáveis; 

• a participação dos stakeholders na engenharia de requisitos é fundamental para que 
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as necessidades deles sejam corretamente atendidas pelo produto; 

• uma boa especificação de requisitos custa tempo e dinheiro;  

• a ausência de uma boa especificação de requisitos custa muito mais tempo e 

dinheiro. 

 Alguns processos são apresentados na ER, como a Elicitação de Requisitos, Análise e 

Negociação dos Requisitos, Documentação dos Requisitos, Verificação dos Requisitos e 

Validação dos Requisitos. Segundo De Espindola et al. (2004), um processo de ER é um 

conjunto estruturado de atividades a serem seguidas para criar, validar e manter um documento 

de requisitos. Tais processos podem ser observados na Figura 7. 

Figura 7 - Processo de Engenharia de Requisitos 

 

Fonte: Ávila e Spínola (2007). 

 Como um dos processos da ER, a elicitação de requisitos diz respeito a atividade de 

obtenção dos requisitos de software. Para isto, analistas e engenheiros de software trabalham 

com clientes e usuários finais para descobrir o problema a ser resolvido, os serviços do sistema, 

o desempenho necessário, restrições de hardware e outras informações (ÁVILA e SPÍNOLA, 

2007). Porém, para este trabalho, adota-se que essa fase já foi superada, e o foco está na 

especificação os requisitos, ou seja, detalhar todo o processo que contempla o requisito, a fim 

de atingir seu objetivo, e a partir daí validar formalmente junto ao cliente os requisitos do 

sistema. 

2.3.1 Requisitos de Software 

 De acordo com IEEE (1998), um requisito pode ser definido como “a capacidade ou 

condição necessária para que um usuário resolva um problema ou alcance um objetivo”. E na 

área da engenharia de software, um requisito especificado é uma descrição da funcionalidade 
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de um sistema. Além disso, os requisitos de software podem ser interpretados e extraídos do 

mundo real, da necessidade do usuário, ou pode ser derivado da análise técnica de um sistema 

computacional. 

 Na ER, os requisitos são divididos em requisitos funcionais e não-funcionais, e que 

segundo Ávila e Spínola (2007), os requisitos funcionais são requisitos diretamente ligados a 

funcionalidade do software e descrevem as funções que o software deve executar. Já os 

requisitos não-funcionais são requisitos que expressam condições que o software deve atender 

ou qualidades específicas que o software deve ter. Em vez de informar o que o sistema fará, os 

requisitos não-funcionais colocam restrições no sistema (ÁVILA E SPÍNOLA, 2007) 

 Atualmente existem uma variedade de pesquisas, técnicas e templates para realizar a 

especificação de requisitos de maneira eficiente, eficaz e adequada. No entanto, especificar 

requisitos é uma tarefa dificultosa, em que muitos engenheiros de software têm dificuldade ao 

abstrair o que o cliente deseja, assim, especificando requisitos inadequados e com erros. 

 Portanto, antes de adotar qualquer técnica de engenharia de software, os recursos 

exclusivos de ambientes inteligentes precisam ser estudados, compreendidos e delineados 

(AZIZ et al, 2016). 

2.3 Trabalhos Relacionados 

Nesta seção, alguns trabalhos encontrados na literatura e relacionados ao tema desta 

pesquisa são apresentados, com o objetivo de identificar as principais características e técnicas 

referentes às necessidades presentes na especificação de requisitos. 

2.4.1 Reggio (2018) 

 O trabalho de Reggio (2018), A UML-based Proposal for IoT System Requirements 

Specification, tem como objetivo apresentar uma versão preliminar de um método (IoTReq) 

para obter e especificar requisitos para um sistema IoT. 

 A técnica utilizada no IoTReq é dividida em tarefas, onde a primeira é a modelagem do 

domínio da aplicação utilizando a UML e seguindo o paradigma orientado a serviços. A partir 

dessa tarefa, os objetivos do sistema de IoT a serem construídos são elicitados e especificados, 

utilizando novamente a UML e estendendo o modelo de domínio, produzindo uma 

especificação dos requisitos funcionais. Posteriormente, o responsável por especificar os 

requisitos do sistema deve buscar os objetivos finais do mesmo, que é denominado como 



32 
 

objetivos estratégicos, onde serão decompostos em objetivos operacionais e especificados 

usando a UML, estendendo o modelo de domínio.  

 Essas duas primeiras equivalem a especificação de requisitos não-funcionais. No final 

da terceira tarefa, os requisitos não-funcionais devem ser investigados. 

 Para melhor exemplificar e apresentar o IoT-Req, é demonstrado um exemplo de estudo 

de um caso real especificando requisitos para um sistema de suporte a um festival de ciências.  

 Como principal resultado, o IoT-Req demonstrou permitir especificar com precisão os 

requisitos, separando os requisitos funcionais daqueles relativos às quais tecnologias utilizar. E 

a especificação resultante é bastante legível.  

2.4.2 Martins et al (2010) 

O trabalho de Martins et al (2010), TERASE: Template para Especificação de 

Requisitos de Ambiente em Sistemas Embarcados, tem como objetivo apresentar um modelo 

para especificação de requisitos de ambiente em sistemas embarcados, onde por meio deste 

modelo engenheiros de sistemas embarcados podem melhorar a especificação de requisitos 

ambientais, bem como o processo de comunicação entre hardware e engenheiros de software. 

Os sistemas que são tidos como foco para o template TERASE são aqueles construídos 

com processamento que tem como base microcontroladores, sendo esses sistemas embarcados 

voltados à linha de eletrodomésticos e produtos que utilizam um ou mais microcontroladores 

na execução do software. 

Como método para registro das informações referentes a especificação de requisitos, 

foram elaborados cartões para os itens pertinentes ao ambiente físico ou planta de um sistema 

embarcado, que são: Variáveis do Ambiente/Planta, dispositivos de entrada, dispositivos de 

saída e o microcontrolador. 

Por fim, o template foi avaliado por meio de um estudo experimental, utilizando um 

sistema de datalogger, que coleta e armazena leituras de temperatura em um ambiente. 

Como resultado deste trabalho, os estudos apresentaram benefícios aos engenheiros de 

sistemas embarcados adotarem um template para especificar requisitos para sistemas 

embarcados. 
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2.4.3 Costa et al (2017) 

No trabalho de Costa et al (2017), Specifying Functional Requirements and QoS 

Parameters for IoT Systems, é apresentado a IoT-RML, uma linguagem de modelagem que visa 

auxiliar engenheiros na especificação de requisitos para sistemas IoT. Onde o principal objetivo 

é investigar como os requisitos de várias partes interessadas podem ser especificados com 

precisão utilizando um modelo de requisitos, sendo considerado os conflitos e influências que 

podem existir entre os requisitos. Com isso, apresentam meios para especificar requisitos para 

sistemas IoT por meio da IoT-RML, além de apresentarem a linguagem como um meio de 

análise de conformidade de requisitos por meio de simulação.  

O modelo IoT-RML é proposto com base no modelo de domínio de requisitos IoT, e 

concebido como um perfil SysML, um perfil baseado na UML, que permite especificar 

graficamente sistemas complexos, incluindo seus dispositivos de hardware e componentes de 

software.  

Na IoT-RML, o conceito de requisito é semelhante ao conceito de “requisito” do 

SysML, ou seja, “uma capacidade ou condição que deve (ou deveria) ser satisfeita. Na Figura 

8 é apresentado o modelo de requisitos para um sistema de edifício inteligente, utilizando o 

modelo proposto no trabalho. 

Figura 8 - Modelo de requisitos para o edifício inteligente utilizando a IoT-RML 

 

Fonte: Costa et al (2017). 

2.4.4 Da Silva et al (2020) 

O trabalho de Da Silva et al (2020), “Uma Tecnologia para Apoiar a Engenharia de 

Requisitos de Sistemas de Software IoT”, apresenta uma tecnologia, denominada de REIoT 
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(Requirements Engineering for software systems based on IoT), com o objetivo de apoiar a 

Engenharia de Requisitos no contexto de sistemas de software IoT.  

A base tecnológica do REIoT é composta por duas técnicas, o SCENARIoT e 

SCENARIoTCHECK, utilizadas para especificar e validar cenários IoT. Com isso, a REIoT 

fornece templates que apoiam as fases de elecitação, análise e especificação. 

A Figura 9 apresenta os templates que a tecnologia REIoT fornece para apoiar a 

engenharia de requisitos de sistemas de software IoT. 

Figura 9 - Templates fornecidos pela REIoT 

 

Fonte: Da Silva et al (2020). 

2.4.5 Considerações sobre os Trabalhos Relacionados 

No trabalho de Reggio (2018) é relatada uma experiência interagindo com empresas 

locais sobre como é feito o processo de elicitação e especificação de requisitos para seus 

sistemas IoT, onde são relatados que tais processos são realizados por documentos textuais não 

estruturados, sem uma distinção clara entre requisitos funcionais e diretrizes sobre as 

tecnologias de hardware e software relacionado à IoT.  

Essa foi uma motivação para a criação da RST-IoT, concentrar o processo da 

especificação de requisitos em uma ferramenta própria. 

Todos os trabalhos citados (REGGIO, 2018) (MARTINS et al., 2010) (COSTA et al., 

2017) (DA SILVA et al., 2020) procuram preencher a lacuna presente na área de ER no que diz 
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respeito a sistemas de software IoT, utilizando abordagens da própria ER convencional, com o 

objetivo de tornar o processo de especificação de requisitos para sistemas de software IoT não 

incomum aos métodos utilizados no desenvolvimento de softwares convencionais. 

Assemelha-se a este trabalho a busca por técnicas para especificar requisitos para 

sistemas de software IoT, porém, a principal diferença está na automatização do processo, pois 

este trabalho busca tornar sistematizada, através de uma ferramenta, a especificação de 

requisitos IoT. 
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3 RST-IoT: A Requirements Specification Tool for IoT-based Systems 

 Neste capítulo, algumas características referentes às necessidades 

presentes na especificação de requisitos são apresentadas, bem como a 

proposta inicial da ferramenta, seus digramas, e posteriormente o 

desenvolvimento da RST-IoT (Requirements Specifiction Tool - IoT). 

3.1 Características para Especificação de Requisitos IoT 

Os dois tipos de requisitos presentes na ER tradicional podem ser utilizados na proposta 

desta ferramenta, os requisitos funcionais e os não-funcionais. Porém, na especificação dos 

requisitos não-funcionais, sabe-se que devido à possibilidade de escolha de diferentes 

tecnologias a serem utilizadas nos sistemas de software IoT, é necessário um tratamento desses 

requisitos a nível de hardware e software. No caso de sistemas de software IoT, existem muitas 

possibilidades diferentes para as escolhas das tecnologias a serem usadas para construí-las, 

tanto no nível do hardware (por exemplo, sensores, sinalizadores, RFID, dispositivos móveis, 

câmeras de vídeo, dispositivos) e software (por exemplo, serviços de descanso, vários 

protocolos) com características muito diferentes (por exemplo, em relação a custo, instalação, 

manutenção, dentre outros), e portanto, os “requisitos de implementação”, ou não-funcionais, 

são mais complexos para obter e especificar (REGGIO, 2018). 

Com base nisso, é possível observar que a grande quantidade de tecnologias que podem 

existir em um sistema IoT dificulta o processo de especificação de requisitos, uma vez que 

sistemas de software tradicionais não apresentam esses recursos, tendo suas tecnologias 

atreladas somente a tecnologias virtuais.  

Na Tabela 2 é possível observar as principais características encontradas na etapa da 

Revisão da Literatura, presente na metodologia deste trabalho, que serviram de base para 

elaboração dos diagramas de Caso de Uso e de Classe, e do protótipo não-funcional. 

Tabela 2 - Características para especificação de requisitos IoT 

Característica Artigo Autor 

Tratamento da ambiguidade no 

entendimento da aplicação 

1. User Requirements for Internet of Things 

(IoT) Applications: An Observational study 

Namirimu, 

Victoria (2015) 

Identificação de Atores 

Requirement Engineering Technique for 

Smart Spaces;  

A UML-based Proposal for IoT System 

Requirements Specification 

Aziz et al (2016);  

Reggio (2018) 
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Identificação de ações e grupos 
Requirement Engineering Technique for 

Smart Spaces 
Aziz et al (2016) 

Definição dos objetivos 
A UML-based Proposal for IoT System 

Requirements Specification 
Reggio (2018) 

Descrição e análise dos 

requisitos não-funcionais 

Non-Functional requirement analysis in IoT 

based 

Smart Traffic Management System 

Mahalank et al 

(2016) 

Fonte: O autor (2020). 

 

3.2 Proposta Inicial 

Com base nos dados levantados na literatura foi elaborada a proposta inicial da 

ferramenta RST-IoT, descrita pelos diagramas de caso de uso e diagrama de classe. 

3.3 Diagrama de Caso de Uso 

A Figura 10 descreve o diagrama de caso uso da ferramenta RST-IoT, com base na UML 

(Unified Modeling Language), que segundo Fowler (2014), é uma linguagem de notações 

gráficas, apoiada por um metamodelo único, que ajuda na descrição e no projeto de sistemas de 

software. 

Figura 10 - Diagrama de caso de uso 

 

Fonte: O autor (2020). 
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 A ferramenta conta com dois atores, um usuário administrador e um usuário membro da 

equipe e sete casos de uso, efetuar login, visualizar projeto, visualizar módulo, gerenciar 

requisitos, manter projetos, manter módulos, cadastrar membro e manter requisitos.  

O usuário administrador é responsável por cadastrar os membros da equipe, uma vez 

que a tarefa de especificação de requisitos contará com o processo de designação de tarefas e 

validação das mesmas, será necessário se ter um controle sob a equipe que está envolvida no 

projeto. 

3.4 Diagrama de Classe 

No diagrama de classe foram definidas as seguintes classes: Usuário, Administrador, 

Membro, Projeto, Requisito Funcional, Requisito Não-Funcional, e Módulo. 

A classe usuário é responsável por manter as informações de acesso, como senha e 

verificar se o usuário que está tentando acessar o sistema é um usuário válido, ou seja, 

cadastrado no sistema. 

A classe administrador é uma generalização da classe usuário, que conta com as 

mesmas informações, porém com novos métodos, como cadastrar um novo projeto, cadastrar 

membros participantes de um projeto, cadastrar os módulos, bem como seus requisitos. 

A classe membro também é uma generalização da classe usuário, que conta com as 

mesmas informações, porém com novos métodos, como cadastrar requisitos e consultar 

projetos dos quais o membro faz parte. 

A classe projeto é responsável por armazenar as principais informações do projeto IoT, 

bem como seu objetivo (finalidade), domínio (automação, monitoramento) e descrição. 

A classe módulo é responsável por manter os requisitos do sistema organizados, essa 

classe possui um nome e uma descrição, facilitando seu rastreamento. 

A classe requisito funcional diz respeito ao cadastro de um requisito funcional, 

seguindo o padrão da ER tradicional, contendo um indicador, como por exemplo: RF01 

(Requisito Funcional 01) e a descrição do mesmo. 

A classe requisito não-funcional diz respeito ao cadastro de um requisito não-

funcional, seguindo o padrão da ER tradicional, contendo um indicador, como por exemplo: 

RNF01 (Requisito Não-Funcional 01) , descrição do mesmo e o tipo do requisito, sendo esses 

pré-cadastrados, com base no trabalho de Ribeiro e Travassos (2016). 
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Para uma melhor compreensão do funcionamento da ferramenta, a Figura 11 apresenta 

o diagrama de classe da aplicação. 

Figura 11 - Diagrama de classe 

 

Fonte: o autor (2020). 

Além do diagrama de classe, foi criado um modelo relacional do banco de dados, com 

o objetivo de auxiliar na criação do banco de dados da aplicação, informando como as tabelas 

se relacionam e como os campos seriam preenchidos, esse modelo pode ser observado na Figura 

12. 
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Figura 12 - Modelo relacional do banco de dados 

 

Fonte: o autor (2020). 

3.5 Protótipo Não Funcional 

Para a elaboração do protótipo Não-Funcional, com o objetivo de auxiliar na construção 

da ferramenta, foi utilizada a ferramenta online Figma2, e o projeto de protótipo pode ser 

acessado pelo link: https://cutt.ly/7gYvqND. 

 
2 https://www.figma.com 
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Figura 13 - Protótipo Não-Funcional criado no Figma 

 

Fonte: o autor (2020). 

3.6 Desenvolvimento 

A ferramenta proposta foi desenvolvida para atuar na plataforma web, com o objetivo 

de ser de fácil acesso e intuitiva. Para o desenvolvimento da mesma, houve a divisão de tarefas 

na construção do software, definidas por backend e frontend, com o objetivo de isolar essas 

duas camadas, e conectá-las por meio de uma API (Application Programming Interface). 

3.5.1 Backend 

O backend da aplicação consiste na implementação das regras de negócio, e para isso 

foram utilizadas as seguintes tecnologias: 

• Javascript (Linguagem de programação interpretada estruturada) 
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• Visual Studio Code (Editor de código) 

• NodeJs (ambiente JavScript para criação da API Rest) 

• Postgres (Banco de Dados) 

• Express (Framework Javascript para criação dos métodos HTTP da API) 

• Insomnia (Ferramenta de testes para API’s) 

• Heroku (Plataforma na nuvem para hospedagem da API) 

A Figura 14 apresenta a estrutura de pastas e organização do backend, onde na pasta app 

encontram-se os controllers (estrutura que contém toda a camada de regra de negócio voltada 

ao envio e recebimento de informações do banco de dados), database (estrutura que contém a 

conexão com o banco de dados, migrations (gerenciamento de mudanças incrementais e 

reversíveis em esquemas (estrutura) de banco de dados) e seeders (inserção automática de dados 

na base de dados), middleware (uma camada de intermédio entre duas aplicações), routes 

(estrutura para organização das rotas da aplicação), services (estrutura para organizações de 

serviços externos) e utils (funções que se repetem na aplicação). Na pasta public estão os 

arquivos públicos estáticos da aplicação, como imagens e arquivos javascript. 

Figura 14 - Estrutura de pastas do backend da RST-IoT 

 

Fonte: o autor (2020). 

Na Figura 15 é possível observar o uso do Insomnia para teste da API desenvolvida, 

onde na aba da esquerda é fornecida a url (ex: http://localhost:3000/user/login) e o corpo da 

requisição, neste caso solicitando o acesso à aplicação com email e senha. Ao lado direto é a 

resposta da API a solicitação, um JSON com uma mensagem de sucesso, as informações do 

usuário autenticado e um token (senha criptografada única para cada usuário logado no sistema). 
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Figura 15 - Teste da API na ferramenta Insomnia 

 

     Fonte: o autor (2020). 

3.5.2 Frontend 

O frontend da aplicação consiste na implementação da parte visual do sistema, ou seja, 

o que vai ser apresentado na tela para o usuário final, e para isso foram utilizadas as seguintes 

tecnologias: 

• Javascript; 

• ReactJS (Framework para criação de interfaces de usuário); 

• Axios (Framework para comunicação do frontend com a API); 

• Heroku (Plataforma na nuvem para hospedagem do frontend). 

Na figura abaixo pode ser observada a estrutura de pastas e organização do frontend da 

aplicação, utilizando ReatJS. 
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Figura 16 - Estrutura de pastas do frontend da RST-IoT 

 

   Fonte: o autor (2020). 

Na Figura 17, está uma demonstração da tela de Login já implementada. 

Figura 17 - Tela de Login implementada 

 

Fonte: o autor (2020). 

3.5.3 Arquitetura 

A arquitetura final, apresentada na  Figura 18, foi dividida em três camadas, frontend, 

backend e database, cada um com sua respectiva função. 
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• Frontend: apresentar ao usuário final as informações solicitadas pelo mesmo em 

uma interface amigável. Tais informações são solicitadas à API Restful, por meio 

de um Request  (Método para solicitação de dados à outra aplicação, interface 

ou computador) e após isso é devolvido pela API, por meio do Response 

(Método de resposta à solicitação de dados) o Status Code (Código de uma 

requisição HTTP,  que indica se uma requisição foi corretamente concluída) da 

solicitação e as informações no formato JSON (troca de dados simples e rápida 

entre sistemas); 

• Backend: responsável por receber as solicitações do usuário, se comunicar com 

o banco de dados por meio de uma Query (Solicitação feita ao banco de dados) 

e enviar para o frontend as informações solicitadas no formato JSON; 

• Database: responsável por armazenar as informações pertinentes do usuário, 

bem como seus dados de acesso, seus projetos e os requisitos. 

Figura 18 - Arquitetura da RST-IoT 

 

Fonte: o autor (2020). 

3.7 Ferramenta desenvolvida 

Para abordar a especificação de requisitos na RST-IoT, primeiramente pensou-se em 

organizar os projetos, com nome, tipo, domínio e sua descrição, conforme mostra a Figura 19. 
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Figura 19 - Tela de cadastro de projeto 

 

Fonte: o autor (2020). 

Após o projeto ser cadastrado, é possível navegar até o mesmo e cadastrar seus 

subsistemas (ou módulos), com o objetivo de separar no projeto software, hardware e outros 

módulos que possam existir, conforme mostra a Figura 20. 

Figura 20 - Visualização das informações do projeto 

 

Fonte: o autor (2020). 

Para cada módulo é possível cadastrar seus requisitos (funcionais e não-funcionais), 

assim se mantém uma estrutura de requisitos organizada, conforme mostra a Figura 21. 
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Figura 21 - Requisitos funcionais e não-funcionais para o módulo software 

 

Fonte: o autor (2020). 

Com o objetivo de facilitar a utilização dos usuários na ferramenta, foi criada uma aba 

de ajuda contendo a descrição de um projeto base, a descrição e definição dos módulos, 

requisitos funcionais e não-funcionais, como mostra a Figura 22. 

Figura 22 - Tela de ajuda da RST-IoT 

 

Fonte: o autor (2020). 

Por fim, após cadastrar os requisitos do sistema de software IoT, o usuário pode realizar 

o download do projeto pela ferramenta, contendo todos os requisitos do projeto organizado por 

módulos, como é apresentado na Figura 23.  
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Figura 23 - Documento em PDF contendo os requisitos do projeto 

 

Fonte: o autor (2020). 

É possível acessar a ferramenta por meio do seguinte link:  https://riot-

frontend.herokuapp.com, com usuário: userteste@riot.com e senha: 12345. 
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4 RESULTADOS 

Este capítulo apresenta a condução e resultado de dois estudos experimentais 

para avaliar a ferramenta RST-IoT, assim como as melhorias feitas na 

técnica a partir dos resultados obtidos nos estudos. 

4.1 Introdução 

Neste capítulo são descritos os dois estudos experimentais para avaliação da ferramenta 

RST-IoT. Com base nos resultados obtidos nestes estudos, a ferramenta foi aprimorada, visando 

a transferência da mesma para a utilização na indústria, de acordo com a metodologia 

experimental deste trabalho. No primeiro estudo, foi avaliada a viabilidade da ferramenta. O 

segundo estudo conduzido foi um estudo de observação.  

Devido ao momento de pandemia, onde ocorreram a realização destes estudos, o 

trabalho se tornou mais dificultoso e com poucos participantes, uma vez que o acesso à internet 

e disponibilidade dos participantes não poderia ser garantido, porém, os estudos foram 

planejados e executados. 

4.2 Estudo de Viabilidade 

Primeiramente, se faz necessário verificar se esta ferramenta é viável. Com esta 

finalidade, foi planejado um estudo de viabilidade, visando avaliar a primeira versão da RST-

IoT. 

4.2.1 Planejamento do Estudo de Viabilidade 

O planejamento do estudo de viabilidade foi realizado visando avaliar a aplicabilidade 

da ferramenta RST-IoT no processo de especificação de requisitos para sistemas de software 

IoT. Este estudo está estruturado com base no paradigma GQM (Goal Question Metric), 

proposto por Basili e Rombach (1988), e pode ser observado na Tabela 3. 

Tabela 3 - Objetivo do Estudo de Viabilidade 

Analisar 
A ferramenta RST-IoT para Especificar Requisitos de 

Sistemas de Software IoT 

Com o propósito de Caracterizar  

Com respeito a Apoiar o processo de especificação de requisitos 

Do ponto de vista Do pesquisador 
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No contexto de 
Engenheiros de Software novatos realizando especificação de 

requisitos para sistemas de software IoT 

Fonte: O autor (2020). 

Nesta etapa da definição do estudo, a questão geral foi definida para que a ferramenta 

fosse avaliada por meio da coleta e análise dos dados qualitativos. Sendo assim, a questão 

principal descrita abaixo: 

“A utilização de uma ferramenta auxilia os engenheiros de software novatos no 

processo de especificação dos requisitos para sistemas IoT?” 

Segundo Fernandes (2013), a comparação entre duas tecnologias é um procedimento 

comum em estudos de viabilidade, porém, até o presente momento, não foram encontradas 

tecnologias similares que pudessem ser utilizadas na comparação a tecnologia apresentada neste 

trabalho. Então com base nisso, o propósito deste estudo foi avaliar se a ferramenta RST-IoT 

apresenta um resultado viável em termos de possibilitar engenheiros de software novatos a 

especificarem requisitos para sistemas de software IoT. 

Para este trabalho, não foram definidas hipóteses, uma vez que a ferramenta não está 

sendo comparada a outra tecnologia. 

Foram selecionados 3 alunos de graduação do curso de Engenharia de Software para 

participarem do estudo piloto, descrito na seção 4.3. 

No planejamento deste estudo também foram elaborados: o formulário de caracterização 

dos participantes (Apêndice A); o Termo de consentimento (Apêndice B); e o questionário pós-

aplicação do estudo experimental (Apêndice C), com a finalidade de coletar opiniões dos 

participantes sobre a ferramenta. 

4.2.2 Estudo Piloto 

Seguindo a metodologia adotada (descrita na Seção 1.4), o estudo piloto se faz presente 

com o objetivo de avaliar a qualidade dos artefatos produzidos por uma pequena amostra de 

participantes. Este estudo visa revelar as principais deficiências em tais artefatos. Vale ressaltar 

que o resultado do estudo piloto não entra na avaliação da ferramenta, pois a RST-IoT não está 

sendo avaliada neste momento, e sim os documentos como roteiro de tarefas, questionário pós-

aplicação para coleta de feedback dos usuários, dentre outros. 
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Participantes: Foram selecionados três participantes para este estudo, todos sendo 

alunos finalistas do curso de engenharia de software no ICET/UFAM, e alegam possuir 

experiência relevante na área de desenvolvimento de software e IoT. 

Recursos Utilizados: Primeiramente, foi realizado um treinamento, por meio de 

videoconferência (devido a pandemia do Covid 19), relacionado a conceitos sobre engenharia 

de software e IoT, após isso, foi apresentado um problema para os participantes realizarem a 

especificação de requisitos utilizando a RST-IoT. 

Resultados: Como resultado para este estudo, foram apenas coletadas críticas e 

sugestões sobre os artefatos que serão utilizados posteriormente no próximo estudo, com o 

objetivo de realizar melhorias e aprimoramento da mesma e então partir para o estudo 

experimental. 

4.2.3 Execução do Estudo de Viabilidade 

Com base nas críticas e sugestões do estudo piloto, os documentos foram corrigidos e 

aprimorados para a realização do primeiro estudo experimental, com o objetivo de avaliar o 

impacto da utilização da ferramenta no processo de especificação de requisitos de sistemas de 

software IoT em um problema real.  

Os resultados deste primeiro estudo experimental foram importantes para verificar se a 

ferramenta auxilia no processo de especificação de requisitos por engenheiros de software 

novatos. Além disso, este estudo foi útil para identificação de recomendações sobre a 

ferramenta, objetivando melhorar sua aplicabilidade e aumentar a facilidade de uso pelos 

usuários. 

Participantes: Para a execução deste primeiro estudo experimental, foram convidados 

os membros do Projeto PROCAP, um projeto de pesquisa e desenvolvimento na área da 

Indústria 4.0, que inclui alunos de graduação do ICET e funcionários de um instituto de 

tecnologia de Manaus-Amazonas, de comércio de eletrônicos e informática. Dentre 12 

convidados, apenas 4 participaram deste estudo.  

O projeto PROCAP, parceira do ICET com uma indústria de eletrônicos e informática 

de Manaus se trata de um projeto de pesquisa e desenvolvimento utilizando tecnologias de visão 

computacional, sistemas embarcados e internet das coisas, que envolvia alunos de graduação 

do ICET e funcionários do insituto. 
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Tabela 4 - Caracterização dos participantes do estudo de viabilidade 

Nº 

Experiência em 

Engenharia de 

Software 

Experiência em 

desenvolvimento 

de Software 

Conhecimento 

sobre 

desenvolvimento 

de software IoT 

Experiência com 

Especificação de 

Requisitos 

01 média média baixa média 

02 alta alta alta alta 

03 baixa média média baixa 

04 baixa média média baixa 

Fonte: O autor (2020). 

Recursos Utilizados: Primeiramente, foi realizado um minicurso, intitulado “Práticas 

em Engenharia de Software”, nos dias 15 e 22 de agosto de 2020, de forma online via Google 

Meet; foi elaborado o formulário de caracterização dos participantes; o Termo de 

consentimento; e o questionário pós-aplicação do estudo experimental; 

Execução do Estudo: Cada participante preencheu o formulário de caracterização, a 

partir disso, os grupos foram divididos de forma balanceada. Cada grupo recebeu o problema 

de um projeto real de sistema baseado em IoT diferente, e utilizaram a ferramenta RST-IoT 

para especificar requisitos funcionais e não funcionais. 

Após a utilização da ferramenta, os participantes responderam um formulário 

qualitativo, com o objetivo de analisar a sua experiência na especificação de requisitos para 

sistemas IoT utilizando uma ferramenta para auxiliar nesse processo.  

O formulário contém nove questões relacionadas à praticidade e facilidade de uso da 

ferramenta. Para a realização da análise qualitativa, foram verificados os formulários 

preenchidos pelos participantes que utilizaram a ferramenta. 

Resultados Obtidos: Com a análise das respostas dos formulários, pode-se determinar 

que o grau de dificuldade em utilizar a ferramenta (Figura 1): 50% dos participantes afirmaram 

que foi “extremamente fácil” utilizar a ferramenta RST-IoT, 25% “fácil” e os outros 25% 

“mediano”. Durante a utilização da ferramenta, 75% dos participantes afirmaram que a 

ferramenta foi de fácil entendimento, já os outros 25% demoraram um pouco mais de tempo 

para compreender as funcionalidades dela. 
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Figura 24 - Percepção dos participantes em relação à dificuldade da utilização da ferramenta 

 

Fonte: O autor (2020). 

Com relação a como a ferramenta auxiliou organizando os requisitos em módulos, 75% 

dos participantes acreditam que isso ajudou no processo, e os outros 25% acreditam que isso 

deixou o processo um pouco confuso, conforme mostra a Figura 25. 

Figura 25 – Organização dos requisitos na ferramenta 

 

Fonte: O autor (2020). 

Em relação aos participantes recomendarem a utilização da ferramenta, 100% afirma 

que recomendaria, e os mesmos 100% afirmam que utilizariam a ferramenta na especificação 

de requisitos para outros sistemas. 

Além dos resultados do formulário com perguntas fechadas, foi aberto um campo para 

coletar comentários pertinentes a ferramenta, porém apenas um participante apontou uma 

dificuldade, que está relacionada a opções como edição e exclusão de algumas informações, as 

quais já foram corrigidas e serviram de apoio para a melhoria da ferramenta. 

“A ferramenta é muito boa, mais seria bom colocar uma opção pra excluir um módulo, 

pois estava com problema na internet e acabou que duplicou.” (Participante 3) 

4.4.1 Conclusões 



54 
 

Neste estudo experimental, foi avaliada a ferramenta RST-IoT no processo de 

especificação de requisitos para sistemas IoT, porém não é possível considerar os resultados 

como conclusivos, devido à pequena amostra, sendo necessário um novo estudo. 

No entanto, a utilização da RST-IoT para automatizar o processo de especificação de 

requisitos para sistemas IoT, com base neste estudo, foi tida como uma experiência satisfatória 

pelos membros participantes do estudo, e os resultados qualitativos permitiram identificar 

dificuldades e sugestões para melhorar a utilização da ferramenta RST-IoT. 

A partir deste estudo, a melhoria e evolução da ferramenta foi realizada, visando a 

aplicação de um novo estudo, uma vez que este estudo não apresenta resultados conclusivos, 

mas indicações na utilização da ferramenta RST-IoT no processo de especificação de requisitos 

para sistemas IoT. 

As modificações realizadas na RST-IoT foram realizadas visando atender as 

dificuldades encontradas pelos participantes neste primeiro estudo, conforme mostra a Figura 

26, ações de exclusão de projeto, módulos e requisitos foram adicionadas. 

Figura 26 - Melhorias resultantes do primeiro estudo 

 

Fonte: o autor (2020). 

4.3 Estudo de Observação 
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Este estudo de observação foi realizado com o objetivo de compreender a utilização da 

ferramenta no processo de especificação na percepção dos usuários, e responder à pergunta “As 

etapas do processo de especificação de requisitos na RST-IoT fazem sentido?”, seguindo a 

metodologia adotada nesta pesquisa. Dessa forma, foi realizado um estudo experimental 

visando avaliar a nova versão da RST-IoRT. Os resultados se mostraram importantes para 

compreender a utilização da ferramenta no processo de especificação de requisitos por 

estudantes de engenharia de software. Além disso, este estudo foi útil para identificação de 

recomendações e correções, objetivando melhorar a qualidade da mesma e facilitar a utilização 

da mesma pelos usuários. 

4.3.1 Planejamento do Estudo de Observação 

 

Visando dados mais sólidos e com um aprimoramento da ferramenta após feedback do 

primeiro estudo experimental, um segundo estudo experimental foi realizado.  

O planejamento deste foi realizado visando avaliar a experiência dos usuários ao 

utilizarem a ferramenta RST-IoT no processo de especificação de requisitos para sistemas de 

software IoT. Este estudo está estruturado com base no paradigma GQM (Goal Question 

Metric), proposto por Basili e Rombach (1988), e pode ser observado na Tabela 5. 

Tabela 5 - Objetivo do Estudo de Observação 

Analisar A ferramenta RST-IoT  

Com o propósito de Compreender 

Com respeito a Utilização no processo de especificação de requisitos IoT 

Do ponto de vista Do pesquisador 

No contexto de 

Estudantes de graduação em engenharia de software 

realizando especificação de requisitos de sistemas de software 

IoT 

Fonte: O autor (2020). 

Os resultados do estudo de observação foram importantes para verificar se estudantes 

de engenharia de software necessitam de grande experiência em desenvolvimento de software 

IoT e especificação de requisitos para utilizarem a ferramenta. Além disso, este estudo foi útil 

para identificação de recomendações sobre a ferramenta, objetivando melhorar sua 

aplicabilidade e aumentar a facilidade de uso pelos usuários. 

A questão principal deste segundo estudo foi: 
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“As etapas do processo de especificação de requisitos na RST-IoT fazem sentido?” 

4.3.2 Execução do Estudo de Observação 

Participantes: Para a execução do estudo de observação, foram abertas inscrições para 

um minicurso sobre Práticas de Engenharia de Software no Contexto IoT. As vagas para o 

minicurso eram voltadas para estudantes da área da computação que já estivessem cursados a 

disciplina de Engenharia de Software. Com isso foi obtido um total de 30 inscrições, onde 

destes, apenas 14 assinaram o termo de consentimento para participação da pesquisa, e apenas 

sete participaram do estudo.   

A partir da análise dos dados, obtiveram-se os seguintes resultados por cada 

participante, conforme mostrados na Tabela 6. 

Tabela 6 - Estudo experimental - resultado por participante 

Nº 

Experiência em 

desenvolvimento 

de Software 

Conhecimento 

sobre 

desenvolvimento 

de software IoT 

Experiência com 

Especificação de 

Requisitos 

Grau de dificuldade 

ao utilizar a 

ferramenta 

01 média baixa baixa difícil 

02 média baixa média fácil 

03 média baixa baixa média 

04 média média baixa muito fácil 

05 baixa nenhuma nenhuma difícil 

06 média baixa baixa média 

07 alta baixa alta fácil 

Fonte: O autor (2020). 

Com base nesses dados, foi possível identificar que o grau de dificuldade ao utilizar a 

ferramenta varia conforme a experiência do usuário em especificação de requisitos e 

desenvolvimento de software para sistemas IoT. 

Recursos Utilizados: Primeiramente, foi realizado um minicurso, intitulado “Práticas 

em Engenharia de Software no Contexto IoT”, nos dias 16 e 19 de outubro de 2020, de forma 

online via Google Meet; foi elaborado o formulário de caracterização dos participantes; o 

Termo de consentimento; e o questionário pós-aplicação do estudo experimental; 

Execução do Estudo: Primeiramente, os participantes responderam o formulário de 

caracterização, que continha questões para verificar o conhecimento em desenvolvimento de 

software, desenvolvimento de software IoT, e a experiência com especificação de requisitos. 
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Com esses dados foi possível relacioná-los ao grau de dificuldade em utilizar a RST-IoT, 

conforme mostra a Tabela 6. 

A utilização da ferramenta foi realizada individualmente por cada participante, onde 

eles receberam seu acesso com e-mail e senha, e foi apresentado um problema real de um 

sistema de software IoT para especificarem dos requisitos. O pesquisador autor da RST-IoT 

participou realizando um treinamento prévio da mesma, além de apresentar o problema 

proposto. Quando os participantes tinham dúvidas, eles eram orientados pela plataforma Google 

Classroom 3 e e-mail, e assim proceder da maneira que acreditavam ser a mais correta. A maior 

parte das dúvidas foi relacionado ao acesso a RST-IoT, pelo fato da mesma estar hospedada em 

uma plataforma com um plano grátis após alguns minutos sem interação com a mesma, o 

servidor de hospedagem colocava a ferramenta em um estado de hibernação, sendo necessário 

aguardar para a mesma voltar a ficar ativa. 

Resultados Obtidos: Após cada participante terminar sua atividade de especificação de 

requisitos, era solicitado ao mesmo que respondesse um questionário, com o objetivo de avaliar 

a utilização da ferramenta. 

Algumas questões foram levantadas com o objetivo de verificar a relevância da 

ferramenta, o auxílio da mesma no processo de especificação de requisitos, o entendimento e o 

impacto em organizar os requisitos por módulos. Esses dados podem ser observados nas figuras 

Figura 27, Figura 28,  

Fonte: O autor (2020). 

De acordo com os resultados apresentados  na Figura 29, para 62,5% dos participantes 

a RST-IoT se mostrou fácil de utilizar, porém levaram um pouco de tempo compreender as 

funcionalidades da mesma, enquanto que para 25% foi de fácil entendimento, e somente 12,5% 

afirmaram que a RST-IoT é um pouco confusa. Com isso, observa-se que a RST-IoT necessita 

de uma atenção maior quanto a facilitar a compressão das suas funcionalidades para os usuários, 

sendo uma possível melhoria, um tutorial com acesso guiado ao primeiro acesso do usuário na 

ferramenta. 

Figura 29,  

Fonte: O autor (2020). 

 
3 https://classroom.google.com 



58 
 

Uma estratégia que foi adotada para organizar os requisitos de um projeto IoT na 

ferramenta, foi a utilização de módulos para agrupar requisitos de um mesmo domínio, e na 

Figura 30 pode-se observar que a percepção dos participantes quanto a esta estratégia auxiliou 

no processo de especificação de requisitos, onde 62,5% afirmam que esta organização por 

módulos ajudou no processo, 25% afiram que deixou o processo um pouco confuso e 12,5% 

ficaram indiferentes quanto a questão. 

Figura 30 e  

Fonte: O autor (2020). 

Por fim, foi levantado uma questão sobre a recomendação da ferramenta, o qual a Figura 

31 apresenta que 100% dos participantes afiram que recomendariam a utilização da RST-IoT. 

Figura 31. 

Na Figura 27 podemos observar que a relevância da ferramenta na percepção dos 

usuários ficou dividida entre “Relevante” (50% dos participantes) e “Muito Relevante” (50% 

dos participantes), constatando a importância de se usar a ferramenta no processo de 

especificação de requisitos de sistemas de software IoT. 

Figura 27 - Resultados sobre a relevância da ferramenta 

 

Fonte: O autor (2020). 

 Quanto a facilidade que a RST-IoT proporciona no processo de especificação de 

requisitos de sistemas de software IoT, pode-se perceber na Figura 28 que 87,5% dos 

participantes acredita que a ferramenta facilita o processo, e apenas 12,5% se mostrou 

indiferente quanto a questão, demonstrando que a RST-IoT auxilia os usuários na sua principal 

finalidade, especificar requisitos. 
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Figura 28 - Resultados sobre facilidade no processo de especificação de requisitos 

 

Fonte: O autor (2020). 

De acordo com os resultados apresentados  na Figura 29, para 62,5% dos participantes 

a RST-IoT se mostrou fácil de utilizar, porém levaram um pouco de tempo compreender as 

funcionalidades da mesma, enquanto que para 25% foi de fácil entendimento, e somente 12,5% 

afirmaram que a RST-IoT é um pouco confusa. Com isso, observa-se que a RST-IoT necessita 

de uma atenção maior quanto a facilitar a compressão das suas funcionalidades para os usuários, 

sendo uma possível melhoria, um tutorial com acesso guiado ao primeiro acesso do usuário na 

ferramenta. 

Figura 29 - Resultados sobre facilidade de entendimento da ferramenta

 

Fonte: O autor (2020). 

Uma estratégia que foi adotada para organizar os requisitos de um projeto IoT na 

ferramenta, foi a utilização de módulos para agrupar requisitos de um mesmo domínio, e na 

Figura 30 pode-se observar que a percepção dos participantes quanto a esta estratégia auxiliou 

no processo de especificação de requisitos, onde 62,5% afirmam que esta organização por 

módulos ajudou no processo, 25% afiram que deixou o processo um pouco confuso e 12,5% 

ficaram indiferentes quanto a questão. 
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Figura 30 - Resultados sobre a organização dos requisitos em módulos

 

Fonte: O autor (2020). 

Por fim, foi levantado uma questão sobre a recomendação da ferramenta, o qual a Figura 

31 apresenta que 100% dos participantes afiram que recomendariam a utilização da RST-IoT. 

Figura 31 - Resultados sobre a recomendação da ferramenta pelos participantes

 

Fonte: O autor (2020). 

Além dos resultados do formulário com perguntas fechadas, foi possível coletar 

comentários pertinentes a ferramenta, no qual obtiveram-se as seguintes respostas: 

“A ferramenta é válida e simples, porém confusa. Acredito que seja necessário 

detalhar mais cada função da ferramenta para melhor entendimento. Um guia de utilização 

seria ideal também.” (Participante 8) 

“Poderia existir um campo para editar os dados preenchidos na Descrição do modulo 

e dos Requisitos. Gostei muito da ferramenta, passarei a usar e recomendar.” (Participante 

8) 
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“A ferramenta pareceu bem promissora, acredito que com um pouco mais de tempo 

dedicado ao aprendizado da mesma, o processo de elicitação de requisitos seria bem mais 

facilitado. Acredito que uma documentação de como fazer melhor uso das funcionalidades da 

ferramenta também seria de grande ajuda.” (Participante 5) 

“Após a criação do projeto fiquei um pouco confusa com aquele "Módulo", você 

poderia colocar exemplos de módulos para a pessoa ter uma ideia do que cadastrar.” 

(Participante 4) 

Com base nessas respostas, a Tabela 7 apresenta propostas de melhorias para a 

ferramenta. 

Tabela 7 - Melhorias propostas para a RST-IoT 

Feedback   Melhoria Proposta 

Detalhar mais cada função e criação de um 

guia de utilização. 

Acrescentar à ferramenta após o primeiro 

login, um tour guiado passando por todas as 

funcionalidades da RST-IoT. 

Edição dos dados preenchidos na descrição 

do módulo e requisitos 

Acrescentar à ferramenta campos para a 

edição dos dados inseridos pelo usuário, 

conforme um nível de permissão gerenciado 

pelo dono do projeto. 

Exemplos de módulos para cadastrar 

Acrescentar à ferramenta mais exemplos de 

módulos ou permitir a criação dos módulos 

em um segundo momento, podendo 

relacionar os requisitos cadastrados aos 

módulos numa segunda etapa, uma vez que 

sistemas IoT são bastante complexos para se 

definirem todos os componentes e 

“módulos” que o mesmo possuirá  

Fonte: O autor (2020). 

4.3.3 Conclusões 

Neste estudo de observação foi avaliada a segunda versão da RST-IoT, onde os 

resultados apresentaram que a ferramenta auxilia no processo de especificação de requisitos de 

sistemas de software IoT.  

Em relação à questão de pesquisa: “As etapas do processo de especificação de requisitos 

na RST-IoT fazem sentido?” Sim, os participantes utilizaram a ferramenta RST-IoT como 

esperado.  
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Apesar dos resultados terem sido positivos, o feedback recebido demonstrou uma certa 

dificuldade dos mesmos. E com base na caracterização dos participantes foi possível identificar 

que o grau de experiência com especificação de requisitos e desenvolvimento de software de 

sistemas IoT está relacionado com a dificuldade dos participantes na utilização da ferramenta. 

Porém, é necessária uma futura evolução da ferramenta, visando uma melhor compreensão dos 

usuários e maior facilidade no processo de especificação, para assim ser implantada na 

indústria.  

4.4 Ameaças à Validade dos Estudos 

Os estudos experimentais possuem ameaças que podem influenciar na validade de seus 

resultados, sendo a validade de um experimento diretamente ligada ao nível de confiança que 

se pode ter num processo de investigação experimental como um todo (LIMA et al., 2014). 

Validade Interna: uma ameaça considerada foi em relação ao treinamento, uma vez 

que não houve garantia que todos os participantes adquiriram o conhecimento necessário para 

a execução das atividades. É importante destacar que este estudo foi realizado de maneira 

assíncrona, não podendo ser controlada as variáveis de contexto, uma vez que os participantes 

realizaram a especificação de requisitos na RST-IoT remotamente. 

Validade Externa: o estudo envolveu um ambiente acadêmico e utilizou um problema 

real para especificação de requisitos. Não é possível generalizar os resultados para outros 

contextos industriais. Mas, os resultados do estudo podem servir como indicativos de 

viabilidade ao utilizar a ferramenta RST-IoT para apoiar no processo de especificação de 

requisitos para sistemas IoT. 

Validade de Conclusão: o tamanho reduzido da amostra foi considerado como um 

risco, pois a amostra foi pequena, limitada e homogênea, dificultando a conclusão dos 

resultados. Dessa forma, os resultados não podem ser considerados concludentes, mas como 

evidências.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS FUTURAS 

Este trabalho apresentou uma pesquisa relacionada a especificação de requisitos para 

sistemas de software IoT. Assim como acontece com outros domínios de aplicativo, o objetivo 

final de um sistema IoT é atender aos requisitos de seus vários interessados. No entanto, a 

especificação de requisitos para sistemas IoT não é uma tarefa trivial (Costa et al., 2017). 

Segundo Reggio (2018), há muitas tecnologias de hardware e software com 

características bastante diferentes pode ser usado para construir um sistema IoT (como por 

exemplo, RFID, beacons, sensores, atuadores). Com isso, este trabalho apresenta a ferramenta 

RST-IoT, com o objetivo de facilitar o processo de especificação de requisitos, tanto funcionais 

quanto não-funcionais, para sistemas de software IoT, organizando os requisitos desses 

sistemas por módulos. 

Segundo a metodologia adotada, para verificar a aplicabilidade da RST-IoT, foram 

realizados dois estudos experimentais, onde os resultados do segundo estudo mostraram que 

87,5% dos participantes acreditam que a ferramenta facilita o processo de especificação de 

requisitos para sistemas de software IoT, e quanto a organização por módulos, 62,5% dos 

participantes afirmam a organização dos requisitos por módulos ajudou no processo de 

especificação. 

Este estudo apresentou algumas limitações no que se refere à amostra e população, pois 

contou com dois estudos com amostras reduzidas, devido aos estudos serem realizados de 

maneira assíncrona. Outra limitação foi o fato de a população presente nos estudos ser composta 

por estudantes de graduação com pouca experiência em especificação de requisitos de sistemas 

de software IoT, tendo em vista ser um tema pouco abordado ainda na comunidade.  

Acredita-se que com um investimento maior de treinamento com os participantes dos 

estudos no tema de especificação de requisitos de sistemas de software IoT em um ambiente 

fechado, como uma sala de aula, os resultados seriam mais expressivos. Sendo considerada a 

experiência como um fator crucial para a utilização da RST-IoT, seria interessante realizar um 

estudo posterior com dois grupos distintos: com e sem experiência na especificação de 

requisitos. 

Espera-se que com esses resultados, novas perspectivas de pesquisas possam ser 

explorados em trabalhos futuros. Um dos trabalhos seria o aprimoramento da ferramenta RST-
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IoT, para apoiar um processo completo de especificação de requisitos para sistemas de software 

IoT, desde a especificação, até a validação. Outro ponto de trabalhos futuros, seria a inserção 

do processo de inspeção de requisitos de sistemas de software IoT integrado a ferramenta. 

Também, pode-se destacar o uso de verificação formal (model checking) de requisitos de 

software IoT utilizando Machine Learning. 

Outro ponto a ser destacado é a promoção da ferramenta a todos os pesquisadores e 

entusiastas da área, uma vez que a mesma está disponível para acesso no link: riot-

frontend.herokupp.com, e ela é totalmente open source, podendo qualquer pessoa contribuir 

para o desenvolvimento da mesma. 
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APÊNDICE A - FORMULÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO 

ESTUDO DE VIABILIDADE 

Formulário de Caracterização 

1) Nome (Obrigatório): 

2) E-mail (Obrigatório): 

3) Formação acadêmica ((Obrigatório): 

• Engenharia de Software 

• Sistemas de Informação 

• Engenharia da Computação 

• Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) 

• Outro... 

4) Qual sua experiência em Elicitação e Especificação de Requisitos? 

• Nenhuma opção 

• Participei em projetos somente em sala de aula 

• Tenho noções de uso de uma ou mais técnicas de elicitação 

• Participei de projetos industriais durante 1 ano ou mais 

5) Qual sua experiência em desenvolvimento de software? 

• Nenhuma atuação na área 

• Menos de um ano 

• Participei em projetos somente em sala de aula 

• Participei de projetos industriais durante 1 ano ou mais 

6) Quanto você sabe sobre desenvolvimento de sistemas de software IoT? 

• Não tem familiaridade com a área 

• Baixa familiaridade com a área 

• Média familiaridade com a área 

• Alta familiaridade com a área 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSETIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DO 

ESTUDO DE VIABILIDADE 

Declaro, por meio deste termo, ter mais de 18 anos, e concordo em participar de estudos 

conduzidos pelos pesquisadores, Ednilson da Silva Albuquerque Júnior, Daniella de Oliveira 

Costa, Bruno Pedraça Souza. 

Afirmo que irei participar por vontade própria, sem receber qualquer incentivo financeiro ou 

ter qualquer ônus e com a finalidade exclusiva de colaborar para o sucesso da pesquisa. O 

objetivo desta pesquisa é estritamente acadêmico, que, em linhas gerais é observar a viabilidade 

e aplicabilidade do da ferramenta RST-IoT para especificar requisitos de sistemas de software 

IoT. 

Minha colaboração se fará de forma anônima, por meio da coleta e análise de dados qualitativos. 

O acesso e a análise dos dados coletados se farão apenas pela pesquisadora e seus orientadores. 

Fui ainda informado(a) de que posso me retirar dessa pesquisa a qualquer momento, sem 

prejuízo para meu acompanhamento ou sofrer quaisquer sanções ou constrangimentos. 

Aceitos os termos 

(  ) Sim  
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO PÓS-APLICAÇÃO DO ESTUDO DE 

VIABILIDADE  

1) Para realizar este estudo é necessário: 

a) Ter acesso a ferramenta:  

b) Especificar requisitos na ferramenta 

2) Endereço de e-mail (Obrigatório) 

3) Nome: 

4) Instituição: 

5) Grau de dificuldade ao utilizar a ferramenta: 

• (   ) Extremamente Fácil 

• (   ) Fácil 

• (   ) Mediano 

• (   ) Difícil 

• (   ) Muito Difícil 

6) A ferramenta foi intuitiva e de fácil entendimento para você? 

• (   ) Sim, de fácil entendimento! 

• (   ) Sim, porém levei um pouco de tempo para compreender as funcionalidades 

• (   ) Não, um pouco confusa 

• (   ) Não, bastante confusa 

• (   ) Indiferente 

7) A ferramenta foi intuitiva e de fácil entendimento para você? 

• (   ) Sim, ajudou 

• (   ) Não, deixou o processo um pouco confuso 

8) Você recomendaria essa ferramenta? 

• (   ) Sim 

• (   ) Não 

9) Você utilizaria a ferramenta para especificar requisitos de outros sistemas? 

10)  Registre quaisquer comentários que julgar pertinente a ferramenta 
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APÊNDICE D - QUESTIONÁRIO PÓS-APLICAÇÃO DO ESTUDO DE 

OBSERVAÇÃO 

1) Para realizar este estudo é necessário: 

a) Ter acesso a ferramenta:  

b) Especificar requisitos na ferramenta 

2) Endereço de e-mail (Obrigatório) 

3) Nome: 

4) Grau de dificuldade ao utilizar a ferramenta: 

• (   ) Muito Fácil 

• (   ) Fácil 

• (   ) Mediano 

• (   ) Difícil 

• (   ) Muito Difícil 

5) Como você classifica a relevância da ferramenta na especificação de requisitos para 

sistemas IoT? 

• (   ) Sem relevância 

• (   ) Pouco relevante 

• (   ) Indiferente 

• (   ) Relevante 

• (   ) Muito relevante 

6) A ferramenta foi intuitiva e de fácil entendimento para você? 

• (   ) Sim, de fácil entendimento! 

• (   ) Sim, porém levei um pouco de tempo para compreender as funcionalidades 

• (   ) Não, um pouco confusa 

• (   ) Não, bastante confusa 

• (   ) Indiferente 

7) Organizar os requisitos do projeto em módulos ajudou ou tornou mais confuso o 

processo de especificação dos requisitos? 

• (   ) Sim, ajudou 

• (   ) Não, deixou o processo um pouco confuso 

• (   ) Indiferente 

8) Você recomendaria essa ferramenta? 

• (   ) Sim 

• (   ) Não 
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9) Você utilizaria a ferramenta para especificar requisitos de outros tipos de sistemas 

(ciberfísicos, sensíveis ao contexto, ubíquos)? 

10)  Registre quaisquer comentários que julgar pertinente a ferramenta 
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APÊNDICE E – PROBLEMA UTILIZADO NO ESTUDO DE OBSERVAÇÃO 

 

O sistema a ser desenvolvido deve trazer praticidade, conforto e segurança na execução 

das tarefas com baixo custo de investimento, e ter as seguintes funcionalidades: interconectar 

todo o sistema de iluminação de uma residência para que possa ser controlado. Vai desde um 

simples ligar ou desligar uma lâmpada remotamente à dimerização das luzes de determinados 

ambientes; monitorar a temperatura de um dos cômodos da casa; e implementar um sistema de 

alarme que se comunica com o smartphones dos usuários permitidos (podendo ser apenas 

residentes da casa), visando a segurança residencial. O sistema deve funcionar no mínimo 12h 

por dia, durante sete dias da semana. A figura a seguir apresenta um esquema geral do 

funcionamento do sistema a ser desenvolvido. 

 

Todos esses módulos devem visar a facilidade e dinamismo no acesso a determinadas 

funcionalidades para usuários deficientes ou não.  

Os dispositivos ou “coisas” devem se comunicar através da atuação de sensores e os 

dados recebidos pelo microcontrolador, utilizando uma rede local sem fio (WAN). As 

solicitações devem ser enviadas pelo usuário através de um aplicativo que foi desenvolvido 

especificamente para este projeto, e possui uma interface gráfica personalizada e intuitiva, 

estando subdividido através de módulos representados por cores. A cor verde representa o 

módulo do controle das lâmpadas, a cor cinza a dimerização da iluminação, o amarelo 

representa o módulo de controle da iluminação RGB, a cor ciano representa o controle do 

sistema de alarme e a cor lilás o módulo responsável pelo monitoramento da temperatura. 
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Controle do Sistema de Iluminação da Residência: O usuário deve ligar ou desligar as 

lâmpadas usando o smartphone ou o interruptor convencional. Para isso deve ser utilizado o 

sensor de luminosidade (LDR) que deve monitorar o status da lâmpada.  

O sistema deve contar com um sistema de iluminação dimerizável para controlar a 

intensidade luminosa da lâmpada, visto que não trabalhar com a iluminação em sua intensidade 

máxima pode gerar redução na conta de energia. 

O sistema deve possuir também o controle de iluminação RGB, onde o usuário pode 

personalizar determinado ambiente através da variação dessas três cores (vermelho, verde e 

azul), podendo acentuar os detalhes arquitetônicos de uma sala ou criar um clima especial, seja 

ele romântico ou festivo. 

Monitoramento da Temperatura: deve utilizar um sensor LM35, que permite o 

monitoramento da temperatura da área de serviços, sala e quartos da casa. O usuário deve 

definir uma temperatura para o sistema identificar e acionar determinado dispositivo para 

resfriar ou aquecer os ambientes. 

Sistema de Alarme: deve utilizar um sensor PIR de movimento. Após ativação do 

alarme através do aplicativo, o sensor deve detectar movimentos em seu raio de captura, e caso 

seja detectado, o alarme deve ser disparado. O disparo do alarme deve acionar uma buzina que 

emitirá um sinal sonoro informando que há um possível intruso na residência e logo após o 

sistema deve emitir também uma notificação via twitter para o usuário, informando que o 

alarme foi violado. Para isso o usuário deve possuir um celular conectado à internet para receber 

a notificação e possuir uma conta no twitter.  

O sistema deve ser entregue em no máximo dez meses e deve ser acompanhado de uma 

ajuda online descrevendo as funções contidas no sistema. 

 

 


