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PREFÁCIO 

 

Em 2008, nascia na cidade de Parnaíba, litoral do Piauí, o 

Encontro Unificado de Computação em Parnaíba (ENUCOMP), 

organizado por professores pesquisadores das instituições de ensino de 

Informática/Computação. Sua meta era de contribuir para a troca de 

experiências, buscando a união dos acadêmicos; no fortalecimento da 

parceria no desenvolvimento da educação e da informática; e no 

incentivo à produção de trabalhos científicos ligados à área de 

tecnologia. Com a adesão da Secretaria Regional da Sociedade Brasileira 

de Computação no Piauí, o ENUCOMP se consolida como referência no 

eixo Norte-Nordeste do Brasil na área de Computação. Após 10 anos, se 

transforma em Encontro Unificado de Computação do Piauí 
(ENUCOMPI) com realização de forma itinerante em todo o estado. 

O ENUCOMPI 2018, realizado no campus Amilcar Ferreira Sobral 

da Universidade Federal do Piauí (UFPI), celebra a consolidação de um 

dos mais importantes eventos de Computação da região nordeste, 

especialmente no eixo Maranhão, Piauí e Ceará, tendo como objetivo 

central contribuir para o enriquecimento da ciência por meio do 

incentivo aos participantes para a inovação tecnológica sustentável e 

empreendedorismo na área da Informática/Computação. Entre os dias 

07 e 09 de novembro os participantes do evento puderam desfrutar de 

uma programação bem dinâmica e diversificada, com mostra de 

robótica, fórum de empreendedorismo e inovação, mesa redonda sobre 

a falta de inovação nas universidades, minicursos nas mais variadas 

temáticas da Computação e palestrantes nacionais renomados com 

temas sobre pesquisa, negócios digitais, computação forense, 

empreendedorismo e aprendizado móvel. 

Gostaríamos de agradecer aos mais de 130 autores que 

expuseram seus trabalhos na décima primeira edição do ENUCOMPI. 

Neste livro anais registramos 27 trabalhos completos, 10 artigos curtos 

e 08 capítulos de minicursos. O comitê científico parabeniza por mais 
uma edição finalizada. 

 

 

Agradece, 

Comissão Organizadora ENUCOMPI 2018. 
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A importância do Marketing Digital na fase inicial das 

empresas 

Jonathan Silva Sousa 1, Luciano Aguiar Monteiro 2 e Sahra Karolina G e Silva3 

1Faculdade Maurício de Nassau - UNINASSAU 

Teresina – PI – Brasil 

2 Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife – CESAR 

Recife – PI – Brasil 

{jonathan.dev.sousa,lucianoaguiarthe, sahrask}@gmail.com  

 Abstract. The initial development of companies is a phase of extreme 

importance, it has a direct influence on organization survival about competitive 

market. Therefore, dedicating resources to adoption of technology innovation, 

in order to generate an effective Digital Marketing strategy in the early stages 

of companies, brings differentiated results, resulting in greater interest of the 

customers for products or services offered by the company. Thus, this work 

seeks to identify and discuss the importance of Digital Marketing with an 

emphasis on the beginning of the organization in order to contribute to the 

orientation of entrepreneurs in the structuring of advertising of their business. 

Keywords: Digital marketing, Initial business development, technology 

innovation 

Resumo. O desenvolvimento inicial das empresas é uma fase de extrema 

importância, possui influência direta na sobrevivência da organização em 

questão e no mercado competitivo. Portanto, dedicar recursos para adoção a 

inovação da tecnologia, a fim de gerar uma estratégia de Marketing Digital 

eficaz logo na fase inicial das empresas, traz resultados diferenciados, 

resultando no interesse maior dos clientes pelos os produtos ou serviços 

ofertados pela empresa. Assim, este trabalho busca identificar e discutir a 

importância do Marketing Digital com ênfase no início da organização de 

forma a contribuir na orientação dos empreendedores na estruturação 

publicitária do seu negócio. 

Palavras Chaves: Marketing Digital, Desenvolvimento Inicial das Empresas, 

inovação tecnológica. 

 

1. Introdução 
 De acordo com o Global Entrepreneurship Monitor (GEM), o número de 

brasileiros envolvidos em atividades empreendedoras, cresce constantemente. No Brasil, 

por exemplo, segundo o [GEM, 2017], em 2017 o número de empreendedores chega a 

49,3 milhões, sendo que os jovens de 25 a 34 anos estão em maior parte. Fato no qual 

corrobora com uma problemática bastante evidenciada nas empresas, os aspectos de 

marketing em meios digitais, tendência emergente conforme observado na Figura 1, que 

obteve um crescimento de 50% nos últimos dois anos segundo Google Trends.  
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Figura 1 – Marketing Digital no Mundo 2016 - 2018 

 
Fonte: Google Trends  

 Em vista disso, são necessárias técnicas eficientes, que auxiliem na evolução do 

negócio logo no início, para que uma organização possa ter vantagens competitivas logo 

em sua concepção. [Cruz & Silva, 2014] diz que para analisar o marketing digital deve-

se entender o marketing tradicional que ao longo do tempo foi se aperfeiçoando até virar 

o marketing de relacionamento, que busca melhorar a comunicação empresa e cliente. 

Como objetivo, esse trabalho busca identificar e discutir a importância do Marketing 

Digital com ênfase no início da organização de forma a contribuir na orientação dos 

empreendedores na estruturação publicitária do seu negócio. 

2. Metodologia 
 Para o presente trabalho será realizado uma Pesquisa Bibliográfica em que vários 

livros e artigos sobre Tecnologia e Marketing Digital foram publicados. Neste trabalho, 

serão elucidados conceitos e estratégias sobre Marketing Digital, além de ferramentas que 

auxiliam em toda estruturação e monitoramento da estratégia do marketing, como as 

Redes Sociais, Google Adwords, Google Analytics e Websites; assim como simular a 

implementação de tais estratégias nas ferramentas citadas, mostrando resultados que 

contribuam para mostrar que o Marketing Digital pode ser eficaz e um fator importante 

para as empresas logo no início. 

3. Considerações finais 
 É de grande utilidade para o empresário da organização investir no Marketing 

Digital do seu negócio. Uma estratégia eficiente trabalha de forma automática e é 

importante que os empreendedores interessados em investir nesta área tenham, no 

mínimo, conhecimento dessas técnicas e táticas, com fins tanto para a fase inicial da 

empresa ou até mesmo para aperfeiçoamento da estratégia de uma organização em um 

outro ciclo. O Relatório da [CMO Survey, 2017] visa que o marketing digital continua 

em alta em 2018, a expectativa é que os investimentos de marketing nos próximos 12 

meses aumentem 8.9% e ainda segundo o IBGE em 2016, o Brasil possuía 116 milhões 

de pessoas conectadas à internet. Em posse desses dados, as organizações que aplicarem 

as técnicas e conceitos exemplificados no decorrer desse trabalho, podem obter como 

recompensa, economia financeira e aumento considerável do nicho da empresa. 

4. Referências 

Cruz, C. Da, & Silva, L. Da. (2014). Marketing Digital: Marketing Para O Novo Milênio. 

Itpac.Br, 7, 1–7. Retrieved from http://www1.itpac.br/arquivos/Revista/72/1.pdf 

The CMO Survey, 2017. 



  

Global Entrepreneurship Monitor (GEM), 2017. 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2016. 



Bengala e capacete ultrassônico para detecção de obstáculos
para deficientes visuais

Filipe Ribeiro Chaves1, Francinete da Silva Araujo1, Wellington da Silva Leite1,
Francisco Luciani Vieira1, Sahra Karolina Gomes e Silva1

1Faculdade do Piauı́ – (FAPI)
Teresina – PI - Brasil

{filiperibeirochaves,francinetej2013,wellingtonleite2013,profluciani}@gmail.com

sahrakarolina@hotmail.com

Abstract. The present article seeks to propose solutions for accessibility pro-
blems, focusing on people with visual impairment, using Arduino technology
added to devices of common use, such as the cane, in order to aid in locomotion
and detection of obstacles in advance, guaranteeing integrity and safety during
the path in urban space. The project aims at low cost and weight to better meet
the target audience. Tests will be carried out in an entity dedicated to the vi-
sually impaired, with the purpose of validating the project and analyzing the
contribution in improving life of these people.
Keywords: Acessibility; Arduino; Low Cost; Cane; Visual Impairment.

Resumo. O presente artigo busca propor soluções para problemas de acessi-
bilidade, tendo como foco pessoas com deficiência visual, utilizando tecnologia
Arduı́no agregada a dispositivos de uso comum, como a bengala, de forma a
auxiliar na locomoção e detecção de obstáculos antecipadamente, garantindo
integridade e segurança durante o trajeto no espaço urbano. O projeto visa o
baixo custo e peso para melhor atender o público alvo. Serão realizados testes
em uma entidade destinada a deficientes visuais, com o objetivo de validar o
projeto e analisar a contribuição na melhoria de vida dessas pessoas.
Palavras-chaves: Acessibilidade; Arduino; Baixo Custo; Bengala; Deficiência
Visual.

1. Introdução
A acessibilidade é um atributo essencial que consiste na facilidade da locomoção e o
acesso aos mais variados ambientes a fim de garantir uma melhor qualidade de vida e
inclusão social. Pessoas com deficiência visual tem a perda total ou parcial, congênita
ou adquirida da visão. O trabalho proposto consiste em criar um sistema de baixo custo
para a identificação de obstáculos que possa auxiliar na locomoção de deficientes visuais
com auxı́lio de uma bengala eletrônica e um capacete ultrassônico, que estão em fase de
ajustes e testes para produzir resultados.

No presente artigo são utilizados conceitos de Hardware livre (em inglês, Open
source hardware [Fonseca 2017]) e sensores de proximidade ultrassônicos, que são uti-
lizados como dispositivos de detecção sem contato em muitas áreas da automação para
permitir detectar de forma precisa, flexı́vel e confiável objetos de materiais, formas, cores
e texturas diversos.
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2. Trabalhos Correlatados
Segundo [Elmannai and Elleithy 2017] existem diversos dispositivos que são enquadra-
dos como tecnologia assistencial para pessoas com deficiência visual, muitos deles volta-
dos a solução de um problema especı́fico não encontrando um produto que satisfaça todos
os requisitos necessários para os usuários. Assim, o trabalhos desses autores consistiu em
avaliar os recursos disponı́veis e promover um aperfeiçoamento de dispositivos mais úteis
e significativos para o deficiente visual, levando em consideração o baixo custo. Em con-
clusão, nenhum dos sistemas avaliados foi 100% satisfatório em termos das caracterı́sticas
essenciais do usuário.

3. Materiais e Métodos
De forma a alcançar o objetivo proposto, está em desenvolvimento a adaptação de uma
bengala bastão convencional e um capacete de proteção que serão a base para o uso de
sensores ultrassônicos HC-SR04 e atuadores vibratórios. Estes dispositivos e o uso do sis-
tema embarcado open source de desenvolvimento Arduı́no serão acomodados em estrutu-
ras feitas em uma impressora 3D (Figura 1). Os dispositivos emitem um sinal ultrassônico
de 40 khz e calcula-se a distância em relação a objetos a sua frente de acordo com o si-
nal refletido , será acionado um dispositivo de vibração com a intensidade proporcional à
distância detectada de forma antecipada, alcançando um campo de abrangência da parte
frontal em diversos nı́veis de altura de uma pessoa, para assim auxiliar na percepção sen-
sorial.

Figura 1. Protótipo capacete e bengala eletrônica adaptado com sensores

4. Considerações Finais
O projeto da bengala e o capacete adaptados a sensores ultrassônicos irá possibilitar de
forma efetiva o benefı́cio no cotidiano de deficientes visuais. Para validação, este projeto
foi colocado em submissão ao comitê de ética para a realização testes de usabilidade na
Associação dos cegos do Piauı́ (ACEP).

Referências
Elmannai, W. and Elleithy, K. (2017). Sensor-based assistive devices for visually-

impaired people: current status, challenges, and future directions. Sensors, 17(3):565.

Fonseca, B. (2017). Hardware livre. disponı́vel em https://www.redbull.com/br-
pt/hardware-livre-tecnologia-acessivel-a-todos, access in 05 de setembro, 2018.



CNC de baixo custo para impressão de circuitos em placas
para pedais de guitarra

Danrley A. dos Santos1, Sahra K. G. Silva1 Francisco Luciani Vieira1,
Francisco Adelton Alves Ribeiro2

1Faculdade do Paiuı́ – (FAPI)1

Instituto Federal do Maranhão-(IFMA)2

{danrleypow,sahrask,profluciani}@gmail.com, adelton@ifma.edu.br

Abstract. The possibilities that technology brings us make many ideas and pro-
jects become more viable for development. Tools and components such as Ar-
duino and 3D printers stimulate diverse research areas with the objective of
new prototypes, from softwares and hardware available in a accessible way to
the user. This work consists in the development of a low cost Computerized
Numeric Control for the printing of circuit boards for guitar pedals, aiming at
productivity and replacing manufactured human work.

Resumo. As possibilidades que a tecnologia nos traz fazem com que muitas
ideias e projetos se tornem mais viáveis de desenvolvimento. Ferramentas e
componentes como Arduı́no e impressoras 3D estimulam diversas áreas de pes-
quisa com o objetivo de novas prototipagens, a partir de softwares e hardwares
disponibilizados de maneira acessı́vel ao usuário. Este trabalho consiste no de-
senvolvimento de um Controle numérico Computadorizado de baixo custo para
impressão de circuitos em placas para pedais de guitarra, visando a produtivi-
dade e substituindo o trabalho manufaturado humano.

1. Indrodução
Atualmente a tecnologia está mais acessı́vel devido a facilidade e acesso às ferramentas de
hardware e software abertos. Isso possibilita o desenvolvimento de áreas de estudo para
o aprimoramento de novas tecnologias. Os serviços de usinagem em indústrias, especi-
ficamente a aeronáutica e automotiva, usados durante o decorrer da história, realizaram
diversas tarefas de grande complexidade cinemática usando máquinas-ferramentas como
a fresadora, inventada por Eli Whitney em 1818 [Battison 1966].

Após o surgimento dos Controles Numéricos baseado em cartões perfurados no
século XX [Dalberto 2018], a evolução trouxe avanço e o crescimento de Controles
Numéricos Computadorizados (CNC), com o intuito de aumentar a produtividade e for-
mas de automação para progredir o desenvolvimento de novas formas de trabalho e au-
mento de produtividade. Portanto, este trabalho consiste na apresentação de um protótipo
de uma fresadora controlada por CNC, buscando atender uma produtividade maior subs-
tituindo o trabalho humano elevado por uma máquina, utilizado equipamentos de baixo
custo para produção de placas de circuitos impressos para pedais de guitarra.

2. Trabalhos correlatados
Na literatura podem ser encontrados trabalhos que abordam essa tecnologia e sua
evolução. O trabalho de [Ferrari 2018], por exemplo, faz uma classificação de diferen-
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tes tipos de tornos encontrados no mercado. Outro exemplo é o trabalho de [Sant 2018],
que mostra o desenvolvimento prático de uma fresadora de baixo custo, apresentando uma
melhor precisão no corte.

3. Materiais e Métodos
A CNC (figura1(a)) encontra-se construı́da, está em fase de testes e funciona da seguinte
maneira: as informações que são enviadas para os eixos por meio de um software usando
um padrão de linguagem de programação conhecida como G-code [Autodesk 2018] são
lidas, fazendo com que os eixos façam o movimento adequado para o trabalho projetado,
interpretando linha por linha executando as funções contidas no código. A placa Arduino
UNO recebe as informações vindas do software no computador e implementa nos eixos
x, y e z (Figura 1(b)). A responsável para o funcionamento dos eixos mencionados é a
placa CNC shield [Jaragua 2018], que fica inserida logo acima da placa Arduino Uno.

(a) CNC de baixo custo (b) Estrutura do circuito e funcionamento

Figura 1. CNC construı́da e seu funcionamento

4. Considerações finais
Este trabalho visa o aumento da produção e a substituição do trabalho manufaturado de
circuitos em placas para pedais de guitarra, podendo inclusive modificá-los, de acordo
com a necessidade, para outros tipos de projetos, oferecendo uma solução de baixo custo
com uma estrutura de materiais de madeira MDF simples com uma Fonte ATX de com-
putador convencional e pouco recurso em sua construção.
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Abstract. The Autistic Spectrum Disorder(ASD) is a very inconsistent con-
dition, with symptoms in communication, socialization and behavior of the
carriers. Currently, the diagnosis is carried out through clinical behavioral
analysis.Some research shows that Dermatoglyphics may help in the diagno-
sis of autism. The present article proposes the implementation of the Diag-
nostic Tool for the Diagnosis of Autism Spectrum Disorder through Derma-
toglyphics (Ferramenta de Auxı́lio no Diagnóstico do Transtorno do Espectro
Autista através da Dermatoglifia – FADITEAD), an automated tool capable of
capturing and analyzing fingerprints, obtaining the standards that can differen-
tiate non-carriers of the disorder.

Resumo. O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição bastante in-
constante, com sintomas na comunicação, socialização e no comportamento dos
portadores. Atualmente, seu diagnóstico é realizado através de análises clı́nicas
comportamentais. Pesquisas comprovam que a dermatoglifia pode auxiliar no
diagnostico do TEA. O presente artigo propõe a implementação da Ferramenta
de Auxı́lio no Diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista através da Derma-
toglifia (FADITEAD), uma ferramenta automatizada capaz de capturar e anali-
sar impressões digitais, obtendo os padrões que podem diferenciar portadores
de não portadores com transtorno.

1. Introdução
O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) é uma sı́ndrome dentro dos Transtornos
Globais de Desenvolvimento (TGD) que afeta três aspectos do desenvolvimento humano:
as habilidades sociais, comunicação e de interesse [Britto and Pizzolato 2016].

A dermatoglifia é a ciência que estuda as caracterı́sticas extraı́das das impressões
digitais, e quais relações podem ser diretamente atribuı́das a diversos fatores fı́sicos
e cerebrais nos seres humanos, podendo ser aplicada em diversas áreas do conheci-
mento. A dermatoglifia possui padrões que são divididos em 3 grupos: Arco(A), Pre-
silha(L) e Verticilos(W) [Kazemi et al. 2017]. Estudos mostraram que padrões derma-
toglı́ficos encontrados nas impressões digitais podem ser associados a condição do TEA
[Kazemi et al. 2017] [Sanyaolu et al. 2011]. Segue abaixo uma imagem representativa
dos Padrões Dermatoglı́ficos:

O presente artigo propõe o desenvolvimento de uma ferramenta para auxı́lio no
diagnóstico do TEA por meio da Dermatoglifia. Será desenvolvido um leitor biométrico
utilizando componentes de Arduı́no que será capaz de capturar as informações e enviá-las
via bluetooth a um dispositivo móvel que irá fazer a contagem dos achados e relacioná-los
com o transtorno.
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Figura 1. Padrões Dermatoglı́ficos [Souza and Politano 2017]

2. Ferramenta de Auxı́lio no Diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista
através da Dermatoglifia - FADITEAD

Para a captura das impressões digitais dos pacientes, será desenvolvido um módulo móvel
de captura com Arduı́no. Este módulo enviará as informações coletadas por conexão blu-
etooth a um dispositivo móvel, que será responsável pelo processamento das informações
recebidas. Uma vez as informações disponı́veis no dispositivo móvel, uma aplicação rea-
lizará as comparações das impressões digitais capturadas com os estudos que associam a
dermatoglifia a condição do TEA.

No estudo de Kazemi [Kazemi et al. 2017], ele pode identificar que portadores do
TEA possuem uma quantidade menor de linhas nas impressões digitais do polegar direito
e dos indicadores direito e esquerdo. Sanyaolu [Sanyaolu et al. 2011], verificou que
portadores do TEA possuem uma maior quantidade de verticilos e uma menor quantidade
de arcos e presilhas. Ao final das verificações a ferramenta poderá auxiliar no diagnóstico,
indicando um possı́vel portador do TEA.

3. Conclusão
A FADITEAD é uma ferramenta com o objetivo de auxiliar no diagnóstico do TEA
através da análise de padrões dermatoglı́ficos. A FADITEAD poderá ajudar em qual-
quer fase da vida já que a impressão digital está presente desde do nascimento, e com o
diagnóstico precoce, ajudará no direcionamento e no planejamento de tratamentos para as
pessoas portadores do TEA.
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Abstract. In this article, a case study about the students' knowledge of the Teresina Technical 

College of the Federal University of Piauí (CTT-UFPI) on electronic or e-waste is presented. Of 

the 103 respondents, 59.8% of the participants were aware of the risks that e-waste poses to the 

environment and health, but 75.5% discard e-waste in common dumpsters. 

Resumo. Neste artigo é apresentado um estudo de caso sobre o conhecimento dos alunos do 

Colégio Técnico de Teresina da Universidade Federal do Piauí (CTT-UFPI) sobre o lixo 

eletrônico ou e-lixo. Observou-se de 103 respondentes que 59,8% dos participantes conhecem 

os riscos que o e-lixo oferece ao meio ambiente e a saúde, mas 75,5% descartam o e-lixo em 

lixeiras comuns. 

1. Introdução 

O lixo eletrônico ou e-lixo, são resíduos de equipamentos eletrônicos que estão se tornando cada 

vez mais comum, diante do acelerado avanço da tecnologia, e, consequentemente, a renovação 

de máquinas e aparelhos digitais, acarretando o descarte desses resíduos [1].  

De acordo com uma pesquisa realizada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 

2017, o Brasil lidera o ranking anual de produção de e-lixo na América Latina, produzindo 

anualmente 1,5 mil toneladas, em que, apenas 3% desses resíduos são despejados de forma 

adequada, tais como: dispositivos móveis (celulares, tablets), computadores, impressoras, 

máquinas fotográficas. Isso ocorre, geralmente, pela a falta de informações e locais apropriados 

para o descarte do lixo. [2]. Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo investigar e 

analisar o conhecimento dos alunos do CTT-UFPI sobre o lixo eletrônico, visando elaborar 

diretrizes para auxiliar e nortear o adequado descarte na instituição.  

 

2.   Metodologia utilizada  

Realizou-se uma pesquisa quantitativa através de um questionário virtual, via formulário 

Google [3], que teve como cenário de estudo de caso um grupo de alunos do ensino médio 

concomitante com técnico em Agropecuária, bem como alunos dos cursos subsequentes técnico 

em Agropecuária, técnico em Enfermagem e técnico em Informática do Colégio Técnico de 

Teresina (CTT-UFPI), no total de 103 respondentes, com faixa etária entre 14 e 42 anos. As 

perguntas utilizadas no questionário foram: (1) Qual o curso estuda? (2) “O que você conhece 

sobre o lixo eletrônico?”, (3) “Onde você costuma descartar seu lixo eletrônico?” e (4) “Existe 

ponto de coleta de lixo eletrônico de forma permanente no seu bairro?”. Adicionalmente, 

verificaram-se quais tipos de e-lixo costumam descartar. A seguir são apresentados os 

resultados deste estudo de caso.   

3. Resultados  

 

 A figura 1 apresenta a compilação dos resultados obtidos no questionário investigativo. 

 

 

  

a)aaaaaaaaaaa 
b) 

a) 
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Figura 1 – Resultado do questionário do estudo de caso sobre lixo eletrônico no CTT-UFPI: a) 

Qual o curso estuda?, b) “O que você conhece sobre o lixo eletrônico?”, c) “Onde você costuma 

descartar seu lixo eletrônico?” e d) “Existe ponto de coleta de lixo eletrônico de forma 

permanente no seu bairro?”. 

De acordo com a figura 1 (a), verificou-se que 39,2% do público respondente foi 

composta pelos alunos do ensino médio, seguidos por 32,4% de alunos do curso técnico em 

informática, 14,7% e 13,7% dos alunos técnicos em Agropecuária e Enfermagem, 

respectivamente. Já da Figura 1 (b), observou-se que 59,8% dos participantes conhecem os 

riscos que o e-lixo oferece ao meio ambiente e a saúde, bem como 13,7% procuram sempre 

tomar cuidado para descartar adequadamente, enquanto que 11,8% só sabem que é formado por 

materiais eletrônicos, seguidos de 10,8% que já ouviram falar em e-lixo, mas não sabe do que se 

trata, e apenas 3,9% não sabem nada sobre lixo eletrônico. Da Figura 1 (c), observa-se que a 

maioria dos alunos respondentes, 75,5%, descartam o e-lixo em lixeiras comuns, e apenas 

14,7% em pontos de coleta seletiva, ocasionando sérios riscos de contaminação ao meio 

ambiente por e-lixo, enquanto que 10,8% descartam o mesmo no quintal da suas residências. 

Por fim, da Figura 1 (d) observa-se que 45,6% dos investigados afirmam que não existe serviço 

de coleta de e-lixo em seu bairro, enquanto que, 40,6% desconhecem a existência de ponto de 

coleta de resíduos eletrônicos, e, apenas 13,6% conhecem pontos de coleta permanente de e-

lixo. Quando questionados de quais tipos de e-lixo costumam descartar em casa, observou-se 

que 94,2% descartam pilhas e baterias, enquanto que, 5,8% dos respondentes descartam 

celulares, tablets, computadores, monitores e televisão. 

4. Conclusão 

Pelo exposto, observou-se que 59,2% dos alunos do CTT-UFPI, estão cientes dos riscos que o 

lixo eletrônico oferece ao meio ambiente, no entanto, diante da falta de informações e de acesso 

a coletas seletivas, 74.5% dos alunos ainda descartam o e-lixo em lixeiras comuns. Acredita-se 

que com o desenvolvimento de políticas de conscientização da população sobre o problema do 

lixo eletrônico, bem como com a adição de locais apropriados para o descarte, espera-se 

incrementar o reaproveitamento desses resíduos, reduzindo os impactos ambientais e a saúde. 

Como projeto futuro, pretende-se propor diversas metodologias para reaproveitamento do lixo 

eletrônico, tais como: transformação deste em brinquedos, artesanato, itens de decoração, peças 

para experiências científicas, bem como para o desenvolvimento de jogos educativos. 

Referências Bibliográficas: 

[1] O que é o lixo eletrônico?, disponível em https://www.fragmaq.com.br/blog/lixo-eletronico/ 

acessado em 15 de setembro de 2018.   

[2] Brasil é o maior produtor de lixo eletrônico na américa latina, disponível em 

http://nzn.me/m109090t, acessado em 14 de setembro de 2018.  

[3] Questionário Sobre o lixo eletrônico, disponível 

em  https://goo.gl/forms/jySZUPVYEgcft1Q83 ,  acessado em 13 de Setembro de 2018.  

      c) d) 

https://www.fragmaq.com.br/blog/lixo-eletronico/
http://nzn.me/m109090t
https://goo.gl/forms/jySZUPVYEgcft1Q83


O uso do Scratch no Pensamento Computacional 

Janielly Maria Silva, Antonio Brito dos Santos, José Lucas Araújo, Mayllana 

Keylla Vieira Barroso, Rubens Victor Félix Abreu, Stephenson Galvão 

Abstract. Computational Thinking is a new subject capable of revolutionizing 

basic education. Its benefts include the improvement of critical thinking and 

intelligence standards. This work aims to analyze he use of a tool for teaching 

computational thinking in a k-12 level for a future inclusion of this subject in 

the basic computer science disciplines. 

Resumo. O Pensamento Computacional tem destacando-se como um novo 

ensinamento capaz revolucionar a educação básica. Seus benefícios vão do 

desenvolvimento do pensamento crítico até o aprimoramento de padrões de 

inteligência. Esse trabalho visa o uso de uma ferramenta de ensino de 

pensamento computacional no ensino médio e verificar seus benefícios, para 

uma futura inclusão do assunto nas disciplinas de informática básica. 

 

1. Introdução 
De acordo com Wing (2009) “O Pensamento Computacional - PC envolve a resolução 

de problemas, o desenvolvimento de sistemas e o entendimento do comportamento 

humano com base nos conceitos fundamentais da ciência da computação”. O 

ensinamento dessas habilidades para crianças do ensino básico tem sido defendida por 

vários pesquisadores, pois, além de estimular o pensamento crítico, ele instiga o 

aprimoramento de padrões cognitivos de inteligência (KAFAI, 2014) (ROMAN, 2017).  

No ensino na educação básica, Bar e Stephenson (2011) propuseram uma 

definição operacional do Pensamento Computacional como um conjunto de habilidades 

para a resolução de problemas que podem ser decompostas em seis dimensões: 

Formular problemas de uma forma que as máquinas possam ajudar a resolver; 

Processando dados de maneira lógica; Representar dados abstratamente; Algoritimizar 

soluções automáticas; Resolver problemas de forma eficiente; e Utilizar conhecimentos 

e habilidades na resolução de outros problemas. No Brasil, um material semelhante foi 

publicado recentemente pela Sociedade Brasileira de Computação – SBC (2017). 

 Esse trabalho se trata de uma pesquisa inicial do ensino do PC, para turma de 

ensino médio do IFPI – CTZS. Ele visa apresentar conceitos iniciais de técnicas de 

programação para a turma de ensino médio, através de uma ferramenta de ensino do 

pensamento computacional, e verificar o uso dessas habilidades pelos alunos em seu 

contexto diário. 

2. Metodologia e Resultados Esperados 
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Como metodologia será feita uma revisão bibliográfica, buscando ferramentas e 

técnicas de ensino do PC que melhor se adapte para a realidade pretendida. Em seguida, 

serão definidos os testes que serão aplicados na turma, antes e após o ensino do PC, 

para assimilar o nível de conhecimento absorvido pela turma durante o curso. Por fim, 

será verificado, com os professores da turma, os reais benefícios do ensino do 

pensamento computacional no cotidiano dos alunos.  

 Como restados, espera-se que os alunos aprendam conceitos iniciais de 

programação como: utilização de variáveis, estrutura de decisão e controle.  

3. Considerações Finais 

Atualmente a pesquisa está na sua fase de execução e as partes de revisão bibliográfica 

e escolha da ferramenta estão bastante avançadas, restando apenas a definição da turma 

de ensino médio e a confecção dos testes de assimilação do conteúdo. 

Durante a revisão bibliográfica optou-se pela utilização ferramenta Scratch, que 

é uma linguagem de programação que não exige o conhecimento prévio, pois sua 

utilização ocorre através de blocos gráficos de fácil entendimento. Ela foi desenvolvido 

para ajudar no aprendizado de conceitos matemáticos e computacionais aumento das 

habilidades de informação e comunicação e raciocínio e a solucionar problemas. 

(SOBREIRA; TARILNAMI; SANTOS, 2013).  
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Resumo. A acessibilidade provida pelos dispositivos móveis possibilita que
uma enorme quantidade de usuários tenha acesso à conteúdos digitais em qual-
quer momento através de um dispositivo com conexão à Internet. Para disponi-
bilizar conteúdos online para vários dispositivos, organizações buscam aborda-
gens de desenvolvimento de aplicativos com boa usabilidade para várias plata-
formas. Nesse contexto, surgiram os Progressive Web Apps (PWA), aplicativos
web para dispositivos móveis multiplataforma que oferece uma experiência de
utilização semelhante a um aplicativo nativo, rápido, confiável e envolvente.

1. Introdução
Atualmente, dispositivos móveis são os meios de mı́dias digitais em que os usuários
gastam mais tempo [Adam Lella, Andrew Lipsman 2017]. Uma parte considerável
desse tempo é gasta na web, navegando em web sites através de um navegador
[Fortunato and Bernardino 2018].

A acessibilidade provida pelos dispositivos móveis possibilita que uma enorme
quantidade de usuários tenha acesso à conteúdos digitais em qualquer momento através
de um dispositivo com conexão à Internet. Para disponibilizar conteúdos online para
vários dispositivos, organizações buscam abordagens de desenvolvimento de aplicativos
com boa usabilidade para várias plataformas. [Nagappan and Shihab 2016]. Ao invés
de criar um aplicativo para cada plataforma, surgiram as abordagens multiplataformas,
tais como aplicativos hı́bridos e web móvel [Malavolta 2016]. Os aplicativos web móveis
oferecem a vantagem da portabilidade em várias plataformas (Android, IOS). Porém,
apesar dos avanços tecnológicos da web móvel, ainda tem alguns pontos para melhorar,
principalmente a forte dependência das condições de rede.

Como solução para o desenvolvimento de aplicativos móveis multiplataforma, a
Google 1 lançou o conceito de Progressive Web Apps (PWA). Esta tecnologia possibilita
criar aplicativos web que possa ser acessado em qualquer dispositivo através de um na-
vegador de internet. PWA vai além da web móvel, pois utiliza um conjunto de técnicas
e APIs 2 que disponibilizam aos usuários uma experiência de uso muito semelhante à
um aplicativo nativo [Fortunato and Bernardino 2018]. Tecnicamente, três condições de-
vem ser consideradas para uma aplicação web ser um PWA: (i) fornecido via HTTPS
por questões de segurança; (ii) possuir um Web App Manifest para declarar metadados do
aplicativo, tais como nome, ı́cone, etc; e (iii) tenha um Service Worker, que é um script

1https://www.google.com.br/about
2https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/Service Worker API
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executado em segundo plano, atuando como proxy entre a rede e o dispositivo. De acordo
com o Google as PWAs são caracterizadas como: (i) rápidas, respondendo instantane-
amente as interações dos usuários; (ii) confiável, carregamento rápido independente da
qualidade da rede; e (iii) envolvente, com interações e navegação semelhante aos aplica-
tivos nativos, com suporte a notificações push e ı́cone na tela inicial.

2. Trabalhos Relacionados
A necessidade de aplicativos móveis multiplataforma e os avanços recentes da tecno-
logia web, permitiram o desenvolvimento de aplicativos web semelhantes à aplicativos
nativos. PWA é a abordagem que procura unificar o desenvolvimento móvel. Pesqui-
sas indicam que o principal problema das PWAs está na falta de unificação dos na-
vegadores [Biørn-Hansen et al. 2017]. No entanto, esse problema está sendo resolvido
com a padronização entre os navegadores [Youenn Fablet 2018].[Freitas and et.al. 2017]
fizeram uma análise comparativa entre PWA e aplicativos nativos. Após a análise,
concluı́ram que o desenvolvimento de PWA possibilita uma abrangência multiplata-
forma aliado a redução do custo de desenvolvimento, ao passo que os aplicativos
nativos possibilitam um melhor aproveitamento dos recursos de hardware. Segundo
[Fortunato and Bernardino 2018] é possı́vel disponibilizar uma aplicação com muito boa
qualidade e otimizada para qualquer dispositivo desenvolvendo apenas um PWA.

3. Conclusão
Abordagens para desenvolvimento de aplicativos móveis multiplataformas é uma área
com oportunidades para pesquisadores explorarem [Nagappan and Shihab 2016]. Nesse
contexto, este trabalho está em fase inicial e tem como objetivo fazer uma avaliação em
diversas plataformas da experiência do usuário em interagir com um PWA.
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Abstract. ADHD is a disorder that accompanies the individual throughout his
life causing symptoms of inattention, agitation and impulsivity. Studies indicate
that dermatoglyphy (scientific study of fingerprints) can be used to identify a
possible ADHD sufferer. Based on what has been said, it is proposed a tool that
aims to identify a dermatoglyphic profile in patients with this disorder to assist
physicians in diagnosis, easily and inexpensively.

Resumo. O TDAH é um transtorno que acompanha o indivíduo durante toda a
sua vida provocando sintomas de desatenção, agitação e impulsividade. Estu-
dos indicam que a dermatoglifia (estudo científico das impressões digitais) pode
ser usada para identificar um possível portador do TDAH. Com base no que foi
dito, propõe-se uma ferramenta que visa identificar um perfil dermatoglífico nos
portadores desse transtorno para auxiliar médicos no diagnóstico, com facili-
dade e baixo custo.

1. Introdução
O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade - TDAH é um transtorno neuro-
biológico, de causas genéticas, que aparece na infância e frequentemente acompanha o
indivíduo por toda a sua vida e se caracteriza por sintomas de desatenção, agitação e
impulsividade [Barkley and Roizman 2002].

O impacto desse transtorno afeta o portador e seus responsáveis causando um alto
custo financeiro, estresse nas famílias, prejuízo nas atividades acadêmicas e vocacionais,
bem como efeitos negativos na autoestima das crianças e adolescentes.

Estudos indicam que a dermatoglifia pode auxiliar os especialistas no diagnóstico
do TDAH. A dermatoglifia é um método científico de análise genética pelas impressões
digitais dos dedos das mãos [Fernandes Filho 1997]. Após analisar os perfis dermatoglí-
ficos de crianças portadoras (grupo I) e não portadoras (grupo II) do TDAH, foram en-
contradas alterações dermatoglíficas presentes nas crianças que possuem esse transtorno.
Verificou-se que o grupo I apresentou 3 vezes mais o tipo verticilo em relação ao grupo
II. A quantidade de deltas revelou-se 1,3 vezes maior no grupo I e quantidade de linhas
(SQTL) se apresentou quase 2 vezes maior também no grupo I [Lemos et al. 2014]. Essas
características estão representadas na imagem 1.
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Figure 1. Padrões dermatoglíficos presentes nos portadores de TDAH.

Diante do exposto, neste trabalho é proposto um protótipo desenvolvido com um
leitor biométrico para arduino e um dispositivo móvel capaz de analisar, processar e gerar
relatórios sobre os dados dermatoglíficos de um paciente para auxiliar no diagnóstico do
TDAH com base nos resultados obtidos.

2. Metodologia
Os dados dermatoglíficos dos dedos das mãos serão capturados por um sensor biométrico
de impressões digitais para arduíno e enviados por conexão sem fio a um dispositivo
móvel. No dispositivo, um aplicativo irá processar as imagens recebidas do sensor
biométrico para melhorar sua qualidade visual.

Em seguida, o software extrairá das imagens informações como, os padrões das
digitais (arco, presilha e verticilio), a quantidade de deltas e também o somatório total das
linhas, nos dez dedos das mãos, denominado SQTL.

Após a obtenção dos dados, eles serão comparados, com o intuito de identificar
os padrões pré-estabelecidos dos portadores do TDAH. Por fim, será gerado um relatório
resultante dos dados obtidos, auxiliando no diagnóstico e consequentemente na melhor
escolha de tratamento para o portador do transtorno.

3. Conclusão
O protótipo a ser desenvolvido é uma ferramenta para auxiliar no diagnóstico de porta-
dores do TDAH, possiblitando que o especialista escolha um tratamento adequado para o
paciente. Ele será utilizado em um dispositivo móvel e será capaz de capturar e analisar
informações das impressões digitais deste paciente por meio de sensor biométrico para
arduíno, possibilitando um diagnóstico rápido, fácil e de baixo custo.
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Abstract. This article describes a tool to support speech therapist work in the
treatment of language disorders associated with speech. The tool assists in deci-
sion making using arduino biometric reader prototype with wireless connection
and mobile device, which performs dermatoglyphic analysis and identifies the
child’s muscular profile.

Resumo. Este artigo descreve uma ferramenta de apoio ao trabalho do fono-
audiólogo no tratamento de distúrbios da linguagem associados à fala. A fer-
ramenta auxilia na tomada de decisão utilizando protótipo de leitor biométrico
para arduíno com conexão sem fio e dispositivo móvel, que faz análise derma-
toglífica e identifica o perfil muscular da criança.

1. Introdução

Sendo a linguagem uma ferramenta crucial para o ser humano interagir com o mundo e
formar vínculos, dificuldades nos campos social e intelectual podem transparecer, caso
existam problemas no desenvolvimento da linguagem do indivíduo [Fontes 2006]. Isto
termina por interferir no aprendizado e desenvolvimento da criança, pois os mesmos tra-
balham com elementos orais e escritos [Freire et al. 2012]. Nota-se, portanto, a importân-
cia do profissional da fonoaudiologia por proporcionar a criação de condições favoráveis
e eficazes para que as capacidades referentes a linguagem de cada um possam ser desen-
volvidas em sua totalidade [Maranhão et al. 2009].

Tratando-se dos elementos orais, [Camargo 2016] afirma promover melhorias no
tratamento de um paciente quanto a sua qualidade vocal. A partir da análise dermato-
glífica das impressões digitais do mesmo descobre-se o perfil muscular onde o terapeuta
pode potencialmente eleger estratégias vocais específicas para aquele indivíduo, tornando
a fonoterapia mais eficaz.

Diante desse cenário, propõe-se uma ferramenta que auxilie no processo de to-
mada de decisão do fonoaudiólogo. A mesma utiliza protótipo de leitor biométrico para
arduíno com conexão sem fio associadas a um dispositivo móvel. As características físicas
da criança, detectadas pela análise automática das impressões digitais, serão apresentadas
ao profissional onde o mesmo poderá fazer sua escolha de tratamento de forma mais ade-
quada.

2. Metodologia

A priori, as impressões digitais são capturadas através de um leitor biométrico para ar-
duíno conectado a um dispositivo móvel. Em seguida, é realizado o pré-processamento
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das imagens onde a ferramenta irá atribuir escala de tons de cinza, efetuar a equaliza-
ção para distribuição uniforme desses tons e binarizá-las convertendo os tons em preto
e branco. A partir daí, são identificados os tipos de desenhos (arco, presilha e verticilo)
presentes nas papilas dérmicas do indivíduo.

Posteriormente, as imagens são processadas para identificar pontos correspon-
dentes aos tipos de minúcias eliminando as falsas e fazendo a contagem total de linhas
(SQTL). Adiante, a predominância dos desenhos são analisados para identificar as quali-
dades físicas do paciente traçando o seu perfil muscular, conforme mostra a Figura 1:

Figura 1. Perfis Musculares

Por fim, a ferramenta apresenta o perfil muscular do paciente ao fonoaudiólogo.
Assim, o profissional poderá decidir o melhor tratamento para seu paciente conforme suas
habilidades - resistência e coordenação motora (aeróbico) ou velocidade de contração
muscular (anaeróbico).

3. Conclusão
Os distúrbios da linguagem dificultam o desenvolvimento da comunicação da criança,
interferindo em seu aprendizado e produtividade. Com o desenvolvimento do sistema
proposto, o fonoaudiólogo usufruirá de baixo custo e rapidez pelo uso do protótipo de
leitor biométrico para arduíno conectado a um dispositivo móvel, dispondo de uma fer-
ramenta de auxílio em sua tomada de decisão para escolha de melhor tratamento. Dessa
forma, a criança poderá receber o acompanhamento adequado, minimizando dificuldades
relacionadas ao aprendizado e interação social.
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Abstract. In the world of technology, there are virtual and augmented reality
applications that facilitate child learning. This project aims to investigate and
make a systematic survey of virtual and augmented reality applications develo-
ped for children’s education based on academic research in the area, in order
to categorize them, analyzing and identifying advantages and disadvantages to
suggest improvements for future applications . All the conduction of said Syste-
matic Review is done with the aid of StArt. A review protocol has been developed
and the research is under execution.

Resumo. No mundo da tecnologia, existem aplicações de realidade virtual e
aumentada que facilitam o aprendizado infantil. Esse projeto tem como obje-
tivo investigar e fazer um levantamento sistemático de aplicações de realidade
virtual e aumentada desenvolvidas para a educação infantil a partir de pesqui-
sas acadêmicas na área, no intuito de categorizá-las, analisando e identificando
vantagens e desvantagens para sugerir melhorias para futuras aplicações. Toda
a condução da referida Revisão Sistemática é feita com o auxı́lio do StArt.
Um protocolo de revisão foi elaborado e a pesquisa encontra-se em fase de
execução.

1. Introdução
Existem novos métodos de ensino à educação infantil. As aplicações desenvolvidas com
Realidade Virtual (RV) e Realidade Aumentada (RA) faz com que as crianças interajam
em mundos virtuais de acordo com os assuntos abordados durante as aulas didáticas,
tornando a aprendizagem dinâmica e muitas vezes divertida. A RV pode ser definida como
sendo a forma mais avançada de integração homem-computador gráfica [Hancock 1995].
Pode-se dizer que RV é uma técnica avançada de interface, sendo que suas principais
caracterı́sticas são: a imersão, navegação e interação [Burdea and Coiffet 2003].

2. Aplicações voltadas à educação infantil
Podem ser encontrados diversos aplicativos na internet, mas alguns se destacam devido
a critérios de avaliação, maior quantidade de downloads e positividade de comentários.
Por exemplo, o app “ABC nas Caixas”, busca o aprendizado no domı́nio da leitura das
primeiras palavras e escrever o alfabeto; e “Perônio”, que tem o objetivo de estimular
crianças a olharem o mundo de um jeito mais criativo na escolha de profissões.
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3. Protocolo e Condução da Revisão
A ferramenta State of the Art through Systematic Review (StArt) [Zamboni et al. 2010] é
utilizada aliada à metodologia da presente pesquisa sistemática em busca de aplicações
de RV e RA aplicada à educação infantil. Com o StArt, foi feito o protocolo de pes-
quisa, que inclui a String: (“realidade virtual” OR “realidade aumentada”) AND (sis-
tema OR aplicação OR software) AND “educação infantil”, na base de dados do Google
Acadêmico [Google 2018], especificando o perı́odo “Desde 2017” e desmarcando as in-
clusões de patentes e citações. Foram encontrados 210 artigos, que foram importados para
a ferramenta StArt. Os artigos encontram-se em leitura e análise individual para inclusão
ou exclusão de acordo com critérios estabelecidos previamente no protocolo de revisão.

Após pesquisado de acordo com o que foi especificado no parágrafo anterior,
se deu inı́cio à extração de informações dos trabalhos incluı́dos no StArt, dentre os
quais pode-se citar [Pereira and Peruzza 2002], que abrangem aspectos educacionais ba-
seado no modelo Construtivista utilizando RV; [Cavalcante et al. 2016], que apresentam
técnicas e aplicações que utilizam RV e RA na área da educação; e [Zorzal et al. 2008],
que propõem uma série de jogos educacionais desenvolvidos em ambiente de RA, possi-
bilitando um maior realismo e interatividade, visando à melhoria do processo de aprendi-
zagem do educando.

4. Considerações Finais
A tecnologia se torna a cada dia mais importante e pode contribuir de forma positiva e
diferenciada na educação infantil, tendo como atrativos aplicações RV e RA que possibi-
litam o engajamento das crianças em aprender dentro e “fora” da sala de aula, trazendo
benefı́cios como a concentração das crianças, a empolgação dos professores, e a satisfação
dos pais. Na condução da revisão, ao categorizar os artigos no Start, tem-se observado que
até o momento, não há muitas aplicações de RV e RA voltadas para à educação infantil
desenvolvidas e avaliadas para gerar publicações acadêmicas.
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Abstract. In this paper we present a comparative study of three Internet pro-
tocols of things (IoT): MQTT (Message Queue Telemetry Transport), CoAP
(Constrained Application Protocol) and AMQP (Advanced Message Queuing
Protocol) in order to investigate its main advantages and imperfections.

Resumo. Neste artigo é apresentado um estudo comparativo de três protoco-
los de internet das coisas (Internet of Things - IoT): MQTT (Message Queue
Telemetry Transport), CoAP (Constrained Application Protocol) e AMQP
(Advanced Message Queuing Protocol). Neste contexto, foram analisadas as
principais caracterı́sticas, tal como suas vantagens e desvantagens.

1. Introdução
A IoT é a coleção de diversos dispositivos interconectados interagindo com as neces-
sidades do usuário podendo compartilhar dados e informações para atingir aplicações
especı́ficas [Swamy et al. 2017]. Diversas aplicações de IoT, como: sistemas de estacio-
namento inteligentes, sistema de detecção de nı́vel eletromagnético, sistema de monito-
ramento de saúde estrutural, mapas de ruı́do urbano, sistema de iluminação inteligente,
sistema de gestão de resı́duos [Swamy et al. 2017], são compostas por dispositivos que
podem ser identificados, posicionados, rastreados, monitorados e gerenciados remota-
mente. Na Figura 1 apresenta a arquitetura de uma IoT utilizando três camadas, em que
cada camada é definida para executar tarefas e funções especı́ficas. A camada de aplicação

Figura 1. Arquitetura de IoT (Adaptada de [Wu et al. 2010]).

representa a integridade e o processamento dos dados resultando em uma interação direta
com o usuário. A Camada de Rede transmite toda a informação recebida dos dispositivos
atuando como o centro da rede utilizando as tecnologias: Bluetooth, ZigBee, Wi-Fi, LTE
(Long Term Evolution), 3G [Wu et al. 2010]. A camada de percepção coleta informações
dos objetos em tempo real através de tags de reconhecimento rádio frequência (RFID -
Radio-Frequency Identification), sensores, atuadores, câmeras, GPS (Global Positioning
System) [Collina et al. 2012].

Com o crescente número de aplicações em IoT, surgem diversas pesquisas relaci-
onadas a eficiência energética, ambientes limitados e preocupações quanto a segurança
e privacidade. Neste contexto, surge a necessidade de desenvolver ferramentas para
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aperfeiçoar a rede. Dentre as principais ferramentas, destacam-se a escolha do protocolo
da camada de aplicação. As principais funções do protocolo da camada de aplicação é
identificar e gerenciar os dispositivos inteligentes presentes na rede [Swamy et al. 2017].
Dessa forma, este material apresenta os protocolos de aplicação MQTT, CoAP e AMQP
[Shinde et al. 2016] [Shelby et al. 2014] [Al-Fuqaha et al. 2015]. Além disso, foram
apresentados as principais caracterı́sticas destacando suas vantagens e desvantagens. O
presente trabalho está organizado da seguinte forma: a Seção 2 contém os trabalhos rela-
cionados. Os protocolos de IoT são apresentados na Seção 3. Já na Seção 4, é apresentado
os resultados; seguido das conclusões.

2. Trabalhos relacionados
No trabalho de [Yassein et al. 2016] é apresentado os protocolos da camada de aplicação
MQTT, CoAP, AMQP e XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol) e a con-
clusão do trabalho é que avaliação de cada protocolo deve ser feita em termos de ar-
quitetura, modelo de comunicação, segurança e qualidade dos serviços. No trabalho de
[Mazzer et al. ] é apresentado uma análise para investigar a melhor abordagem para cada
padrão e o resultado foi que os protocolos de transporte 6LoWPAN (IPv6 - over Low
power Wireless Personal Area Networks) e o ZigBee R© estão sendo usados por serem
mais ágeis no processo de transmissão da mensagem.

No trabalho de [Martins and Zem 2016] realizam um estudo através de testes
e constatou-se que ambos os protocolos, CoAP e MQTT, apresentam de fato as ca-
racterı́sticas descritas nas suas respectivas documentações. Ainda sobre esse trabalho,
concluı́ram que apenas uma análise executada sobre um ambiente controlado não é su-
ficiente para determinar qual dos dois é a melhor opção. Além disso, o material de
[Martins and Zem 2016] propõe que seja desenvolvido um ambiente real, composto de
nós sem fio que realmente tenham capacidades limitadas de conexão, processamento e
memória.

3. Protocolos de Internet das Coisas
Na comunicação entre dispositivos em uma rede, é necessário uma padronização para
possibilitar que diferentes dispositivos operam de forma simultânea. Dessa forma, essa
comunicação deve conter protocolos para que a comunicação entre dispositivos seja efe-
tivada. Neste contexto, um protocolo de rede é definido como um conjunto de regras
que viabiliza a comunicação entre dispositivos de arquiteturas distintas. Dessa forma, os
protocolos MQTT, CoAP e AMQP são utilizados em ambientes limitados.

O protocolo MQTT oferece: simplicidade e leveza, resultando em um proto-
colo destinado à dispositivos com recursos escassos e para redes com pouca largura
de banda. Esse protocolo compreende em sua arquitetura padrão um broker e seu
funcionamento obedece ao padrão de mensagens Publica/Assina (Publish/Subscribe)
[Shinde et al. 2016]. Possui um cabeçalho pequeno, composto por apenas 2 bytes. O
protocolo CoAP foi projetado para dispositivos com potência e capacidade de processa-
mento limitados [Shelby et al. 2014].

Além disso, apresenta um suporte à URI (Identificador Uniforme de Recursos ou
Uniform Resource Identifier), tipo de conteúdo e opera através do transporte orientado
a datagrama (UDP - User Datagram Protocol). Nesse protocolo a troca de mensagens



é feita de forma assı́ncrona, ou seja, um endpoint pode atuar tanto como cliente ou ser-
vidor. Esse protocolo atua no modelo requisição e resposta. Além disso, comunicação
entre o cliente e servidor é feito a partir do sistema Get, Put, Post e Delete. O pro-
tocolo CoAP define quatro tipos de mensagens: CON (Confirmable), NON (Noncon-
firmable), ACK (Acknowledgement) e RST (Reset). A Figura 2 apresenta o funciona-
mento dos protocolos MQTT e CoAP. Na Figura 2(a), o sensor de umidade é o publi-
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Figura 2. Funcionamento dos protocolos (a) MQTT e (b) CoAP

cador e o smartphone solicita requisições ao broker que, por sua vez, centraliza todas
as informações. A comunicação é realizada através de tópicos de endereços em que se
assemelha a uma estrutura de diretórios, por exemplo, casa/quarto/umidade. Os clien-
tes podem subscrever para vários tópicos tornando capazes de receber as mensagens que
outros clientes publicam neste tópico [Martins and Zem 2016].

A confiabilidade do protocolo o MQTT V3.1 suporta três nı́veis de qualidade de
serviço (QoS - Quality of Service). O nı́vel zero (0) representa o grau mais baixo de
confiabilidade. Já o nı́vel um (1) oferece uma confiabilidade intermediária. No nı́vel dois
(2) de QoS (grau máximo), a comunicação é estabelecida independente das condições da
rede resultando em um custo como atrasos fim-a-fim maiores.

Já na Figura 2(b), a atividade do protocolo CoAP ocorre com o envio de uma
mensagem com confirmação (CON), no qual a requisição CoAP é enviada pelo cliente
solicitando uma ação (de acordo com o código do método) sobre um recurso (identificado
pela URI) do servidor. O servidor responde com o código de resposta incluindo uma
representação do recurso (exemplo: valor da temperatura).

As retransmissões e o reordenamento são implementados na própria camada de
aplicação excluindo a necessidade do TCP (Transmission Control Protocol) permitindo
o uso do protocolo em dispositivos limitados. Cada mensagem CoAP contém um iden-
tificador usado para detectar duplicatas e a conexão não é estabelecida antes da troca
de mensagens. O suporte ao envio de informação assı́ncrona (opção observar) permite
que objetos inteligentes enviem informações sobre recursos apenas quando há mudanças,
resultando em uma redução do consumo de potência.

O AMQP é uma especificação de padrão aberto de mensagens de middleware,
baseado no paradigma de filas de mensagens orientadas a tópicos, em que produtos es-



critos para diferentes plataformas e em diferentes linguagens podem trocar mensagens
[Vinoski 2006]. O padrão AMQP completo é composto por um cliente, um roteador e um
broker. O roteador controla o conteúdo da mensagem e decidi para qual fila a informação
deve ser encaminhada. A conexão é estabelecida do cliente para o broker de mensagens e,
para redes limitadas, o custo para realizar esta operação é alto [Mazzer et al. ]. No padrão
AMQP, a transmissão da mensagem até destino pode ser feita através de nós de rede ou
do broker de mensagens. A mensagem tem atributos para definir o tipo de conteúdo da
mensagem e como a mensagem atravessa os nós da rede. Para redes complexas, a men-
sagem pode informar regras de roteamento e polı́ticas para armazenamento da mensagem
em nós intermediários.

O modelo de trabalho do padrão AMQP é baseada no desacoplamento no tempo
onde quem publica e quem assina não precisa transmitir ao mesmo tempo. Como esse
protocolo depende de broker para trocar mensagens, a infraestrutura do sistema pode
ser escalada se necessitar de mais largura de banda e processamento. A segurança os
protocolos CoAP, MQTT e AMQP utilizam criptografia apenas nos dados úteis, para
algumas aplicações onde a informação transferida não sofre com perdas de dados, essa
criptografia pode ser suficiente [Mazzer et al. ]. O formato da mensagem no MQTT e
no CoAP é binário, enquanto o AMQP utiliza mensagens formatadas XML (Extensible
Markup Language).

4. Estudo Comparativo

Foi realizado um estudo comparativo entre os protocolos MQTT, CoAP e AMQP. Neste
contexto, foram utilizados quatro métricas: custo em tamanho, custo da transmissão, te-
lemetria e consulta. O custo em tamanho apresenta a complexidade da implementação
do protocolo caracterizando como a dificuldade de instalação do protocolo. Já o custo da
transmissão refere-se às despesas computacionais utilizadas no processo de propagação
da mensagem, podendo ser o consumo de energia gasto pelos dispositivos para transmitir
a mensagem. Em Telemetria, a informação é transmitida dos dispositivos para a nuvem
informando mudanças de estados nos dispositivos.

É importante conhecer a situação de cada aparelho na rede, por exemplo: quando
um cliente é desconectado de maneira inesperada ou quando um dispositivo está sem ba-
teria. Para o padrão Consulta, as requisições surgem dos dispositivos para a nuvem para
coletar informações solicitadas. A Figura 3 apresenta as métricas de Custo em Tamanho
e Custo de Transmissão dos protocolos. Na Figura 3(a), o protocolo MQTT destaca-se
devido as suas especificações e normas de fácil compreensão facilitando o desenvolvi-
mento do cliente. Os clientes CoAP atuam com princı́pios semelhantes aos clientes HTTP
(HyperText Transfer Protocol), mas em modo binário tornando mais acessı́vel que o pro-
tocolo HTTP, no entanto, apresenta uma documentação mais desorganizada que o MQTT.
O AMQP tem o cliente mais completo devido ao um número maior de funções, compre-
endendo recursos que informam regras de roteamento e polı́ticas para armazenamento da
mensagem. Devido ao alto número de funcionalidades, o AMQP possui uma custo em
tamanho razoável.

Já na métrica custo em transmissão, o protocolo CoAP apresenta um desempenho
superior quando comparado aos protocolos MQTT e AMQP (Figura 3(b)). Isso ocorre
em consequência do protocolo CoAP ser baseado no UDP enquanto MQTT e o AMQP
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Figura 3. Custo em Tamanho e Custo de Transmissão dos protocolos MQTT,
CoAP e AMQP

utilizam o TCP para transporte de mensagens. O protocolo UDP disponibiliza uma maior
agilidade, resultando em um consumo da banda inferior disponı́vel e um menor atraso
fim-a-fim porém, reduz a garantia de entrega dos pacotes. O protocolo TCP oferece uma
maior nı́vel de confiabilidade utilizando mensagens de confirmação para estabelecer e
encerrar a conexão. Essa caracterı́stica do TCP significa transmitir uma maior quantidade
de mensagens consumindo mais recursos dos dispositivos. A Figura 4 apresenta métrica
Consulta e Telemetria dos protocolos MQTT, CoAP e AMQP. Na Figura 4(a) mostra que
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Figura 4. Consulta e Telemetria dos protocolos MQTT, CoAP e Telemetria

os protocolos AMQP e CoAP tem-se destacado no padrão Consulta, isso porque eles são
são baseados no modelo requisição/resposta, esse paradigma é o mais adequado para esse
tipo de métrica. A Figura 4(b) mostra que o CoAP não é adequado no padrão Telemetria.
O motivo é porque a conexão precisa ser iniciada do sistema (cliente) para o dispositivo
(servidor), que pode enfrentar problemas de endereçamento como roaming móvel.

Na figura 4(b) mostra que MQTT é bem compatı́vel em termos de telemetria
pois esse protocolo possui ferramentas que aumentam a usabilidade, algumas das van-
tagens são que o broker pode obter informações sobre desconexões repentinas e guardar
informações de recursos para futuros clientes [Mazzer et al. ]. Em relação ao padrão Con-
sulta, o MQTT necessita definir o tópico de resposta e por isso não existe um caminho
direto entre quem envia e quem recebe a mensagem.



5. Conclusão
Este artigo apresentou um estudo comprativo de três protocolos da internet das coisas:
MQTT, CoAP e AMQP utilizando as métricas custo em tamanho, custo de transmissão,
consulta e telemetria.

Os protocolos MQTT e AMQP consomem mais na métrica Custo da Transmissão,
uma alternativa é escolher a nova abordagem MQTT-SN (MQTT For Sensor Networks).
Entretanto, uma análise usando as métricas consulta e telemetria não foi suficiente para
determinar qual a melhor opção, devido que nenhum protocolo teve um bom desempenho
nos dois cenários.

Em termos de custo em tamanho, os protocolos MQTT e CoAP apresentaram bons
resultados levando a soluções em redes com pouca largura de banda disponı́vel como, por
exemplo, uma rede de sensores. O protocolo AMQP não obteve resultados satisfatórios
nessa métrica sendo indicado para ambientes com uma maior disponibilidade de recursos
computacionais.
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1Universidade Federal do Piauı́ - UFPI - Brasil

gust4von0x@gmail.com, pasn@ufpi.edu.br

otaviocury.oc@gmail.com, irvaynematheus@gmail.com

wilsonlealjunior@hotmail.com, alexandrelages64@gmail.com

Abstract. Ubiquitous computing facilitates numerous everyday tasks by bring-
ing greater efficiency and speed. Based on this concept, a tool was developed
at the Teaching Institution, called the Tool, which aims to simplify the process
of correcting objective evidence and foster discussions regarding such evidence.
This work aims to evaluate the use of Bluetooth and GPS technologies for the
development of an electronic call, in order to facilitate the work of teachers.

Resumo. A computação ubı́qua facilita inúmeras tarefas do cotidiano por
trazer uma maior eficiência e rapidez. A partir desse conceito foi desenvolvida
uma ferramenta na Instituição de Ensino, denominada Ferramenta, que visa
simplificar o processo de correção de provas objetivas e fomentar discussões
referentes a tais provas. Este trabalho tem como objetivo avaliar o uso das tec-
nologias Bluetooth e GPS para o desenvolvimento de uma chamada eletrônica,
visando assim facilitar o trabalho de professores.

1. Introdução
O desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicação (TIC), principalmente
em torno de dispositivos eletrônicos ou móveis (por exemplo, smartphones, tablets,
notebooks), vem oferecendo sustentação às pesquisas em torno da Computação Ubı́qua
[Barbosa et al. 2007]. Esta vem sendo atualmente aproveitada em todas as áreas do con-
hecimento, dentre elas a educação.

Levando em consideração esse contexto, foi desenvolvida uma ferramenta, de-
nominada Ferramenta, na Instituição de Ensino, que visa facilitar o processo de correção
de provas objetivas, bem como, estimular a troca de conhecimentos entre alunos e profes-
sores.

A Ferramenta contém funcionalidades que remetem à Computação Ubı́qua, tendo
isso em vista, e com intuito de aumentar ainda mais o potencial da ferramenta em questão,
este trabalho apresenta um estudo inicial que visa identificar as tecnologias mais ade-
quadas para a implementação de um módulo de chamada eletrônica para a ferramenta.
Para isso, foi realizado um comparativo entre as tecnologias Bluetooth e GPS presentes
nos smartphones, uma vez que tais tecnologias são as duas principais para se realizar
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tal tarefa atualmente. Em [Albiero 2014] é proposto um aplicativo móvel para registro
automático da presença acadêmica via bluetooth. Os resultados obtidos por ele foram
bastantes significativos, validando a eficiência do Bluetooth para a presença acadêmica,
[Chakraborty 2010] detalha o protocolo de descoberta de dispositivos bluetooth. Esse tra-
balho é de grande importacia para o entendimentos dos problemas que um ambiente com
muitos dispositivos podem ocasionar.

2. Metodologia
Para avaliar qual tecnologia possui o melhor desempenho para resolução do problema
foram desenvolvidas duas aplicações de teste, uma para cada tecnologia.

2.1. Uso da Tecnologia Bluetooth

A primeira aplicação desenvolvida foi intitulada Chamada Bluetooth. Ela consome os
dados de um Banco de Dados externo à aplicação fornecido pelo Firebase. A forma mais
fácil de organizar um banco de dados para uma chamada de alunos via Bluetooth é feita
a partir da atribuição para cada aluno o respectivo endereço MAC do Bluetooth do seu
smartphone.

2.1.1. Funcionamento da Chamada Bluetooth

A primeira tela da aplicação lista os alunos da sala sem a necessidade de interação com
os usuários, já que os alunos devem estar previamente cadastrados mostrado nos passos 1
e 2 da Figura 1. Com esses dados vem a segunda ação da aplicação passo 3 da Figura 1,
que também é executada em segundo plano, a ação é vasculhar os dispositivos Bluetooth
que estão nas proximidades e adiciona-los em uma segunda lista, após isso é realizada
uma comparação entre as duas listas, obtendo a informação dos alunos presentes passos 4
e 5 da Figura 1, então a aplicação salva os alunos presentes no banco de dados mostrados
no passo 6 da Figura 1.

Figure 1. Esquema simplificado da execução da “ChamadaBluetooth”.

2.2. Uso da Tecnologia GPS

A arquitetura da aplicação GPS segue o mesmo paradigma da aplicação bluetooth, que
seria uma aplicação consumindo informações de um banco de dados externo. O banco de
dados disponı́vel no Firebase também foi o utilizado na Chamada GPS.

O banco de dados relaciona cada aluno com a sua localização. Inicialmente os
valores das latitudes e das longitudes são igualados a zero e posteriormente os alunos têm
suas coordenadas geográficas atualizadas.



Para agilizar a implementação da ferramenta, foi feito o uso da Location Service
API. Esta API do Google facilita o uso do GPS em aplicações android, pois possui vários
métodos prontos, evitando a necessidade de implementação.

2.2.1. Funcionamento da Chamada GPS

Inicialmente, para a realização do teste era necessário identificar alunos e professores, a
distinção feita é primordial devido a realização da chamada ser ocorrência da comparação
da localização do professor em relação com localização do aluno. Após essa etapa o
professor está pronto para a realização da frequência dos alunos na ChamadaGPS.

Tendo posse dos alunos participantes de uma sala de aula, a partir das informações
já cadastradas no banco de dados, os professores podem realizar a frequência dos alunos.
Quando o professor apresenta o interesse em realizar uma chamada no aplicativo, ele faz
uma requisição para o servidor da aplicação ordernando que zere as coordenadas de todos
os alunos participantes da sala mostrado no passo 1 da Figura 2. Com isso, no momento
em que suas localizações são alteradas os alunos reenviam suas localizações atuais para
o banco de dados nos passos 2 e 3 da Figura 2. Logo após a atualização dos dados pelos
alunos, a aplicação do professor está apta para adquirir a lista dos alunos da sala com suas
respectivas localizações atualizadas nos passos 4 da Figura 2.

Fazendo uso do método o getLastLocation() adquirimos as coordenadas ge-
ográficas da localização atual do professor, então podemos comparar a localização de
cada aluno com a do professor pelo método o distanceTo() passo 5 da Figura 2, e se a
distância em metros for menor que a indicada pelo professor nas configurações do aplica-
tivo, o aluno será considerado presente. Ao término de todas as comparações entre a
localizações dos alunos e a localização do professor, é montada uma lista de alunos pre-
sentes e então é salva no banco de dados, como mostrado no passo 6 da Figura 2. A Figura
5 representa o esquema simplificado da execução da Chamada GPS.

Figure 2. : Esquema simplificado da execução da “ChamadaGPS”.

3. Avaliação Preliminar
Com o objetivo de avaliar as aplicações elas foram testadas em salas da Instituição de
Ensino. A Chamada Bluetooth foi testada em uma turma com 12 alunos participando
do experimento. Enquanto a ChamadaGPS foi testada com 8 alunos participando do
experimento.

3.1. Avaliação da Chamada Bluetooth
O primeiro passo da avalição foi coletar as informações dos alunos e dos seus respectivos
smartphones, como modelo do aparelho, versão Android e informações sobre o blue-
tooth. Com isso, foi possı́vel fazer o cadastro dos alunos no banco de dados e relacionar



os alunos com os endereços MAC do Bluetooth. Na continuação do teste, foi proposto
que os alunos se dispersassem ao longo da sala de aula e ativassem o Bluetooth de seus
dispositivos.

O aplicativo por parte do professor passa a desempenhar a função de um scanner
de bluetooth e ao longo de alguns segundos foi encontrando os alunos cadastrados ante-
riormente e consequentemente mudando sua situação para “PRESENTE” no aplicativo,
como mostrado na Figura 3. Após a conclusão desse scanner a lista de alunos presentes
foi salva no banco de dados. Dos 12 alunos foram encontrados 11 com um tempo de 32
segundos para a conclusão da chamada.

Figure 3. Chamada Bluetooth em processo de scanner.

3.2. Análise da ChamadaBluetooth
Da totalidade de 12 alunos que participaram do experimento, houve 1 caso em que o blue-
tooth do aluno não foi encontrado, sendo constatado posteriormente uma falha no próprio
hardware. Outro problema relatado foi que no primeiro teste quando foram vasculha-
dos os dispositivos bluetooth, a aplicação não encontrou todos os alunos e foi necessário
scannear a sala de aula 3 vezes para encontrar os 11 alunos. Isto se deu por conta de
interferências entre os próprios dispositivos como exposto em [Chakraborty 2010], pois
um ambiente com muitos dispositivos-escravos próximos e consequentemente estarem at-
uando na mesma radiofrequência (entre 2.4 GHz e 2.5 GHz), ocorre muitas colisões de
pacotes interferindo na busca por um dispositivos-mestre.

A solução para o problema mencionado acima foi alterar o método que buscava
dispositivos na Chamada Bluetooth, a função original buscava os dispositivos próximo
por um certo perı́odo de tempo (12 segundos) e após esse tempo eram listados os alunos
presentes. Mas como esse perı́odo de tempo não era suficiente para encontrar todos os
alunos e como foi observado no teste que em cada vez que a sala era scanneada eram
descobertos mais dispositivos em relação ao scanner anterior, foi proposto uma mudança
do método.

A alteração realizada foi colocar em loop o método de buscar novos dispositivos,
e a cada nova iteração apenas os novos dispositivos identificados eram colocadas na lista
dos dispositivos encontrados. Como observado no teste, o número de descobertas é cres-
cente/constante, porém, o loop encerra quando passam 5 iterações sem novas descobertas.
Com isso, podemos contornar o problema da interferência entre os próprios dispositivos,



já que a cada iteração os dispositivos encontrados anteriormente são mantidos em cache,
o que faz que o adaptador bluetooth responsabilize-se apenas por novas descobertas.

3.3. Avaliação da Chamada GPS
O inı́cio da avalição se deu com a instalação da Chamada GPS por parte dos 8 alunos
participantes. Após o cadastro na aplicação como aluno, deu-se inı́cio ao processo de
frequência dos alunos. Igualmente como na avaliação da aplicação anterior, foram solic-
itados aos alunos participantes que ficassem dispersos pela sala de aula para a realização
do teste. Nas configurações do aplicativo foi definido como 30 metros o raio da sala, esse
valor na verdade é a distância máxima em metros que o aluno deve estar do professor
para ser classificado como “PRESENTE”. A Figura 4 abaixo demonstra o final do exper-
imento onde dos 8 alunos participantes todos foram encontrados pelo professor em cerca
de 6 segundos.

Figure 4. “ChamadaGPS” após a realização da chamada.

3.4. Análise da Chamada GPS
Apesar de encontrar todos os 8 alunos participantes, ao verificar as coordenadas ge-
ográficas salvas no banco de dados elas destoavam-se em até 20 metros do local exato
do aluno. Sendo assim, em uma situação em que a configuração da distância máxima
entre alunos e o professor para determinar a presença do aluno fosse menor, a aplicação
teria conclusões erradas sobre a presença de aluno. Verificando mais a fundo sobre a API,
o método getLastLocation() pode retornar a localização utilizando-se de outros adapta-
dores, a exemplo uma localização baseada na rede móvel do celular. Esses outros adap-
tadores não apresentam uma precisão boa suficiente para realização de uma chamada. A
solução foi forçar a função usar sempre GPS do celular como adaptador padrão para gerar
localizações mais precisas.

Outro problema, é a necessidade de internet para o total funcionamento da ferra-
menta, sem ela não é possı́vel atualizar a localização do aluno como mostrado nos passos
[2] e [3] da Figura 5. E em um paı́s com dificuldades em relação a conexão com a internet
como o Brasil, isso pode ser um grave problema para aplicação Chamada GPS.

3.5. Resultados e discurssões
Alguns parâmetros foram confrontandos para comparar as duas aplicações, sendo eles: o
tempo gasto para realizar a chamada, o uso de CPU do smartphone, as interações com o
back-end e ,principalmente, o nı́vel de precisão.



Em relação ao tempo gasto para realizar a chamada, a Chamada GPS tem grande
vantagem devido a atualização das localizações dos alunos serem paralelas e não im-
portando assim a quantidade de alunos. Já a Chamada Bluetooth, o tempo gasto para a
realização da chamada está fortemente ligado a quantidade de alunos na sala de aula. Ao
vasculhar os dispositivos próximos, precisamos de algumas iterações até encontrar todos
os alunos, cada iteração necessita de aproximadamente de 12 segundos.

Com relação ao uso de CPU do smartphone, a Chamada GPS também tem uma
pequena vantagem sobre a Chamada Bluetooth. Por se tratar basicamente de comparação
de coordenadas e consultas ao banco de dados, o uso de CPU fica dentro das normal-
idades. O uso de CPU do aplicativo Chamada Bluetooth por parte dos alunos também
seria um consumo dentro da média da maioria dos aplicativos instalados no smartphone,
já que precisariam apenas do bluetooth ligado e atualmente isso não gerar um problema
grave no uso de CPU do celular. Porém, o cenário para professores com o Chamada
Bluetooth muda um pouco, já que eles são responsáveis por detectar todos os dispositivos
bluetooth próximos.

Já a quantidade de interações com o banco de dados a Chamada GPS tem desvan-
tagens sobre a aplicação Chamada Bluetooth. As interações das aplicações Chamada
GPS com o servidor está relacionada com número de alunos e quanto mais alunos mais
requisições serão feitas. Já na Chamada Bluetooth, independentemente da quantidade de
alunos sempre haverá apenas duas requisições realizada pelo dispositivo do professor, em
uma ele recebe os alunos participantes da sala e na outra ele salva a presença dos alunos.

Por último temos o nı́vel de precisão, onde os adaptadores GPS atuais em smart-
phones contam com uma precisão de 3 a 5 metros, foram bastantes satisfatórios para a
localização de alunos em sala de aula e apesar das pequenas modificações na localização
dos alunos não interferiram no desempenho do aplicativo Chamada GPS. Já no caso
do aplicativo Chamada Bluetooth a precisão as vezes pode ser comprometida por inter-
ferências do meio e dos próprios dispositivos, assim como, as limitações de distâncias
para encontrar dispositivos bluetooth que variam de 15 a 25 metros e salas de aulas com
dimensões muito grandes isso se tornaria um problema.

4. Conclusão
Neste trabalho foi apresentada a avaliação de duas tecnologias para implementação da
funcionalidade de chamada eletrônica. Foram desenvolvidos dois protótipos de aplicações
para tal avaliação. Foi verificado que ambas tecnologias são válidas para realização de
uma frequência de aluno. Todavia, elas se diferenciam em questão de desempenho local,
desempenho do servidor e disponibilidade de internet.
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 Abstract. This work shows how the Story Map process was developed to 
collect and analyze software requirements for two startups that were in the 
process of starting the development of their product. The story maps were 
developed in a four-hour workshop with the individual startups, where they 
raised, analyzed and prioritized the requirements that should be included in 
their software. 

 Resumo. Este trabalho mostra como foi desenvolvido o processo de Story Map 
para fazer a coleta e análise de requisitos de software para duas startups que 
estavam no processo de iniciar o desenvolvimento do seu produto. Os story 
maps foram desenvolvidos em um workshop de quatro horas com as startups 
individualmente, onde estas levantaram, analisaram e priorizaram os 
requisitos que deveriam constar no seu software. 

1. Introdução 
Para que um projeto de software tenha sucesso e possua qualidade reconhecida pelos 
usuários, é importante que haja um processo de engenharia de requisitos que atenda de 
fato o que o usuário precisa no software. Em Sommerville (2003) percebe-se que há a 
necessidade de um processo claro de busca, análise e construção de requisitos de 
software para que este seja desenvolvido. 

O processo que este trabalho estuda, não invalida o processo descrito na literatura, tanto 
em Sommerville quanto Pressman (2013), mas auxilia no processo de entendimento do 
que o usuário realmente precisa e também de qual a melhor forma de entregar. 

O processo de Story Mapping se resume ao processo de entender como deve ser o fluxo 
do usuário dentro do software como em um caso de uso da UML [Booch 2006]. No 
entanto busca-se detalhar todos os meandros do que envolve descrever um software 
através de passos como um algoritmo, com seu caminho ótimo e suas variações no 
decorrer do tempo ou de percalços ao longo do processo. 

Neste trabalho, para buscar entender os requisitos de software, trabalhou-se em duas 
startups no momento de iniciar o projeto, já de conhecimento de seu público-alvo, 
mercado e conceitos de negócio bem fixados nos stakeholders do projeto. O projeto 
permitiu que as startups pudessem entender quais eram as jornadas dos usuários dentro 
do software e quais as possibilidades que estes encontravam a cada passo que davam 
dentro das citadas jornadas. 
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2. Story Map 
O Story Mapping foi criado por Jeff Patton (2014) para entender como os usuários se 
comportavam com relação ao software que seria desenvolvido. Dessa forma, além de 
entender o processo do usuário, também se entendia o que de fato deveria existir no 
software a fim de atender as necessidades do usuário final. 

O processo, que fora criado em 2008 especificamente para atender uma demanda de 
entendimento de requisitos do software Mad Mimi, criou um novo processo de 
descoberta e análise de requisitos de software. 

Este consiste em montar um quadro com todo o fluxo do usuário dentro do sistema de 
software e assim, gerar uma jornada dos usuários, com o mesmo princípio do diagrama 
de casos de uso da UML. 

O Story Map possui uma estrutura linear de jornada, chamada de backbone, mas com 
detalhamento que torna o processo em três dimensões, uma vez que cada um dos pontos 
da jornada tem seu detalhamento e sua priorização logo abaixo. 

3. Aplicação de Story Map como processo de requisitos 
Para este trabalho, foi desenvolvido um levantamento de requisitos em duas startups que 
precisavam levantar requisitos ao mesmo tempo em que desenvolviam a validação do 
seu produto. Para o processo de desenvolvimento do projeto, estas startups precisavam 
trabalhar melhor como seus usuários receberiam o produto que esta para ser 
desenvolvido. Por isso, o Story Map foi utilizado. 

Primeiramente, cada startup participou do processo separadamente durante um 
workshop de quatro horas com dois representantes destas, cujo conhecimento do 
produto era total. O material utilizado fora uma parede de vidro, cartões adesivos e 
canetas para escrever em cada cartão. 

A primeira etapa é de externar qual o fluxo ótimo da aplicação. Onde se começa o uso e 
onde é o ponto final, tal como um algoritmo. Com o máximo de detalhes possível no 
sentido linear, sem descrever ou detalhar percalços ou else-situations. Os cartões foram 
colados lado a lado preenchendo uma linha de sequencia com os cartões na parede. 

Após isso, foi realizado o levantamento de quais eram os goals — ou os objetivos-chave 
— da startup e estes eram listados no mapa na parte de cima do diagrama e também 
quais personas estão envolvidas no processo, na questão de participação. 

Neste ponto, estava pronto o backbone do story map. 

3.1. Detalhamento do mapa 

Para detalhar o mapa, foi feita uma segunda sessão dentro do workshop, onde as 
pessoas nas startups observaram o backbone criado e começou a detalhar todas as 
condições possíveis dentro de cada uma dos itens do fluxo. O algoritmo colocado no 
inicio do processo passou a ser detalhado e também inserido na sequencia, logo abaixo 
do backbone inicial, onde pensamos como um fluxograma, com condições positivas e 



negativas, funcionalidades ideais, com seus detalhamentos e funcionalidades com 
estrutura menos rebuscada como um produto mínimo viável. 

Esse detalhamento foi estressado até o momento em que não haveria mais pontos a 
serem cobertos pelo sistema. Foi o momento em traçamos uma linha horizontal três 
camadas abaixo do backbone e aquele seria o limite da primeira versão do sistema. 
Assim, o processo de story map passou a ser de adaptação ao que já havia sido 
preenchido e também de priorização ao que deveria ser desenvolvido logo dentro da 
jornada do usuário. Esse processo havia limitação, uma vez que a linha só permitia três 
níveis de detalhamento dentro de cada item de usuário. As camadas abaixo, foram 
classificadas para serem desenvolvidas nas próximas iterações. 

4. Resultados 
O processo de story map foi aplicado às duas startups com sucesso, permitindo que 
estas pudessem criar um modelo de requisitos com base no que veem da jornada do 
usuário e não somente por questões técnicas, o que fez com que o desenvolvimento do 
software fosse feito com base no que os usuários realmente necessitam no seu software.  

A priorização também foi importante, uma vez que o software precisava ir ao mercado 
para ser validado pelos usuários com a maior velocidade possível, assim foi levado para 
o desenvolvimento apenas o que resolvia o problema do usuário em sua jornada. 

Como indicação a trabalhos futuros, o uso do story map com maior detalhamento no 
processo de priorização e na validação dos produtos de software já prontos. 
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Abstract. Federal government has adopted the function point metric as the main 

metric for software measurement and remuneration of contracts signed for the 

outsourcing of software factory services. Court Union Accounts or Tribunal de 

Contas da União carried out a survey where several problems were identified 

in the adoption of this metric. the objective of this work is the identification of 

metrics used as an option to the function point. 

Resumo. O governo federal adotou a métrica de ponto de função como a 

principal métrica para medição de software e remuneração de contratos 

assinados para a terceirização de serviços de fábrica de software. O Tribunal 

de Contas da União realizou uma pesquisa onde vários problemas foram 

identificados na adoção desta métrica. O objetivo deste trabalho é a 

identificação de métricas usadas como opção ao ponto de função. 

1. Introdução 
Métricas de software podem ser usadas para obter uma ampla variedade de informações 

sobre a qualidade do produto entregue ao cliente, o progresso de um projeto de software, 

estimativa de custos e tamanho/complexidade de um sistema de software. As medições 

precisam ser monitoradas de perto quando os requisitos de um sistema de software 

mudam com frequência [Padmini et al. 2015].  

 O IEEE define métricas como "uma medida quantitativa do grau em que um 

sistema, componente ou processo possui um determinado atributo". O objetivo das 

métricas de software é controlar e identificar eficientemente os parâmetros essenciais que 

afetam o desenvolvimento de software [Kashyap et al. 2015]. 

 O escopo do estudo está na análise de métricas de software no âmbito de contratos 

públicos de terceirização, mais conhecidos como fábrica de software no governo federal, 

dentro do arcabouço normativo implantando com a IN 04/2008 e suas alterações, 

atualmente a IN 04/2014. 

 O novo modelo de contratação de serviços de Tecnologia da Informação (TI) foi 

amplamente difundido no âmbito da Administração Pública Federal (APF) com a 

regulamentação da IN 04 [MPOG 2014], este modelo de contratação de soluções de TI 
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pela administração pública é obrigatório para o Sistema de Administração dos Recursos 

de Tecnologia da Informação – SISP, instituído pelo Decreto nº 1.048 de 21 de janeiro de 

1994 e atualizado pelo Decreto n° 7.579 de 11 de outubro de 2011.  

 O órgão central do SISP é a Secretaria de Tecnologia da Informação – STI/MP, 

na qual o papel é normatizar e regulamentar o uso e aplicação de recursos de TI. Um dos 

serviços que é fortemente terceirizado é o de desenvolvimento de software e para sua 

contratação devem ser utilizados padrões objetivos que possam aferir resultados.  

 A métrica Pontos de Função - PF era recomendada por meio da Portaria Nº 31 

SLTI/MP/2010 [MPOG 2010] e tem sido usada no âmbito do SISP para aferição de 

projetos de desenvolvimento e de melhoria (manutenção evolutiva) de software. Antes 

da métrica PF, era predominante a utilização da métrica Homem-Hora (HH), que deixou 

de ser recomendada nesse novo modelo de contratação, sua utilização passou a ser 

exceção em casos devidamente justificados, e passíveis de questionamentos por parte dos 

órgãos de controle por se tratar de uma métrica sem critérios objetivos para avaliação dos 

resultados. 

 Nesse cenário diversos órgãos têm relatado dificuldades na adoção da métrica PF, 

isso pode ser constatado nas auditorias do TCU [Brasil 2015]. No Acórdão 2.362/2015 

TCU-Plenário [Brasil 2015] houve a análise de contratos de prestação de serviços de 

fábrica de software, o qual o relatório demonstra que a adoção da métrica PF tem sido 

traumática nos órgãos auditados. Foi relatado pelos gestores que, em vários casos, a 

métrica PF não mensura o esforço condizente com o trabalho executado, fato esse que 

gera discrepâncias e desequilibro econômico-financeiro para a prestadora dos serviços.   

 Um dos itens do escopo do trabalho de auditoria feito pelo TCU foi à identificação 

de métricas utilizadas nesses contratos e como essas métricas influenciaram no sucesso 

da contratação. Algumas instituições não adotaram a PF como métrica, em um dos casos 

a organização optou por desenvolver sua própria métrica devido ao fato de não estar 

completamente satisfeita com a PF em contratos anteriores, já que, na visão daquela 

organização: (i) a correlação entre o valor expresso em PF e o custo da prestação do 

serviço nem sempre se mostrava adequada em situações de software de elevada 

complexidade; (ii) havia dificuldade de uso de pontos de função para estimativa e 

planejamento do serviço a ser executado, uma vez que o demandante não conhecia a 

técnica; e (iii) esses fatores resultavam em maior ônus para medição do volume de 

serviços prestados. Dessa forma e nesse novo cenário, portas se abriram para adoção de 

outras métricas, já que o TCU não relatou nenhum problema no caso específico do órgão 

auditado [Brasil 2014]. 

2. Fundamentação 
A engenharia de software evoluiu e a construção de aplicativos de qualidade resulta 

intrinsecamente da avaliação de resultados, pelo que o uso de métricas é comum nessa 

área. De acordo com [Downey and Sutherland 2013], os projetos de desenvolvimento de 

software de medição e a qualidade dos produtos de trabalho são importantes. Ele 

proporciona uma melhor compreensão do progresso do projeto e ajuda a melhorar o 

gerenciamento de projetos. 



  

 Segundo [Pressman 2016] centenas de métricas já foram propostas para programa 

de computadores, mas nem todas são práticas. Nesse artigo identificamos as métricas 

utilizadas para a mensuração e estimativa de projetos de software. 

 

2.1 Análise de Ponto de Função 

Análise de Ponto de Função, ou métrica PF, é uma técnica de medição do tamanho 

funcional de um software. Essas funções são operações extraídas dos requisitos 

funcionais gerados a partir da visão do usuário. A partir dessa medição é possível estimar 

o esforço para implementação do sistema utilizando Ponto de Função que é a unidade de 

medida desta técnica. A métrica PF tem por definição medir o que o software faz, e não 

como ele foi construído, portanto o processo de medição é fundamentado em uma 

avaliação padronizada dos requisitos lógicos do usuário. Sobre o aspectos metodológicos 

deste método é importante destacar que pontos de função não medem diretamente o 

esforço, produtividade, custo ou outras informações específicas [Jhoney da Silva Lopes 

2011].  

  A métrica PF é exclusivamente uma medida de tamanho funcional de software 

que, aliada a estimação de outras variáveis, poderá ser usada para derivar produtividade, 

custo e estimar e esforço. Essa métrica surgiu no início da década de 70 na IBM, 

desenvolvida por Allan Albrecht como uma alternativa às métricas baseadas em linhas de 

código. O IFPUG (International Function Point Users Group) é uma entidade sem fins 

lucrativos, composta por pessoas e empresas de diversos países cuja finalidade é 

promover um melhor gerenciamento dos processos de desenvolvimento e manutenção de 

software com o uso de pontos de função e outros métodos [Jhoney da Silva Lopes 2011]. 

3. Metodologia 
 

A pesquisa foi realizada analisando os contratos de prestação de serviços dos órgãos 

auditados para análise das métricas utilizadas. Foram auditadas 10 instituições públicas 

as quais o índice de maturidade tem sido os mais elevados conforme pesquisa realizada 

pelo Tribunal [Brasil 2015]. No caso do Banco do Brasil a unidade utilizada foi analisada 

em cima do acordão do TCU devido a indisponibilidade do contrato em pesquisa na 

internet em seu sítio eletrônico. 

 As informações apresentadas nesse artigo se referem à consolidação das respostas 

prestadas pelas seguintes instituições: Agência Nacional de Transportes Terrestres 

(ANTT), Banco Central do Brasil (BCB), Banco do Brasil S/A (BB), Caixa Econômica 

Federal (Caixa), Controladoria-Geral da União (CGU), Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (Embrapa), Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (Inep), Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), Secretaria do Tesouro 

Nacional, do Ministério da Fazenda (STN/MF) e Tribunal de Contas da União (TCU) 

[Brasil 2015]. 

4. Discussão 
A motivação desta pesquisa vem da necessidade de avaliação de métricas adequadas para 

garantia do equilíbrio contratual no qual a contratada receba a remuneração condizente 

com o esforço envolvido, de forma a cumprir a legislação que obriga o pagamento por 

resultados e ao mesmo tempo a manutenção da vantajosidade do contrato administrativo. 



  

 Com o objetivo de subsidiar a relevância do tema, a Figura 1 apresenta um gráfico 

que tem por base as respostas ao questionário do acórdão do TCU. Oitenta e dois porcento 

(82%) das soluções de software providas nos últimos três anos nas instituições acima 

elencadas correspondem a software desenvolvido. Desses, 50% se referem a 

desenvolvimento contratado e 32% a desenvolvimento interno. Já o provimento por meio 

de soluções prontas deu-se em 18% dos casos, sendo 12% correspondentes a soluções de 

mercado e apenas 6% relativos a software público, livre ou gratuito [Brasil 2015].  

 Ou seja, a contratação, seja ela por contratação de fábricas ou à compra de 

software de prateleira é a forma principal como os órgãos atendem sua necessidade.  

 

 

Figura 1 - Formas de provimento de soluções de TI adotadas pelas instituições 
entrevistadas [Brasil 2015] 

  

 A STI/MP acabou por formular uma nova Portaria de Nº 4 [MPDG 2017], 

revogando a Portaria nº 31, abrindo um novo leque de métricas que podem ser utilizadas 

sem definir nenhuma especificamente. A portaria dividiu em duas categorias de métricas 

conforme o tipo de serviço:  

 

• Métricas em serviços de desenvolvimento de software - Caracterizado como serviço 

de desenvolvimento de software o conjunto de atividades a serem executadas com a 

finalidade de atender às necessidades do órgão ou entidade por meio da 

implementação de um novo software ou de uma nova funcionalidade; e, 

• Métricas em serviços de sustentação de software – Caracterizado como conjunto de 

atividades necessárias para manutenção continuada deum software cujo principal 

resultado é manter a disponibilidade, estabilidade e desempenho do software em 

produção, dentro dos níveis de serviços estabelecidos pelo órgão ou entidade. 

 

Nesse arcabouço foram pesquisadas em contratos de terceirização no governo federal 

métricas que podem ser adotadas e encontradas as seguintes, conforme Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Métricas Encontradas 

Nome Ocorrência Descrição 

PF ANTT, Bacen, CGU, 

Caixa, Embrapa, 

A unidade de medida utilizada é pontos de função e 

é realizada, dependendo da metodologia, em até três 

etapas. A primeira, é a contagem de pontos de função 



  

STN/MF, PGFN, 

TCU 

não ajustados, após é realizada o ponderamento do 

sistema com 14 questões a respeito do sistema e, por 

último, o ajustamento dos pontos de função [Pr 

2014]. 

Unidade de Serviço 

Técnico (UST) 

Inep São estimados os esforços em horas e realizada a 

conversão para unidades baseado em catálogo de 

serviços da organização. É necessário que seja 

utilizada uma base histórica para evidenciar a 

quantidade de horas gastas em cada tipo de serviço 

executado. 

Unidade de Medida 

para Serviços Técnicos 

– USTIBB [Brasil 

2015] 

BB Se baseia em cinco elementos principais: 

complexidade, esforço, tempo (horas), 

produtividade e qualificação da mão-de-obra. Com 

base em histórico de produtividade e a exemplo de 

outras metodologias de medição, os esforços 

relacionados às atividades de alteração equivalem a 

um percentual das atividades de criação. 

Levando-se em conta a variação na complexidade 

das atividades, fez-se necessário criar outros níveis 

de complexidade. Assim, foram definidos três níveis 

de complexidade: simples, médio e complexo. 

A quantidade de USTIBB corresponde ao esforço 

estimado para realizar a tarefa cujo resultado é um 

artefato, ou realizar a “atividade correlacionada” que 

possui um resultado evidenciado (por exemplo, a 

compilação de um programa). 

Proporcionalmente à especificidade da “plataforma 

tecnológica” ou de sua criticidade, eleva-se a 

especialização do profissional que dará 

cumprimento a cada rotina da demanda, e, por 

consequência a quantidade de USTIBB deverá ser 

ajustada para que a contratada seja adequadamente 

remunerada pelo uso do profissional mais 

qualificado. 

5. Conclusões 
 

Este trabalho apresentou uma pesquisa sobre métricas para mensuração de serviços de 

desenvolvimento de software, que se trata de um problema atual vivido pelas 

organizações no âmbito da APF. Nessa pesquisa se propõe a escolha de métricas que 

possam superar os problemas advindos da utilização da métrica PF, que tem sido 

amplamente utilizada nas contratações. 

 Nesse trabalho foram identificadas duas métricas que são utilizadas que têm sido 

adotadas nos contratos, conforme pesquisa tem facilitado a gestão dos contratos bem 

como o alcance de melhores resultados nas contratações. Como trabalho futuro pretende-

se aprofundar no estudo dessas métricas para realizar um comparativo com a métrica PF 

apontando vantagens e desvantagens na sua utilização, além da definição do melhor 

modelo de contrato para cada métrica, já que as contratações de serviços podem ser 

realizadas das mais diversas formas e baseadas em inúmeras metodologias. 
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Resumo. A tarefa de classificação depende da existência de um conjunto de
dados previamente rotulados, frequentemente, estes representam a menor parte
dos bancos de dados tornando sua obtenção uma tarefa onerosa. Desta forma,
algoritmos de aprendizagem semissupervisionada propõem a utilização dados
rotulados para classificar os dados não rotulados, sendo estes maioria. Este tra-
balho, apresenta uma adaptação simples do Algoritmo KNN para o aprendizado
semissupervisionado. Os resultados mostram a eficiência do método proposto
com experimentos preliminares.

1. Introdução
As técnicas de Aprendizagem de Máquina (AM) são frequentemente utilizadas para
análise de dados a fim de extrair conhecimento aplicável aos problemas relacionados aos
dados em questão. Para isso, é possı́vel utilizar o conhecimento adquirido previamente
em observância a diferentes dados, atrelados ao mesmo problema, buscando estabelecer
correlações com os dados desconhecidos. Essa tarefa é desempenhada pelos algoritmos
de Aprendizagem Semissupervisionada, um paradigma da AM que observa dados rotula-
dos a fim de rotular novos exemplos.

Frequentemente, algoritmos semissupervisionados adaptam algoritmos conceitu-
ados dos demais paradigmas para relacionar dados rotulados e não rotulados. Neste tra-
balho, apresenta-se uma adaptação do algoritmo K-Vizinhos mais próximos (K-Nearest
Neighbors - KNN), pertencente ao paradigma de aprendizagem supervisionada, para
rotulação de dados como algoritmo semissupervisionado.

2. Aprendizado Semissupervisionado
Os métodos de aprendizagem supervisionada e não supervisionada, paradigmas da AM
mais comumente utilizados para análise de dados, dependem da existência de dados rotu-
lados e não rotulados, respectivamente. Entretanto, em muitas tarefas de aprendizado,
gerar dados rotulados é frequentemente caro e demorado [Amini and Gallinari 2003]
[Basu et al. 2002], bem como, a utilização de algoritmos não-supervisionados pode não
ser desejável ou aplicável à tarefa de classificação.
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Neste contexto, nas últimas décadas surgiu uma nova vertente de AM, o apren-
dizado semissupervisionado [Bruce 2001]. Neste método, são utilizados no processo de
aprendizado tanto dados rotulados quanto não-rotulados, apresentando um meio termo
entre os aprendizados supervisionado e não-supervisionado. Frequentemente, os dados
rotulados são utilizados para determinar o rótulo dos dados que não possuem classe
[Zhu 2005].

Para o aprendizado semissupervisionado, tem-se um conjunto de dados rotulados
L = (xl

i, y
l
i)|ni=1 e um conjunto de dados não-rotulados U = xu

i |mi=1, em que m >> n.
O objetivo é encontrar o conjunto de dados L′ = (xl

i, y
l
i)|mi=1, sendo L′ o novo conjunto

rotulado obtido a partir do conjunto U . Ao final, têm-se um rótulo yi associado a cada
elemento xl

i e xu
i , obtendo assim um conjunto totalmente rotulado.

3. Algoritmo Seed K-means
O Algoritmo Seed K-means é uma variação do algoritmo de agrupamento K-means, adap-
tado para o aprendizado semissupervisionado. Entretanto, no Seed K-means, existe um
conjunto de dados previamente rotulados que são utilizados para gerar os centroide inici-
ais, direcionando o algoritmo de acordo com os dados rotulados.

4. Método Proposto - KNN Semissupervisionado
O algoritmo proposto utiliza um conjunto de dados rotulados L para determinar a
rotulação inicial dos elementos pertencentes ao conjunto U (não-rotulados), de modo a
propagar os rótulos do conjunto L para U . Desta forma, o algoritmo considera o conjunto
P = { ~xp

i }|ki=1, com P ⊂ L, sendo os k vizinhos rotulados mais próximos de uma amostra
~x = {xi}qi=1|~x ∈ U .

Seja y o rótulo de um elemento ~x ∈ U , define-se o valor de y sendo o rótulo dos
vizinhos rotulados mais próximo ( ~xp), S = {di}|ki=1, o conjunto das distâncias entre ~x e
todos os elementos de P . O rótulo será definido se, e somente se:

1. ∀di(~x, ~xp) ∈ S|di(~x, ~xp) ≤ T , sendo T um valor threshold definido como
parâmetro do modelo;

2. c, se, e somente se, c for a classe da maioria absoluta dos k vizinhos rotulados
mais próximos.

A rotulação de um elemento considera os k rotulados mais próximos, de modo
que, para a definição do rótulo é preciso que uma determinada classe c esteja em maioria
entre os k vizinhos rotulados mais próximos. Além disto, para ser rotulada, a amostra
precisa satisfazer o critério T , que define a distância máxima de uma amostra para todos
os elementos rotulados. Caso as condições não sejam satisfeitas, o elemento não será
rotulado na iteração.

Essas duas condições aumentam a precisão do algoritmo ao rotular os elementos
do conjunto U . A métrica de distância (similaridade), di(~x, ~xp), é calculada considerando
a distância Euclidiana [Deza and Deza 2009] entre ~x e ~xp, definida na Equação 1. Os
valores de k e T são definidos como parâmetros do modelo.

d(~x, ~xp) =

√√√√ q∑
i=1

(xi − xp
i )

2 (1)



Durante a execução do algoritmo são criados os conjuntos L′ e U ′, representando
os elementos rotulados, ou seja, que satisfazem as duas restrições e os elementos com
rótulos indefinidos, respectivamente. A cada iteração do algoritmo, L′ é adicionado à L,
pois os novos elementos rotulados ajudarão a definir o rótulo dos elementos que perma-
neceram indefinidos.

Para melhor entendimento do processo de agrupamento, considerando a Figura 1,
tem-se um elemento não rotulado, marcado com X, e n elementos de três classes: verme-
lho, azul e verde. Assumindo k = 5, seleciona-se k vizinhos rotulados mais próximos,
sendo estes os elementos rotulados dentro do cı́rculo.

Figura 1. Seleção dos k vizinhos rotulados mais próximos.

Na Figura 2(a), considerando a área do cı́rculo interno ao redor do elemento
marcado, delimitado pela distância T , têm-se que todos os k vizinhos rotulados mais
próximos estão a uma distância menor que T , atendendo a primeira condição. Uma vez
que a maioria dos k elementos rotulados pertencem a classe vermelho, o rótulo do ele-
mento seria definido como ”vermelho”.

Na Figura 2(b), dos k elementos vizinhos rotulados mais próximos apenas 2 aten-
deram à restrição do T , logo o elemento não pode ter seu rótulo definido.

(a) Todos os k vizinhos rotulados mais
proximos atendem a condição do T .

(b) Nem todos os k vizinhos mais
próximos atendem a condição do T .

Figura 2. Representação gráfica da análise do parâmetro T .

Ao final da execução, caso ainda existam elementos não rotulados, estes são sub-
metidos ao algoritmo KNN simples, considerando todos os elementos já rotulados. O
método proposto pode ser formalizado como Algoritmo 1:



Algoritmo 1: Método Proposto
Entrada: L, U , k, T
Saı́da: L ∪ L′ totalmente rotulados

1: para Cada ~x ∈ U faça
2: Selecionar os k elementos rotulados mais próximos
3: Verificar a satisfação dos critérios
4: se critérios satisfeitos então
5: adiciona em x em L′

6: senão
7: adiciona em x em U ′

8: fim se
9: fim para

10: Classificar U ′ restante;

5. Metodologia Experimental
Com o objetivo de avaliar o método proposto foram escolhidas 4 bases de dados que
podem ser encontradas na literatura, são elas: Câncer, Dermatologia, Sementes e Vinhos.
Todas podem ser encontradas no repositório UCI [Bache and Lichman 2013].

Para testar os métodos, os algoritmos foram executados 10 vezes. Para cada
execução, as bases de dados foram divididas em 10 subconjuntos, dos quais 9 formaram
o conjunto U , tendo seu rótulo retirado, e o subconjunto restante formou a base rotulada
(L).

Antes da execução, as bases passaram por um processo de normalização para evi-
tar que atributos com valores muitos maiores que os outros causassem distorções nos re-
sultados. Para avaliar os algoritmos foram usadas as métricas: Acurácia, Precisão, Recall
e F-Measure [Sokolova and Lapalme 2009].

Com base em uma variação empı́rica, avaliada pela acurácia, os valores para k e
T foram fixado em 5 e 1, respectivamente. A análise dos resultados do método proposto
foi feita em comparação com os algoritmo KNN e Seed K-means.

6. Resultados Preliminares
A Tabela 1 apresenta a média dos resultados obtidos no teste do método proposto. Em
relação a acurácia, observa-se um resultado satisfatório para rotulação de todas as bases
de dados, com mı́nimo de 0,95 e máximo de 0,97 .

Tabela 1. Resultados da Rotulação Usando o Método Proposto.
Bases Acurácia Precisão Recall F-measure

Câncer 0,96 0,96 0,96 0,96
Dermatologia 0,97 0,98 0,97 0,97
Vinhos 0,97 0,97 0,97 0,97
Sementes 0,95 0,95 0,95 0,95

Além da acurácia, a Tabela 1 também analisa as medidas de Recall, com mı́nimo
de 0,95 e máxima de 0,97, e Precisão mı́nima de 0,95 e máxima de 0,98.



Tabela 2. Resultados da Rotulação Utilizando Seed K-means.
Bases Acurácia Precisão Recall F-measure

Câncer 0,95 0,96 0,96 0,96
Dermatologia 0,94 0,96 0,94 0,94
Vinhos 0,94 0,94 0,94 0,94
Sementes 0,89 0,9 0,9 0,9

Os resultados obtidos para as medidas analisadas permitem afirmar que a rotulação
considerando as classes separadamente também obtém resultados satisfatórios. Bem
como, a taxa de F-measure, com valor mı́nimo de 0,05 e máximo de 0,97, confirma a
taxa de acurácia. Deste modo, podendo-se afirmar que o método conseguiu rotular com
eficiência todas as bases de dados utilizadas.

A Tabela 2, mostra os resultados das métricas para a rotulação utilizando outo
algoritmo semissupervisionado, Seed K-means.

Nota-se que o Seed K-means, obteve acurácia com valores menores que o do
método proposto. Apesar disto, considerando o resultado como uma média das execuções,
pode-se afirmar que, estatisticamente, os resultados foram semelhantes aos do método
proposto para as bases Câncer, Dermatologia e Vinhos. Porém, o método obteve acurácia
inferior na base Sementes, abaixo de 0,9.

As taxas de Precisão e Recall, também apresentam uma consistência na rotulação
considerando as classes separadamente. Ou seja, nenhuma classe obteve rotulação signi-
ficativamente inferior a outra.

A Tabela 3 apresenta os resultados da rotulação utilizando o algoritmo KNN sim-
ples. Nota-se que o algoritmo obteve resultados inferiores para todas as bases em relação
ao método proposto e ao algoritmo Seed K-means, obtendo acurácia mı́nima de 0,64 e
máxima de 0,94. A métrica F-measure confirma os resultados obtidos.

Tabela 3. Resultado da Rotulação Utilizando o KNN.
Bases Acurácia Precisão Recall F-measure

Câncer 0,94 0,95 0,94 0,94
Dermatologia 0,84 0,86 0,84 0,83
Vinhos 0,64 0,8 0,64 0,53
Sementes 0,89 0,89 0,89 0,89

No gráfico da Figura 3, pode-se visualizar o comparativo dos algoritmos utiliza-
dos. Observa-se que, em três das quatro bases testadas, o KNN apresenta-se com de-
sempenho inferior aos algoritmos semissupervisionados, obtendo resultado equivalente
ao Seed K-means apenas na base Sementes, porém inferior ao método proposto.

7. Conclusão e Trabalhos Futuros
Esse artigo propõe uma variação simples do algoritmo KNN para aplicar no problema
o aprendizado semissupervisionado. Os resultados preliminares mostram que o método
obteve resultados similares ao Seed K-means e superiores ao KNN simples, uma vez que
este não consegue atuar de forma satisfatória no paradigma semissupervisionado.



Figura 3. Gráfico Comparativo da Acurácia dos Algoritmos.

Como trabalhos futuros, pretende-se avaliar o método para diferentes
configurações de bases de dados, como por exemplo bases maiores, com mais atribu-
tos ou desbalanceadas. Além disso, pretende-se avaliar o método considerando o k e o
T , para verificar com mais precisão a influência do algoritmo considerando esses dois
parâmetros.
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Abstract. This paper aims to develop a prototype for automation of small and 

medium Internet service providers when they use internet transmission mixed 

equipment. Automated solutions were sought for routine provider problems 

using the Arduino open source platform and connected sensors. The prototype 

analyzes the equipment of the provider tower for changes in its normal 

functionality and, when found, executes commands by default or by messages 

from the network administrator to troubleshoot or prevent performance losses 

of the equipment. 

Resumo. Este artigo objetiva desenvolver um protótipo para automação de 

pequenos e médios provedores de internet quando operam com dispositivos 

mistos de transmissão de internet. Procurou-se soluções automatizadas para 

problemas rotineiros do provedor a partir da plataforma open source do 

Arduino e de sensores conectados. O protótipo analisa os equipamentos da 

torre do provedor em busca de alterações em sua funcionalidade normal e, 

quando as encontra, executa comandos por predefinição ou por mensagens do 

administrador da rede, a fim de solucionar problemas ou evitar perdas de 

desempenho dos equipamentos. 

1. Introdução 

Em mercados competitivos, a automação de serviços e empresas é crucial, pois otimiza 

o fluxo da informação, permitindo rapidez, organização e estabilidade dos processos, 

além da redução de custos operacionais e administrativos (Macêdo, 2010). Na 

infraestrutura de redes, existem ferramentas que monitoram hospedeiros em uma rede 

de computadores: a mais popular no mercado, o Zabbix, interage com o usuário por 

meio de alertas de problemas ocorridos na rede via mensagens de texto para celular e 

realiza ações conforme a configuração do administrador. 

 Segundo Horst; Pires e Déo (2015, p. 22), “o agente Zabbix é uma aplicação 

cliente que coleta as informações do equipamento e envia ao servidor [...] capaz de 

acompanhar ativamente o uso dos recursos e das aplicações locais”. Em um ambiente 

de gerência de um provedor, é importante que se determine a reinicialização de 

equipamentos de transmissão de internet, caso tenha alguma falha de comunicação, em 

prol de se manter os serviços disponíveis. E para essa funcionalidade o Zabbix se torna 

limitado em pequenos e médios provedores, já que a maioria opta por dispositivos de 

transmissão de internet de fabricantes diferentes, e algumas marcas não permitem a 

aplicação do agente Zabbix instalado nos equipamentos. 
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 Como atualizações tecnológicas se desenvolvem a partir da necessidade de 

usuários, a exemplo do problema de compatibilidade do Zabbix, este artigo almeja 

contribuir com o mercado das redes wireless (redes sem fio), sobretudo de pequenos e 

médios provedores de internet. Para tanto, propõe-se um protótipo de automação de um 

provedor wireless de maneira simplificada, baseado na tecnologia aberta do Arduino e 

independente das marcas dos equipamentos monitorados. Os principais objetivos são 

detectar inatividade e reiniciar automaticamente dispositivos com elevada latência, de 

forma a manter a rede funcionando e a economizar recursos humanos. 

 Nas Seções 2 e 3, apresentam-se, respectivamente, um teste experimental de 

latência que exemplifica o problema abordado e a metodologia abordada no sistema 

proposto. Os resultados e as considerações finais do trabalho estão expostos, nessa 

ordem, nas Seções 4 e 5. 

2. Teste de Latência 

Um dos modos de sabermos se o equipamento está inativo em uma rede de 

computadores é com a ferramenta ping, por meio de um teste da latência de resposta. 

Kurose (2010) considera ping um programa que testa a conexão entre hosts 

(hospedeiros), enviando uma mensagem, por meio do protocolo ICMP (Internet Control 

Message Protocol), de um IP (Internet Protocolo) a outro, esperando receber uma 

resposta eco; caso contrário indicará erro. 

 Além da inatividade, é possível mensurar a latência na comunicação utilizando 

ping. Para Kurose (2010), a latência da rede, ou atraso fim a fim, é o intervalo de tempo 

que o pacote leva para ir da origem ao destino. Na Tabela 1, são apresentados testes de 

comunicação entre equipamentos de uma torre de internet e seus usuários clientes, 

realizados a partir da ferramenta ping para três marcas distintas (Intelbras, Ubiquite e 

Mikrotik) em dois momentos: após longo tempo ligado e logo depois a reinicialização. 

 Quanto menor a latência da rede, melhor a transmissão da internet; entretanto, 

na Tabela 1, verifica-se que os valores da latência da rede são altos antes da 

reinicialização e reduzem significativamente após o procedimento para as três marcas 

de equipamentos de transmissão de internet. Nesse sentido, a reinicialização periódica 

de equipamentos é importante a fim de que estes mantenham suas características 

originais: quando permanecem ligados por muito tempo, dispositivos de transmissão de 

internet tendem a perder qualidade na transmissão.  

Tabela 1. Teste de latência antes e depois da reinicialização dos equipamentos. 

 Intelbras Ubiquite Mikrotik 

 Antes Depois Antes Depois Antes Depois 

Tempo Médio [ms] 604,71 34,65 322,21 54,04 495,73 35,29 

Redução percentual 94% 83% 93% 

3. Materiais e Métodos 

A construção do protótipo é dividida em módulos de acordo com função de cada 

componente, como mostrado na Tabela 2. O projeto é baseado no Arduino, uma 

plataforma de computação física ou embarcada. 



 

 

 

 O Arduino possui um microprocessador Atmel AVR, um cristal ou oscilador 

(um relógio simples que envia pulsos de tempo em uma frequência especificada para 

permitir sua operação na velocidade correta) e um regulador de voltagem de 5 volts, 

além de uma saída USB que permita conectá-lo a um PC ou Mac a fim de fazer a 

transferência do código ou recuperar dados (Banzi; Shiloh, 2015; McRoberts, 2015). A 

placa expõe os pinos de entrada/saída do microcontrolador para que conexão de outros 

circuitos ou sensores etc. Essas características são importantes para o módulo de 

controle do projeto, composto pelo Arduino Uno R3, que recebe o código desenvolvido, 

concentrando todo o controle dos demais módulos do projeto. 

 Na Figura 1, é mostrado o diagrama de funcionamento dos módulos do projeto, 

em se indicam a sequência da ativação destes em cada funcionalidade. A principal delas 

é o monitoramento dos equipamentos da torre de internet; as demais são: possibilitar o 

reinício dos dispositivos de transmissão de internet por meio de mensagens de texto 

para um número de celular especificado; reiniciar os equipamentos em tempo 

determinado; e reinicializar todo o sistema se o Arduino parar de responder. Essas 

funcionalidades estão interconectadas entre si e algumas ações são comuns a mais de 

uma delas; essa divisão tem um caráter, sobretudo, didático, para representar o 

funcionamento do protótipo. 

Tabela 2. Componentes do projeto. 

 



 

 

 

 

Figura 1. Diagrama de funcionamento dos módulos do projeto. 

4. Resultados 

As ligações físicas entre rede elétrica, Arduino, sensores, relés, módulos, circuitos de 

segurança e equipamentos da torre são mostrados na Figura 2. O código implementado 

e transferido ao Arduino é baseado na funcionalidade de cada módulo integrante do 

projeto. Foram realizados testes utilizando um Access Point (AP, ponto de acesso) e 

simulando problemas comuns às torres de internet a fim de se saber como os módulos e 

o próprio protótipo como um todo respondem a determinadas situações. 

 Simulando um travamento, o cabo de rede da placa ethernet do AP é desligado, 

o que faz o protótipo enviar uma mensagem de alerta, informando que o dispositivo está 

sem resposta, e executar o procedimento de reinicialização do AP. Mesmo que não seja 

detectado falha, o administrador pode enviar uma mensagem, via SMS, de “reiniciar” 

para o protótipo, gerando um feedback, em SMS, de reinicialização geral em 1 minuto. 



 

 

 

 O protótipo foi exposto a teste experimental em uma torre de internet de um 

provedor da cidade de Piripiri por dois meses. O efeito perceptível foi de redução do 

número reclamações por parte dos clientes do provedor na região da torre automatizada, 

uma vez que antes que os usuários percebessem o problema, o dispositivo realizou a 

correção ou alertou ao administrador da rede. A melhora no desempenho dos 

equipamentos, em relação à latência, está em sintonia com os valores apresentados na 

Tabela 1, na Seção 2, com redução percentual em torno de 80 a 95%, a depender da 

marca de cada dispositivo do sistema. 

 Para instalação do protótipo, os módulos foram acomodados dentro de uma 

caixa hermética como mostra a Figura 3, utilizada para proteger os equipamentos, uma 

vez que estariam sujeitos a intempéries naturais. A blindagem da caixa hermética foi 

conectada ligada ao aterramento e os módulos do projeto, aterrados na estrutura dela. 

Além disso, possui pintura apropriada, revestimento interno em madeira e exaustor na 

parte de baixo, de modo que possa evitar a elevação da temperatura interna, já que 

equipamentos eletrônicos, sob altas temperaturas, podem sofrer alguns problemas, 

ocasionando travamentos ou reinicializações espontâneas. 

5. Considerações Finais 

O Protótipo criado possibilita a automação de pequenos e médios provedores, dentro da 

proposta concebida, em compatibilidade com equipamentos de diferentes marcas, 

melhorando execuções de sistemas já existentes.  O projeto vem a somar na gerência 

das redes wireless, uma vez que executa intervenções baseadas em soluções realizadas 

por técnicos de provedores, além de manter o administrador da rede sempre informado 

de algum evento ocorrido na rede. 

 

Figura 2. Diagrama das conexões do protótipo. 



 

 

 

 

Figura 3. Protótipo. 

 O protótipo esteve em uso na torre, com suas funcionalidades em teste 

operacional e obteve resultado eficiente em reduzir a latência das comunicações entre 

equipamentos e com efeito em diminuir a percepção de problemas por parte dos 

clientes que utilizam a rede. A redução de latência pode ser observada em torno de 80 a 

95% do valor inicial sem reinicialização, como apresentado na Tabela 1. Como trabalho 

futuro, já se espera desenvolver uma interface web para usuário final, a fim de controle 

dos equipamentos via internet.  
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Abstract. The current paper consists of a research carried out in a teaching                         
institution, which finds difficulties in its management, for currently using                   
paper as the main object for such, therefore necessitating a technological                     
solution for its academic management. To meet these needs, it has been                       
defined the implementation of an online system with a distributed architecture,                     
the implemented solution has a web service for data management and a                       
website as a customer use application, such system will initially provide an                       
enrollment module.  

Resumo. O presente trabalho consiste em uma pesquisa realizada em uma                     
instituição de ensino, onde a mesma encontra dificuldades em sua gestão, por                       
atualmente utilizar papel como principal objeto para tal, necessitando assim                   
de uma solução tecnológica para seu gerenciamento acadêmico. Para suprir                   
tais necessidades definiu-se a implementação de um sistema online com                   
arquitetura distribuída, a solução implementada conta com um webservice                 
para gestão dos dados e um website como aplicação de uso do cliente, tal                           
sistema disponibiliza inicialmente o módulo de matrículas. 

1. Introdução 

Mudanças recentes nos campos econômico, político e social, vêm fazendo surgir uma                       
nova sociedade, que tem como principal elemento o conhecimento. As pessoas e o que                           
elas utilizam são fundamentais nesse processo de alteração. Nesse contexto as                     
instituições de ensino necessitam, cada vez mais de alterações radicais no modo de                         
serem administradas (SOUZA, 2009). 

Por mais que a sociedade, utilize cada vez mais a tecnologia, ainda existem                         
muitas situações em que ela não é utilizada. Grande parte do gerenciamento e                         
manipulação das informações de muitas instituições de ensino é feito em papel, tais                         
informações envolvem desde dados pessoais até informações acadêmicas (DE                 
OLIVEIRA, 2015). 

Fazendo-se uso da tecnologia adequada para gerenciar tais processos, têm-se                   
inúmeras vantagens, dentre elas: Controle da(s) Interface(s) de acesso - possibilidade de                       
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acesso à mesma funcionalidade de locais e dispositivos diferentes; Tolerância a falhas -                         
a distribuição de dados geograficamente, permite pontos de falhas distribuídos. 

Dessa forma, evidencia-se que tais instituições de ensino, objetos de estudo do                       
presente trabalho, necessitam cada vez mais, de soluções de sistemas distribuídos para a                         
realização de suas rotinas de trabalho, para assim conseguirem fazê-lo de forma                       
eficiente, integrada e segura. O presente trabalho busca, auxiliar estas instituições em                       
sua gestão acadêmica, na padronização dos processos, na produtividade, segurança e                     
controle de dados, oferecendo uma plataforma que supra suas necessidades                   
administrativas. 

2. Fundamentação Teórica 

A gestão escolar se resume em promover a organização, a mobilização e a articulação                           
de todas as condições materiais e humanas necessárias para garantir o progresso sócio                         
educacional dos estabelecimentos de ensino, conduzidos para a melhoria efetiva da                     
aprendizagem dos alunos (MENEZES & SANTOS, 2018). 

A tecnologia pode trazer inúmeras oportunidades para os alunos e para a escola,                         
explorando novos mundos, é uma grande oportunidade de crescimento institucional.                   
Sem dúvidas tudo isso contribuirá para a educação e facilitará o ensino. Portanto, todos                           
os meios de comunicação, desde a escrita até se chegar ao computador surgiram da                           
necessidade do homem de se comunicar. Por isso não se deve reduzir o uso das                             
tecnologias na Instituição Educacional ao apenas uso da técnica (SIQUEIRA et al.,                       
2016 ). 

Rios (2011) afirma que ao explorar as potencialidades das TICs (Tecnologias de                       
Informação e Comunicação) no seu cotidiano, a escola abre-se para novas relações,                       
vivenciando a comunicação compartilhada e a troca de informações com outros espaços                       
do conhecimento que possuem os mesmos interesses. 

Foram analisados, alguns exemplos de sistemas que utilizam as TICs para                     
auxiliar nas tarefas de gestão acadêmica - efetuar matrícula, gerenciar notas e frequência                         
- dentre eles alguns se destacam. 

O SIGAA sistema utilizado em algumas Universidades Federais, informatiza os                   
procedimentos da área acadêmica através de módulos como: graduação, pós-graduação,                   
ensino técnico, ensino médio e infantil, submissão e controle de projetos, atividades de                         
ensino a distância e um ambiente virtual de aprendizado denominado Turma Virtual                       
(IFC, 2018). A Sponte , desenvolvida com tecnologia .NET da Microsoft , a mesma                       
também abrange todos processos na gestão dos negócios, interligando matriz e filiais,                       
com recursos que agilizam ações e decisões, tornando assim a gestão mais rápida e                           
efetiva (SPONTE, 2018). 

Apesar de as plataformas mencionadas fazerem uso das TICs, segundo Oliveira                     
& Lima (2017), maiores vantagens podem ser obtidas utilizando sistemas com                     
arquitetura distribuída, pois estes, podem ser acessados de qualquer local                   
independentemente do sistema operacional utilizado, necessitando apenas de acesso à                   
internet e poucos recursos de Hardware  para ter funcionamento satisfatório. 



Um Sistema de Arquitetura Distribuída, possui componentes (hardware e/ou                 
software) autônomos que estão de alguma maneira, conectados por meio de uma rede de                           
comunicação, está é entendida por seus usuários como sendo um único computador que                         
visa prover um serviço ou resolver um problema (COULOURIS et al., 2013;                       
TANENBAUM & STEEN, 2008). 

Pôde-se perceber, com as definições de Sistema Distribuído apresentadas, que o                     
seu principal objetivo é a comunicação entre seus componentes. Durante as pesquisas                       
do presente trabalho constatou se que, tal comunicação deve ser realizada adotando-se                       
um formato de dado padrão, para a troca de mensagens, atualmente um destes é o JSON                               
( JavaScript Object Notation - Notação de Objetos JavaScript), por ser um formato leve                         
e de fácil compreensão. 

Uma camada intermediária de software que possibilita a interoperabilidade entre                   
as aplicações independente das plataformas no qual estão envolvidas, são os                     
WebServices . Um Web service é um componente de negócio que fornece uma                       
funcionalidade reutilizável para clientes, ou consumidores, e pode ser pensado como um                       
componente com acessibilidade global (SHARP, 2011). 

Um padrão que, atualmente, é bastante utilizado pelos Web Services é o REST                         
( Representational State Transfer - Transferência de Estado Representacional), segundo                 
Berenguel (2008), sua principal característica está em fornecer uma interface uniforme                     
para acesso a representações de recursos através de um endereçamento também                     
uniforme. 

3. Materiais e Métodos 

Para realização do presente estudo foram abordados alguns procedimentos, os quais 
estão divididos em fases conforme ilustra a Figura 1. 

 

Figura 1. Metodologia de desenvolvimento. 

Fonte: Autoria Própria. 

O presente trabalho tem base em estudos bibliográficos da literatura, referentes à                       
gestão acadêmica, buscou-se entender sobre a administração escolar e como as TICs                       
estão inseridas na mesma. Trata-se de uma pesquisa exploratória, a fim de conhecer os                           



processos realizados dentro das instituições de ensino, tendo como estudo de caso,                       
escolas da rede pública municipal de ensino de Oeiras-PI. Partindo deste ponto,                       
definiu-se o desenvolvimento de um sistema distribuído voltado a administração das                     
mesmas. 

O conjunto de tecnologias utilizadas, para implementação de um sistema com as                       
características descritas, conta com a linguagem de programação PHP no back end                       
através do Framework Laravel; como base de dados o Banco NoSQL MongoDB; a                         
linguagem de programação JavaScript com Framework Angular no front end.                   
Possibilitando, a construção de interfaces dinâmicas e adaptativas, e uma agradável                     
experiência de usuário. 

Este projeto é dividido em fases, onde cada uma delas tem como resultado, um                           
módulo do sistema e seguem a seguinte estrutura de execução: definição do módulo a                           
ser implementado; obtenção de informações competentes ao módulo definido;                 
desenvolvimento; e validação/entrega do módulo. O processo se repete para o próximo                       
módulo sucessivamente. 

Toda a pesquisa e validação da solução tecnológica em questão será realizada                       
por meio de uma parceria entre o IFPI - Instituto Federal de Educação, Ciências e                             
Tecnologia do Piauí - Campus Floriano e a SEMED - Secretaria Municipal de Educação                           
- de Oeiras, Piauí. O presente trabalho tem acompanhamento supervisionado por um                       
profissional da SEMED, com conhecimentos das áreas de educação e tecnologia. 

3.1 Arquitetura 

O sistema desenvolvido possui a arquitetura ilustrada na Figura 2. 

 

Figura 2 - Arquitetura do sistema. 

Fonte: Autoria Própria. 

O sistema conta com um servidor, exclusivamente para bancos de dados. Assim                       
como, possui um servidor para o WebService , componente responsável, pelo intermédio                     
do acesso aos dados, recebendo todas as requisições - que envolvam qualquer forma de                           
acesso à dados, realizando a operação necessária na base de dados e finalmente,                         
devolvendo (se existirem) os dados à entidade que os requisitou. 



Há ainda, na arquitetura do sistema em questão, um servidor para o Website                         
(entidade que realiza requisições ao WebService). Por meio deste Website, os usuários                       
utilizam o sistema após realizarem uma autenticação, informando suas credenciais de                     
acesso, adquiridas no processo de cadastro dos mesmos. 

Desta forma a entidade Website realiza as requisições, que o usuário necessita, à                         
entidade WebService, de forma transparente para o usuário. Ficando este, responsável                     
apenas por realizar, suas reais obrigações dentro do sistema. 

4. Resultados e Discussões 

Para validação do presente trabalho, fez-se necessário primeiramente a avaliação do                     
supervisor, após sua avaliação e aprovação o módulo desenvolvido será integrado ao                       
restante do sistema e utilizado pelos funcionários da instituição utilizada como estudo                       
de caso. 

O presente trabalho resultou na implementação de um Sistema Distribuído que                     
possui como forma de acesso um Website, contendo inicialmente o módulo de                       
matrículas de alunos, exemplos de algumas de suas funcionalidades são ilustrados nas                       
Figuras 3 e 4. 

 

Figura  3 - Tela de matrícula. 

Para se ter êxito na realização das matrículas são solicitados alguns dados do                         
aluno, como dados pessoais, alguns documentos, informações dos pais/responsáveis,                 
endereço, contatos, alguma necessidade especifica que o aluno possua. Estes dados são                       
os mesmos que as instituições já utilizam em seus processos. 

A aplicação cliente (Website) é responsável por receber estes dados, fazer uma                       
validação prévia e enviá-los ao WebService que os persiste em uma base de dados. A                             
realização de outras atividades, no ambiente do sistema desenvolvido, seguem este                     
mesmo padrão de comunicação entre as entidades (Website e WebService). 

5. Considerações Finais 

Ao se trabalhar com um sistema acadêmico, necessita-se de uma estrutura robusta e que                           



seja confiável para uso, seguindo esta linha de raciocínio a escolha da implementação de                           
um sistema com arquitetura distribuída possibilita entregar aos mesmos tais                   
características, proporcionando assim ampliar as formas de gerenciamento acadêmico e                   
com maior segurança e disponibilidade dos dados. 

Para realização do projeto nesta fase inicial, encontrou-se dificuldades no que se                       
refere ao funcionamento das instituições, estudo de caso do presente trabalho, seu modo                         
de gerenciamento, ao transformar tais processos hoje manuais em processos digitais                     
exigiu uma elevada demanda de tempo e troca de informações entre a equipe de                           
desenvolvimento e de supervisão. Futuramente seguindo com o amadurecimento do                   
sistema busca-se aprimorar o módulo já existente a partir dos feedbacks e assim ampliar                           
com a implementação dos demais módulos. 
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Abstract. With the growth of the Internet sales market, we have seen a lot of
reviews on products and services published daily.  These reviews are of the
most diverse types, written by millions of people connected to the network.
This work focuses on the application of textual classifiers in Web comments,.
In the experiments performed, a score of 99.04% was obtained for the best
classification algorithm.

Resumo. Com o crescimento do mercado de vendas na Internet, temos visto
uma  grande  quantidade  de  reviews  sobre  produtos  e  serviços  publicados
diariamente.  Estes reviews são dos mais diversos tipos,  sendo escritos por
milhões de pessoas conectadas à rede.  Este trabalho foca na aplicação de
classificadores textuais em comentários Web.  Nos experimentos realizados,
obteve-se  uma  taxa  de  acerto  de  99,04%  para  o  melhor  algoritmo  de
classificação. 

1. Introdução

As  opiniões  são  fatores  de  grande  influência  no  comportamento  humano.  O  que
comprar?  Onde morar?  Em que acreditar?  Todas  as nossas decisões são,  em geral,
condicionadas pelas opiniões das outras pessoas [Li et al. 2009].

Com a evolução da Web, o modo com que as pessoas expressam suas opiniões
também mudou. Existem vários locais como fóruns, grupos de discussão, blogs, Redes
Sociais Online (RSO) e sites de compra e venda de produtos onde as pessoas escrevem
textos  opinativos  sobre  produtos  e  serviços,  que  ficam  disponíveis  para  as  outras
pessoas que visitam esses locais em busca de opiniões para tomada de decisão, tornando
esses locais uma grande fonte de informação com várias aplicações práticas [Bonchi et
al. 2011], [Gil de Zuniga 2012] e [Milne & Witten 2013]. 

Essa grande quantidade de dados faz com que a análise manual se torne uma
tarefa impossível, sendo necessária a criação de métodos automáticos para analisar os
dados [Liu 2010]. A mineração de dados surge para essa finalidade e pode ser aplicada
tanto para a pesquisa científica como para impulsionar a lucratividade de empresas da
área de tecnologia, informação e comunicação.

Dessa forma,  criar  um ranking de comentários se faz necessário.  Atualmente
existem vários tipos de ranking de comentários, por exemplo, baseados em tempo(mais
recentes),  estrelas(mais  estrelas),  utilidade(mais  úteis)  e  outros,  mas em sua grande
maioria eles apresentam problemas, como por exemplo, a não separação eficiente dos
comentários em relação ao seu conteúdo, sendo assim, todos os comentários são usados
nas abordagens propostas.
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Neste contexto, o grupo de PLN da UFPI propôs a abordagem TOP(X) [Sousa
2015]  para inferir  os  melhores  comentários.  Ela  utiliza  um sistema  Fuzzy  com três
variáveis  de  entrada:  reputação  do  autor,  número  de  tuplas(característica,  palavra
opinativa) e a riqueza do vocabulário; e uma variável de saída: grau de importância do
comentário. 

Adicionalmente,  algumas  variações  da  TOP(X)  [Sousa  2015]  foram
desenvolvidas,  porém  elas  utilizam  todos  os  comentários  em  seus  modelos
computacionais.  O  objetivo  principal  deste  trabalho  é  analisar  algoritmos  de
classificação dos comentários para filtrá-los em produto e não-produto.  Desta forma,
esse filtro poderá ser utilizado como uma etapa anterior nas diversas abordagens usadas
para inferir os melhores comentários.

O restante deste artigo está organizado da seguinte forma: na seção 2 descreve-
se conceitos básicos e fundamentação teórica da área de PLN e mineração de textos. Na
seção 3 apresenta-se uma visão geral  do protótipo  e  seu funcionamento.  A seção 4
relata-se os resultados e discussões dos experimentos realizados.  Por  fim,  a seção 5
conclui-se o artigo e sugere alguns trabalhos futuros.

2. Fundamentação Teórica 

Como visto em [Rodrigues 2016], a mineração de Textos dispõe hoje de um conjunto
de técnicas poderosas mas que ainda têm limitações. As abordagens atuais não tiram (ou
tiram  pouco)  partido  da  estrutura  e  relação  existente  nos  textos.  Os  algoritmos  de
Mineração de Textos tratam os textos como um saco de palavras (bag of words) o que
pode  tornar  os  algoritmos  menos  eficazes.  Existem  técnicas  que  são  capazes  de
codificar  e  manipular  informação  relacional  o  que  pode  ajudar  a  melhorar  o
desempenho dos algoritmos. 

Normalmente  em  tarefas  de  PLN  o  pré-processamento  dos  dados  pode  ser
separado em etapas, como visto em [Rodrigues 2016], sendo estas: i) Tokenização; ii)
Stemming;  iii)  Remoção  de  Stop  Words;  iv)  Reconhecimento  de  Entidades;  v)
Synonyms Handling; vi) Word Validation; e vii) Pruning. No Presente trabalho, apenas
características  morfossintáticas  dos  textos  serão  exploradas.  Assim,  apenas  as  três
primeiras etapas serão usadas antes do processo de classificação. 

Um dos mais clássicos problemas da área de PLN é a análise de sentimentos.
Como visto em [Liu 2012], a Análise de Sentimentos é aplicada sobre qualquer porção
de texto de qualquer tamanho e formato, como por exemplo, páginas web, comentários
em sites de vendas, tweets, posts em blogs, entre outros. E destes textos busca extrair e
analisar  conteúdo subjetivo  que  represente  opiniões  de  pessoas sobre  um alvo.  Em
[Sousa 2015] e [Santos 2017], apresentam diversos trabalhos sobre a área de mineração
de opinião e análise de sentimentos.

A metodologia usada em nosso trabalho tem uma grande influência do trabalho
visto  em  [Rodrigues  2016],  mas  com  diferenças,  como  os  classificadores,  pré-
processamento e Córpus usados. 

3. Modelo Proposto

Neste trabalho propõem-se um modelo para analisar alguns algoritmos de classificação
textual para definir se um comentário: i) contém informações, críticas ou elogios sobre
características  de  um  produto,  sendo,  portanto,  da  classe  Produto;  ou  ii)  contém



informações do transporte, assistência técnica, ou que não agregam para a tomada de
decisão, sendo, portanto da classe Não-Produto.

Neste trabalho foram coletados dados dos sites Buscape1 e Extra2, o primeiro por
ser o maior site de comparação de preços, produtos e serviços da América Latina e por
conter uma grande quantidade de  reviews de produtos.  E o segundo por ser um dos
maiores sites de E-commerce do Brasil e também ter uma grande quantidade de reviews
de produtos.

3.1. Protótipo

A  Figura  1  mostra  uma  visão  geral  do  protótipo  desenvolvido  para  realizar  a
classificação de comentários de usuários web sobre produtos/serviços.

Figura 1. Arquitetura do protótipo

A etapa de coleta consiste em capturar os dados na Web para compor a base de
dados textuais do Córpus. Nesta atividade, utilizou-se um Web crawler para minerar o
conteúdo HTML de uma dada URL de um produto ou serviço.

A  etapa  de  pré-processamento  realiza  a  transformação  dos  comentários
coletados  para  um  formato  específico,  utilizando  técnicas  de  PLN  como:  correção
ortográfica, tokenização, Stemmização e detecção e exclusão de  Stopwords, de forma
que podemos ter Córpus diferenciados formados pelo mesmo conjunto de comentários.
Após  essa  etapa  teremos  4  conjuntos  de  testes:  i)  Córpus  original,  sem  nenhuma
modificação;  ii)  Córpus  corrigido  com uso  de  um corretor  ortográfico;  iii)  Córpus
corrigido + Stemmer, ou seja, após a correção ortográfica dos comentários os mesmos
são submetidos a um Stemmer; iv) Córpus corrigido + Stopwords + Stemmer, após os
comentários serem corrigidos, as Stopwords são removidas e logo após são submetidos
a um Stemmer. É importante ressaltar que inicialmente que todos os comentários foram
colocados em letras minúsculas.

1 http://www.buscape.com.br/
2 http://www.extra.com.br/



Na etapa de classificador, os conjuntos de teste foram submetidos a diferentes
classificadores.  Foram  utilizados  cinco  classificadores  de  diferentes  categorias:
NaiveBayers, BayesNet, SMO, J48 e RNA MLP. Logo a após a criação do modelo foi
feito o teste, usando o método Cross Validation descrito em [Souza 2016]. Para efeito
de comparação foi variado a frequência mínima que os tokens(palavra) aparecem no
conjunto de testes, sendo estas variações: 1, 5 e 10. O objetivo é verificar se o conjunto
de testes formado com palavras de maior frequência tem influência na taxa de acerto do
classificador.

Por fim, como resultados mostra-se a taxa de acerto do classificador, incluindo a
quantidade  que  foi  classificada  corretamente  e  incorretamente,  além  de  dados
estatísticos como estatística Kappa, Precisão, F-Measure.

3.2. Tecnologias Utilizadas

Para  coleta  foi  criado  um  Crawler usando  a  biblioteca  Scrapy3 e  a  ferramenta  de
automação Selenium4 ambos fazendo uso da linguagem Python. Os comentários foram
persistidos em uma base de dados local, usando o banco de dados MySQL.

A etapa de pré-processamento foi dividida em 2 passos. Primeiramente foi usado
o corretor ortográfico  Enelvo [Bertaglia et al. 2016], quando necessário. Logo após a
primeira parte, foi usada a ferramenta  Weka5 fazendo uso do conjunto de palavras da
ferramenta  NLTK6 (Natural  Language  Toolkit)  para  remoção  de Stopwords e  do
Stemmer  PTStemmer  [Oliveira 2011]. O tokenizador usado foi o do próprio Weka. 

Na etapa de classificação utilizou-se a ferramenta Weka, pois a mesma é munida
de uma grande variação de classificadores e opções de testes.

4. Resultados e Discussões

Como  avaliação  preliminar  do  protótipo  e  com  o  objetivo  de  identificar  quais
classificadores teriam melhores taxas de acerto,  realizou-se quatro experimentos com
variações da frequência mínima de palavras. A Tabela 1 sumariza os dois primeiros
testes feitos, com o Córpus original e corrigido, com a variação de frequência mínima
de palavras e a taxa de acerto correspondente. Já a Tabela 2 sumariza os dois últimos
testes feitos, com o Córpus corrigido com uso de  Stemmer e o Córpus corrigido com
uso de Stopwords e Stemmer, com a variação de frequência mínima de palavras e a taxa
de acerto correspondente.

Os testes foram realizados em uma base de dados com 1661 comentários (957
são comentários da classe Produtos e 704 são da classe Não-Produto). Na Tabela 1, nos
testes feito  com o Córpus original,  mesmo com as variações de frequência  mínima
podemos  perceber  que  não  há  variações  substanciais  na  taxa  de  acerto  dos
classificadores.  Destaque  para  o  classificador  RNA  MLP,  a  taxa  de  acerto  vai
aumentando  consideravelmente  com  a  variação  da  frequência  mínima.  No  Córpus
corrigido acontece o mesmo. 

Observando  a  taxa  de  acerto  dos  classificadores  na  Tabela  1,  podemos  dar
destaque aos classificadores J48, SMO e BayesNet,  nessa ordem, como os melhores
classificadores, mesmo variando a frequência mínima de palavras todos tiveram a taxa

3 https://scrapy.org/
4 https://www.seleniumhq.org/
5 https://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
6 https://www.nltk.org/



de acerto acima de 90%. O classificador RNA MLP conseguiu chegar numa taxa de
acerto semelhante apenas quando a frequência mínima de palavras do conjunto de testes
é igual ou maior a 10. Observando a tabela, podemos ver que não houve uma melhora
significativa na taxa de acerto no Córpus Corrigido em comparação ao Córpus Original.

Na  Tabela  2,  podemos  perceber  que  aumentando  a  frequência  mínima  de
palavras também não a uma melhora substancial na taxa de acerto dos classificadores. O
destaque continua sendo o classificador RNA MLP, que com o aumento da frequência
mínima a taxa de classificação aumenta consideravelmente. Analisando as duas tabelas,
podemos  ver  que  os  classificadores  obtiveram  uma  taxa  de  classificação  dos
comentários acima de 90%, com exceção da RNA MLP que só obteve taxa parecida
quando a frequência mínima de palavras no conjunto é 10. Podemos perceber também
não a uma melhora significativa com a correção ortográfica dos reviews, inclusão de
Stemmer e remoção de Stopwords, observando que a variação entre os testes feitos com
o Córpus Original em comparação ao Córpus Corrigido + Stopwords + Stemmer não
chega a 2% nos classificadores, com exceção do classificador RNA MLP, que atingiu
considerável taxa de variação de taxa de acerto quando a frequência mínima era igual
ou menor a cinco. Devido a baixa variação da taxa de acerto dos classificadores no
geral, os dados podem ter um viés e novos testes devem ser realizados.

Córpus Original Córpus Corrigido

1 5 10 1 5 10

J48 98,38% 98,32% 98,32% 98,50% 98,38% 98,38%

BayesNet 96,51% 96,51% 96,51% 96,57% 96,57% 96,57%

NaiveBayes 91,40% 91,46% 91,34% 91,46% 91,58% 91,46%

SMO 97,47% 97,17% 97,41% 98,56% 98,20% 98,20%

RNA MLP 56,04% 54,54% 97,17% 54,72% 62,54% 98,14%

Tabela 1. Classificação geral do Córpus Original e Corrigido.

Córpus Corrigido + Stemmer Córpus Corrigido+ Stopwords+
Stemmer

1 5 10 1 5 10

J48 98,98% 98,98% 98,98% 99,04% 99,04% 99,04%

BayesNet 95,25%  95,25%  95,25% 96,75% 96,75% 96,75%

NaiveBayes 90,20% 90,14% 90,08% 91,22% 91,28% 91,28%

SMO 98,20% 98,32% 98,50% 98,44% 98,50% 98,68%

RNA MLP 54,72% 94,11% 98,50% 56,70% 92,96% 98,68%

Tabela 2. Classificação geral do Córpus Corrigido com Stemmer e o Córpus
Corrigido mais Stopwords e Stemmer.

5. Conclusão

Este trabalho apresentou um protótipo para coletar, analisar e classificar comentários
sobre produtos dos sites Buscapé e Extra.  O protótipo proposto nesse trabalho é útil



quando  usado  antes  de  abordagens,  como  a  abordagem TOP(X)  [Sousa  2015]  que
indica a importância de um comentário, pois fazendo uso de comentários que se referem
somente aos produtos podemos ter resultados mais satisfatórios. Porém, isso deve ser
melhor investigado em trabalhos futuros.

Realizou-se  quatro  experimentos,  fazendo  uso  dos  classificadores  J48,
BayesNet, NaiveBayes, SMO, RNA MLP, variando a frequência mínima de palavras. A
melhor taxa de acerto foi 99,04% com o classificador J48 no conjunto de testes Córpus
corrigido com  Stopwords e  Stemmer  com a frequência mínima de palavras igual ou
maior a 10. No geral, a maioria dos classificadores tiveram uma média maior que 90%
sendo, portanto, um resultado satisfatório 

Como trabalhos futuros destaca-se: i) realizar mais testes com outros conjuntos
de dados, fazendo uso de outras etapas de pré-processamento; ii) realizar um teste com
a  abordagem TOP(X)  [Sousa 2015], antes e depois de usar o protótipo proposto; iii)
fazer uma análise minuciosa dos erros de classificação. 
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Abstract. This paper presents a performance evaluation study of the defragmen-
tation process in elastic optical networks using different triggers. The objective
is to present, for the same defragmentation strategy, the impact caused by the
use of different triggers in the performance of the network. For the analysis
of the results, we considered the metrics of bandwidth blocking probability and
external fragmentation in the NSFNet topology.

Resumo. Este artigo apresenta um estudo de avaliação de desempenho do pro-
cesso de desfragmentação em redes ópticas elásticas utilizando diferentes gati-
lhos. O objetivo é apresentar, para a mesma estratégia de desfragmentação, o
impacto causado pela utilização de diferentes gatilho no desempenho da rede.
Para a análise dos resultados, foram consideradas as métricas de probabilidade
de bloqueio de banda e fragmentação externa na topologia NSFNet.

1. Introdução
A rede óptica elástica (Elastic Optical Networks - EON) [Chatterjee et al. 2015] é a prin-
cipal candidata para lidar com a grande quantidade de dados gerados na Internet, pois
ela apresenta caracterı́sticas como flexibilidade e eficiência. A flexibilidade da EON é a
capacidade da rede de dividir o espectro em slots de frequência enquanto a eficiência está
associada a acomodar de forma justa as requisições de circuitos com diferentes larguras
de banda.

Para o atendimento de requisições com altas taxas de bits nas redes EON, é ne-
cessário agrupar slots de frequência, no qual formam maiores canais de comunicação
para a transmissão dos dados. Para viabilizar a transmissão, é necessária a resolução do
problema Routing and Spectrum Allocation (RSA) [Costa and Drummond 2016], o qual
consiste da escolha de uma rota e de um conjunto slots que atenda as restrições de conti-
guidade e continuidade de espectro. A restrição de contiguidade corresponde ao conjunto
de slots escolhidos estarem adjacentes no espectro. E a restrição de continuidade consiste
em garantir que a faixa de espectro seja a mesma em todos os enlaces da rota definida
[Chatterjee et al. 2018].

Após sucessivos estabelecimentos e términos dos circuitos nas redes ópticas
elásticas, pequenos blocos de slots livres são gerados no espectro de forma não contı́gua
e/ou contı́nua, ocasionando o problema da fragmentação [Chatterjee et al. 2018]. A
fragmentação impossibilita o atendimento de novas demandas de tráfego e é mi-
tigada a partir de algoritmos de desfragmentação do espectro [Zhang et al. 2013,
Wang and Mukherjee 2013].
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Os algoritmos de desfragmentação objetivam realocar circuitos no intuito de
compactar a utilização do recurso, gerando intervalos espectrais contı́guos na rede
[Proietti et al. 2012]. Segundo [Zhang et al. 2013], os algoritmos de desfragmentação de-
vem lidar com quatro questões, são elas: (i) quando desfragmentar (Gatilho), (ii) quais
circuitos ativos realocar e (iii) como realocar os circuitos selecionados. O gatilho é a
condição especı́fica que deve ser atendida para a execução da desfragmentação.

Na literatura das redes EON, a contribuição dos trabalhos focam na construção de
heurı́stica para lidar com as etapas (ii) e (iii) de forma conjunta. Porém, para a etapa
(i) não se atribui a mesma relevância quanto para as outras etapas. Neste contexto,
o objetivo deste trabalho é apresentar uma avaliação de desempenho do algoritmo de
desfragmentação proposto em [Araujo et al. 2017] utilizando diferentes gatilhos. A partir
da avaliação de desempenho, observa-se que diferentes abordagens para a etapa (i) reflete
em valores de bloqueios distintos. Os experimentos foram analisados a partir da proba-
bilidade de bloqueio de banda e fragmentação externa utilizando a topologia de rede real
NSFNet.

Este trabalho está organizado da seguinte forma. A Seção 2 apresenta o conceito
e exemplo de desfragmentação do espectro além de elencar os principais trabalhos des-
tacando seus respectivos gatilhos. A Seção 3 apresenta a avaliação de desempenho do
algoritmo proposto em [Araujo et al. 2017] utilizando diferentes gatilhos. E por fim, na
Seção 4 são discutidas as conclusões do trabalho.

2. Desfragmentação do Espectro
A desfragmentação do espectro consiste da realocação de circuitos ativos no intuito de re-
duzir a fragmentação da rede, possibilitando o atendimento de novas demandas de tráfego
que poderiam ser bloqueadas por ausência de continuidade e/ou contiguidade de espectro.
Na Figura 1 é apresentado um exemplo de estado da rede antes e após a desfragmentação
do espectro.

S1 S2 S4 S5 S6S3

(a)

S1 S2 S4 S5 S6S3

(b)

Figura 1. Espectro óptico (a) antes e (b) após o processo de desfragmentação.

A Figura 1 apresenta um cenário de rede de um enlace com seis slots (S1, S2, S3,
S4, S5 e S6). Na Figura 1(a) é ilustrado o espectro com ocupações espectrais e, para este
estado de rede, uma requisição de três slots seria bloqueada por não atender a restrição de
contiguidade. Após a desfragmentação do espectro (Figura 1(b)), a requisição de três slots
que seria bloqueada no cenário da Figura 1(a) passa a ser atendida, pois a faixa de espectro
S4 a S6 passou a apresentar slots contı́guos no enlace. Este processo de desfragmentação
contribui para a redução de bloqueios de requisições de circuito na rede.

2.1. Trabalhos Relacionados
No contexto relacionado a desfragmentação nas EON, os gatilhos podem ser categori-
zados em reativos e proativos [Chatterjee et al. 2018]. Os gatilhos reativos são aque-



les que iniciam a desfragmentação quando um evento ocorre na rede quando, por
exemplo, o bloqueio de um circuito [Wang and Mukherjee 2013] ou chegada de cir-
cuito [Wang et al. 2012a, Ba et al. 2016]. Já o gatilho proativo objetiva prevenir blo-
queios de requisições executando o algoritmo de desfragmentação sem a necessidade
que ocorra um evento. Um gatilho proativo bastante utilizado é quando o número
de circuito finalizados for igual ou superior ao limiar predefinido. Tais limiares po-
dem ter diferentes valores, como 30 [Proietti et al. 2012], 80 [Zhang et al. 2016] ou 300
[Zhang et al. 2013]), por exemplo. Os gatilhos baseados no nı́vel de fragmentação da
rede também são bastantes utilizados nos trabalhos da literatura como, por exemplo, em
[Yu et al. 2012, Wang et al. 2012b].

Com a combinação das categorias de gatilho reativo e proativo surge os tipos
de gatilhos hı́bridos. Em [Wang et al. 2014, Wang et al. 2016], além do bloqueio de
requisição, a desfragmentação também é executada com o término dos circuitos ativos.
Na Tabela 2.1 é apresentado os principais trabalhos de desfragmentação em redes ópticas
elásticas categorizados por gatilhos.

Tabela 1. Descrição dos trabalhos relacionados
Trabalho Gatilho Categoria

[Proietti et al. 2012, Zhang et al. 2013, Zhang et al. 2016] Finalização de Circuito Proativo
[Wang et al. 2014, Wang et al. 2016] Finalização e Bloqueio de Circuito Hı́brido

[Wang and Mukherjee 2013] Bloqueio de Circuito Reativo
[Wang et al. 2012a, Ba et al. 2016] Chegada de Circuito Reativo
[Yu et al. 2012, Wang et al. 2012b] Fragmentação Proativo

Observa-se na Tabela 2.1, os trabalhos utilizam diferentes gatilhos, tendo como
principais a i) Finalização de Circuitos, ii) Finalização e Bloqueio de Circuito, iii)
Bloqueio de Circuito, iv) Chegada de Circuito e v) baseados na Fragmentação. A
contribuição deste trabalho consiste em avaliar a estratégia de desfragmentação apresen-
tada em [Araujo et al. 2017] e executá-la utilizando os principais gatilhos da literatura. O
objetivo é apresentar o impacto causado no desempenho da rede quando gatilhos diferen-
tes são utilizados.

3. Avaliação de Desempenho
A avaliação de desempenho foi realizada utilizando a estratégia de desfragmentação
proposto por [Araujo et al. 2017] com diferentes gatilhos na ferramenta SNetS (SLICE
Networks Simulator). Adotou-se para análise dos resultados as métricas de probabilidade
de bloqueio de banda e fragmentação externa. Além disso, foi utilizada nas simulações a
topologia de rede NSFNet.

Foram geradas na rede 100.000 requisições com larguras de banda 80, 160, 320,
500, 750, 1000 e 1250 Gbps para cada par de nós origem-destino. Além disso, foram
realizadas 10 replicações com cinco pontos de cargas considerando o nı́vel de confiança
de 95%. Utilizou-se a mesma modelagem de carga de tráfego de [Araujo et al. 2017] e
os valores de carga foram definidos de forma que a probabilidade de bloqueio de banda
fosse inferior a 35%.

O espectro óptico é composto de 320 slots e cada slot com frequência de 12,5
GHz. Além disso, foi adotado neste trabalho os formatos de modulação BPSK (Binary



Phase Shift Keying), QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) e 16QAM (16 Quadrature
Amplitude Modulation) com alcances de transmissão de 10.000, 5.000 e 1.250 km, res-
pectivamente.

Para viabilizar o desenvolvimento deste trabalho, foi selecionado para avaliação
de desempenho os gatilhos mais utilizado da literatura. Na tabela 2 é elencada a nomen-
clatura utilizada nos gráficos com suas respectivas descrições.

Tabela 2. Siglas e descrições dos principais gatilhos da literatura utilizados neste
estudo.

Gatilho Descrição
BC Bloqueio de Circuito

BCeFR-0.5 Bloqueio de Circuito e Fragmentação Relativa maior que 50%
BCeFE-0.5 Bloqueio de Circuito e Fragmentação Externa maior que 50%

FR-0.3 Fragmentação Relativa maior que 30%
FE-0.3 Fragmentação Externa maior que 30%
FC-10 Finalizações de Circuitos maior que 10
FC-50 Finalizações de Circuitos maior que 50

A Figura 2 apresenta a probabilidade de bloqueio de banda para a topologia NSF-
Net. Observa-se que a maior redução do bloqueio de banda ocorreu quando os gatilhos
proativos FE-0.3, FR-0.3 e FC-10 foram utilizados. O processo de desfragmentação, com
a utilização do gatilho FE-0.3, apresentou o melhor desempenho considerando todos os
pontos de carga.
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Figura 2. Probabilidade de bloqueio de banda para a topologia NSFNet.

Considerando o último de ponto de carga (300 Erlangs), todos os gatilhos analisa-
dos, com exceção do FC=50, apresentaram probabilidade de bloqueio de banda aproxima-
damente de 23% enquanto o DJK-FF apresentou bloqueio de 34%, alcançando redução
de até 33%.
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Figura 3. Fragmentação externa para a topologia NSFNet.

A Figura 3 apresenta a fragmentação externa [Chatterjee et al. 2018] da rede no
cenário sem (DJK-FF) e com desfragmentação. Para todos os gatilhos utilizados, a
fragmentação externa foi reduzida. Levando em conta a carga 300 Erlangs, não houve
diferença significativa dos valores de fragmentação externa.

Vale ressaltar que a mesma estratégia foi executada no processo de
desfragmentação, alterando apenas o gatilho utilizado. Analisando os resultados através
do último ponto de carga, foi observado comportamentos e valores semelhantes para am-
bas as métricas de avaliação. Porém, a estratégia de desfragmentação foi executada em
quantidade de vezes diferentes para gatilhos diferentes e, além disso, gatilhos baseado
na fragmentação (FE e FR) necessitam de monitoramento da rede para verificar o nı́vel
de fragmentação sempre que um evento ocorre, apresentando assim maior complexidade
comparado aos demais gatilhos.

4. Conclusão e Trabalhos Futuros

Neste trabalho foi avaliado o desempenho do processo de desfragmentação do espectro
utilizando diferentes tipos de gatilhos. A avaliação foi realizado sob os aspectos de pro-
babilidade de bloqueio de banda e fragmentação externa na topologia NSFNet. O estudo
apresentou reduções diferentes na probabilidade de bloqueio de banda quando utilizado
diferentes gatilhos. Os gatilhos proativos FE-0.3, FR-0.5, FC-10 apresentaram melhor
desempenho em relação aos demais analisados.

Pretende-se como trabalhos futuros, a realização deste estudo nas topologias EON
e USA. Além disso, pretende-se também propor e discutir métricas auxiliares relacionadas
à desfragmentação como, por exemplo, a quantidade de processos de desfragmentação
realizados para cada gatilho e verificar o impacto dos gatilhos FE e FR sob diferentes
limiares de nı́vel de fragmentação da rede.
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Abstract. Due to the need for improvement in the management of the network 

resources of the Federal Institute of Piauí (IFPI) - Rectory, the present research 

had the objective of analyzing the benefits of the implementation of Zabbix for 

the Department of Networks and Telecommunications (DRT) of the unit. Data 

was collected on the functioning and efficiency of the software, the DRT staff 

was interviewed about the efficiency and benefits of the software; a check was 

made on the implementation of the software and improvements in the quality of 

the services offered by the department. It was concluded that, Zabbix 

contributes to the monitoring and management of devices and applications and 

the suggestion to expand the use of the tool too campuses. 

 

Resumo. Devido à necessidade de melhoria na gerência os recursos de redes 

do Instituto Federal do Piauí (IFPI) - Reitoria, a presente pesquisa teve como 

objetivo analisar os benefícios da implantação do Zabbix para o Departamento 

de Redes e Telecomunicações (DRT) da unidade. Levantou-se dados do 

funcionamento e eficiência do software, entrevistou-se o corpo técnico do DRT 

sobre a eficiência e os benefícios do software; fez-se uma verificação sobre a 

implantação do software e melhorias na qualidade dos serviços oferecidos pelo 

departamento. Concluiu-se que, o Zabbix contribui no monitoramento e 

gerência de dispositivos e aplicações, e diante dessa contribuição, a expansão 

do uso da ferramenta para os demais campi. 

1. Introdução 

Redes de computadores são computadores interligados com a finalidade de compartilhar 

informações, periféricos e serviços, funcionando de forma sistematizada. Assim, pode-se 

afirmar que sistema é o conjunto de objetos ou pessoas intrinsecamente relacionadas entre 

si para um determinado fim ou propósito. Nesse sentido, uma rede de comunicações é um 

sistema de dispositivos eletrônicos, objetos e pessoas intrinsecamente conectadas tendo 

como objetivo básico o compartilhamento de recursos uns com outros. [MIRANDA, 

2008, p. 08.] 

 O gerenciamento de equipamentos de tecnologia da informação tem se tornado 

comum diante da evolução de dispositivos que fazem uso de sistemas e serviços de rede. 

De acordo com o CETIC.br, no ano de 2013, 95% das empresas com até 49 funcionários 

já possuíam alguma tecnologia de rede, bem como rede sem fio, rede cabeada, intranet e 
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extranet. Com isso, destaca-se que a TI está sendo bem utilizada pelas organizações, e 

constitui para essas uma grande ferramenta estratégica no processo de planejamento, 

direção e controle. [PRATES; OSPINA, 2004 apud SILVA, MEDEIROS & MARTINS, 

2015 p. 278].   

 Diante disso verificou-se a necessidade de implantar um software de 

gerenciamento visando os benefícios que este proporcionaria. Este estudo tem como tema 

principal verificar os benefícios da implantação do Zabbix para o Departamento de Redes 

e Telecomunicações da Reitoria do Instituto Federal do Piauí – IFPI.  

 A implantação desta ferramenta visa garantir a melhoria da qualidade, tanto no 

acesso da rede que assiste a profissionais e alunos, quanto ao aumento da disponibilidade 

dos servidores e serviços. Dessa forma, estudar a eficiência do software em questão e os 

possíveis benefícios deste na melhoria da disponibilidade dos serviços utilizados pela 

instituição pesquisada se torna necessário. 

2. Zabbix 

Alexei Vladished criou uma ferramenta que “permite monitorar diversos parâmetros de 

uma rede assim como estado e integridade de servidores”, armazena todas as informações 

em base de dados, viabilizando a geração de relatórios e estatísticas sobre a situação dos 

sistemas por meio de interfaces gráficas. 

 Dentre as características do Zabbix pode-se citar: flexibilidade; monitoramento 

agregado, em tempo real e proativo; sistema de notificação via e-mail, SMS e Jabber; 

autenticação de usuários e grupos; servidores e agentes nativos para Unix-like e Microsoft 

Windows (2000 em diante); administração e monitoramento via interface web; 

autodiscovery de servidores e dispositivos de rede; visualização de relatórios, gráficos, 

telas e mapas; monitoramento de acordo de nível de serviço (SLA). [COLZANI, 2014] 

 Dentre as funcionalidades do Zabbix ainda é possível destacar: monitoramento de 

aplicações Web, de ambientes virtualizados; auditoria, tradução para vários idiomas, 

monitoramento com ou sem o uso de agentes, o que torna esta ferramenta mais completa 

e de fácil manuseio por parte do administrador. [HORST; PIRES; DÉO, 2015] 

 

 

Figura 1. Funcionalidades do Zabbix 
(fonte:https://image.slidesharecdn.com/zabbixfeaturesin5pictures-03-

150131052309-conversion-gate02/95/zabbix-monitoring-in-5-pictures-2-638.jpg) 



  

2.1. Importância do uso do Zabbix para o ambiente organizacional do IFPI 

O IFPI possui o PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação), plano este que serve 

como um instrumento de Planejamento de TI, com fins de utilização no âmbito da 

Administração Pública Federal, para diagnosticar, planejar e gerir os recursos e processos 

de TI, estando alinhado com a Estratégia de Governação Digital (EGD), baseado no 

decreto 8.238 de Janeiro de 2016. [PDTI, 2016] 

 Nesse contexto, é importante ressaltar a contribuição do Zabbix para a realização 

dos objetivos no que se refere à melhoria da qualidade dos serviços do DRT 

(Departamento de Redes e Telecomunicações), uma vez que proporciona a agilidade na 

resolução dos problemas voltados para a infraestrutura de redes do ambiente 

organizacional em questão, já que este é um recurso importante para a coleta e 

embasamento de informações que viabilizam um suporte para o PDTI. 

 Devido a necessidade de agilidade e disponibilidade, características essenciais 

para o desenvolvimento de um trabalho eficiente de uma equipe de TI, houve a 

implantação do Zabbix na reitoria do IFPI, a fim de tornar os serviços de rede e aplicações 

oferecidos mais proativos aumentando, assim, o tempo estável destes. Suas métricas e 

formas de notificações por meio de SMS, e-mail e aplicativos e com características de 

interagir com scripts e/ou API tornam rápida a resolução do problema, fazendo com isso 

monitoramento de rede proativo, que nos dias atuais é de grande importância [...]. 

[FONSECA JUNIOR, 2016 p. 02] 

3. Trabalho proposto 

3.1. Método 

O Zabbix possui um servidor, que pode ser configurado tanto em uma máquina física 

quanto em uma máquina virtual, e um agente instalado no dispositivo que se deseja 

monitorar, onde são criadas regras que estabelecem o funcionamento normal, a partir do 

momento em que elas são quebradas o sistema dispara um alarme que possibilitará ao 

técnico de TI providenciar o imediato restabelecimento do sistema.  

 Possui cinco funções básicas, sendo elas: coletar dados, armazená-los, gerenciar, 

alertar sobre as notificações ocorridas e visualizar estas, através de um painel de controle. 

Este procedimento possibilita a manutenção de um serviço de qualidade, implicando 

diretamente no trabalho de toda a organização assistida, visando uma melhora 

considerável na acessibilidade e disponibilidade dos serviços essenciais e também na 

satisfação da clientela.  

 Assim, o objetivo deste estudo foi analisar os benefícios após a implantação do 

Zabbix no ambiente proposto para o corpo técnico do departamento em estudo. Para 

alcançar este propósito utilizou-se como base a pesquisa analítica ou explicativa, além do 

método indutivo, quantitativo, através de coleta de dados, tendo como instrumento um 

questionário, com questões fechadas, de múltipla escolha, destinadas ao corpo técnico do 

departamento investigado, este, constituído por 07 profissionais na área de TI: 04 técnicos 

e 3 analistas.  

 O instrumento de coleta dados, versa sobre: experiência com o software, 

necessidade de implantação deste na organização, a qualidade do produto e os benefícios 

que este proporciona, bem como sobre a capacitação dos profissionais da equipe de TI. 



  

4. Resultados 

Diante do objetivo proposto nesta pesquisa, realizou-se a coleta de dados na reitoria, em 

caráter específico, no DRT, a fim de analisar a eficiência e os benefícios do software 

Zabbix para a qualidade dos serviços oferecidos pela organização estudada.  

 Dentre os aspectos levantados a primeira preocupação foi em torno da experiência 

prévia da equipe sobre gerenciamento e monitoramento de redes de computadores, visto 

que se percebeu que apenas 28,5% relataram que conheciam a temática, e 71,5% 

responderam que não. Isso pode ser visto abaixo: 

 

 Gráfico 01: Experiência prévia (Fonte: Dados do autor) 

 Os participantes foram questionados quanto às funcionalidades do Zabbix que 

estão configuradas na DRT, onde houve unanimidade quanto à resposta sendo que as 

funcionalidades configuradas são: autodescoberta de recursos de host (agente ou SNMP), 

monitoramento distribuído com a administração centralizada via WEB, monitoramento 

de ambiente virtualizados e envio de alertas por e-mail, SMS ou outro meio.  

 Quando se perguntou quais os dispositivos que estavam sendo monitorados pelo 

Zabbix, 100% dos participantes responderam: impressoras, Switch´s, Acess Point e 

servidores virtualizados. Então, percebeu-se que, na referida instituição, estes 

dispositivos são os únicos monitorados pelo software, não havendo outro equipamento 

sendo monitorado e gerenciado. A seguir vê-se o gráfico com esses dados:  

 

Gráfico 02: Dispositivos monitorados (Fonte: Dados do autor) 

 Quanto à contribuição do Zabbix para a disponibilidade dos serviços e ativos de 

rede observou-se que todos afirmaram que sim, o que resultou em unanimidade, devido 

ser uma ferramenta de fácil acesso, pois sua licença é gratuita, além de reunir dentre as 

suas funcionalidades todas as necessárias para o bom desempenho dos serviços 
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oferecidos, visto que preenche as lacunas deixadas por outras ferramentas GLP 

concorrentes. O gráfico a seguir mostra esses resultados:  

 

Gráfico 03: Contribuição do Zabbix para a disponibilidade de serviços e ativos de rede 
(Fonte: Dados do autor) 

 Os esforços quanto a gerência de redes começou no ano de 2016 na reitoria, e 

atualmente, em 2018, implementaram o Zabbix os campi: Campo Maior, Teresina Zona 

Sul, Teresina Central, Piripiri, Pedro II, São Raimundo Nonato, Valença, Picos, Cocal e 

São João do Piauí. 

 Os relatórios de disponibilidade dos links de internet de cada campus podem ser 

observados no gráfico a seguir: 

 

 

Gráfico 04: Disponibilidade dos links de cada Campus (Fonte: Reitoria IFPI) 

 Os dados foram obtidos através da ferramenta Zabbix, que está implementada na 

Reitoria. Alguns dados podem não ser exatos para os Campus Teresina Central, Zona Sul 

e Dirceu devido ao fato de participarem da Rede Poti e o monitoramento utilizar ICMP 

para fazer a comunicação.  

5. Conclusão 

Diante dos dados obtidos nesta pesquisa constatou-se os grandes benefícios decorrentes 

da utilização da ferramenta Zabbix no monitoramento e gerenciamento dos dispositivos, 

aplicações e ativos de rede da instituição investigada. A figura abaixo, mostra em uma 

televisão, fixada na DRT (Departamento de Redes e Telecomunicações) – reitoria, os 

serviços gerenciados através dessa ferramenta de gerência. 
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Figura 2. Captura de tela da interface do Zabbix (Fonte: Reitoria IFPI) 

 Apesar de observar que, quanto à experiência da equipe de TI para trabalhar com 

esta ferramenta é pouco em relação ao manuseio do Zabbix, onde apenas um analista sabe 

lidar com este recurso e um técnico está em processo de aprendizagem, percebendo-se a 

necessidade de capacitação dos profissionais nesta área. Assim como, também, foi 

possível observar que o software não foi instalado e configurado em alguns campi por 

conta da morosidade no serviço público, falta de gente capacitada e de alinhamento da 

DTI (Diretoria de Tecnologia da Informação) com a parte técnica de TI dos campi. 

 No entanto, devido aos benefícios da implantação do Zabbix citados neste estudo, 

sugere-se que haja uma ampliação do uso dessa ferramenta para os demais campi que 

ainda não o utilizam, lógico que, em um primeiro momento, sanando os fatores citados 

no parágrafo acima, que limitaram essa plenitude. 
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Abstract. In this article, a word search method was developed and demonstra-
ted, where the proposed algorithm was compared with the linear search. The
results obtained were significantly better, with the proposed algorithm reaching
an average of 19 seconds to go through and find the words while the linear
search took an average of 1500 seconds.

1. Introduction

Optimization refers to the process of finding optimal values for the parameters of a gi-
ven system from all possible values to maximize or minimize its output [Mirjalili 2016].
Optimization problems can be found in all areas of study, which makes it essential to
develop optimization techniques and an interesting direction of research for researchers
[Aljarah et al. 2018].

The field of optimization has grown rapidly over the last few decades
[Marques Junior et al. 2018] [Saraiva et al. 2018] [R.T. et al. 2018]. Many new theo-
rists, algorithmic and computational optimization contributions have been proposed to
solve various engineering and management problems. Recent developments in opti-
mization methods can be mainly divided into deterministic and heuristic approaches
[Rao and Waghmare 2017].

Thus, it was proposed a search model of words with a low cost of processing,
which consists of taking the first three letters of the word and going straight to the data
set that it is, thus reducing the time to find it , since it would not run through the entire
dataset.

The method consists of two steps, where the first one is to separate the words that
have the first three equal letters in a part of the dataset, and in the second one and make
the verification according to the searched word, where it is isolated for part of the dataset
which corresponds to its first three letters, after which it is ascertained whether it is in the
set.

The document was divided in 5 sections, in which section 2 is characterized by
the contextualization of the work. The applied methodology, description of the algorithm
used and structure of the system in section 3 follows. The results after the application of
the proposal are presented in section 4, and in section 5 it is the conclusion of the work.
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2. Related work

In [Ali 2014], a new method of metaheuristic is applied, this method is the BAT search
algorithm based on the echolocation behavior of bats for an optimum Power Systems
Stabilizers (PSSs) project in a multimachine environment. The problem of setting PSSs
parameters is converted into an optimization problem that is solved by the BAT search
algorithm.

[Aljarah et al. 2018], proposes a new algorithm of training of Neural Networks
based on the algorithm of optimization of whales (WOA). The same one affirms that this
algorithm is able to solve a wide range of problems of optimization and surpasses the
current algorithms. 20 sets of data with different difficulty levels are chosen to test the
instructor based on the proposed WOA.

In [Deb et al. 2015], a bio-inspired optimization algorithm called Elephant Search
Algorithm (ESA) is proposed. The ESA algorithm is inspired by the behavioral charac-
teristics of elephant herds, hence the name Elephant Search Algorithm, which divides
search agents into two groups that represent double-search patterns. Male elephants are
search agents that span different dimensions of the search space, female elephants form
groups of search agents that do local searches in certain vicinity.

[Li et al. 2017], it is a hierarchical genetic algorithm with optimized search region
(OSR-HGA), in order to plan unmanned aerial vehicle paths. This algorithm automati-
cally reduces the search area of the hierarchical genetic algorithm by evaluating the distri-
bution of threat sources in the mission area. To guide the search direction of the algorithm
and reduce the occurrence of deviations, the header correction cost and the minimum cost
of the turning radius are added to the cost function.

In [Nadjemi et al. 2017],is an updated bibliographic review on optimization tech-
niques for the design and management of energy of hybrid systems: photovoltaic, wind
and battery. In addition, a new sizing approach based on the cuckoo (CS) search algorithm
is proposed for hybrid power systems connected to the network.

3. Methodology

In this section, the structure of the proposed algorithm will be presented. For the tests,
two databases were used, one of classifications and the other of comments of ideologi-
cal debates extracted from facebook. The comment dataset has 1632 comments totaling
98673 words and the ranking dataset has 32,000 ranked words.

The search system is divided into two parts, the first consists of the creation
and organization of the folders and files, step explained below and represented by the
algorithm2. In the second step is the search algorithm represented by the algorithm1
which runs on top of the first step (folder structure and files).

3.1. Structure of the system

In the figure 3 you can view the process of splitting the words in the dataset. The test
dataset used was divided into three-level directories, the first level representing the first
letter of the word to be searched, the second to the second letter, and the third to the third
letter of the word. As shown in the figure 3 below, in yellow the first level of the tree that



consists of the word to be searched. In blue are the levels that are directories, and red the
ordered files according to the third letter of the word.

Figura 1. Structure of the system

3.2. Proposed algorithm

For the algorithm to work, it is necessary to structure the search files first, for which reason
two algorithms will be described: File division algorithm 2 and search algorithm 1. The
algorithms below simulate two databases, the first one defined as datasetComments in
1is a test dataset used, with 1632 comments and 98673 paravras. to be varied in the second
dataset dataBase in the algorithm 2, which were divided into directories and files with
.txt extension, which contains 32000 words and their classifications.

In the algorithm 1 it is possible to visualize the search process, where three va-
riables are defined that will store the first levels of the tree. Later, with the path already
formed, the file is searched for the word in question, if it is in the database, it will be
stored in a list. otherwise the search for a next comment will be performed.

In the algorithm 2it is possible to visualize two main functions, the first is to create
the directories in two levels, which follows the order of the alphabet. It is important to
emphasize the need for at least 3 letters for the pseudo Algorithm below, but one has the
possibility of modifying to dynamically reach other major or minor words.



Algorithm 1
1: procedure SEARCHWORDS
2: datasetComentarios← open(comentarios.txt)
3: wordsClassification← null
4: for comment in datasetComentarios do
5: for word in comment do
6: directory1 ← word[0] . pick the first letter of the word
7: directory2 ← word[1] . pick up the second letter of the word
8: nameFile← word[2] . take the third letter of the word
9: way ← directory1 + ”/” + directory2 + ”/” + nameFile+ ”.txt”

10: if path exists then . verifies that the file exists
11: dataLexico← open(way) . file opening
12: for wordData in dataLexico do . scrolls through the file
13: if word == wordData[0] then . checks the existence
14: wordsClassification.add(wordData) . save classification
15: break
16: return wordsClassification

Algorithm 2
1: procedure CREATEDIVIDEDDIRECTORIES . function for normalization dataset

. create directories
2: for i in 65 to 91 do
3: os.mkdir(char(i))
4: for j in 65 to 91 do
5: os.mkdir(char(i)+”/”+char(j))

. Creates files .txt
6: dataBase← dataBase.txt
7: for w in dataBase do
8: way ← w[0].upper() + ”/” + w[1].upper() + ”/” + w[2].upper() + ”.txt”
9: file← open(way)

10: file.writelines(w)
11: file.close()

4. Results

In this section the results of the tests performed with the proposed algorithm will be
presented. For the purpose of evaluation, the tests were performed using the algorithm 1
and doing the linear search in the file, taking into account the time that both obtained.

In the table 1 it is possible to visualize the differences between the times of the
linear search and the search using the algorithm 1. The results of the proposed algorithm
are good because in the worst case the algorithm ran 447 iterations while the search in a
linear way in its worse case reaches the 32000 iterations, causing the significant increase
in time.



Test ID Algorithm 1 Linear search
01 21.41 s 1600 s
02 19.89 s 1590 s

Tabela 1.

Figura 2. graph of word search times using the proposed algorithm 1

Figura 3. graph of word search times using the linear algorithm

5. Conclusion

In this article was developed and demonstrated the use of a new method to search words
on disk, where the proposed algorithm was compared to cum linear search in the database.
The results obtained were shown to be significantly better, with the proposed algorithm
reaching an average of 19 seconds to search and find the words while the linear search
took an average of 1500 seconds.

As future work we intend to compare the proposed algorithm with algorithms
already existing in the literature, taking into account the use of RAM and time. It is
still possible to dynamize the algorithm to put more levels making the search even more
optimized.
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Abstract. In Brazil, almost 500 thousand people under 20 years old suffer with 

autism. This chronic disorder is characterized by symptoms like language 

disorders, difficulties to communicate and repetitive behaviors. Researches on 

applied informatics focus their efforts on an early diagnostic of autism and in 

the use of specific treatment to each type of patient. In the State of Piaui, two 

labs, located at Federal Institute of Piaui and at Federal University of Piaui, 

develop software aiming to assist in the treatment of patients with this disorder. 

In this work 5 applications implemented by these research groups will be 

analyzed.  

Resumo. No Brasil, estima-se que em torno de 500 mil pessoas abaixo dos 20 

anos sofram de autismo. Esse transtorno crônico caracteriza-se por alguns 

sintomas que vão desde perturbações na linguagem, dificuldade de 

comunicação e comportamentos repetitivos. Pesquisas na área da informática 

aplicada focam seus esforços no diagnóstico precoce do autismo e no uso de 

tratamentos direcionados a cada tipo de paciente. No estado do Piauí, dois 

laboratórios, localizados no Instituto Federal do Piauí e na Universidade 

Federal do Piauí desenvolvem soluções de software que visam auxiliar no 

tratamento de portadores do transtorno. Nesse trabalho, são analisadas 5 

aplicações implementadas por esses grupos de pesquisa. 

1. Introdução 

Segundo dados da organização das nações unidas (ONU), existem atualmente 70 milhões 

de pessoas no mundo acometida pelo autismo [Carvalho 2018]. No Brasil, estima-se que 

são em torno de 500 mil indivíduos abaixo dos 20 anos, sendo 115 mil crianças de 0 a 4 

anos [Cunha 2011]. Esse transtorno crônico, cuja origem ainda vem sendo discutida por 

cientistas, caracteriza-se por alguns sintomas que variam desde perturbações na 

linguagem, dificuldade de comunicação, comportamentos repetitivos e uma necessidade 

de manter o ambiente ao qual se encontram imutável. O termo transtorno de espectro do 

autismo (TEA) é usado, atualmente, para referir-se a esses sintomas apresentados por 

pessoas autistas, sejam naqueles casos mais severos ou nos mais moderados [Santana et 

al., 2016]. 

 Estudantes acometidos por TEA, crianças principalmente, apresentam uma série 

de deficiências qualitativas de comunicação e interação social que dificultam sua inserção 
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em um ambiente escolar comum [Silva et al. 2016]. De acordo com Silva et al. (2017), 

“tais alunos podem apresentar oposição quanto a interação social, além de dificuldade na 

compreensão dos significados das palavras e também na identificação de emoções”. 

 O diagnóstico precoce e a intervenção através de tratamentos direcionados a cada 

tipo de paciente são fatores chaves na melhora e desenvolvimento das capacidades 

cognitivas dos portadores do transtorno. Por isso, pesquisas na área de informática 

aplicada focam seus esforços no desenvolvimento de softwares (programas) que atendam 

a essas duas assertivas.  

 Santana et al. (2016) afirmam que: “As novas tecnologias da informação e 

comunicação representam uma possibilidade de inovação nos recursos didáticos, 

especialmente no desenvolvimento de pessoas que carecem de medidas educativas 

especiais. Essas tecnologias constituem um recurso fundamental para possibilitar a 

comunicação desses indivíduos, permitindo um melhor desenvolvimento cognitivo”. 

 Computadores, dispositivo móveis e softwares assistivos vêm sendo usados por 

profissionais da saúde no diagnóstico, acompanhamento e tratamento de pessoas com 

TEA. O uso dessas tecnologias pode ser bastante promissor, pois os recursos disponíveis 

nesse tipo de plataforma chamam a atenção do autista e possibilitam a esse tipo de usuário 

a aquisição de novas habilidades sociais e cognitivas [Silva e Soares e Benitez 2017]. 

 No estado do Piauí, duas instituições de ensino: Universidade Federal do Piauí 

(UFPI) e Instituto Federal do Piauí (IFPI) possuem laboratórios de pesquisa voltados para 

o desenvolvimento de tecnologias assistivas computacionais para pessoas que sofrem de 

autismo. Tais grupos de investigação já implementaram e testaram uma série de 

ferramentas que se mostraram promissoras no diagnóstico, acompanhamento e 

desenvolvimento das capacidades cognitivas de pessoas com TEA. O presente trabalho 

faz um levantamento e análise dessas aplicações. 

 A metodologia do artigo consistiu de um estudo de trabalhos publicados durante 

o período de 2013 a 2018 (5 no total) por membros do Laboratory of Innovation on 

Multimedia Systems (LIMS) do IFPI e de alunos do programa de mestrado em ciência da 

computação da UFPI, com o tema informática aplicada ao autismo, todos situados na 

capital Teresina. Trabalhos apresentados por [Carvalho 2018), [Silva e Soares e Benitez 

2017], [Silva et al. 2016], [Santana et al. 2016] e [Neto et al. 2013] foram revisados. No 

decorrer do artigo, destaca-se os principais conceitos abordados nesses artigos e discute-

se suas aplicações. Na conclusão, apresenta-se uma síntese acerca do uso de tecnologias 

no auxílio de pacientes acometidos pelo transtorno de espectro autista. 

2. Desenvolvimento 

Pessoas afetadas por TEA demonstram uma variação quanto ao nível de desenvolvimento 

intelectual. Há casos onde pacientes apresentam um comportamento mais próximo do 

normal, possuindo às vezes habilidades cognitivas acima da média [Santana et al. 2016]. 

Também existem situações onde o comprometimento cognitivo é tão alto que as 

atividades cotidianas do indivíduo são comprometidas, tornando o portador recluso do 

ambiente social. De acordo com Mello e Sganzerla. (2013), percebe-se em autistas o 

comprometimento das atividades escolares, visto que costumam ter uma aprendizagem 



  

mais centrada em poucos assuntos com predominância do pensamento concreto, havendo 

também o comprometimento da comunicação e da interação social. 

 Os sintomas do autismo, apesar de incuráveis, podem ser amenizados, no entanto 

a intervenção precoce e um tratamento direcionado devem ser fornecidos ao portador o 

quanto antes [Santana et al. 2016]. O ideal é que a intervenção se inicie antes dos três 

anos de idade para que os déficits e comportamentos anormais associados ao transtorno 

sejam diminuídos e o portador tenha mais independência e qualidade de vida [Cunha 

2011].  

 Entretanto, tanto o diagnóstico do autismo quanto seu tratamento não são simples. 

Primeiramente, porque tal diagnóstico deve estar pautado na análise de diversos fatores 

(sociais, comportamentais e cognitivos). Já o tratamento deve ser realizado por equipes 

multidisciplinares compostas por profissionais de diversas áreas, os quais devem estar em 

posse de dados atualizados acerca do desenvolvimento de seus pacientes. 

 A tecnologia da informação quando aplicada ao autismo se mostra bastante 

promissora, pois além de ajudar os profissionais a acompanhar o tratamento de pessoas 

acometidas pelo transtorno, pode vir a facilitar sua identificação precoce. Jogos e 

atividades ludo educativas desenvolvidas na forma de programas executados em 

computador e dispositivos móveis se mostram capazes de melhorar o comportamento e 

as capacidades cognitivas dos portadores do transtorno.  

 No estado do Piauí, observam-se duas vertentes envolvendo tecnologias de apoio 

ao tratamento do autismo. A primeira, desenvolvida no LIMS-Instituto Federal do Piauí 

foca no uso de sistemas para identificação precoce do transtorno e na implementação de 

soluções que ajudem equipes multidisciplinares no acompanhamento dos pacientes. A 

segunda, desenvolvida na Universidade Federal do Piauí, foca na implementação de 

ferramentas de apoio ao ensino de atividade acadêmicas e pré-acadêmicas, visando a 

alfabetização de crianças autistas. Nas próximas seções, se faz uma apresentação e análise 

dessas propostas. 

2.1 Aplicando inteligência artificial para diagnóstico precoce do autismo 

Como citado anteriormente, quanto mais cedo se iniciarem as intervenções junto ao 

portador de autismo, menores serão os déficits cognitivos e comportamentais 

apresentados por seu portador no futuro. Em seu trabalho, Satana et al. (2016), apresentam 

uma solução computacional capaz de auxiliar o diagnóstico precoce do distúrbio em 

crianças de 1 a 3 anos de idade. Os autores basearam-se em teorias da área da inteligência 

artificial e em formulários de rastreio da psicologia. O sistema, executado em um 

computador, aplica a lógica nebulosa (fuzzy) ao formulário M-CHAT (Modified Checklist 

for Autism in Toddlers).  

 A lógica fuzzy é capaz de tomar decisões baseada em respostas imprecisas, o que 

vai de encontro com a natureza das perguntas e respostas do formulário M-CHAT. Ao 

utilizar a ferramenta, profissionais e até mesmo pais de crianças com suspeita de TEA 

podem identificar o grau de comprometimento do avaliado. Todavia, esse diagnóstico não 

é totalmente fiável, visto que apenas alguns fatores que caracterizam o transtorno são 

avaliados, logo, o sistema serve apenas como um indicador para buscar técnicas mais 

precisas de diagnóstico. 

2.2 Ambiente computacional para acompanhamento do tratamento 



  

Portadores de autismo são tratados por equipes multidisciplinares compostas por 

pedagogos, psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, médicos, dentre outras 

profissões da saúde e educação [Cunha 2011]. Cada membro da equipe realiza uma série 

de avaliações do paciente que deveriam ser de conhecimento de todos os participantes. 

Esses relatórios nem sempre podem ser compartilhados de forma tradicional, em formato 

de papel, o que vem a afetar as decisões e tardar intervenções no tratamento. Em seu 

trabalho Carvalho (2018) descreve uma solução para este tipo de problema:  

 “Diante da dificuldade dos profissionais em manter informações dos pacientes, 

surge a necessidade de um sistema capaz de reunir e manter tais informações. Diante 

disso, foi proposto o SATA (Sistema de Acompanhamento do Tratamento de Autismo). 

A ferramenta concentra os dados do paciente para minimizar a dificuldade de 

compartilhamento das informações das avaliações, além de promover um mecanismo 

padronizado de avaliação a todos os profissionais envolvidos”. 

 A ferramenta SATA utiliza formulários de rastreio para verificar a evolução do 

paciente com TEA. Executada na forma de uma página web, os profissionais podem 

acessá-la de qualquer estação que possua acesso à internet. No artigo, não é mencionado 

se a mesma se encontra disponível para o público ou se ainda se trata de um protótipo.  

 Verificou-se que o acompanhamento fornecido pela aplicação serve tanto para os 

pais do paciente quanto para profissionais envolvidos no tratamento. A solução se mostra 

funcional e assertiva para o objetivo proposto, todavia, observou-se que os relatórios 

fornecidos pelo sistema são mais focados para o usuário psicólogo, os demais 

profissionais da equipe devem aprender interpretá-los para o acompanhamento devido. 

2.3 Utilização de dispositivos móveis e de técnicas da psicologia na aquisição de 

novas habilidades 

Para Cunha (2011), um dos principais fatores que motivam o uso de computadores no 

tratamento de autista é que utilizando-os é possível criar ambientes controlados, 

interessantes e sem distrações. As cores, luzes, as telas com função de toque também se 

mostram eficientes para o ensino de novas habilidades para pessoas que sofrem de 

autismo [Silva et al. 2016]. Ao se aplicar métodos da psicologia a esse tipo de ambiente 

tecnológico, é possível ensinar ao portador de TEA novas atividades de forma divertida 

e direcionada.  

 Todas as aplicações analisadas que executam em dispositivos portáteis (tablets e 

celulares) [Neto et al., 2013] [Silva et.al 2016] [Silva e Soares e Benitez 2017] possuem 

o fator comum de basearem suas atividades na metodologia de Análise de comportamento 

Aplicada – ABA (do inglês Appied Behavior Analysis). Esse método visa a aquisição e 

desenvolvimento de atividades cognitivas, comunicacionais e sociais através de 

repetições controladas de uma mesma atividade.  

 Segundo Neto et al. (2013), o ABA consiste primeiramente em dividir uma 

atividade em partes menores, treinar repetidamente cada uma das habilidades até ser 

aprendida pelo paciente e finalmente recorrer a reforços se necessário para eliminar um 

comportamento indesejado. Aplicativos baseados no método ABA podem ser utilizados 

para que pacientes jovens aprendam a fazer atividades escolares, como identificar cores, 

formar palavras, ler. Também podem ajudar na identificação de emoções e na aquisição 

de outras habilidades sociais e cognitivas.  



  

 No trabalho desenvolvido por Neto et al. (2013), apresenta-se o G-TEA um game 

executado em tablet com o propósito de auxiliar profissionais da área de psicologia no 

ensino das cores para crianças autistas. A aplicação fornece ao psicólogo opções para 

configuração da atividade para que a mesma se encaixe no perfil do paciente que irá 

executá-la. Resultados preliminares demonstraram que o sistema chamou a atenção dos 

portadores do transtorno, mas também que pacientes que nunca tinham tido acesso a 

aparelhos do tipo tablet rejeitaram seu uso. Analisado o trabalho chegou-se a conclusão 

que mesmo parecendo simples a atividade proposta, sua aplicação é de extrema 

importância no dia a dia, visto que o conhecimento de cores ajuda na comunicação e na 

vida em sociedade. 

 Já em Silva et al. (2016) e Silva e Soares e Benitez (2017) apresenta-se um 

ambiente de ensino de atividades acadêmicas e pré-acadêmicas para estudantes 

portadores do TEA. No primeiro trabalho, apresenta-se um protótipo cujo objetivo é 

avaliar o repertório escrito de alunos que estejam sendo alfabetizados. Duas atividades 

podem ser programadas pelo psicólogo, sendo uma mais simples (sobreposição de letras) 

e outra mais complexa (formação de palavras). Segundo os autores, essas escolhas 

basearam-se em trabalhos contidos na literatura. O segundo trabalho, mais recente, 

apresenta a mesma plataforma, porém mais completa, com a adição de atividades que 

envolvem figuras, seu sequenciamento e identificação de conceitos, além de mais opções 

para personalização das atividades pelo avaliador.  

 Os resultados apresentados demonstraram que profissionais ficaram satisfeitos ao 

utilizarem a aplicação, principalmente, por tornar mais simples e automatizada a criação 

de atividades, além disso, destacam que os relatórios gerados após execução das tarefas 

facilitam a avaliação da eficiência do tratamento. As crianças afetadas por TEA 

demonstraram acréscimo de suas capacidades à medida que foram realizando as tarefas 

de forma repetida.  A aquisição de vocabulário e de habilidades de leitura e escrita são 

essenciais para que o portador de autismo consiga ter mais independência, desse modo, 

justifica-se a existência desse tipo de aplicação. 

 No geral todas as aplicações descritas se mostram eficientes para o propósito 

pretendido. Todavia, as atividades desenvolvidas no geral visam a aquisição de 

habilidades cognitivas, tal prática é de extrema importância só que portadores de TEA 

demonstram também dificuldades de interação social e motoras. Por conta disso, seria 

importante criar novas soluções que contemplem a aquisição desse tipo de habilidade, 

tais como jogos utilizando realidade aumentada que simulem o contato humano e 

atividades cotidianas, bem como equipamentos que ajudem a diminuir a ocorrência de 

movimentos repetitivos.  

3. Conclusão 

Diante dos trabalhos analisados fica claro que a informática surge como uma grande 

aliada para o tratamento e auxílio de portadores do transtorno de espectro autista. As 

técnicas da computação, quando aplicadas corretamente, ajudam profissionais a 

identificar, acompanhar e tratar os pacientes acometidos pelo transtorno.  

 Utilizando computadores, dispositivos móveis e conhecimentos da área de 

psicologia é possível trazer mais qualidade de vida aos pacientes portador do TEA. Como 

a informática encontra-se em constante evolução e as pesquisas acerca de autismo 



  

também é provável que muitas outras soluções sejam desenvolvidas futuramente e que 

suas aplicações ajudem cada vez mais pessoas a terem uma vida mais plena.  

 Apesar de analisar trabalhos desenvolvidos apenas no estado do Piauí, esse artigo 

serve como um norteador para aqueles que desejam obter informações acerca da 

informática aplicada ao autismo. Na literatura, existem outras abordagens que merecem 

ser mencionadas, como o uso de robôs para aquisição e melhoramento das habilidades 

motoras e emocionais. Recomenda-se a leitura para aqueles que ficaram interessados na 

área. 
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Abstract. The informatization nowadays is essential to keep an efficient 

control in the public administration, providing confiability and agility on 

decision support. This work shows a system for the Service of Coexistence and 

Strengthening of Links (SCFV), in the city of Geminiano - PI. The software 

objective is automating the administrative process to this public agency, 

helping professionals and benefiting the population those services offred, 

enabling the provision of a more efficient service and focused on the specific 

needs of each target audience. 

Resumo. A informatização nos dias de hoje é essencial para manter um 

controle gerencial eficiente na administração pública, provendo 

confiabilidade e agilidade no apoio à decisão. Este trabalho apresenta um 

sistema web para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

(SCFV), na cidade de Geminiano – PI. O objetivo do software é automatizar o 

processo administrativo deste órgão público, auxiliando os profissionais e 

beneficiando a população usuária dos serviços oferecidos pelo mesmo, 

possibilitando ao órgão a prestação de um serviço mais eficiente e focado 

realmente nas necessidades específicas de cada público-alvo. 

1. Introdução 

O uso da tecnologia pode oferecer a todos uma maneira prática e eficiente de controle 

gerencial. A informatização traz melhorias significativas para a população, pois torna os 

serviços públicos mais eficientes [NASCIMENTO, FREIRE e DIAS 2012]. 

 Atualmente, com o avanço do número de pessoas atendidas pelos programas de 

assistência social, um grande volume de dados é gerado pelos Centros de Referência de 

todo o país. Existem, em todo o Estado do Piauí, aproximadamente 274 Centros de 

Referência em Assistência Social, o CRAS [SAGI Censo SUAS 2017]. O CRAS é a 

porta de entrada da Assistência Social. É um local público, localizado prioritariamente 

em áreas de maior vulnerabilidade social, onde são oferecidos os serviços de 

Assistência Social, com o objetivo de fortalecer a convivência com a família e com a 

comunidade [MDS 2015]. Esses centros atendem a população nas mais diversas 

demandas que abrangem a assistência social dos governos federais, estaduais e 

municipais.  

 Na cidade de Geminiano, no Piauí, o CRAS da cidade oferece serviços às 

crianças, adolescentes e idosos, através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos (SCFV). O SCFV é um serviço da Proteção Social Básica do Sistema Único 
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de Assistência Social – SUAS, que é ofertado de forma complementar ao trabalho social 

com famílias realizado por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às 

Famílias (PAIF) e do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e 

Indivíduos (PAEFI). O SCFV realiza atendimentos em grupo. São atividades artísticas, 

culturais, de lazer e esportivas, dentre outras, de acordo com a idade dos usuários [MDS 

2015]. 

 O Governo Federal disponibiliza diversas ferramentas para os Centros, a fim de 

que possam fazer inclusões, exclusões e modificações de pessoas cadastradas nos 

programas sociais. Vários desses programas funcionam de forma independente, ou seja, 

precisa-se de um cadastro em cada tipo de programa social. 

 O problema reside no fato de não haver, no próprio CRAS, um sistema que 

mantenha as informações de atendimentos em uma base local, o que torna o controle de 

demandas atendidas muito difícil de ser feito. Há muito tempo, a única forma de 

controle que o município mantém são formulários de papel, que dificultam a 

contabilização, não oferecem segurança e disponibilidade dos dados por longos 

períodos, além de não haver nenhuma métrica de avaliação. 

 O SCFV não possui controles eficientes para obter informações detalhas como: 

número de pessoas ativas, inativas ou em cadastro de reserva para cada ano; número de 

crianças, adolescentes e idosos atendidos; número de pessoas atendidas por cada 

localidade, dentre outros. A informatização permitirá que o controle seja feito de 

maneira prática e auxiliará nas ações de planejamento e controle do CRAS e do SCFV 

para cada público-alvo. 

 Este trabalho tem como objetivo demonstrar como a informatização do SCFV 

em Geminiano pode tornar o processo de controle, planejamento e avaliação dos 

serviços prestados mais eficientes, rápidos e fáceis. A construção de uma aplicação web, 

informatizando o processo, será um importante aliado tecnológico no órgão, auxiliando 

a população de forma geral. 

 Este trabalho está estruturado da seguinte forma: A seção 2 apresenta o ambiente 

em que o sistema será implantado; A seção 3 aborda a metodologia utilizada para o 

desenvolvimento; A seção 4 mostra uma visão geral do sistema; A seção 5 fala sobre 

trabalhos relacionados, e finalmente, a seção 6 apresenta as conclusões acerca de todo o 

trabalho. 

 

2. Análise do ambiente de implantação 

Antes de adentrarmos na metodologia, é importante fazer uma análise do ambiente de 

implantação do sistema, a fim de entender a realidade do município e os desafios a 

serem enfrentados. 

2.1. Visão Geral do Município 

 Geminiano fica na região sudeste do estado do Piauí, a 342 km da capital, 

Teresina. Tem população estimada de 5.252 pessoas [IBGE 2017]. Há no município 

1.121 família beneficiadas pelo Programa Bolsa Família (PBF), para um total de 3.417 

pessoas [SAGI MDS 2018].  



  

 O Ministério do Desenvolvimento Social considera que famílias que possuem 

renda per capita mensal menor ou igual a R$ 89,00 estão em estado de extrema 

pobreza. Já famílias que têm renda mensal entre R$ 89,01 e R$ 178,00 encaixam-se na 

situação de pobreza. Temos, portanto, na cidade de Geminiano, aproximadamente 1.185 

famílias em situação de extrema pobreza e 55 em situação de pobreza [SAGI MDS 

2018].  

 Os dados mostram que a cidade tem uma situação delicada no que diz respeito à 

vulnerabilidade social, pois aproximadamente 65% da população depende da assistência 

social fornecida pelo Governo Federal, através do PBF.  

 

2.2. Infraestrutura 

 O CRAS funciona em um prédio no centro do município, e atende toda a 

demanda referente à manutenção do PBF na cidade. Há um problema constante de 

infraestrutura no que diz respeito à internet, pois a banda contratada é insuficiente para 

o funcionamento pleno dos serviços, haja vista que todos os sistemas do Governo 

Federal funcionam de forma online. A implantação de um novo sistema web seria, 

portanto, um novo “problema”.  

3. Metodologia 

Durante a análise de requisitos para o desenvolvimento do sistema, decidiu-se pela 

construção de um sistema Web. As aplicações web apresentam vantagens significativas, 

como manuntebilidade, portabilidade – podem ser acessados de qualquer dispositivo 

com acesso a internet através de um browser, facilidade de uso e ponto único para 

atualizações [SCRIPTCASE 2013]. 

 Diante do exposto no tópico 2.2, foi decidido que o sistema a ser implantado 

deveria funcionar, inicialmente, de forma off-line, até que haja disponibilidade de 

infraestrutura de rede suficiente para utilização, de forma satisfatória, de todos os 

sistemas web necessários.  

 A linguagem de programação escolhida foi o PHP. O PHP é uma linguagem 

gratuita, de código-aberto, que funciona do lado servidor [NIEDERAUER 2016]. É uma 

das linguagens mais utilizadas em todo o mundo, segundo a pesquisa Developers 

Survey Results (https://insights.stackoverflow.com/survey). Apresenta facilidade de 

instalação, pois não depende de nenhum recurso da máquina host, apenas um servidor 

onde toda a aplicação será hospedada. Trabalha embutido no HTML (Hypertext Markup 

Language), fornecendo maior facilidade na construção das páginas.  

 Para customização, foi utilizado o framework CSS (Cascade Style Sheet) 

Bootstrap. O Bootstrap também é gratuito e de código-aberto. Foi construído para uso 

em qualquer projeto web, oferecendo várias vantagens, como: responsive web design, 

ótima documentação e dezenas de componentes funcionais, totalmente prontos para uso 

[MARQUES JUNIOR 2012].  

3.1. Restrições e Principais Funções 

O sistema terá algumas restrições, no que diz respeito ao nível de acesso. Existem dois 

tipos de usuários: O administrador, que tem acesso total as funções do sistema, e o 

usuário, que tem acesso apenas a algumas partes do sistema.  



  

 Dentre as principais funções do sistema, podemos listar: 

 Cadastro de Membros: Esta funcionalidade permitirá que sejam cadastrados os 

membros que utilizam os serviços do SCFV. Como os beneficiários dos serviços 

do SCFV são denominados internamente no órgão como “usuários”, aqui são 

denominados como “membros”, para evitar confusões com os operadores do 

sistema, e melhorar o entendimento do sistema. Tanto os usuários do tipo 

“administrador” quanto o tipo “usuário” poderão fazer cadastro de membros. 

 Emissão de Relatórios: O sistema permite a emissão de vários tipos de 

relatórios, com aplicação de filtros por idade, grupos de atenção (crianças, 

adolescentes e idosos), status (ativo, inativo, cadastro de reserva), localidade e 

escola. Os filtros auxiliam na detecção de grupos bastante específicos.  

 Gerenciamento de Escolas, Localidades e Usuários: Estas três seções são de 

acesso restrito do administrador. Através delas, serão inseridas e mantidas 

informações básicas, que são utilizadas no cadastro dos membros, como escola e 

localidade. Através do gerenciamento de usuários, o administrador cadastra, 

exclui ou edita os usuários que terão permissão para utilizar o sistema e todas as 

funcionalidades acima descritas.  

4. Visão Geral do Sistema 

Nesta seção será apresentado o Diagrama de Caso de uso, para auxiliar no entendimento 

das funções do sistema, e algumas imagens de telas que foram construídas.  

4.1 Diagrama de Caso de Uso 

A Figura 1 apresenta o Diagrama de Caso de Uso do sistema. 

 

Figura 1 - Diagrama de Caso de Uso. Fonte: O autor 

 No Diagrama de Caso de Uso, podemos ver o fluxo de ações que cada usuário 

poderá ter no sistema. Há uma generalização de administrador para usuário, pois o 

administrador tem acesso a todas as funcionalidades que o usuário tem por padrão.  



  

 À exceção do caso de uso “Emitir Relatórios”, todos os demais apresentam um 

CRUD (Create, Read, Update, Delete), o que corresponde as 4 operações básicas em 

banco de dados: criar, ler, atualizar e deletar. Essas funções permitem aos operadores do 

sistema gerenciar os membros e as demais informações administrativas.  

4.2 Imagens do Sistema 

Serão apresentadas algumas imagens do Sistema. A Figura 2 mostra a tela de cadastro 

de membros, onde serão inseridas todas as informações das pessoas atendidas pelo 

SCFV.  

 A Figura 3 mostra a tela dos relatórios, com várias opções de filtros de pesquisa.  

  

5. Trabalhos Relacionados 

Esta seção irá abordar trabalhos relacionados no contexto de informatização de órgãos 

públicos. 

 Palheiros e Amaral (2013) propõem um sistema de informatização para o 

conselho tutelar da cidade de Pindamonhangaba – SP. O sistema tem finalidades 

semelhantes ao proposto por este trabalho, como pode ser percebido nas palavras das 

autoras: “A motivação para o desenvolvimento desse software é auxiliar os conselheiros 

que trabalham no Conselho Tutelar de Pindamonhangaba tomar decisões mais 

rapidamente, pois com o sistema 

implementado eles terão acesso a todo tipo 

de informação sobre a criança, podendo assim, agir da melhor maneira possível” 

(PALHEIROS; AMARAL, 2013). 

 A principal diferença entre o sistema supra proposto para o desenvolvido neste 

trabalho é o tipo de plataforma em que foram desenvolvidos. Enquanto este é um 

sistema web, mais robusto e flexível, aquele é um sistema desktop, não sendo, portanto, 

portável, e suscetível a falhas na máquina host que poderiam causar prejuízos 

irreparáveis ao funcionamento do sistema, como danos ao HD, acidentes físicos 

envolvendo água ou fogo, entre outros riscos.  

 Mesquita et al (2012) apresentam o resultado de um estudo preliminar para a 

elaboração de proposta de informatização do Prontuário SUAS. A proposta tem como 

base principal a criação de uma padronização para os prontuários utilizados nas 

unidades do CRAS e do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência 

Figura 3 - Tela de Relatórios. Fonte: O autor 

Figura 3 - Tela de Cadastro de Membros. Fonte: O autor Figura 2 - Tela de Emissão de Relatórios.  Fonte: O autor. 



  

Social), fornecendo aos profissionais que trabalham nestas unidades um maior nível de 

organização, oferecendo assim uma importante ferramenta de apoio à decisão.  

6. Conclusão 

Neste trabalho foram demonstrados os passos seguidos para a criação de um sistema 

para informatizar um órgão público de Geminiano, uma pequena cidade do interior do 

Piauí.  

 Conclui-se que esta informatização será uma importante ferramenta para os 

profissionais do CRAS, através do SCFV, auxiliando os servidores na tomada de 

decisões estratégicas para os mais variados tipos de públicos-alvo. Isso trará benefícios 

claros para a gestão do CRAS, permitindo que os serviços ofertados sejam mais 

efetivos, maximizando a captação de pessoas para serem atendidas no SCFV.  

 O município conta com algumas limitações, como demonstrado no decorrer do 

trabalho, mas teve a iniciativa de procurar se modernizar, buscando beneficiar a 

população carente, o que é louvável por parte da administração pública.  

 Como trabalho futuro, pretende-se ampliar a informatização a outros órgãos que 

utilizam-se ainda de controles gerenciais manuais. E também espera-se que o sistema 

seja ainda mais portável, podendo ser acessado com mais comodidade pelos 

profissionais, quando a infraestrutura de rede permitir que ele seja utilizado de forma 

online.  
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Interface Baseada em Áudio para um Sistema de
Reconhecimento de Face de Auxı́lio a Pessoas

com Deficiência Visual

Marco Aurélio P. D. Júnior1, Laurindo de Sousa Britto Neto1

1Departamento de Computação – Universidade Federal do Piauı́ (UFPI)
Teresina – PI – Brasil

marcopenaforttj@hotmail.com, laurindoneto@ufpi.edu.br

Resumo. Esta pesquisa propõe um estudo sobre projetos de interface de áudio,
para um sistema wearable de reconhecimento de face, que auxilia pessoas com
deficiência visual. O objetivo da pesquisa é desenvolver diretrizes para pro-
jetar interfaces baseada em áudio, na tentativa de amenizar os problemas de
interação enfrentados pelo usuário com esse sistema. Por exemplo, se um
usuário deseja identificar uma pessoa, ele precisa realizar o cadastro da mesma
no seu sistema wearable. A interface de áudio deveria assistir o usuário para
que ele consiga realizar o cadastro desejado sem ajuda de terceiros. Para isso,
foi desenvolvido um novo protótipo de um sistema já existente, como estudo de
caso, e foram propostas e aplicadas diretrizes de usabilidade para o projeto
de interfaces baseadas em áudio, voltadas para as pessoas com deficiência vi-
sual. Baseando-se nas diretrizes propostas, os resultados mostraram que a nova
versão do sistema possui maior usabilidade e acessibilidade, para pessoas com
deficiência visual, do que a versão anterior.

1. Introdução

Esta pesquisa propõe um estudo sobre projetos de interface de áudio para um sistema
wearable de reconhecimento de face para auxı́lio a pessoas com deficiência visual. O
objetivo é desenvolver diretrizes para projetar interfaces baseada em áudio, na tentativa
de amenizar os problemas de interação enfrentados pelo usuário com esse sistema. Por
exemplo, se um usuário deseja identificar uma pessoa, ele precisa realizar o cadastro da
mesma no seu dispositivo wearable (e.g., smartphone, smartwhatch etc.). A interface
de áudio deveria assistir o usuário para que ele consiga realizar o cadastro desejado sem
ajuda de terceiros.

De acordo com [Britto Neto et al. 2015] e [Britto Neto 2016], para o desenvolvi-
mento de um sistema wearable, é necessário considerar os aspectos sociotécnicos. O
sistema deve possuir um feedback eficiente, ou seja, que seja de fácil compreensão (i.e.,
com mensagens claras e objetivas), intuitivo (i.e., que facilite o aprendizado de como utili-
zar o sistema), discreto (i.e., sem chamar a atenção de outras pessoas) e limitado (i.e., que
evite sobrecarregar os sentidos do usuário (e.g., tais como a audição e/ou tato). A câmera
presente no dispositivo weareable não deve invadir a privacidade das pessoas em torno do
usuário ou fazer com que se sintam desconfortáveis. E finalmente, a forma que o usuário
utiliza o dispositivo não deve causar embaraços. Nesta pesquisa será desenvolvida uma
interface baseada em áudio, como estudo de caso, para o sistema wearable Gear Face
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Recognition (GFR) desenvolvido em [Britto Neto et al. 2015], que utiliza como abor-
dagem de reconhecimento de face o algoritmo K-Vizinhos mais Próximos (K-Nearest
Neighbors – K-NN) [Cover and Hart 1967] com descritores Histograma de Gradiente Ori-
entados (Histogram of Oriented Gradients – HOG) [Dalal and Triggs 2005], que são apli-
cados em uma janela deslizante sobre o vı́deo capturado, classificando cada quadro por
meio de um esquema de votação, que se aproveita da coerência temporal do vı́deo para
aumentar a acurácia da abordagem. Além disso, como metodologia de avaliação, foram
propostas e aplicadas diretrizes de usabilidade para o projeto de interfaces baseadas em
áudio voltadas para as pessoas com deficiência visual.

O restante deste artigo está organizado da seguinte forma: na Seção 2, são des-
critos os trabalhos relacionados à esta pesquisa, expondo as ideias de cada um; a Seção
3, apresenta os materiais e métodos a serem adotados durante o projeto; na Seção 4, os
resultados e discussão, finalmente, na Seção 5, conclui-se este trabalho.

2. Trabalhos Relacionados

Na literatura cientı́fica não foram encontrados estudos relevantes sobre desenvolvimento
de interface de áudio. Entretanto, foram encontrados diversos trabalhos diferentes sobre
reconhecimento de face. O foco desta seção será sobre trabalhos em reconhecimento de
face wearable para pessoas com deficiência visual.

[Krishna et al. 2005] desenvolveu um par de óculos de sol com uma câmera pin
hole, um digitalizador e um laptop que utilizava o algoritmo de Análise de Componente
Principal (PCA) [Turk and Pentland 1991] para reconhecimento de face. Além disso, o
sistema foi validado com um conjunto de dados altamente controlados, que usava um
mecanismo preciso de calibração para fornecer um reconhecimento de face robusto.

[Kramer et al. 2010] apresentaram um smartphone, para reconhecimento de faces
de pessoas que frequentam o mesmo ambiente de trabalho. O usuário utilizaria o aparelho
pendurado ao pescoço como um crachá de identificação (por meio de uma alça de pescoço
para celular). Com uma rede sem fio, o smartphone fornecia um feedback de áudio com
o nome da pessoa cadastrada no banco de dados, sempre que ela entrar e sair do campo
de visão da câmera. Entretanto, o algoritmo de reconhecimento utilizava um servidor de
tecnologia comercial VeriLook1.

[Astler et al. 2011] mostraram um sistema que utiliza uma solução comercial (Fa-
ceSDK2, Luxand, Inc., Alexandria, VA) para capturar e reconhecer a face humana. O
usuário cria uma base de dados com fotos de conhecidos e, quando o sistema detectar
uma face que esteja cadastrada, fornece um feedback de áudio ou tátil em tempo real.
Também é possı́vel informar ao usuário a expressão facial da pessoa, a partir de software
comercial (FaceAPI3; Seeing Machines Inc., Canberra, Austrália), o sistema informa ao
usuário uma das seis expressões universais.

[Battaglia and Iannizzotto 2012] propuseram um assistente para reconhecer faces,
textos para rótulos, lugares (salas), cores e ler códigos de barras e mensagens do email do

1www.neurotechnology.com/verilook.html . Acesso em: 10 jan. de 2018
2https://www.luxand.com/facesdk/. Acesso em: 10 jan. de 2018
3https://www.ekstremmakina.com/EKSTREM/pdfs/brochures/faceAPI-techspecs.pdf. Acesso em: 10

jan. de 2018



usuário. O assistente foi chamado de Blind Assistant, e consistia em um console portátil
equipado com um par de microprocessadores RISC, 32 Mb de RAM, um acelerador de
vı́deo, uma conexão sem fio, uma porta USB e um slot para cartões de memória flash.

[Jelonkiewicz and Laskowski 2012] apresentaram um software que se baseava
em análises de profundidade, obtidas a partir de um sistema com duas câmeras estere-
oscópicas, acopladas a um binóculo. O sistema era ligado a uma unidade de processa-
mento especializada, que era transportado em um veı́culo juntamente com o usuário. Po-
dia ser utilizado por pessoas com deficiência visual e por idosos, pois as câmeras podiam
ser operadas como óculos.

[Watanabe et al. 2014] propuseram um método de método de reconhecimento do
contexto. O sistema reconhecia a pessoa próxima ao usuário e o ambiente em que ela está,
por meio de sinais gerados a partir de alto-falantes colocados nas pessoas e nos cômodos
do ambiente. O usuário carregava um receptor pendurado ao seu pescoço, composto por
um microfone, e pequenos alto-falantes em seus pulsos que geram ultrassons. O sistema
usa o volume do som recebido e o efeito Doppler para reconhecer gestos.

[Gonzalez-Delgado et al. 2016] propuseram uma ferramenta que consiste em
módulos de reconhecimento facial, detecção de obstáculos, leitura de e-mail, lembrete de
remédios, leitor de música MP3 e um módulo de funções gerais. O módulo de reconhe-
cimento facial de [Gonzalez-Delgado et al. 2016] realiza a detecção e o reconhecimento
das faces das pessoas e pode identificar uma pessoa conhecida por meio de treinamento
prévio do sistema. Para determinar a real viabilidade do sistema, os autores decidiram
realizar um experimento piloto, com o apoio de 5 deficientes visuais usando 4 ambientes
diferentes de condições de luz.

Apesar dos diversos pontos positivos dos sistemas relatados, existe um ponto ne-
gativo que nenhum deles levou em consideração. Para que o deficiente visual possa uti-
lizá-los é necessário que uma terceira pessoa realize o cadastro dos conhecidos do defi-
ciente no sistema. Neste trabalho foi adicionado funcionalidades ao sistema proposto em
[Britto Neto et al. 2015], tornando o sistema desenvolvido mais acessı́vel, de forma que
o próprio usuário fique mais independente e que possa executar a tarefa de cadastro sem
necessitar do auxı́lio de outras pessoas.

3. Materiais e Métodos
Este trabalho fez uso de um aparelho wearable, descrito como um smartphone Samsung
Galaxy J5, que é composto de um processador Snapdragon 410 com 4 núcleos Quad-core
de 1,2 Ghz, dispõe de uma memória RAM de 1,5 GB, conta também com uma bateria de
2600 mAh, que garante uma boa autonomia para as tarefas realizadas e tem um sistema
operacional Android 6.0.1.

Utilizou-se dois métodos para o funcionamento do sistema, o algoritmo K-
Vizinhos mais Próximos ou K-Nearest Neighbors (K-NN), como o próprio nome diz,
é um algoritmo de classificação baseado no vizinho mais próximo e os descritores de
Histograma de Gradientes Orientados ou Histogram of Oriented Gradients (HOG). O K-
NN é utilizado como método classificador ou regressor em reconhecimento de padrões.
Ele pertence a um grupo de técnicas denominada de Instance-based Learning, ou seja,
são encontrados os K vizinhos mais próximos do padrão de consulta, ao invés de ape-
nas o vizinho mais próximo. Todavia, os descritores HOG possui como ideia principal,



que a aparência e a forma de objetos em uma imagem podem ser descritos através da
distribuição dos gradientes de intensidade dos pixels ou pelas direções das bordas.

Como o sistema precisa de diretrizes para dispor de uma boa usabilidade, analisou-
se alguns trabalhos e selecionou-se os artigos de [Maike et al. 2015] e [Kim et al. 2016].
[Maike et al. 2015] apresentaram heurı́sticas para o design das Interfaces Naturais do
Usuário (NUIs). Elas foram criadas com a ideia de interagir com tecnologias através
de interfaces sem toque e baseadas no movimento do corpo. [Kim et al. 2016] apresen-
taram um artigo sobre diretrizes de User Experience Design (UX Design – Design base-
ado na Experiência di Usuário) para aplicações móveis. Os autores focam seu trabalho
em pessoas com a doença Retinite Pigmentosa (RP). A partir da revisão do Mobile Web
Accessibility Guidelines (MWAG) especificado pelo World Wide Web Consortium (W3C),
e da analise de UX Design de 140 aplicativos, foram propostas diretrizes de UX Design
para auxiliar pessoas com RP.

4. Resultado e Discussão
Como resultado deste trabalho, foram realizadas algumas modificações. A Figura 1 apre-
senta o fluxo de execução da funcionalidade de cadastro do sistema antigo no quadro à
esquerda, versus o do sistema novo no quadro à direita.

Figura 1. Realização de cadastro no sistema antigo (quadro à esquerda) e
Realização de cadastro no sistema novo (quadro à direita)

Percebe-se que a nova abordagem deixa o sistema mais simples e objetivo. O
usuário precisa realizar apenas uma ação quando deseja cadastrar uma face no sistema, ou
seja, basta informar por meio da fala o nome que pretende atribuir à face de uma pessoa.
Além de poder efetuar a atividade sozinho, seguindo apenas as ordens do aplicativo.

Essas melhorias foram proporcionadas pelas heurı́sticas e diretrizes estudadas na
Seção 3. Com este embasamento teórico, foram propostas 8 diretrizes que mais se ade-
quaram para o projeto de interfaces baseadas em áudio voltadas para auxiliar pessoas com
deficiência visual. Seguem descritas na Tabela 1.

Tabela 1. Diretrizes propostas
Diretrizes Descrição

1 Navegação intuitiva A facilidade de se utilizar um software e navegar
nele sem problemas.

2 Reconhecimento de voz O sistema possuir suporte para entrada diferente do
toque, por exemplo, a voz.

3 Multimı́dia sem descrição Imagens, vı́deos etc., sem legenda do conteúdo.



4 Objetos multimı́dia
Priorizar as saı́das de informações por áudio, para
tornar o uso do deficiente mais independente.

5 Novas janelas
Abrir novas janelas sem a permissão do usuário, mas
mantendo o fluxo de forma correta.

6 Conforto
O usuário poder utilizar o sistema com a maior
comodidade possı́vel, assim não ocasionando um
rápido cansaço.

7 Mensagens objetivas
Informar o usuário de forma completa as determina-
das ações que ele pode fazer no sistema.

8 Praticidade
Permitir que o usuário navegue de forma rápida, por
exemplo, realizar um cadastro com poucos fluxos
de tela.

Analisando os sistemas, baseando-se nas diretrizes propostas, verifica-se que o
sistema novo respeita todas as diretrizes, enquanto que o sistema antigo suporta apenas
metade delas. Portanto, o sistema novo possui maior usabilidade e acessibilidade, para
pessoas com deficiência visual, do que o sistema antigo.

5. Conclusão

Este artigo propôs melhorias para o sistema GFR [Britto Neto et al. 2015] e foi desenvol-
vido para conseguir um aperfeiçoamento no modo como o usuário com deficiência visual
utiliza o sistema. Utilizou-se abordagens em IHC desenvolvidas por outros autores para
auxiliar na produção das diretrizes propostas neste trabalho. Elas foram criadas pensando
no bem-estar do usuário e na simplicidade da aplicação. O novo sistema foi desenvol-
vido em cima de um smartphone com hardware muito mais elevado do que o disposi-
tivo wearable utilizado em [Britto Neto et al. 2015]. Isso proporcionou vantagens para o
desenvolvimento, pois o sistema teve uma melhora significativa de execução. Em traba-
lhos futuros, deseja-se realizar experimentos com usuários, aplicando, ao final, os ques-
tionários System Usability Scale (SUS) - [Brooke 1996], Modelo de Aceitação de Tecno-
logia (TAM) - [Davis 1989] e Self-Assessment Manikin (SAM) - [Bradley and Lang 1994]
e assim, analisar os resultados tanto qualitativamente quanto quantitativamente, definindo
seus pontos positivos e negativos, e melhorando cadas vez mais o sistema GFR.
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Abstract. This work is about modeling a gas sensor based on a field-effect 

transistor composed of single-walled carbon nanotube (CNT-FET). The 

deductions are presented so that the effect of detection of methane gas 

concentration (NH3) occurs in the current models of CNT-FET. After these 

introductory steps an interface is developed and tested which allows to change 

in the simulation certain characteristics of the carbon nanotube. The final result 

of the simulation is arranged in a voltage curve in the Gate terminal versus 

output current in the Drain terminal for a selected voltage value. 

Resumo. Este trabalha versa sobre a modelagem de um sensor de gás baseado 

em um transistor de efeito de campo composto por nanotubo de carbono de 

paredes simples (CNT-FET). São apresentadas as deduções para que o efeito 

de detecção da concentração do gás metano (NH3) ocorra nos modelos 

correntes do CNT-FET. Após essas etapas introdutórias é desenvolvido uma 

interface que permite alterar e testar na simulação determinadas 

características do nanotubo de carbono. O resultado final da simulação é 

disposto em uma curva da tensão de alimentação no terminal Gate versus 

corrente de saída no terminal Drain para um valor selecionado de tensão.  

1. Introdução 

Sensor é um termo usado para dispositivos que podem medir quantidades físicas e 

convertê-las em uma fonte elétrica legível para um observador ou instrumento. O 

mecanismo de detecção e o material dos sensores é projetado e desenvolvido com base 

na grandeza mensurada. Eles podem ser classificados como sensores eletromagnéticos, 

mecânicos, térmicos, etc. [Li et al. 2008]. A fabricação de sensores tende para os mais 

sensíveis, seletivos e com tempo de resposta menor, ou seja, com melhor performance. 

Outro fator desejado é o custo/benefício ótimo atrelado na fabricação e produção [Stetter 

et al. 2003]. A este respeito, muitos materiais recentemente desenvolvidos como o grafeno 

e nanotubos de carbono (CNTs) estão agora se tornando disponíveis para a fabricação e 

design de nanosensores [Karimi et al. 2012]. 

 Os nanotubos de carbono (CNTs) foram descobertos, em 1991, de maneira 

inesperado, por Sumio Iijima [Iijima 1991], quando este fazia um estudo sobre fulerenos. 

Os CNTs são tubos de carbono grafeno, e são considerados uma forma alotrópica do 

carbono de uma dimensão, uma vez que a razão entre o seu comprimento e seu diâmetro 

é alta. Há duas categorias nas quais se classificam os nanotubos: parede única (Single-
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Walled Carbon Nanotubes, SWCNTs) e paredes múltiplas (Multi-Walled Carbon 

Nanotubes, MWCNTs). Os nanotubos de parede única podem ser compreendidos como 

uma folha de grafite “enrolada” em formato cilíndrico. Enquanto, os de paredes múltiplas 

são semelhantes a vários SWCNTs de diâmetros diferentes concêntricos entre si [Bandaru 

2007]. 

 Este trabalho apresenta um estudo teórico empregando nanotubos de carbono de 

parede única em um transistor de efeito de campo, (CNT-FET), para desenvolver ensaios 

de um sensor de gás. Para gerar as simulações, utilizou-se como base os modelos 

apresentados por [Rahman et al. 2006] e [Lee et al. 2015]. Para facilitar os experimentos 

e simplificar a análise dos resultados, uma interface baseada em uma simulação foi 

desenvolvida na toolbox GUIDE do MATLAB©. 

2. CNT-FET e os efeitos da concentração de NH3  

Foi demonstrado que SWNTs semicondutores experimentam mudanças significativas nos 

níveis de condutância na presença de diferentes gases. A estrutura do sensor de gás 

modelada com uso de um CNT como canal condutor tem uma estrutura bastante similar 

ao tradicional transistor de efeito de campo de óxido de metal semicondutor (MOSFET), 

que consiste de dois terminais, (Source, Drain), metálicos, um terminal (Gate) de silício, 

com a camada dielétrica de dióxido de silício (SiO2) [Javey et al. 2003]. Os eletrodos de 

Source e Drain são conectados por um canal CNT, enquanto uma camada de barreira 

dielétrica separa o canal do Gate, Figura 1. Quando as moléculas de gás estão em contato 

com a superfície do CNT, a concentração de portador (elétrons) sofrerá uma alteração 

devido à variabilidade da corrente entre o Drain e o Source, que é um parâmetro 

mensurável [Peng et al. 2009]. 

 

Figura 1. CNT-FET esquemático exemplo. 

O modelo para a condutância do sensor de gás baseado em nanotubos de carbono SWCNT 

em silício proposto por [Gunlycke 2007]: 
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 O termo c ca − corresponde a distância de banda do carbono-carbono (C-C), d é o 

diâmetro do nanotubo de carbono, t representa a energia de sobreposição de ligação 

apertada (overlap) na camada mais próxima de conexão C-C. A constante reduzida de 

Plank é denotada como h, L representa a largura do canal, enquanto T a temperatura 

ambiente em Kelvin. Explicitando os níveis de energia em (1), tem-se 



 

( ) / ( )g Bx E E T k= −   e ( ) / ( )f g bE E T k = −  , onde   corresponde a energia 

normalizada de Fermi, E define a energia de dispersão, Eg o primeiro nível de energia de 

banda, Ef  a energia de nível de Fermi e kB a constante de Boltzmann.  

 Pela condutância, que muda quando exposto ao NH3 apresentado em [Yoon et al. 

2011], um modelo baseado nos resultados de [Xia et al. 2009], tem-se um modelo geral 

para a condutância com concentração de gases e temperatura [Peres et al. 2006]: 

 wg wog wgT wgFG G G G= + +
                                               (2) 

 A condutância total do sensor, Gwg, é definida como a soma de três parâmetros: 

Gwog, a condutância sem gás; GwgT, condutância dependente da temperatura, e o último 

parâmetro, GwgF, baseado em diferentes valores de concentração de gás com temperatura 

constante. Em [Peng et al. 2009] mostra-se que o sensor de gás CNT, quando exposto a 

NH3, seus níveis de condutância mudam em relação à temperatura e às variações de 

concentração. Como Eg implica na variação da condutância do canal, os parâmetros que 

têm uma forte influência na condutância do sensor de gás são a concentração de gás, bem 

como a temperatura do gás. Logo, Eg depende da temperatura e concentração de gás, por 

[Peres et al. 2006]: 
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 No qual, para o modelo analítico, (3), α é o parâmetro de controle da temperatura. 

Já β é o parâmetro de controle da concentração de gás. Pelos estudos de [Akbari et al. 

2014], o parâmetro de controle de temperatura pode ser expresso: 

ln( )a T b = −                                                         (4) 

 Enquanto que o parâmetro de controle da concentração de gás pode ser definido 

por: 

ln( )c F d = −                                                         (5) 

 Os valores dos coeficientes adotados em (4) e (5) estão contidos na Tabela 1. Eles 

são provenientes para análise de concentração de NH3 obtidos por [Akbari et al. 2014]. 

Tabela 1. Valores adotados dos coeficientes dos parâmetros de controle de 
Temperatura e de concentração de gás 

a b c d 

0.012 0.046 1.622 8.814 

3. Interface e ensaios 

Partindo dos modelos CNT-FET fornecidos por [Rahman et al. 2006] e [Lee et al. 2015], 

o ajuste do valor de Eg define o modelo proposto do sensor de gás a nanotubo de carbono 

(CNT-FET). O valor de Eg é obtido aplicando (4) e (5) em (3) e substituindo os 

coeficientes pelos parâmetros na Tabela 1, levando em consideração o valor de 

temperatura e de concentração do NH3  

 A interface, criada no toolbox GUIDE do MATLAB©, permite que quatros 

valores construtivos do sensor sejam definidos pelo usuário, entre eles a temperatura 



 

ambiente e diâmetro do nanotubo. A janela interativa para projeto do sensor é apresentada 

na Figura 2. Caso seja pressionado o botão Iniciar Simulação sem preenchimento de 

pelo menos um campo, utiliza-se o valor pré-definido correspondente, conforme Tabela 

2. Há ainda um botão que cancela a simulação a qualquer momento (Parar Simulação). 

Tabela 2. Variáveis modificáveis na simulação e seus valores padrão. 

Gate 
Insulator 

Thickness 

Gate insuladr 
Dieletric 

Diâmetro CNT Temper. 
Tensão 
Inicial 

Tensão 
Final 

1.5E-9 m 3.9 1.0E-9 m 300 K 0 V 1.7 V 

Número 
de 

amostras 
Tensão 

Concentração 
Inicial NH3 

Concentração 
Final NH3 

Número 
de 

amostras 
concent. 

Valor da 
Amostra 

Vd 

 

10 350 ppm 600 ppm 6 10  

 

 

Figura 2. Interface desenvolvida no MATLAB© 

 Outro parâmetro selecionável na interface é a faixa de variação e os níveis mínimo 

e máximo de tensão nos terminais do Gate e Drain. A principal diferença em relação aos 

modelos apresentados por [Rahman et al. 2006] e [Lee et al. 2015], está na seleção dos 

níveis e quantidade de concentração do gás NH3. Onde o resultado final entregue é um 

conjunto de gráficos da corrente de saída no Drain (Ids) pela tensão no Gate para um 

determinado valor de tensão no Drain (Vd), como possível de visualizar na Figura 3. Esse 

valor é selecionado na interface. No exemplo apresentado na Figura 2, o valor de Vd no 

ensaio é 1,63V, que corresponde a nona amostra no intervalo 0 a 1,7 V. 



 

 

Figura 3. Resultado da simulação a partir dos dados dispostos na Figura 2: 
Valores de corrente Id para diferentes concentrações de NH3 na temperatura de 

300K. 

 Tem-se na Figura 3, o resultado obtido da simulação usando os valores 

submetidos na Figura 2. Apresenta-se na Figura 3 uma família de gráficos de corrente Ids 

por Vg, composta por seis de níveis de concentração de gás NH3, assim como definido 

na interface, para uma temperatura de 300 K. 

4. Conclusão 

Este trabalho propôs desenvolver uma ferramenta capaz de modelar um sensor de gás a 

partir de um CNT-FET. A ferramenta priorizou reduzir as especificações necessárias do 

dispositivo durante a modelagem e ensaios. A interface ainda precisa ser melhorada, para 

permitir que ensaios mais diversificados sejam realizados, mantendo a clareza proposta e 

contando com uma intervenção menor do usuário. Como sugestão, pode-se obter 

resultados considerando intervalos de temperatura associados com variações da 

concentração do gás. 

 Caso se tenha um banco de dados maior para outras concentrações de gases é 

possível tornar o modelo mais abrangente, especificando o gás a ser medido. Na literatura 

o dióxido de nitrogênio (NO2) também é detectado pelo CNT sem este ser dopado. Para 

os casos que é necessário que o nanotubo de carbono seja dopado, terá que ser definido 

no modelo e na interface o tipo e a quantidade de dopagem. 
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Abstract. In this article we describe two models of machine learning to classify
credit card transactions as fraud or normal. The two algorithms chosen were
Naive-Bayes and Decision tree. The models are efficient having an accuracy of
84.1% for Naive Bayes and 75.1% for Decision Tree.

Key words: Machine learning, Naive bayes, Decision tree, credit card.

1. Introduction
Credit card fraud has been causing many financial losses for the customer and the organi-
zation. In recent years this subject has been a growing line of research, techniques such as
machine learning are used to detect and block fraudulent transactions [Tran et al. 2018].

According to the Federal Trade Commission of the United States, figures on fraud
and credit card identity have been increasing in recent years, with 13 million of claims
from 2012 to 2016 of its online database of consumer complaints. Statistics on Credit
Card Fraud registered 1.3 million complaints in 2016, corresponding to 42 % of total
complaints [Tran et al. 2018].

Detecting fraud is a challenging problem because fraudsters make their behavior
appear legitimate. Another difficulty is that the number of legitimate records is far greater
than the number of fraudulent cases. Such unbalanced sets require additional precautions
from the data analyst. The key to accurate fraud detection lies in the development of
dynamic systems that can adapt to new fraud patterns [Carneiro et al. 2017].

In this way, it inspired the design of a learning model to detect credit card fraud
in order to identify possible fraud in credit card transactions. The method chosen and
implemented constitutes in the classification of transactions, from this to identify if the
registry is a fraud or not, for the classification was used in the total of 285,299 records.
The data set used was collected and analyzed during a research collaboration between
Worldline and the Machine Learning Group of the ULB (Université Libre de Bruxelles)
on data mining and fraud detection [Dal Pozzolo and Bontempi 2015].

The classification stage consists of two sub-steps, where in the first one the clas-
sification is performed with the Naive Bayes algorithm, which consists of a probabilistic
method based on the Bayes’ theorem, the second one is to perform the classification with
the algorithm Decision tree [Gonçalo Carnaz 2018]. The method covered ensures a robust
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coverage in the classification of credit card fraud, under certain assumptions that will be
clarified throughout the text.

The document is divided into 5 sections, section 2 describes the related works.
Section 3 follows the methodology applied, the description of the database, and the vali-
dation metrics in the section. The results after application of the proposal are presented
in section 4, section 5 deals with the conclusion in the section.

2. Related work
In [Behera and Panigrahi 2017], a two-stage neurofuzzy expert system has been proposed
for the detection of credit card fraud. An input transaction is initially processed by a pat-
tern matching system in the first stage. This component is composed of a fuzzy clustering
module and an address matching module, each of which assigns a score to the transaction
based on its deviation extent.

[Jurgovsky et al. 2018], called a fraud detection problem as a sequence classifica-
tion task and used LSTM (Long Short-Term Memory) networks to incorporate transaction
sequences. We also integrate state-of-the-art resource aggregation strategies and report
our results through traditional recovery metrics.

[Carcillo et al. 2018], it is a SCARFF (Scalable Real Time Fraud Finder) system
that integrates Big Data tools (Kafka, Spark and Cassandra) with a machine learning
approach that deals with imbalance, non-stationarity and feedback latency. Experimental
results on a huge set of transaction data with actual credit cards show that this structure is
scalable.

[Wang and Han 2018], consists of a predictive model of credit card fraud based
on cluster analysis and integrated vector machine support using computer technology.
First of all, adjust and reduce the Unbalanced state based on K-means grouping analysis
combined with more than half of the random samples.

3. Methodology
In this section, it will be presented the structure of the adopted systems, to classify the
transactions, classifying them as, normal and with fraud will also be presented the entire
structure of the algorithms as well as the pre-processing.

3.1. Structure of the system
It is possible to verify the structure of the model in Figure 1, where in the first step the data
acquisition is made, then the training and test data are split, where 80 % of the training
data is used and 20 % for the test , then the data is preprocessed and the classifier is used.
As a comparison it was proposed the construction of two Naive Bayes and Decision Tree
learning models.

Figura 1. Structure of the systems



3.2. Specification of the dataset

The dataset contains information about credit card transactions that occurred in September
2013. The dataset has a total of 285,299 rows, containing 0.2 % of fraudulent records and
98.8 % of normal transactions Figure 2. It has only numerical values of input, since
the data underwent a change, that is to convert a set of observations of variables possibly
correlated in a set of values of linearly uncorrelated variables called principal components
(PCA) [Martinez-Murcia et al. 2017].

Figura 2. Percentages normal x frauds

Ddue to confidentiality issues, we were unable to provide the original and basic
information about the data. Columns V1, V2, ... V28 are the main components obtained
with the PCA, the only columns that were not transformed with the PCA are ’Time’ and
’Value’. ’Time’ contains the elapsed seconds between each transaction being the first
column in the data set. ’Amount’ is the Amount of the transaction. And the column
’Class’ is responsible for designating what is fraud and what is num, respectively 1 and 0.

3.3. Preprocessing

It was necessary to change some information and to extract some information, but most
of the data was considered relevant to obtain a good result. The PCA facilitated the
process by converting the data into real numbers. In the ”Time”column, the data was in
milliseconds and converted to hours. In Figure 3, it is possible to see that the amount is
one of the main indicators of fraud, in most cases of fraud there is a low amount spent, so
it is concluded that most frauds are of lower values.

.

Figura 3. graphic amount



3.4. Naive bayes
A Naive Bayes classifier is a simple probabilistic classifier based on the Bayes’ theorem,
with a strong independent assumption. In simple terms, a Naive Bayes classifier assumes
that the presence of a particular characteristic of a class is not related to the presence of
any other characteristic. [Vijayarani and Dhayanand 2015].

The bay’s theorem can be described by Formula 1 , that calculate the posterior
probability p(Ck | x) which is the class (target) given the predictor (attributes), from
p(Ck) which is the original probability of the class, multiplied by the p(x | Ck) proba-
bility of the predictor given the class, divided p(x) by the original predictor probability
[Feng et al. 2016].

p(Ck | x) =
p(Ck)p(x | Ck)

p(x)
(1)

3.5. Decision tree
Decision trees are methods of learning non-parametric supervised machines, widely used
in classification and regression tasks. This method sorts the data into branch-like seg-
ments that build an inverted tree with a root node, internal nodes, and leaf nodes. O
can efficiently handle large data sets without imposing a complicated parametric structure
[Song and Ying 2015].

A decision tree has a node named root, which has the highest hierarchical level
(the starting point) and links to other elements, called children Figure 4. These children
may have their own children, where these children also possessed their own children and
so on. The node that does not have a child is known as a leaf or terminal does not have its
own [Song and Ying 2015].

Figura 4. Decision trees

4. Results
In this will be presented the performance results of both algorithms used. The metrics
used for the evaluation of the results are: a Real acuracy and Matrix confusion.

Real acuracy is a useful measure of predictive success when classes are very
unbalanced, which is the case of the dataset used. In information retrieval, accu-
racy is a measure of the relevance of results, while recall is a measure of how many



truly relevant outcomes are returned [Saito and Rehmsmeier 2017] [Saraiva et al. 2018b]
[Marques Junior et al. 2018] [R.T. et al. 2018].

Table 1 presents the results obtained by the algorithms, where Naive Bayes had a
result of 84.6 % accuracy and Decision tree 75.1 % accuracy.

Tabela 1. Real acuracy

Naive Bayes Decision Tree
84.6% 75.1%

As a statistical tool we have the confusion matrix that provides the basis to des-
cribe the accuracy of the classification and characterize the errors, helping to refine the
classification [Saraiva et al. 2018a]. The confusion matrix is formed by an array of squa-
res of numbers arranged in rows and columns expressing the number of sample units of
a particular relative category inferred by a decision rule compared to the current category
found in the field.

Figure 5 (a) represents a confusion matrix of the Naive Bayes algorithm, where
56,952 records were tested, where 55,525 were judged as normal transactions and 83
as fraudulent. Figure 5 (b) shows the results with the Decision Tree algorithm, where
the same training base was used, and scored 56,839 as normal transactions and 74 as
fraudulent.

(a) Naive Bayes (b) Decision tree

Figura 5. Confusion matrix.

5. Conclusion
In this work two models of machine learning were used, to verify whether or not it hears
fraud. The proposed models proved to be efficient for classification, where Naive-bayes
obtained 84.6 % accuracy and Decision tree 75.1 %. And naive-bayes proved to be supe-
rior because it had a higher hit rate.
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Abstract. In 2017, the ILAE presented a new update of the international 

epileptic seizures classification. This article presents an ontology for basic 

classification of epileptic seizures, based on ILAE 2017. The contexts of the 

new classification and the development of the ontology through the Protégé 

tool were carried out. Through the use of competence issues, the developed 

ontology was able to answer such questions and thus to classify epileptic 

seizures. 

Resumo. Em 2017, a ILAE apresentou uma nova atualização da classificação 

internacional de crises Epilépticas. Este artigo apresenta uma ontologia para 

classificação básica de crises epilépticas, baseada na ILAE 2017. Foram 

realizado as contextualizações da nova classificação e o desenvolvimento da 

ontologia através da ferramenta Protégé. Através do uso de questões de 

competências a ontologia desenvolvida mostrou-se capaz de responder tais 

questões e assim realizar a classificação das crises epilépticas.  

1. Introdução 

A convulsão era definida por Jackson (1835-1911) como “uma ocasional, excessiva e 

desordenada descarga do tecido nervoso sobre os músculos”. Ele reconhecia que as 

convulsões podiam alterar a consciência, os sentidos e o comportamento dos pacientes. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (2018), em fevereiro de 2018 

aproximadamente 50 milhões de pessoas tinham epilepsia no mundo, sendo uma das 

doenças neurológicas mais comuns no mundo, com 80% desses vivendo em países de 

baixa e média renda.  

 Essas convulsões são resultados de descargas elétricas excessivas em partes de 

células do cérebro, onde diferentes partes do corpo podem ser afetadas. Embora as 

convulsões sejam sinais de epilepsia, não se pode afirmar que uma pessoa que tenha 

uma crise convulsiva, possua epilepsia, pois até 10% das pessoas em todo o mundo têm 

uma convulsão durante a vida, e a epilepsia é definida caso se tenha duas ou mais 

convulsões não provocadas [Organização Mundial da Saúde 2018].  
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 Este artigo tem o objetivo de classificar crises epilépticas, com o uso de 

ontologia, usando a nova definição da International League Against Epilepsy de 2017. 

A seção a seguir, apresenta os tipos de crises epilépticas.  

2. Classificação de Crises Epilépticas  

Em 2017 a International League Against Epilepsy (ILAE) forneceu um guia de 

classificação dos tipos de crises de epilepsia, onde os sinais e sintomas principais das 

crises epilépticas (semiologia) são utilizados como base para categorização das crises 

que podem ser de início focal, generalizado ou de início desconhecido [Fisher et al. 

2017]. A figura 1 apresenta o esquema básico da classificação de crises de epilepsia de 

acordo com a ILAE em 2017.  

 

Figura 1. Classificação operacional básica da ILAE 2017 para os tipos de crises 
epilépticas, [Fisher et al. 2017]. 

2.1. Início Focal    

As crises de início focal tem início em redes neurais limitadas a um hemisfério do 

cérebro. Elas também podem se iniciar em estruturas subcorticais, além de serem bem 

localizadas e/ou mais difusamente distribuídas [Fisher et al. 2017]. Nesta crise há 

possibilidade de se classificar quanto ao nível de percepção dentre perceptiva e 

disperceptiva, e ao início como motor, não motor ou Focal evoluindo para tônico-

clônica bilateral.   

2.2. Início Generalizado  

As crises de início generalizado podem ser definidas como crises iniciadas em algum 

local de uma rede neuronal com um rápido envolvimento de redes distribuídas 

bilateralmente, ou seja, redes neurais onde as descargas elétricas se espalham 

facilmente. Esta crise pode ser subdivida em crises motoras e crises não motoras. O 

Grau de percepção nas crises de início generalizado não é utilizado, pois a maioria delas 

apresentam alteração da percepção [Fisher et al. 2017].   

2.3. Início Desconhecido   

Uma crise de início desconhecido como o próprio nome diz, se trata sobre crises onde 

não foi possível verificar seu início (focal ou generalizado). Neste tipo de crise o uso de 

informações adicionais ou observações possibilitam a reclassificação em crises de início 

focal ou generalizado. Por isso a crise de início desconhecido não se refere a uma 

característica como as crises de início focal e generalizado, mas sim a uma ignorância 

[Fisher et al. 2017].      



 

 

3. Ontologia 
O domínio desta ontologia se restringe a classificar crises epilépticas em Início Focal, 

Início Generalizado, Início Desconhecido, além de as sub classificar em início motor ou 

início não motor, perceptiva e disperceptiva as crises de início focal. Nesta ontologia 

foram definidas questões de competência para que a ontologia possa prover as 

respostas. As questões de competências foram definidas tomando como base o escopo 

da ontologia e os tipos de crises epilépticas. As questões são: QC1: A partir do conjunto 

de sinais durante a crise qual tipo de crise ocorreu no paciente? QC2: A partir do tipo de 

crise, a crise tive Início Motor ou Não Motor (ou Focal evoluindo para tônico-clônica 

bilateral no caso de Crise de Início Focal)?, QC3: Caso a crise seja de Início Focal qual 

o nível de percepção do paciente?  

 Nesta etapa é realizado o desenvolvimento da ontologia, a ferramenta escolhida 

foi o Protégé, pois possui código aberto e integração da saída do Protégé com sistemas 

de regras ou outros solucionadores de problemas para construir uma ampla gama de 

sistemas inteligentes. O Protégé é utilizado em diversas áreas como biomedicina, 

comércio eletrônico e modelagem organizacional [Stanford University 2018]. 

3.1. Definição das Classes e Hierarquia  

A ontologia possui no total 41 classes que foram determinadas seguindo uma 

abordagem top-down. De início, foram determinados as classes gerais e posteriormente 

as mais especificas ou seja as que estão em sub níveis. As classes gerais são sintomas e 

Sintomas e CriseEpileptica. A classe owl:Thing, está presente desde a concepção da 

ontologia, sendo uma classe padro de projeto da ferramenta Protégé.  

3.1.1. Classes Primitivas  

Foram criadas 32 classes primitivas, classes que possuem condição apenas necessária, 

ou seja para um indivíduo ser membro de uma classe ele precisa satisfazer as condições, 

mas mesmo que ele satisfaça essas condições não implica que uma classe seja membro 

dessa classe, pois assim serias as condições necessárias e suficientes [Horridge et al. 

2011]. 

3.1.2. Classes Definidas  

Foram desenvolvidas 9 classes definidas, uma classe definida implica que se um algum 

indivíduo satisfaça as condições então é obrigatório que seja membro de classe 

[Horridge 2011]. 

 A subclasse definida FocalPerceptiva. A subclasse é definida, pois para ser 

membro da classe FocalPerceptiva é necessário e suficiente que o paciente tenha 

percepção de si e do ambiente durante a crise de início focal. A subclasse 

FocalDisperceptiva é definida, pois para ser membro da classe FocalDisperceptiva é 

necessário e suficiente que o paciente não tenha percepção de si e do ambiente durante a 

crise de início focal. 

 A subclasse definida FocalMotor. Essa subclasse é definida, pois para ser 

membro da classe FocalMotor é necessário e suficiente que tenha ocorrido durante a 

crise apenas uma das coisas como Abalos focais breves e irregulares, Abalos simétricos 

ou assimétricos que se repetem regularmente ou contração Muscular Crescente 

Sustentada. A subclasse FocalNaoMotor é definida, pois para ser membro da classe 



 

 

FocalNaoMotor é necessário e suficiente que tenha ocorrido o envolvimento apenas de 

emoções. 

 A subclasse FocalEvoluindoParaTonico-clonicoBilateral é definida, pois para 

ser membro da classe FocalEvoluindoParaTonico-clonicoBilateral é necessário e 

suficiente que tenha ocorrido durante a crise apenas Abalos simétricos ou assimétricos 

que se repetem regularmente e contração Muscular Crescente Sustentada, ou seja uma 

fase de Tônico e Clônico. 

 A subclasse GeneralizadaMotor é definida, pois para ser membro da classe 

GeneralizadaMotor é necessário e suficiente que tenha ocorrido durante a crise apenas 

repetidas crises convulsivas ou crise convulsiva prolongada. A subclasse 

GeneralizadaNaoMotor é definida, pois para ser membro da classe 

GeneralizadaNaoMotor é necessário e suficiente que tenha ocorrido apenas ausências. 

 A subclasse DesconhecidoMotor é definida, pois para ser membro da classe 

DesconhecidoMotor é necessário e suficiente que tenha ocorrido apenas Espasmos 

epilépticos. A subclasse DesconhecidoNaoMotor é definida, pois para ser membro da 

classe DesconhecidoNaoMotor é necessário e suficiente que tenha ocorrido apenas 

parada comportamental. 

3.1.3. Definição dos Propriedades as Classes  

Foram especificadas 4 propriedades do tipo ObjectProperty. As propriedades OWL 

representam relacionamentos entre dois indivíduos. Existem dois tipos principais de 

propriedades: Object Properties e DataType Properties. Foram utilizadas as Object 

Properties para conectar um indivíduo a outro indivíduo, através de um domínio e uma 

imagem [Horridge 2011]. A tabela 1, apresenta os ObjectProperty usados nesta 

Ontologia, com uma breve descrição e relação de domínio e imagem da propriedade. 

Table 1. ObjectProperty da Ontologia. 

Propriedades do Objeto Descrição Domínio Imagem 

TemPercepcaoDuranteCr

ise 

Esta relação indica que crise tem 

uma percepção.  

InicioFocal PercepcaoDurant

eCrise 

TemAcontecimentoDura

nteCrise 

Esta relação indica que ocorreu 

determinados fatos durante a crise.  

CriseEpileptica AcontecimentoD

uranteCrise 

E_PercepcaoDuranteCris

e 

Esta relação indica que a 

percepção é da crise. 

PercepcaoDurant

eCrise 

InicioFocal 

E_AcontecimentoDurant

eCrise 

Esta relação indica que aquele fato 

ocorreu durante a crise. 

AcontecimentoD

uranteCrise 

CriseEpileptica 

4. Validação da Ontologia 

Na etapa de validação da ontologia foi usado o mecanismo de Inferência, onde se uma 

classe inconsistente é encontrada, o nome da classe ficara em vermelho, além de 

reclassificar outras classes. Ele serve para calcular a hierarquia de classe inferida, 

também conhecida como classificação da ontologia [Horridge 2011]. Para realizar a 

validação, foram levados em consideração os aspectos de completude e consistência da 

ontologia. A validação foi realizada de forma teórica com cenários hipotéticos mas de 

casos de possibilidades reais de acontecimentos. 



 

 

4.1. Consistência das Classes 

Com o intuito de verificar a consistência da ontologia desenvolvida, foram utilizadas os 

mecanismos de inferência descritos anteriormente. Este mecanismo se encontra 

disponível na ferramenta Protégé. A figura 2 apresenta a hierarquia declarada das 

classes e subclasses, que foi desenvolvida de forma manual (Asserted Hierarchy), e a 

hierarquia inferida das classes e subclasses (Infered Hierarchy), a hierarquia inferida foi 

apresentada, através do mecanismo de inferência Pellet do Protégé. 

 

Figura 2. Consistência das Classes da Ontologia. 

4.2. Completude  

Nesta etapa será realizado a completude da ontologia, onde será analisado se a ontologia 

esta provendo as respostas corretas para as questões de competências levantadas nesta 

pesquisa. A seguir a inferências nos indivíduos da ontologia mostram que a ontologia 

responde a cada uma das questões de Competência.  Para responder a QC1 e a QC2 

foram exemplificados dois indivíduos e apresentados em seguida, pois não se sabia qual 

tipo de crise e nem seu início Motor, Não motor ou Focal Evoluindo Para Tônico-

clônico Bilateral. 

 Neste indivíduo foram inseridos ocorrências durante a crise que foram apenas de 

Repetidas Crises Convulsivas, conforme apresentado na figura 3. 

 



 

 

Figura 3. Inserção de indivíduo. 

 Após ser inserido os sintomas e executado a inferência o indivíduo foi 

classificado em uma das Crises Generalizadas de GeneralizadaMotor ou seja a crise 

início Generalizado na parte Motora, conforme apresentado na figura 4.    

 

Figura 4. Classificação do indivíduo. 

5. Considerações Finais  

No presente trabalho, faz-se as contextualizações da nova classificação de crises 

Epilépticas da ILAE 2017, e da Ontologia desenvolvida para estas classificações, 

implementada neste trabalho. Através dos resultados foi possível concluir que a 

ontologia contribui para classificar os tipos de crises epilépticas, pois foi possível 

realizar a definição de algumas crises epilépticas neste tralho.  

 Baseando-se nestas conclusões acreditasse que esta pesquisa contribui no 

serviços e classificação de crises. Salienta-se ainda, a importância da ampliação de 

trabalhos científicos na área medica, pois o próprio Protégé é apoiado pelo Instituto 

Nacional de Ciências Médicas Gerais. Em trabalhos futuros será modificada a ontologia 

a fim de melhor a sua classificação, pois há mais detalhes quanto as ocorrências durante 

a crise, que devem ser adicionadas a este trabalho, fazendo-se assim uma ontologia 

robusta e com classificação precisa.   

Referencias  

Fisher, R. S., Cross, J. H., D'Souza C., French, J. A., Haut, S. R., Higurashi, N., Hirsch, 

E., Jansen, F. E., Lagae, L., Moshé, S. L., Peltola, J., Perez, E. R., Scheffer, I. E., 

Schulze‐Bonhage, A., Somerville, E., Sperling M., Yacubian, E. M. and Zuberi, S. 

M. (2017) Instruction manual for the ILAE 2017 operational classification of seizure 

types. Epilepsia, v. 58, n. 4, p. 531-542. 

Horridge, M., Knublauch, H., Rector, A., Stevens, R., Wroe, C., Jupp, S., Moulton, G., 

Drummond, N. and Brandt, S. (2011). A practical guide to building OWL ontologies 

using the Protégé-OWL plugin and CO-ODE tools, University of Manchester. 

edition 1.3. 

Organização Mundial da Saúde (2018) “Epilepsy”, 

http://www.who.int/mental_health/neurology/epilepsy/en/, Junho. 

Stanford University (2018) “Protégé”, https://protege.stanford.edu/, Junho. 



  

Pesquisa em Métricas para melhoria, medição e avaliação de 

software 

Washington H. C. Almeida, Luciano Aguiar Monteiro e Felipe Furtado 

Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife - C.E.S.A.R 

Recife, PE - Brazil 

{washington.hc.almeida,lucianoaguiarthe}@gmail.com, fsfs@cesar.org.br

 

Resumo. Este trabalho apresenta o resultado de uma pesquisa sobre o tema 

métricas de software, são apresentadas métricas relevantes para melhoria, 

medição e avaliação de qualidade de um software na indústria de software. O 

objetivo da pesquisa é identificar as métricas de aperfeiçoamento, medição e 

avaliação de software mais utilizadas e suas características para a adoção em 

equipes de desenvolvimento ágil. 

Abstract - This paper presents the results of a research on the subject of 

software metrics, are relevant metrics for improvement, measurement and 

quality evaluation of software in the software industry. The goal of the research 

is to identify the most used metrics for adoption in agile development teams. 

Keywords: Metrics; Software Development; Agile Development. 

 

1. Introdução 

Medição é algo comum no mundo da engenharia. A engenharia de software, no entanto, 

está longe de desenvolver uma medida padrão amplamente aceita de resultados sem 

fatores subjetivos [Counsell et al. 2015]. Na Engenharia de Software, não há consenso 

sobre o que medir e como avaliar o resultado obtido das medições.   

 Por outro lado, métricas de software podem ser usadas para obter uma grande 

variedade de informações sobre a qualidade da entrega do produto para o cliente, a 

evolução do projeto de software, as estimativas de custo e o tamanho/complexidade do 

sistema de software. Medições precisam ser monitoradas de perto quando os requisitos 

de um software mudam frequentemente [Padmini et al. 2015].  

 A engenharia de software evoluiu e a construção de aplicativos de qualidade 

resulta, intrinsecamente, da avaliação de resultados. Portanto, o uso de métricas é comum 

na área. De acordo com [Downey and Sutherland 2013], medições em projetos de 

desenvolvimento de software e controle de qualidade do produto são importantes. Eles 

dão um melhor entendimento do progresso do projeto e uma melhor assistência no 

gerenciamento dele. 

 O propósito desse artigo é realizar uma pesquisa das publicações mais recentes 

sobre métricas de aperfeiçoamento, medição e avaliação de software para equipes de 

desenvolvimento ágil objetivando identificar as mais comuns e as suas características. A 

partir desse ponto, o artigo está estruturado da seguinte forma: Seção II: metodologia; 
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Seção III: revisão da literatura; Seção IV: métricas pesquisadas e; Seção V: conclusões 

desse trabalho. 

2. Metodologia 

Um levantamento inicial foi realizado usando as bases descritas na Tabela 1, seu critério 

de escolha levou em consideração a expressiva quantidade de artigo em suas bases de 

dados e, por possuírem uma boa ferramenta de pesquisa, todas as publicações 

selecionadas foram referentes ao período de 2012 a 2018. 

Tabela 1. Bases selecionadas 

Database Endereço 

IEEE Xplore http://www.ieeexplore.ieee.org/ 

ACM digital library https://dl.acm.org/ 

  

 As strings de pesquisa elaboradas para este trabalho são apresentadas na Tabela 

2. A pesquisa de estratégia cria uma lista de sinônimos, abreviações e ortografias 

alternativas e pode ser construída usando ANDs e ORs booleanos [KITCHENHAM; 

CHARTERS, 2007]. 

Tabela 2. String de Pesquisa 

# String de Pesquisa 

1 metric AND (“software development”) 

2 
((“software development”) OR (“agile development”)) AND 

metric) 

  

 Aplicando as strings de pesquisa, foi apresentado como resultado inicial um total 

de 1.891 (um mil oitocentos e noventa e um) artigos. Foi realizada uma análise básica, 

considerando o título e palavras chaves tinham relação com a pesquisa, reduzindo para 

um número de 60 (sessenta) artigos. Todavia, após removidos artigos duplicados das 

bases e uma análise mais detalhada, já incluindo todo o conteúdo dos artigos, foram 

selecionados para o presente estudo 22 (vinte e dois) artigos, dos quais são citados ao 

longo da pesquisa. A Figura 1 apresenta um diagrama detalhado da metodologia adotada. 

 

 
Figura 1 – Diagrama Pesquisa 



  

3. Revisão da Literatura 

O IEEE define métricas como "uma medida quantitativa do grau em que um sistema, 

componente ou processo possui um determinado atributo". O objetivo das métricas de 

software é controlar e identificar eficientemente os parâmetros essenciais que afetam o 

desenvolvimento de softwares [Kashyap et al. 2015].  

 Metodologias ágeis seguem certas métricas pré-fornecidas e um conjunto de 

práticas rigorosas. Essas métricas, no entanto, parecem diferenciarem-se dos programas 

tradicionais de medição. Por exemplo, na Extreme Programming (XP), a velocidade de 

uma equipe é usada para atribuir a ela um volume de trabalho sustentável e um plano de 

iteração contendo os acordos; enquanto que planejamento tradicional poderia definir, ao 

time, uma dada meta de produtividade e monitoramento de seu desempenho frente às 

metas [Kupiainen et al. 2015].  

 Outros objetivos da utilização de métricas de softwares estão listadas abaixo 

[Kashyap et al. 2015]: 

1. Tamanho quantitativo de software [Suresh et al. 2012; Vieira et al. 2014; Gu et al. 

2015]. 

2. Nível de complexidade envolvido [Suresh et al. 2012; Punitha and Chitra 2013]. 

3. Robustez do módulo medindo o acoplamento [Patel and Kaur 2016,Alexan et al. 

2016]. 

4. Técnicas de testes [Abdi et al. 2012,Dwivedi et al. 2017]. 

5. Especificação de quando interromper os testes [Kitchenham 2010,Patel and Kaur 

2016]. 

6. Determinação da data de lançamento do software [Kashyap et al. 2015,Haleem and 

Beg 2015]. 

7. Estimativa do custo dos recursos e cronograma do projeto [Yadav and Yadav 

2015]. 

4. Métricas Pesquisadas 

De acordo com [Padmini et al. 2015], o processo de Desenvolvimento Ágil de Software 

(DAS) sucessivamente lida com a realidade da mudança. A seguir estão as métricas 

encontradas na pesquisa realizada. 

4.1 Story Points 

Story points (SP) são unidades de medida para expressar uma estimativa de todo o esforço 

necessário para implementar completamente um item ou uma tarefa. Há uma técnica 

chamada planning poker para estimar os SPs. Vale ressaltar que essa métrica está ligada 

à complexidade e não à quantidade em horas. Isso evita uma situação muito perigosa 

quando os SPs são usados como unidade de medida para comunicação externa com os 

interessados no projeto, os quais não entendem uma vez que SPs têm significado 

exclusivo para a equipe que o originou [Downey and Sutherland 2013].  

 A figura 2 mostra um gráfico usado no Scrum para acompanhar, no backlog, a 

finalização de itens estimados com SP. No eixo-x temos a linha do tempo e no eixo-y a 

quantidade de SP que decresce à medida que os itens do sprint são finalizados até 

atingirem zero, ou seja, quando todos os itens estiverem finalizados. 



  

 

 

Figura 2 - Burndown Chart 

4.2 Entrega no Tempo 

De acordo com [Padmini et al. 2015], a Entrega no Tempo é a métrica mais utilizada. Ela 

é simples, mas fundamental. Ela retrata a habilidade de entregar sem extrapolar o prazo. 

Ela também dá uma boa indicação se o escopo está sendo gerenciado ou entendido. 

4.3 Velocidade 

A Velocidade é a habilidade de entrega de um time Scrum e é medida na execução dos 

sprints [Downey and Sutherland 2013].  Em uma equipe Agile, a velocidade é medida em 

Story Points. Equipes escolhem uma pequena referência de estória e atribuem a ela um 

número arbitrário de pontos. Todas as outras estórias são estimadas com base nessa 

referência utilizando a Técnica Delphi de estimativa e sua execução é conhecida como 

"Planning poker". A vantagem dela é a rapidez e assertividade, e gera menos variações 

daquelas feitas com base em horas.  

 No entanto, as estimativas de uma equipe não são comparáveis com as das outras 

equipes. Embora a métrica Pontos de Função (PF) seja a preferida para pesquisa de 

produtividade, ela exige mais treinamento, experiência e tempo do que normalmente está 

disponível para as equipes ágeis [Downey and Sutherland 2013].  

4.4 Métricas relevantes segundo os especialistas 

Além das métricas relatadas no conjunto de artigos pesquisados, no trabalho de [Padmini 

et al. 2015] foi realizada uma pesquisa com especialistas em métricas, mais detalhes sobre 

a metodologia do artigo pode ser encontrada no original, mas em resumo as métricas estão 

listadas conforme tabela 3 a seguir: 

 
Tabela 3. Métricas mais utilizadas [Padmini et al. 2015] 

# Métrica Ponto de vista dos especialistas no assunto 

1 Entrega no prazo Fornece uma boa indicação de se o escopo está sendo 

gerenciado ou compreendido 

Ajuda no rastreamento do progresso do projeto 



  

 

5. Conclusão e Trabalhos futuros 

Este artigo apresenta uma visão geral sobre as métricas de software utilizadas na 

engenharia de software e discuti algumas das métricas importantes que abrangem os 

aspectos funcionais e não funcionais do sistema de software. Essas métricas ajudam na 

estimativa de características de qualidade do software.  

 As métricas de software são ferramentas que nos ajudam a qualificar e a 

quantificar os atributos de software em um objetivo. Foi discutido e analisado o conceito 

de métricas para melhoria, medição e avaliação de software. Esta pesquisa apresenta 

algumas existentes que estão claramente definidas e validadas. As métricas de software 

são analisadas e sugestões são feitas para selecionar métricas para área específica no 

desenvolvimento de software. Para os trabalhos futuros, planejamos analisar o uso de 

pontos de função no mundo, já que nessa pesquisa nenhuma referência a essa métrica foi 

encontrada, e sua aplicabilidade em metodologias ágeis. 
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Abstract. The excessive production of garbage and its inadequate destiny bring 

irreversible damage to the environment and its inhabitants, which makes the 

dissemination of Environmental Education increasingly important. The 

objective of this work is to present ProLixo, a mobile application focused on the 

solid waste approach and its destination. The application consists of a 

theoretical part and a questionnaire with images and texts. We have with 

ProLixo an important way for community awareness, which can contribute to 

softening the problems coming from the subject studied. 

Resumo. A produção desenfreada de lixo e seu destino inadequado trazem 

danos irreversíveis ao meio ambiente e a seus habitantes, o que torna a 

disseminação da Educação Ambiental cada vez mais importante. O objetivo 

deste trabalho é apresentar o ProLixo, uma aplicação móvel focada na 

abordagem de resíduos sólidos e seu destino. O aplicativo consiste em uma 

parte teórica e um questionário com imagens e textos. Temos com o ProLixo 

um meio importante para a conscientização da comunidade, podendo 

contribuir para amenizar os problemas advindos do tema estudado. 

 

1. Introdução 

Tendo em vista a situação da saúde do planeta com rios completamente poluídos, a vida 

marinha ameaçada, lixões a céu aberto onde contaminam solo e água, até mesmo 

deslizamento de montanha de lixo que podem resultar em danos a própria vida humana 

leva-nos a atentar ou preocupar-nos sobre esse ritmo desenfreado de produção de tantos 

resíduos sólidos. Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Empresas de 

Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe) em um período de 2003 a 2014, 

disponível no sítio da própria instituição, revela que a proporção da população humana 

cresce em torno de 6% ao ano, enquanto a produção de lixo no Brasil teve um aumento 

de 29%, o que equivale a cinco vezes a taxa de crescimento populacional. 

 Ao longo do período de desenvolvimento humano no planeta, tem-se adotado um 

modelo injusto com relação ao ciclo ambiental, tendo uma proporção de desgaste superior 

à regeneração do meio ambiente, podendo tornar recursos naturais indisponíveis com o 

passar dos anos, Santos (2016) expressa que quando se retira recursos naturais do planeta, 

como petróleo e minérios, de uma base natural finita, para atender padrões de consumo e 

produção infinitos torna-se ambientalmente insustentável quando se trata de recursos 

naturais não renováveis que um dia acabarão. 
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 Outra questão que a produção de lixo traz, é o destino em que são submetidos. No 

último estudo realizado pela Pesquisa Nacional de Saneamento Básico – PNSB, 

divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE entre 2011 e 2012 

no próprio sítio da instituição, diz que mais de 90% dos municípios brasileiros possuem 

algum timo de coleta e manejo de resíduos sólidos, mas esses destinos não melhoram a 

saúde do planeta, tendo em vista que 58,0% deles são dispostos em vazadouros a céu 

aberto sem que sejam adotadas quaisquer medidas de proteção ai meio ambiente, 24,2% 

são enviados para aterros controlados onde não causariam danos ou riscos à saúde pública 

e à segurança e outros 17,8% em aterros sanitários.  

 Com essas informações alarmantes, é importante conscientizar as pessoas para 

esses problemas provenientes dos resíduos sólidos, focando em um cunho pedagógico e 

informativo, levando em consideração todo caráter social em relação à natureza 

entendendo como a Educação Ambiental ajuda para a conservação do meio ambiente. 

Assim, o aplicativo desenvolvido dentro da concepção tecnológica dos dispositivos 

móveis onde questões de produção e descarte de resíduos sólidos podem ser acessados de 

maneira simples e direta através de um smartphone, questões essas que muitas vezes 

podem ser aproveitados tanto para obter conhecimento sobre reciclagem bem como 

reutilização desses resíduos sólidos descartados. Belloni (2005) explana que a produção 

de conhecimento é a principal razão da integração da mídia e educação. Neste caso, as 

atividades e soluções providas pelos recursos de Tecnologias da Informação, que podem 

se aliar ao contexto educacional proporcionando um processo mais rápido e dinâmico ao 

aprendizado, melhorando principalmente o senso crítico e autonomia do indivíduo. Dados 

da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNDA) em 2016, disponibilizados pelo 

IBGE no sítio da instituição, revela que o celular está presente em 92,6% dos 69,3 milhões 

de domicílios e 80,4% desses domicílios possuem acesso à internet. Isso ajuda a criar 

novos espaços de transmissão e apresentação expandindo informações e impulsionar, em 

um maior número de indivíduos, alguma motivação. 

 

2. Fundamentação Teórica 

De maneira geral, podemos afirmar que os lixos são resíduos inúteis ou que caíram em 

desuso gerados pelo ser humano. O homem sempre produziu lixo, mas houve uma 

alteração na quantidade e composição dos materiais gerados. Junto a Revolução Industrial 

com desenvolvimento para a sociedade, geração de lucro e satisfação do consumo em 

massa, veio a produção de mais resíduos, acelerando assim o desmatamento e o acúmulo 

de lixo pelo fato da necessidade dos recursos naturais para a sua produção. 

Garcia (2016) afirma neste conceito, que o termo lixo, é composto por diversas 

formas, inclusive o lixo tóxico. Os resíduos sólidos, tendo em vista a composição química, 

teremos os resíduos orgânicos, como restos de alimentos e dejetos humanos e os resíduos 

inorgânicos, composto de materiais fabricados pelo ser humano, tais como plástico, vidro 

e metal. 

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (2004), Resíduos sólidos 

são resíduos nos estados semissólidos e sólidos, oriundos de várias atividades, sejam 

indústrias ou domésticas, sejam de saúde, agrícolas ou de serviços.  

Para trabalhar esse conceito no meio educacional não é recente o uso de 

ferramentas tecnológicas como auxílio às diversas áreas da educação, ensejando a todos 



  

no meio educacional possibilidades para que estejam cada vez mais “conectados”. Não é 

diferente quando deparamos com o trato e respeito ao meio ambiente, o conhecimento é 

um grande suporte nesse aspecto. Klauck e Broadbeck (2010) afirmam que a Educação 

Ambiental é uma exigência de suma importância no quesito educacional em todo o 

mundo.  

Reigota (2017) descreve que não existe um limite de idade para quem estuda algo 

sobre educação ambiental, pois trata-se de uma educação permanente, adequando-se 

apenas às faixas etárias a que se destina, diferenciando apenas à temática, metodologia e 

seu conteúdo.  

Ao fazer uma aliança entre tecnologia e educação, a produção e apresentação de 

meios informatizados trazem para o ensino uma maneira lúdica de aprendizado, tendo 

jovens como público alvo, construindo uma maneira mais eficiente de aprendizado em 

relação ao modelo tradicional. Os jogos trazem aos jovens um exercício do intelecto, por 

lidar com a memória, atenção, imaginação, observações e dentre outras virtudes da 

natureza humana. 

O modelo de jogo Quiz foi adotado neste trabalho para integrar as funcionalidades 

dos smartphones com Android, e o layout do aplicativo foi construído com base na 

linguagem XML, trabalhadas dentro de Activities, utilizando a linguagem de programação 

Java para fazer toda interação de perguntas e cálculo das respostas dentro de um numero 

finitos de opções e questões a serem respondidas.  

3. O ProLixo 

Na presente seção serão discutidas as tecnologias utilizadas para o desenvolvimento, bem 

como as funcionalidades e representações das telas do ProLixo, que constam de uma parte 

teórica e uma parte gamificada de avaliação dos conhecimentos adquiridos sobre os tipos 

de resíduos sólidos e seu melhor destino. 

 O aplicativo foi desenvolvido com foco nos dispositivos móveis que possuem 

sistema operacional Android em sua versão 4.4 ou versões posteriores. O ambiente de 

desenvolvimento integrado (IDE) utilizado foi o Android Studio na versão 3.0.1 para 

sistema operacional Windows. 

 O tipo de jogo escolhido para utilizar como avaliação dos conhecimentos dos 

usuários sobre o tema tratado na aplicação foi o Quiz, um questionário que tem como 

objetivo mensurar os conhecimentos de alguém sobre os mais diversos assuntos. O 

questionário do ProLixo é formado por um total de 10 questões, sendo 7 delas sobre os 

tipos de resíduos sólidos, possuindo imagens como alternativas, e 3 sobre o destino, com 

pequenos textos como alternativas. 

Quando o aplicativo é executado, é exibida a tela de apresentação (Figura 1) que 

fica visível por alguns segundos. Logo após o usuário tem acesso à tela principal do 

ProLixo, que possui um menu de botões (Figura 2) com as opções “Tipos de Lixo” e 

“Destino”, parte teórica, e a opção “Quiz”, parte gamificada. 



  

                                    

  Figura 1. Tela de Apresentação                                 Figura 2. Tela Principal 

Caso o primeiro botão seja selecionado, será exibida uma tela composta por 

imagens e pequenos textos descritivos sobre os tipos de lixo (Figura 3). Os componentes 

desta opção possuem uma função didática que é avaliada no jogo. 

             

            Figura 3. Tela: Tipos de Lixo.                              Figura 4. Tela Destino do Lixo. 

 

O segundo botão apresenta uma tela que possui a mesma característica 

informativa da primeira opção e dá sequência ao tema proposto, utilizando os mesmos 

elementos mencionados anteriormente e tratando sobre o melhor destino para cada tipo 

de resíduo sólido (Figura 4). 

Ao escolher a opção “Quiz”, é exibida a primeira tela do questionário, que conta 

com três imagens, sendo uma delas a resposta correta para a questão, já a terceira tela do 

questionário apresenta três pequenos textos como possíveis respostas. Ao final, é exibida 

uma tela com a quantidade de acertos que o usuário teve (Figura 5). 



  

   

Figura 5. Telas 1, 3 e final do Quiz. 

4. Resultados Preliminares e Considerações Finais 

Neste trabalho, apresentou-se um aplicativo interativo sobre conhecimentos sobre 

Resíduos Sólidos visando uma Educação Ambiental produzidos não só no Brasil, mas em 

todo mundo, incluindo um jogo em formato de Quiz para uma melhor experiência do 

usuário, disponível para a plataforma Android. O aplicativo denominado ProLixo traz 

diversos benefícios para a população e meio ambiente, pois busca entreter os jovens de 

maneira a conscientiza-los, uma vez que as boas práticas aplicadas na natureza deve ser 

baseada em um estudo teórico correto. 

Com a implementação do jogo Quiz ao aplicativo, pretendemos aplica-lo em 

escolas de ensino básico para uma coleta precisa de dados para entendermos o nível de 

conhecimento e entendimento do assunto. Visando coletar informações para a melhoria 

do aplicativo. Ademais, novas possibilidades para o aplicativo serão analisadas, de acordo 

com as técnicas comumente utilizadas para se adquirir conhecimento, como jogos lúdicos 

e multimídia, para assim podermos tirar o melhor proveito dos resíduos sólidos 

produzidos pelas indústrias e principalmente por nós seres humanos. 
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Abstract. Patrimonial and personal security through monitoring systems are
increasingly present in cities. In the region of Ibiapaba - CE, this resource has
been widely used. The objective of this work was to verify the effectiveness of
the system in the prevention of robberies or invasions. The methodology was
based on bibliographical research, involving the state of the art as well as a
field research that tried to prove the hypotheses raised. The results confirm that
the system works efficiently, providing a real-time monitoring, guaranteeing the
possibility of triggering the authorities in a timely manner. This work highlights
the importance of the CFTV monitoring system as guarantor of patrol safety.

Resumo. A segurança patrimonial e pessoal através de sistemas de monitora-
mento estão cada vez mais presentes nas cidades. Na região da Ibiapaba - CE,
esse recurso tem sido bastante utilizado. O objetivo deste trabalho foi verificar
a eficácia do sistema na prevenção de roubos ou invasões. A metodologia foi
embasada em pesquisas bibliográficas, envolvendo o estado da arte assim como
uma pesquisa de campo que procurou comprovar as hipóteses levantadas. Os
resultados confirmam que o sistema funciona de forma eficiente, propiciando um
monitoramento em tempo real, garantindo a possibilidade de acionamento das
autoridades em tempo hábil. Este trabalho evidencia a importância do sistema
de monitoramento CFTV como garantidor de segurança patrinomial.

1. Introdução
As câmeras de monitoramento utilizadas em sistemas de segurança, assim como mui-
tas outras tecnologias, apresentam-se não como opções, mas como fatos concretos do
cotidiano, recorrendo-se a elas em várias situações, como por exemplo, na segurança pa-
trimonial ou pessoal [Kanashiro et al. 2006].
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Este trabalho objetiva verificar a eficácia do sistema de vigilância e monitoramento
CFTV(Circuito Fechado de Televisão), através de câmeras articuladas a computadores
conectados à Internet registrando imagens em banco de dados, como forma de prevenção
de crimes contra o patrimônio ou a integridade fı́sica das pessoas. Possivelmente gerando
uma intimidação à conduta criminosa, de infratores em potencial [Pitzer 2014].

Para [Souza 2017], as câmeras de vigilância, estão presentes em locais públicos
ou privados, e são tidas como equipamentos essenciais, podendo ajudar a prevenir ou
solucionar crimes ocorridos.

Este trabalho está organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta a
fundamentação teórica, Seção 3 metodologia e resultados. Em seguida a Seção 4 dis-
cussões, e por fim, considerações finais na Seção 5.

2. Fundamentação Teórica
2.1. Sistema CFTV
Para [DA CRUZ 2017], a segurança eletrônica tem sido constantemente discutida. Nesse
contexto [Silva 2011] enfatiza que os sistemas de segurança baseados em dispositivos
conhecidos como CFTV, são constituı́dos pelo uso de equipamentos de tecnologia de
vigilância visual projetados para monitorar diversos tipos de ambientes, fazendo uso in-
tensivo de câmeras de vı́deo.

[Sgarabotto and Colling 2016], explica que o CFTV é um sistema que recebe si-
nais de câmeras que estão localizadas em lugares especı́ficos, supervisionando pontos
definidos. Usam normalmente câmeras para produção de vı́deo, cabos para transmitir o
sinal, um processador de vı́deo que seria o DVR (Digital Video Recorder) e um monitor
para visualização de imagens.

Sabe-se que existem vários tipos de câmeras de monitoramento, como por
exemplo, micro câmeras utilizadas em aplicação mais simples, câmeras profissionais
para gravações de maior segurança e speed domes para aplicações de grande porte
[Sgarabotto and Colling 2016].

2.2. Acesso Remoto CFTV
2.2.1. Acesso Remoto Pelo Protocolo TCP/IP

A transmissão se faz através de redes Ethernet, com uso do protocolo TCP/IP (Trans-
mission Control Protocol/Internet Protocol). Para o acesso remoto o sistema CFTV via
protocolo TCP/IP , primeiramente conecta a DVR, seta um IP (Internet Protocol) válido e
adiciona o número da porta que irá trafegar as imagens, após configurar a porta no DVR,
direciona a mesma no roteador e no provedor [Secury 2008].

2.2.2. Acesso Remoto Peer to Peer - P2P

P2P (Peer-to-Peer), é um formato de rede de computadores que a principal caracterı́stica é
a descentralização das funções convencionais de rede, onde o computador de cada usuário
realiza funções de servidor e de cliente ao mesmo tempo. Seu principal objetivo é a trans-
missão de arquivos e o compartilhamento em massa de músicas e filmes [PEDRO 2016].



O acesso remoto no sistema de CFTV com o P2P é muito lento, pois a conexão
do sistema de CFTV não é direta. Trabalha um formato que descentraliza as funções
convencionais de rede, onde o DVR acaba realizando funções de servidor e cliente ao
mesmo tempo [PEDRO 2016].

2.3. Aplicativos Móveis de Monitoramento
2.3.1. Aplicativo Móvel Intelbras iSIC 6

Visualiza até 16 câmeras simultaneamente e monitora até 16 canais em tempo real. Possui
as funções, ativar ou desativar alarmes, salvar imagem, salvar vı́deo, entre outras, que
podem ser alteradas na tela de visualização [INTELBRAS 2018], como visto na Figura 1.

Com ele podem ser acionadas as saı́das de alarme remotamente para o recebimento
de notificações no smartphone, como por exemplo, detecção de movimento causada pela
cobertura das lente por um pano. O acesso as imagens pode ser feito remotamente, via
smartphone ou tablet, através dos sistemas operacionais Android ou iOS (iPhone Opera-
tion System) [INTELBRAS 2018].

Figura 1. Tela do software iSIC 6 INTELBRAS

2.3.2. Aplicativo móvel GREATEK HD+ PRO

Desenvolvido para funcionar com DVRs e câmeras IPs, visualiza e grava remotamente,
em tempo real, imagens no sistema de monitoramento [Greatek 2018], como visto na
Figura 2. Funciona nas plataformas Android e iOS, possui leitor de QR CODE (Quick
Response Code), função que permite visualizar imagens em SD (Standard Definition) e
HD (High Definition), visualização das imagens em tempo real.

Figura 2. Tela do Software GREATEK HD+PRO



3. Metodologia e Resultados
A metodologia adotada neste trabalho, baseou-se em pesquisas bibliográficas, envolvendo
o estado da arte e uma pesquisa de campo com 76 clientes das principais empresas da área
de segurança e monitoramento CFTV existentes e situadas na região da Serra da Ibiapaba
no norte do estado do Ceará no ano de 2017, que se propuseram a responder anonima-
mente um questionário com 5 questões objetivas, sobre os sistemas de monitoramento
utilizado.

Figura 3. Incidência de sinistros

Como visto na Figura 3, 61 entrevistados responderam que sofreram algum tipo
de sinistro relacionado a segurança e 15 que não sofreram. Com base nesses dados pode-
se observar que a grande maioria resolveu adotar algum tipo de medida protetiva depois
de algo relacionado a segurança.

Figura 4. Decisão para instalação do sistema

De acordo com a Figura 4, questionados sobre o motivo da instalação do sistema
CFTV, 61 entrevistados afirmaram que decidiram instalar o sistema depois que sofreram
furto, 7 respondeu que por questões de segurança e monitoramento, e 8 para inibir a ação
de criminosos.

Como mostra a Figura 5, indagados sobre algum sinistro ocorrido após a
instalação do sistema, 65 entrevistados responderam que resolveram junto as autorida-
des verificando as imagens gravadas no DVR, 6 resolveram com base nas imagens ao
vivo, contactando as autoridades de segurança pública, enquanto que 5 afirmaram que
nunca tiveram problemas.



Figura 5. Solução pós instalação

Figura 6. Eficiencia do sistema

Com relação a eficiência do sistema, mostrado na Figura 6, 69 o consideram efi-
ciente, pelo fato do mesmo oferecer a possibilidade monitoramento em tempo real dos
ambientes enquanto que 6 não consideram por conta da possibilidade de falta de energia
por ou mesmo a possibilidade de falhas no sistema.

Figura 7. Tipos de acesso as imagens

A Figura 7, faz menção ao tipo de acesso as imagens, ficando evidenciado que 50
dos pesquisados utilizam o acesso peer to peer, 16 responderam que utilizam o acesso
via TC/IP, enquanto que 5 monitoram localmente com uso de monitores de computadores
sem acesso remoto.



4. Discussões
A pesquisa evidencia através dos dados obtidos em meados de 2017, que cada vez mais
a população da Serra da Ibiapaba-CE procura algum tipo de proteção para se prevenir ou
inibir ações criminosas. Nessa perspectiva observou-se que muitos passaram a utilizar o
sistema de monitoramento CFTV a partir do momento em que foram expostos a alguma
situação de violência como evidenciado in loco na pesquisa.

Dessa forma fica claro que o sistema CFTV pode proporcionar segurança tanto
residencial como patrimonial com base nos recursos tecnologicos de monitoramento de
ambientes, de forma a permitir o acionamento das autoridades de segurança muita das
vezes em tempo hábil ou no levantamento de provas materiais para possı́veis ações penais.

5. Considerações Finais
Os resultados da pesquisa mostraram-se satisfatórios, confirmando-se que o sistema fun-
ciona de forma eficiente, satisfazendo as espectativas quanto a sua principal função, mo-
nitorar em tempo real os espaços a serem protegidos, garantindo assim a possibilidade de
acionamento das autoridades diante de situações de violação dos espaços. Dessa forma
o sistema de monitoramento possui um importante papel na prevenção de crimes como
roubos, furtos ou arrombamentos em empresas ou residências.
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Resumo. O acompanhamento Psicopedagógico, realizado dentro do ambiente 

escolar  por pedagogos ou psicólogos, utiliza estratégias que ajudam alunos 

com dificuldades de aprendizagem. Nesse sentido, o presente artigo tem por 

finalidade compreender e identificar as necessidades do acompanhamento 

durante a produção de horários de estudo e lazer e, a partir disto, desenvolver 

uma plataforma computacional que as solucionem. A pesquisa aconteceu no 

Setor de Psicologia do IFPI Campus Floriano com perspectiva exploratória 

para entender o funcionamento do setor. O resultado foi a implementação da 

plataforma chamada Sistema Gerenciador de Rotinas de Estudo (SIGERE) 

que permite armazenar, pesquisar, modificar, excluir e imprimir os horários de 

todos os alunos cadastrados. Por fim, conclui-se que ferramentas desse tipo 

são úteis para melhorar o trabalho daqueles profissionais. 

1. Introdução 

Muitos alunos sentem dificuldades durante o processo de aprendizagem escolar. 

Conforme Martin & Marchesi (1996, p. 41) 

“As dificuldades de aprendizagem estariam relacionadas à dificuldade dos 

alunos para colocar em prática, rotinas de planejamento e controle dos 

processos cognitivos, envolvidos na realização de uma dada tarefa [...].” 

 Logo, percebe-se os fatores que estão completamente ligados às dificuldades de 

aprendizagem: a falta do planejamento de uma rotina de estudo por meio da 

planificação das atividades diárias e a má gestão do tempo de estudo.  

Além disso, Pontes (apud Barbosa, 2001) ressalta, ainda, que a Psicopedagogia, 

como área que estuda o processo ensino/aprendizagem, pode contribuir com a escola na 

missão de resgate do prazer no ato de aprender. Assim, nota-se que o acompanhamento 

psicopedagógico é uma atividade significativa por ajudar no desenvolvimento do aluno 

a fim de melhorar o seu rendimento escolar. E ferramentas computacionais, dedicadas 

para tal atividade, podem trazer benefícios como gerenciá-la com mais facilidade. 

Portanto, o objetivo essencial desta pesquisa foi desenvolver um software 

aplicativo para ser usado no acompanhamento psicopedagógico que elabore 

cronogramas de estudo. E para que isto acontecesse, objetivou-se conhecer o 
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funcionamento do acompanhamento psicopedagógico, identificar as necessidades da 

elaboração de horários de estudo durante o acompanhamento, coletar dados e analisá-

los. 

2. Referencial Teórico 

Nesta seção serão trabalhados os conceitos mais importantes para a compreensão da 

temática deste artigo a partir da abordagem de outros trabalhos científicos relacionados. 

2.1. Software Aplicativo 

A evolução computacional tem permitido a agilização de processos através de várias 

maneiras: uma é por meio da implementação de programas computacionais que 

solucionem as tarefas de forma exclusiva, conhecidos como softwares aplicativos. 

Segundo Amorim (2015 apud Pressman, 2011), softwares aplicativos são programas que 

solucionam uma necessidade específica de negócio. Por essas características, a 

implementação dessa categoria de software torna-se eficiente para atender qualquer 

necessidade de uma forma dedicada. 

Logo, um programa aplicativo, que ajude a suprir as necessidades de 

organização e gestão do tempo, torna-se viável por tratá-la exclusivamente e atendê-la 

de uma forma eficiente.  

2.2. Gestão do Tempo 

O tempo tornou-se muito importante por ser algo irreversível e, a partir desse aspecto, 

surgiu-se a necessidade de organizá-lo e administrá-lo. Para Bliss (1993, p.96)  

“O tempo é finito, escasso e muito importante. Tempo é vida e desperdiçar 

tempo é desperdiçar vida, o tempo torna-se maior ou menor dependendo da 

capacidade de administrá-lo. O tempo uma vez gasto nunca é recuperado, por 

isso a importância de economizá-lo.”  

 Portanto, é evidente que esses autores reconhecem a necessidade de organizar e 

administrar o tempo para qualquer atividade, principalmente para atividades produtivas, 

a exemplo: rotinas de estudo. 

2.3. Rotina de Estudo 

Carita et al. (1997, p. 16) define rotina de estudo como: 

“Estratégia de diversificação de apoio aos alunos, a qual visa a aquisição e/ou o 

desenvolvimento de um conjunto de competências básicas de estudo e que são 

suscetíveis de otimizar o rendimento escolar.” 

Além de Carita et al. (1997), outros, também, concordam da perspectiva de que 

hábitos de estudos estão completamente relacionados com o processo de aprendizagem 

e, consequentemente, com o rendimento escolar. Segundo Carvalho (2012 apud Silva & 

Sá, 1997), os alunos que não tem rotinas de estudos demonstram baixo rendimento, são 

desmotivados para atividades escolares e o tempo dedicado ao estudo é insuficiente. 

Logo, consoante a essas convicções, todos esses autores retratam a importância 

do hábito de estudo como um fator essencial do processo de aprendizagem. Os alunos 

sem rotinas de estudos sentem-se desmotivados e, assim, ficam com baixo rendimento 

escolar. A esta situação, o aluno pode recorrer a um acompanhamento psicopedagógico 

que o auxiliará na elaboração dos horários de estudos. 



2.4. Acompanhamento Psicopedagógico 

Segundo Andrada (2005), a Psicologia da Educação é a área de conhecimento que 

analisa e estuda temáticas da educação escolar e, a partir disso, dedica sua atuação em 

questões relacionadas às dificuldades de aprendizagem. E para Martinez (2003, p. 107), 

a Psicologia Escolar é: 

“Um campo de atuação profissional do psicólogo (e eventualmente de 

produção científica) caracterizado pela utilização da Psicologia no contexto 

escolar, com o objetivo de contribuir para otimizar o processo educativo, 

entendido este como complexo processo de transmissão cultural e de espaço 

de desenvolvimento da subjetividade.” 

Portanto, ambos os autores citados anteriormente argumentam que a intervenção 

psicopedagógica/acompanhamento psicopedagógico atua como contribuinte para o 

processo educacional e para amenizar as dificuldades de aprendizagem. E com a 

evolução computacional, é possível criar ferramentas que contribuam para essa 

importante atividade da vida acadêmica dos discentes. 

2.5. Ferramentas Relacionadas 

No presente momento, existem algumas ferramentas que ajudam alunos a elaborar seus 

próprios cronogramas de estudo como, por exemplo, os aplicativos Agenda do 

Estudante, Agenda do Aluno, Agenda Escolar, disponibilizados para download nas lojas 

virtuais. Todavia, esses aplicativos são modelados para smartphones e estes não 

possuem recursos computacionais para gerenciar uma grande quantidade de horários 

para os diferentes alunos de uma instituição, ou seja, aplicativos de dispositivos móveis 

não se tornam viáveis para acompanhamento psicopedagógico. 

 Ademais, esses aplicativos servem para que o aluno produza o seu próprio 

cronograma, porém existem situações na qual o mesmo necessite de uma intervenção 

psicopedagógica por não conseguir ou não ter interesse em produzi-lo.  

 Portanto, o sistema aqui proposto foi desenvolvido para plataforma desktop, por 

possuir recursos e poder de processamento de grande quantidade de dados, e com o 

grande diferencial de permitir o cadastro das grades curriculares presente na instituição 

de ensino, que são realocadas automaticamente nos cronogramas de estudo dos alunos 

correspondentes àquelas, sem a necessidade de o profissional inseri-las novamente.  

3. Metodologia 

O tipo de pesquisa aconteceu de forma exploratória, com apresentação dos resultados de 

forma qualitativa através de um estudo de caso no Setor de Psicologia do IFPI - Campus 

Floriano. E este setor é responsável pelo acompanhamento dos estudantes de forma 

preventiva e corretiva em situações que comprometam seu bem estar físico e mental 

dentro da escola.  

Assim sendo, os alunos buscam o Setor de Psicologia do campus para terem o 

acompanhamento psicopedagógico e para alguns surge a necessidade de elaborar rotinas 

de estudo por meio da planificação de suas atividades diárias. Logo, o responsável pelo 

setor produz os horários com o programa Microsoft Word, que é um editor de texto e 

que não é um programa dedicado a essa tarefa específica (elaborar cronogramas de 

estudo).  



A partir disso, o trabalho do profissional do setor torna-se árduo, pois é 

necessário reescrever os nomes das mesmas atividades em diferentes células da tabela e 

o programa Word não permite o controle de sobreposição de atividades, além de não 

gerenciar os horários criados, já que é essencial mantê-los bem organizados e salvos 

para futuras buscas e modificações, pois os alunos marcam uma data de retorno.  

 Portanto, foi implementado uma plataforma desktop que permite cadastrar 

previamente as matrizes curriculares dos cursos do campus para que não haja a 

necessidade de o profissional preocupar-se durante a elaboração da rotina de estudo e 

lazer com a sobreposição de horários entre as atividades extracurriculares e as 

acadêmicas. E para o desenvolvimento deste projeto, o mesmo foi dividido em quatro 

etapas, ilustrado na Figura 1. 

 

 

 

Figura 1: Etapas do projeto. 
Fonte: Autoria Própria. 

 

A primeira etapa, levantamentos bibliográficos, fez-se a busca e a leitura de 

trabalhos científicos, sites e livros com as temáticas abordadas neste artigo para 

aprofundar os conhecimento a respeito do tema e conhecer outros projetos relacionados.  

Após a primeira etapa, foi realizada a coleta de dados por meio de entrevistas 

com o responsável do Setor de Psicologia do IFPI – Campus Floriano com a finalidade 

de compreender funcionamento do acompanhamento psicopedagógico com os alunos e 

coletar cópias dos formulários usados durante o acompanhamento. 

Em seguida, houve a análise dos dados para extrair as principais informações a 

serem utilizadas no sistema e identificar as necessidades para solucioná-las com as 

funcionalidades do programa. 

Por conseguinte, na implementação utilizou-se a linguagem de programação 

Java, por ser bastante utilizada no desenvolvimento de aplicativos desktop. E para o 

armazenamento dos dados foi utilizado o PostgreSQL, por ser um Sistema Gerenciador 

de Banco de Dados (SGBD) de código aberto. Além desses, foi usado o iReport 

Designer por ser uma ferramenta de design gráfico para gerar relatórios e formulários 

digitais em diversos formatos: PDF, CSV, HTML, XLS e XML. 

4. Análise e Resultados 

Como resultado da execução das fases supracitadas, produziu-se como consequência um 

programa computacional denominado Sistema Gerenciador de Rotinas de Estudo 

(SIGERE) com funcionalidades que vão desde o cadastro dos alunos até a geração de 

relatórios que contêm os horários de estudo. 

 Assim, para ter acesso ao SIGERE faz-se necessário estar cadastrado como 

usuário do sistema onde serão inseridos alguns dados como CPF, nome, número do 
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telefone/celular, endereço e os dados do login (usuário e senha). Após esta etapa o 

usuário está apto a realizar o login e usufruir do sistema onde o mesmo poderá gerenciar 

(inserir, alterar, pesquisar e excluir) os seus próprios dados, os dos alunos, dos cursos e 

os horários de estudo por meio da matricula escolar do aluno. 

Em relação ao gerenciamento dos horários de estudo, ilustrada na Figura 2, o 

usuário pode cadastrar as atividades extracurricular do aluno, que não são referentes à 

matriz curricular escolar, sem se preocupar com a sobreposição de horários, pois o 

sistema informa que já existe alguma atividade registrada naquele horário. Também, é 

possível fazer anotações do atendimento e consulta-las em outros acompanhamentos. 

 

 

Figura 2. Tela de Gerenciamento de Horários 
Fonte: Autoria Própria 

Por fim, ao finalizar o atendimento, o usuário emite um relatório com todas as 

atividades e seus respectivos horários, de acordo com o modelo da Figura 3. Ademais, o 

sistema registra uma data de retorno para o Psicopedagogo verificar se o cronograma 

gerado necessita de alterações ou está ajudando o aluno a melhorar o seu rendimento 

escolar. E esta data é estabelecida a trinta dias da data do acompanhamento e alertada ao 

profissional quando estiver próxima.  

 

 
Figura 3. Relatório dos horários de estudo 

Fonte: Autoria Própria 



5. Conclusão 

Em vista dos fatos mencionados nesse artigo, percebe-se que o acompanhamento 

psicopedagógico é uma estratégia dedicada para refletir sobre uma possível mudança 

nos hábitos na vida do aluno a fim de melhorar o seu rendimento escolar. Com isso, 

ferramentas computacionais direcionadas a essa importante atividade agilizam bastante 

o trabalho dos profissionais que realizam esses acompanhamentos. 

 Assim, apresentou-se uma plataforma desktop chamada SIGERE que tem como 

contribuição principal facilitar a produção de horários de estudos durante o 

acompanhamento psicopedagógico e como ponto forte o controle dos dados e 

cronogramas de todos os alunos. Contudo, existe uma limitação do SIGERE: não 

permitir acesso remoto por múltiplos usuários, ou seja, o acompanhamento fica entre o 

profissional e o aluno e, assim, este deve esperar um novo atendimento para futuras 

alterações e visualizações do seu cronograma de estudo. 

Consequentemente, pretende-se que o SIGERE seja validado junto ao público 

alvo e, posteriormente, ser desenvolvido em uma plataforma WEB e Mobile a fim de 

haver um controle e acompanhamento mais eficiente por conta de alertas que o próprio 

sistema produz. E ainda disponibilizá-lo aos participantes primários (educadores, 

psicólogos, pedagogos) e secundários (familiares) da vida acadêmica do aluno durante a 

orientação de estudo. 
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Abstract. Vehicular Ad Hoc Networks are a model of wireless networks with
great utility for the development of Intelligent Transport System (ITS). These
networks are exposed to various threats and vulnerabilities, given their recent
emergence and the nature of their operation. In this work, we approach the
concepts and structure of this network model, we perform a survey of security
requirements, attacker profiles, as well as a taxonomy of the types of attacks, the
countermeasures adopted and we present some open problems emerging from
this technology.

Resumo. Redes Ad Hoc Veiculares constituem um modelo de redes sem fio com
grande utilidade para o desenvolvimento de Sistema de Transporte Inteligente
(ITS). Essas redes estão expostas a diversas ameaças e vulnerabilidades, dado
o seu recente surgimento e a natureza de seu funcionamento. Neste trabalho,
abordamos os conceitos e estrutura desse modelo de rede, realizamos um le-
vantamento dos requisitos de segurança, perfis de atacantes, além de uma taxo-
nomia dos tipos de ataques, as contramedidas adotadas e apresentamos alguns
problemas em aberto emergentes dessa tecnologia.

1. Introdução
Redes Ad Hoc Veiculares (Vehicular Ad Hoc Networks-VANETs) são redes sem fio ad hoc
altamente dinâmicas, com pouco acesso a infraestrutura de redes e com a possibilidade
ofertar uma grande quantidade de serviços a usuários finais em um Sistema de Transporte
Inteligentem representando uma área de pesquisa em ascensão e com enormes desafios,
sobretudo relacionados à Segurança. A segurança continua sendo a preocupação mais
significativa na implantação das VANETs, pois é necessário garantir a segurança tanto
das informações geradas quanto da vida das pessoas.

Nesse modelo de rede, os veı́culos (nós) se comunicam uns com os outros (Vehicle
to Vehicle - V2V), e ou com as unidades fixas de comunicação próximas às laterais das vias
(Vehicle to Infrastructure - V2I). Em VANETs não há dependência de qualquer ponto de
administração central para fornecer comunicação entre as chamadas Unidades de Bordo
(On Board Unit - OBU) de veı́culos próximos, e entre OBUs e infraestrutura fixa próxima,
Road Side Units - RSUs, que usam a técnica de comunicação chamada Dedicated Short
Range Communication (DSRC) para viabilizar comunicação. Futuramente, a maioria dos
veı́culos de uma VANET serão equipados, além de OBUs, com GPS (Global Positioning
System), EDR (Event Data Recorder) para registro de eventos e Sensores (radar e ladar)
para detecção de status e congestionamentos de tráfego.
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Para seu funcionamento, são utilizados os padrões IEEE 1609.x, 802.11p e WAVE
(Wireless Access in Vehicular Environment). WAVE é uma arquitetura em camadas para
dispositivos compatı́veis com IEEE 802.11 operarem na banda DSRC. A famı́lia IEEE
1609 define a arquitetura e o conjunto de protocolos, serviços e interfaces correspondentes
que permitem que todas as estações WAVE interajam dentro de um ambiente de VANET.
A arquitetura WAVE também define a segurança da troca de mensagens. Ao decorrer
desse trabalho chamaremos as Redes Ad-hoc Veiculares simplesmente de VANETs.

1.1. Caracterização das Redes Veiculares

De acordo com as caracterı́sticas destacadas em [Karagiannis et al. 2011],
[Raw et al. 2013], [Mejri et al. 2014], [Mokhtar and Azab 2015],
[Kumar and Arora 2016], [Chaubey 2016], as VANETs apresentam diversas carac-
terı́sticas relacionadas a topologia de rede, ao modo de comunicação, aos veı́culos e
condutores, entre algumas tem-se:

• Rede ilimitada e escalável: VANETs podem ser implementadas para uma ou
várias cidades, ou até mesmo para paı́ses. Nesse contexto, o modelo exige
esforços de cooperação e gestão dos requisitos de segurança.
• Alta mobilidade: os nós se movem em altas velocidades e direções variadas, que

dificulta prever sua exata posição e a topologia da rede.
• Topologia dinâmica de rede: Devido à alta mobilidade, a topologia dee rede

muda rapidamente. O tempo de comunicação entre os nós é comumente muito
curto, sobretudo, caso estejam se movendo em direções contrárias.
• Desconexões frequentes: a topologia dinâmica, a alta mobilidade e outros fato-

res como condições climáticas e densidade do tráfego podem causar desconexões
frequentes dos nós e uma volatilidade das conexões.
• Alto poder de processamento e energia suficiente: os nós em uma VANET

possuem recursos de energia na forma de baterias e alto poder de computação
para executar cálculos criptográficos complexos.
• Melhor proteção fı́sica: os componentes dos nós são fisicamente melhor protegi-

dos, o que tornam mais difı́ceis de serem comprometidos fisicamente. Isso reduz
o efeito de ataques de infraestrutura.

2. Desafios de Segurança e Restrições em Redes Veiculares
A segurança em VANETs deve garantir que as mensagens trocadas não sejam inseridas ou
modificadas por eventuais atacantes. Desafios de segurança exclusivos desse modelo de
rede aumentam devido às caracterı́sticas especı́ficas e distintivas de VANETs em relação
às outras redes sem fio. Desprezar esses desafios de segurança levará a muitas outras
restrições. Dentre alguns desses desafios de segurança tem-se:

• O tamanho da rede, a relevância geográfica, a alta mobilidade e topo-
logia dinâmica, a duração da conexão curta e as freqüentes desconexões
[Karagiannis et al. 2011], [Kumar and Arora 2016]: O tamanho da rede pode ser
geograficamente ilimitado e muito escalável, crescendo rapidamente sem ne-
nhuma autoridade global para criar, gerenciar e controlar padrões.
• Confiança e verificação de informações: confiança é necessária, pois a natureza

ad hoc das VANETs motiva os nós a coletar informações de outros veı́culos e
RSUs. Assim, essa troca de informações, que é frequente, deve ser confiável e



verificada quanto à integridade. A confiabilidade dos dados é mais útil do que a
confiabilidade dos nós que os transmitem [Kumar and Arora 2016].
• Distribuição de chaves: alguns mecanismos de segurança já implementados de-

pendem de chaves, o que torna sua distribuição crı́tica.
• Algoritmos de roteamento: devido às caracterı́sticas da rede, desenvolver algo-

ritmos e protocolos de roteamento eficientes que possam entregar pacotes com um
perı́odo mı́nimo de tempo e com pouca perda de pacotes.
Por outro lado, segundo [Karagiannis et al. 2011], entre as restrições impostas às
VANETs podemos destacar :
• Congestionamento e controle de colisão: é uma obrigação devido ao tamanho

ilimitado da rede .
• Baixa tolerância para ocorrência de erro: alguns protocolos são baseados em

probabilidade e qualquer erro pode afetar a vida significativamente das pessoas.
• Encobrimento de sinal: objetos localizados entre dois veı́culos que estejam se

comunicando podem afetar a eficiência das VANETs.
• Análise e gerenciamento de riscos: é possı́vel algumas vezes encontrar solução

para os ataques. Entretanto, encontrar modelos para descrever os comportamentos
dos atacantes é algo que ainda deve ser desenvolvido.
• Anonimato, privacidade e responsabilidade: os nós que recebem dados preci-

sam confiar no transmissor. A privacidade é garantida pela identidades anônimas
de veı́culo . Eventualmente, até nós autenticados podem realizar ações malicio-
sas e causar problemas. Diante disso, qualquer solução indicada deve buscar um
equilı́brio (tradeoff ) entre o anonimato, privacidade e responsabilidade.

3. Requisitos de Segurança em Redes Veiculares
Os requisitos de segurança contribuem para aumentar a segurança do processamento e
troca de dados em VANETs, propiciando um melhor funcionamento dessas redes. Alguns
requisitos de segurança incluem:

• Autenticação: garante que a mensagem seja gerada por um usuário legı́timo
através de certificado. O receptor também pode identificar o transmissor de uma
mensagem por meio de um pseudônimo [Vinh and Cavalli 2014].
• Disponibilidade: a rede deve estar disponı́vel e funcional em todos os momentos,

a fim de possibilitar o envio e recebimento de mensagens. [Mejri et al. 2014].
• Confidencialidade: envolve um conjunto de regras que restriinge o acesso a de-

terminados recursos. Isso é garantido usando criptografia ou trocando mensa-
gens especiais entre OBUs e RSUs como alguma forma de verificação de dados
[Dak et al. 2012].
• Não repúdio: o transmissor não pode negar o envio de uma mensagem, a fim de

evitar a sua responsabilidade pelo seu conteúdo. É possı́vel identificar o atacante
mesmo depois de uma violação através de Dispositivo de Prova de Adulteração
(Tamper Proof Device - TPD) ,[Mejri et al. 2014].
• Integridade: Inalterabilidade de dados. A assinatura digital é usada para garan-

tir que a integridade de mensagens e dados enviados através da rede não foram
corrompidos [Kumar and Arora 2016].
• Privacidade e anonimato: oculta a identidade do usuário contra nós não au-

torizados usando chaves temporárias e anônimas. Dessa maneira, proporciona a
privacidade da localização, não permitindo a ninguém rastrear a trajetória de qual-
quer nó.



4. Perfis de Atacantes
Atacantes de VANETs e seus perfis representam uma das áreas de interesse e estudo de
muitos pesquisadores, como em [Kumar and Arora 2016] e [Dak et al. 2012]. Alguns são
definidos com base em suas ações e objetivos pretendidos, e possuem nomenclaturas já
consolidadas na literatura, como descrito na Figura 1 :

Figura 1. Perfis de Atacantes quanto a objetivos e ações

5. Ataques e Contramedidas
A implantação de um sistema de segurança para VANETs é bastante desafiador, consi-
derando que a sua natureza altamente dinâmica, com desconexões frequentes, chegadas
e partidas instantâneas de veı́culos, o uso de canais sem fio para troca de mensagens de
emergência e segurança, expõe as VANETs a várias ameaças e ataques. Nesta seção,
classificaremos os ataques e de que modos eles afetam as VANETs.

Alguns pesquisadores em [Kumar and Arora 2016], [Chaubey 2016],
[Vinh and Cavalli 2014] e [Dak et al. 2012] investigam os vários tipos de ataques
em VANETs existentes. Uma taxonomia desses ataques é útil porque, a partir das
vulnerabilidades e restrições, pode-se propor soluções distintas e eficientes. Os ataques
podem ser categorizados em quatro grupos principais. Ao dividir, é possı́vel gerenciar
melhor os riscos associados em cada categoria, e soluções para um dado problema podem
servir para outros problemas relacionados à mesma categoria. A Figura 2 descreve os
principais ataques em cada categoria.

No tocante as contramedidas adotadas para cada tipo de ataque, a grande maio-
ria faz uso da criptografia moderna para contenção ou mitigação, pelo fato de oferecer
diversas técnicas que atendem aos requisitos de segurança demandados em cada caso.

As contramedidas vão desde o uso de mecanismos de autenticação baseados em
assinatura e bit commitment1 (para ataques DoS, GPS Spoofing, entre outros), uso de
hardwares confiáveis, técnica de timestamp (baseada em assinatura digital e em funções

1Bit commitment - técnica criptográfica primitiva que permite a duas entidades não-confiáveis firmarem
um compromisso seguro.



Figura 2. Taxonomia de Ataques de Segurança em VANETs

hash) para controle de tempo em aplicações sensı́veis ao atraso de pacotes, troca de canais
de comunicação e utilização da técnica FHSS 2 (para ataques Jamming), uso da técnica de
zero-knowledge3 (para ataques Sybil), além da implantação de uma Infraestrutura de Cha-
ves Públicas - ICP veicular. Para ataques de Força Bruta, é possı́vel o uso de algoritmos
de geração de chaves e encriptação fortes, que sejam inquebráveis dentro de um espaço de
tempo razoável. Em algumas situações especı́ficas é necessário criptografar somente as
mensagens importantes, as quais podem colocar em risco a privacidade do usuário, como
dados de posicionamento (GPS), identificação do veı́culo, etc.

6. Questões em aberto emergentes
A partir dos ataques descritos na Seção 5, vários pesquisadores de VANETs tentaram
contornar muitas restrições ou vulnerabilidades. Ainda assim, muitos problemas ainda
estão em aberto. Destacamos a seguir alguns deles que podem se tornar alvos de pesquisa
no futuro:

• Como realizar a avaliação de confiabilidade dos nós participantes da VANET e
sua detecção de mau comportamento?
• De que forma gerenciar o processo de revogação e o gerenciamento e distribuição

da Lista de Revogação de Certificados (CRL) diante de mau comportamento?
2Frequency Hopping Spread Spectrum - técnica que envolve algoritmos criptográficos para gerar

números pseudo-aleatórios para o algoritmo de salto
3Zero-knowledge - técnica de construção de prova onde se pode provar a posse de certas informações,

sem revelar essa informação e sem qualquer interação entre o provador e o verificador



Soluções baseadas em CRL ainda estão em desenvolvimento.
• Como deve ser a auto-organização da rede através de um ambiente rede de

alta mobilidade? Essa questão deverá abordar o gerenciamento de chaves e a
comunicação básica.
• Como garantir confiança e verificação de contexto centrada em dados?
• Questões legais e técnicas relacionadas a abordagens criptográficas para

segurança, privacidade e garantia de não-rastreabilidade ainda não indicadas.
• Desenvolvimento de soluções anti-malware e sistema de detecção de intrusão em-

barcados é uma questão problemática, e estudos ainda estão incipientes.

7. Conclusões
Como enfatizamos, segurança é o principal problema a ser enfrentado na implementação
de VANETs, visto que a cada dia muitos novos tipos de ataques estão sendo gerados.
Neste trabalho, apresentamos os desafios, requisitos, as categorias e os tipos ataques de
segurança, e as possı́veis soluções propostas por alguns pesquisadores. Além disso, apre-
sentamos algumas questões emergentes, cujas soluções devem levar a um trade-off entre
segurança e eficiência de um lado e do outro anonimato/confiança/privacidade. Estas
questões serão alvo de trabalhos futuros, onde pretendemos propor novas soluções e pro-
tocolos, para detectar e mitigar os ataques em VANETS, visando manter essas redes em
pleno funcionamento.
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Abstract. The quality of software generally decreases due to attitudes taken by
the development team that bring benefits in the short term but compromises qua-
lity and long-term evolution. This phenomenon is known in the literature as
Technical Debt. The presence of technical debts contributes to an environment
favorable to the appearance of defects, reducing the quality and maintainabi-
lity of software. Therefore, this paper presents an approach to support in debt
management activities, analyzing the amount of Technical Debts paid by each
developer during development. A preliminary evaluation was done on a real
project and the results pointed out that the information obtained by the appro-
ach corresponds to the real context of the project.

Resumo. A qualidade de um software geralmente diminui devido a atitudes to-
madas pela equipe de desenvolvimento que trazem benefı́cios a curto prazo,
porém compromete a qualidade e a evolução a longo prazo. Esse fenômeno é
conhecido na literatura como Dı́vida Técnica. A presença de dı́vidas técnicas
contribui para um ambiente favorável ao surgimento de defeitos, reduzindo a
qualidade e a manutenibilidade de um software. Por conta disso, neste trabalho
é apresentada uma abordagem para suporte nas atividades de gerenciamento de
dı́vidas, analisando a quantidade de Dı́vidas Técnicas pagas por cada desen-
volvedor durante o desenvolvimento. Foi realizada uma avaliação preliminar
em um projeto real e os resultados apontaram que a informação obtida pela
abordagem corresponde ao contexto real do projeto.

1. Introdução
A Dı́vida Técnica (DT) [Cunningham 1992] consiste em um conjunto de pendências ocor-
ridas durante o desenvolvimento de software, proporcionado por uma escolha que é in-
teressante a curto prazo, levando-se em consideração a produtividade, tempo de entrega,
redução de esforço e custo, mas que aumenta a complexidade e é mais oneroso a longo
prazo [Kruchten et al. 2012]. Além disso, os efeitos negativos da DT na evolução do soft-
ware podem comprometer a qualidade e reduzir a manutenibilidade do código, e ainda
contribuir para um ambiente favorável ao surgimento de defeitos [Spı́nola et al. 1992].
Por conta disso, é crescente a atenção para o gerenciamento de DTs, tanto na comunidade
de desenvolvimento de software, quanto na cientı́fica [N. Brown 2010].

As DTs podem ser classificadas de acordo com a natureza da sua concepção em 2
grupos: intencional e não intencional [McConnell 2007]. As DTs causadas de forma in-
tencional normalmente ocorrem por decisões conscientes feita pela equipe com o objetivo
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de otimizar para o presente em detrimento ao futuro. Já as DTs classificadas como não
intencional normalmente ocorrem por trabalhos de baixa qualidade ou carência técnica de
membros da equipe de desenvolvimento.

Devido aos problemas acarretados pela presença de dı́vidas em um software, iden-
tificar, medir e monitorar as DTs pode auxiliar gestores de projeto na compreensão da
situação do trabalho em curso, permitindo assim a proposição de estratégias para contor-
nar tais problemas [Seaman and Guo 2011]. Uma dı́vida técnica não devidamente geren-
ciada pode trazer problemas em longo prazo [N. Brown 2010].

Neste trabalho é apresentada uma abordagem que utiliza técnicas de Mineração
de Dados de Repositórios de Software [Hassan 2008] em Sistemas de Controle de Versão
[Mason et al. 2005] para identificar os desenvolvedores que mais realizaram pagamen-
tos de Dı́vidas Técnicas durante todo o ciclo de desenvolvimento do software. Com as
informações extraı́das da abordagem, os gerentes de projetos e a equipe de desenvolvi-
mento podem identificar os desenvolvedores mais ativos e mais omissos nas atividades
de pagamentos de Dı́vidas Técnicas, para que assim seja suporte para futuras decisões há
cerca do gerenciamento das DTs.

Este trabalho está organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta os principais
conceitos relacionados ao tema; a Seção 3 apresenta alguns estudos relacionados à área;
na Seção 4 é apresentada a abordagem proposta; na Seção 5 é apresentada a avaliação
realizada para verificar a abordagem proposta em um projeto real; e, por fim, a Seção 6
apresenta as conclusões e trabalhos futuros.

2. Sistemas de Controle de Versão
Um Sistema de Controle de Versão (SCV) ou VCS (do inglês Version Control System)
consiste, basicamente, em um local para armazenamento de artefatos gerados durante o
desenvolvimento de sistemas de software [Mason et al. 2005], permitindo também um
fácil compartilhamento de código entre a equipe de desenvolvimento. Além disso, esses
sistemas de controle de versão mantêm um registro das operações feitas no projeto e o
desenvolvedor responsável por cada modificação realizada.

Esses sistemas podem ser classificados em sistemas centralizados ou distribuı́dos,
cada um destes tipos de sistemas possui caracterı́sticas diferentes. Porém, alguns termos
e caracterı́sticas em comum também são encontradas em ambos os modelos de sistema de
versionamento:

• Commit: É o envio das modificações feitas por cada desenvolvedor ao repositório.
Após um commit é criado uma nova versão do projeto;

• Update: É a atualização da cópia local de trabalho através do download das
modificações contidas no repositório;

• Merge: É a mesclagem entre versões diferentes, com o objetivo de gerar uma
versão que agregue todas as alterações realizadas;

Seja no modelo centralizado ou distribuı́do, o repositório em Sistemas de Controle
de Versão armazena todo o histórico de evolução do projeto. Informações como quais
artefatos foram modificados, adicionados, deletados e data de cada uma destas operações
são registradas pelo SCV. Outra das várias informações importantes armazenadas por
esses sistemas é a identificação do desenvolvedor responsável por gerar cada versão do
projeto ao longo do desenvolvimento.



3. Trabalhos Relacionados
O foco principal deste trabalho é propor uma abordagem que utiliza técnicas de mineração
de repositórios de software obter a informação dos desenvolvedores que mais realizam pa-
gamento de Dı́vidas Técnicas em um projeto de software. O objetivo dessa informação
é auxiliar gestores de projetos nas atividades de alocação de tarefas com enfâse no paga-
mento de DTs, bem como compreender o histórico de atividades realizadas pelos desen-
volvedores no quesito correção de DTs. Não foram identificados trabalhos na literatura
que tenham esse objetivo, entretanto existem alguns trabalhos que apresentam ferramen-
tas para auxiliar na descoberta e gerenciamento de DTs.

O SonarQube1 é uma das ferramentas mais conhecidas e utilizadas na indústria
de software para realizar inspeção de qualidade de código. O objetivo dessa ferramenta
é acompanhar a qualidade do código fonte. Ele é um software open source capaz de
extrair diferentes tipos de informações sobre um sistema, como métricas de software,
code smells, identificação de itens de dı́vida técnica, dependência entre as classes (aco-
plamento), problemas de vulnerabilidade e segurança, entre outros.

Em [Mendes et al. 2015] é apresentada uma ferramenta, denominada VisminerTD,
que permite a identificação automática e monitoramento interativo da evolução de itens da
dı́vida técnica em projetos de software. Ela utiliza mineração de repositórios de software
para detectar 8 tipos de DT, além de permitir a análise conjunta dos dados provenientes
de um conjunto de métricas que analisam tanto o código fonte, como os comentários de
código, para apoiar a identificação. Para avaliar o VisminerTD foi realizado um estudo de
viabilidade no projeto JUnit e foi possı́vel obter indicativos iniciais sobre a viabilidade de
uso da ferramenta proposta, além dos resultados indicarem que a VisminerTD pode ajudar
equipes de desenvolvimento a lidarem com problemas de dı́vidas técnicas.

4. Abordagem Proposta
A abordagem proposta neste trabalho visa identificar quais os desenvolvedores que mais
realizaram pagamentos de dı́vidas técnicas durante o desenvolvimento de um determinado
software. Essa análise inicia-se a partir da etapa de codificação, no qual as alterações são
registradas em um repositório de software, mais especificamente um Sistema de Controle
de Versão.

Figura 1. Sumarização da abordagem proposta.

A Figura 1 apresenta as etapas contidas na abordagem. Inicialmente, com a
extração dos dados de repositórios, são identificados todos os desenvolvedores que re-

1http://www.sonarqube.org



alizaram os commits. Isso ocorre devido a necessidade de identificar quais autores são
responsáveis por cada versão armazenada no Sistema de Controle de Versão.

Após isso, são analisados as dividas técnicas existentes em cada versão historica-
mente armazenada no repositório. Essa informação de DT é realizada pela API Reposi-
toryMiner [G et al. 2015]. Essa API identifica as DTs do tipo código e design caracteri-
zados pela presença de code smells. Com essa análise é possı́vel calcular quais e quantas
dı́vidas técnicas foram corrigidas de uma versão para outra do projeto.

Por fim, após identificar quais desenvolvedores estão associados a cada versão
do projeto armazenado no SCV, e identificar quais e quantas DTs foram corrigidas du-
rante todo o desenvolvimento do projeto, é realizada a terceira etapa da abordagem que
é associar o desenvolvedor ao seu respectivo pagamento de DTs, bem como o cálculo
do montante que totaliza esse valor de pagamento para cada desenvolvedor. A Equação
1 apresenta a forma como é calculado a associação entre os desenvolvedores e as DTs
pagas. Para cada desenvolvedor do projeto é realizadoa a computação da Equação 1.

Total(d) =
V∑

v=1

[
A∑

a=1

TDdiff(a, v, t)

]
(1)

Onde:

• d: é o desenvolvedor para qual será aplicada a métrica;
• v: é o ı́ndice da versão atual;
• V : é a n-ésima versão realizada pelo desenvolvedor d;
• a: é o ı́ndice do arquivo atual;
• A: é o n-ésimo arquivo pertencente a versão v;
• t: é o conjunto com todos os tipos de Dı́vida Técnica existentes no projeto;
• TDdiff(a, v): é o valor calculado na Equação 2. Caso o valor seja negativo,

então essa métrica assume o valor de 0.

TDdiff(a, v, t) = TDqnt(a, lastV ersion(v), t)− TDqnt(a, v, t) (2)

Onde:

• lastV ersion(v): é a versão anterior da versão v;
• t: é um conjunto de Dı́vida Técnica;
• TDqnt(a, v, t): é a quantidade de dı́vidas técnicas existentes no arquivo a na

versão v dos tipos presentes no conjunto t de Dı́vida Técnica.

É importante ressaltar que a abordagem não considera o desenvolvedor res-
ponsável pela inserção da DT no código, visto que a natureza da sua origem se deve
não apenas por limitações técnicas de um desenvolvedor, mas de situações que podem ser
consentidas pela equipe em prol da produtividade.



Tabela 1. Total de Dı́vidas Técnicas pagas por cada desenvolvedor.

Desenvolvedor Quantidade de DTs pagas

Dev 1 18
Dev 2 7
Dev 3 3
Dev 4 2
Dev 5 18
Dev 6 2
Dev 7 5
Total 55

5. Avaliação Experimental
Para validar a abordagem, foi realizada uma avaliação experimental preliminar. Para atin-
gir esse objetivo, a abordagem foi aplicada em um sistema real, intitulado SERCA2, que
está sendo desenvolvida em uma parceria Universidade Federal do Piauı́ (UFPI)3 e Tri-
bunal de Contas do Estado do Piauı́ (TCE-PI)4. Esse sistema visa auxiliar auditores nas
atividades de fiscalização e geração de documentos das contas anuais. Esse projeto é
composto por 7 desenvolvedores.

Na Tabela 1 são apresentados os resultados obtidos com a análise do projeto pela
abordagem proposta neste trabalho. Nele podemos ver que o desenvolvedor Dev 1 e
Dev 5 possui uma maior quantidade de Dı́vidas Técnicas pagas em relação aos outros
desenvolvedores, ambos com 18 dı́vidas corrigidas. Podemos notar que o Dev 4 e Dev 6
são os que menos realizam pagamento de dı́vidas, totalizando apenas 5.

Com os resultados é possı́vel identificar os desenvolvedores mais omissos e mais
ativos nessas atividades de correção, bem como direcioná-los para futuras atividades que
por ventura venham a ocorrer no projeto. Além disso, com as informações obtidas, lı́deres
de projetos podem estimular aqueles menos comprometidos com as correções de DTs para
que futuramente eles tenham uma maior participação nessas atividades de qualidade.

Os resultados obtidos na avaliação foram apresentados ao gerente de projeto
no qual confirmou que as informações obtidas condizem com a realidade e com sua
percepção sobre a equipe de desenvolvimento. Além disso, o gerente do projeto afir-
mou que pretende utilizar a abordagem para auxiliá-lo durante as atividades de alocação
de desenvolvedores para o pagamento de dı́vidas técnicas.

6. Conclusão e Trabalhos Futuros
Neste trabalho foi apresentada uma abordagem que utiliza técnicas de Mineração de da-
dos de Sistemas de Controle de Versão para apoiar na decisão do pagamento de DTs.
Essa abordagem possui etapas nos quais são identificados informações relevantes sobre a
equipe de desenvolvimento e o projeto de software. Com a abordagem, gerentes de pro-
jetos podem identificar os desenvolvedores mais aptos a realizarem o pagamento de DTs,

2Sistema de acesso restrito, pertencente ao Tribunal de Contas do Estado do Piauı́ (TCE-PI)
3http://www.ufpi.br/
4https://www.tce.pi.gov.br/



apoiando no momento da atribuição de tarefas para remoção de pendências técnicas, bem
como estimular os desenvolvedores mais omissos a serem mais comprometidos com essas
atividades.

Foi realizada uma avaliação experimental em um projeto de software real para
analisar a abordagem proposta neste trabalho. Nessa avaliação foi calculada a quantidade
de dı́vidas técnicas corrigidas por cada desenvolvedor durante o processo de desenvolvi-
mento. O gerente do projeto avaliado assegurou que as informações obtidas pela aborda-
gem condizem com a realidade. Além disso, o gerente do projeto afirmou que pretende
utilizar a abordagem em momentos futuros para suporte em suas decisões.

Como proposta futura, pretende-se realizar um estudo de caso em alguns projetos
para identificar, dentre outras coisas, o impacto da abordagem, a médio e longo prazo,
na efetividade dos pagamentos de dı́vidas técnicas. Além disso, pretende-se analisar a
recomendação inferida pela abordagem em outras perspectivas como a diferença tem-
poral e de esforço na realização da correção de dı́vida técnica realizada por indivı́duos
diferentes.
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Abstract.  The current paper aims to introduce a computational solution that
acts as a facilitating agent in the daily  activities of  the Centro de Atenção
Psicossocial (CAPS) II in the city of Floriano-PI. The research was based on
the qualitative strategy, of an exploratory nature, through a case study in this
institution, allowing professionals to have more agility in filling information.
Furthermore, offering a better management of activities, providing a detailed
and quicker view of the planned actions, and more time for dedicated attention
to  the  patient's  problem and  the  development  of  activities  to  help  in  their
recovery.

Resumo.  O  presente  trabalho  tem  como  objetivo  apresentar  uma  solução
computacional que atua como um agente facilitador nas atividades diárias do
Centro  de  Atenção  Psicossocial  (CAPS)   II  na  cidade  de  Floriano-PI.   A
pesquisa  foi  embasada  na  estratégia  qualitativa,   de  cunho  exploratório,
através  de  um estudo  de  caso  na  referida  instituição,   permitindo  que  os
profissionais tenham mais agilidade no preenchimento de informações. Além
da melhor administração de  atividades,  fornecendo uma visão detalhada e
mais rápida das ações planejadas,  realizadas e dispor de mais tempo para
atenção  dedicada  ao  problema  do  paciente  e  criação  de  atividades  que
auxiliem em sua recuperação.

1. Introdução

A partir de denuncias dos métodos de tratamentos terapêuticos oferecidos em hospícios e
asilos para pessoas que sofriam com transtornos mentais, o Ministério da Saúde,  através
da aprovação da Lei Federal 10.216,  criou os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).
No qual,  redirecionou-se  o  modelo  assistencial  em saúde  mental,  propondo ações  e
atividades  que  privilegiam  as  pretensões  e  preferências  de  usuários  e  familiares,
respeitando suas subjetividades (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004).

Neste modelo, uma das estratégias originadas foi o Projeto Terapêutico Singular
(PTS), um modo de cuidado organizado por meio de ações articuladas desenvolvidas por
um  grupo  multifuncional  e  estipulada  a  partir  da  singularidade  do  indivíduo,
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considerando  suas  necessidades.  Podendo ser  realizado  individualmente  e  em grupo.
Gerando a necessidade de controle e organização desses processos quanto ao paciente
(PINTO et al, 2011).

Estas atividades realizadas pelo CAPS são armazenadas e gerenciadas em fichas
manuais.  Porém,  desde  o  surgimento  da  instituição,  o  fluxo  de  pessoas  buscando
acolhimento é elevado, ocasionando um aumento no volume de dados, além da dificultar
no processo de visualização dos prontuários, retardando o atendimento dos pacientes. O
que  leva  a  necessidade  de  aplicações  computacionais  que  reduzam a  burocracia  no
atendimento e permitam controlar os diagnósticos pregressos e a evolução psicológica
das pessoas atendidas nessas instituições (ALENCAR et al, 2017).

Desta forma, neste trabalho será apresentada uma plataforma computacional afim
de que controle e organize a presença dos indivíduos no PTS,  culminando na melhoria
da produtividade das atividades assistenciais, acelerando o período de registro dos  dados
clínicos e acompanhamento contínuo. Além de proporcionar agilidade dos profissionais
nas  intervenções  dos  pacientes,  apontando  noções  para  reinserção  social.  Sendo  de
grande viabilidade para essas instituições, uma vez que acrescentaria a possibilidade de
solucionar ou suavizar as adversidades habituais.

2.Revisão Teórica

Os prontuários em papel têm sido amplamente utilizados por muitos anos. Visto que
desde o século V a.C., Hipócrates incentivava o uso de registros com informações dos
pacientes,  visando  um  melhor  entendimento  do  quadro  dos  mesmos.  O  que  era,
anteriormente,  feito por meio de fichas de identificação amarradas ao punho e fichas
únicas com informação de todos os enfermos (ALENCAR et al, 2017).

Contudo, devido aos transtornos gerados por conta da dificuldade de localização
de arquivos, a Clínica Mayo, pioneira na apresentação de novos métodos na área da
medicina, em 1907 passou a adotar o uso de prontuários individuais, surgindo assim os
prontuários centrados nos pacientes (MAYO CLINIC, 2018).

Atualmente, a aplicação de técnicas computacionais como auxílio à medicina tem
apresentado  grandes  contribuições,  como  o  intercâmbio  de  informações  médicas  de
modo remoto, possibilitando a realização de diagnósticos e tratamentos de pacientes a
distância (LEE et al, 2014).

A partir  disso,  surgiu  o  Prontuário  Eletrônico  do  Paciente  (PEP),   buscando
otimizar  a  eficiência  e  organização  do  armazenamento  das  informações  de  saúde,
visando de não só substituir o prontuário em papel, mas também melhorar a assistência à
saúde por meio de novos recursos e aplicações (FILHO, 2003).

Por meio do estudo dessas informações clínicas e administrativas, armazenadas
nos  prontuários,  uma  equipe  com  várias  especialidades  chamada  de  “equipe  de
referência” constrói um conjunto de atividades terapêuticas e em grupo. Neste sentido,
foi  proposto esta  nova estratégia  de cuidados,  que as equipes  devem ter  como meta
principal  a  inserção  social,  sendo  desenvolvidos  de  acordo  com  as  necessidades  e
possibilidades de cada usuário (BOCCARDO, 2011).

Algumas  ferramentas  que  apresentam prontuário  eletrônico  do  paciente  estão
disponíveis  no  mercado.  Dentre  elas,  destacam-se:  Iclinic,  MedicalBox,  Shosp,
ClinicWeb e MedSoft. No entanto, para instituições em saúde mental, existem outros



tipos de informações necessárias para entender o histórico do paciente e elaboração dos
projetos terapêuticos que nessas citadas não são encontradas. Visto que se trata de uma
instituição que presta serviços a pessoas com transtornos, realizando o acompanhamento
clínico e a reinclusão social, através de práticas diversificadas (BRASIL, 2004).

3. Metodologia

A pesquisa foi embasada na estratégia qualitativa, de cunho exploratório, através de um
estudo de caso no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) II, localizado na cidade de
Floriano-PI.  Para  seu  desenvolvimento,  a  mesma  foi  dividida  em  etapas,  como
observado na Figura 1.

Figura 1. Metodologia de desenvolvimento do estudo. Fonte: Autoria própria (2018).

Na primeira  fase,  foi  realizado o levantamento  do estado da arte,  buscando a
trabalhos  com o mesmo andamento  do  estudo proposto.  Porém,  observou-se  que  as
instituições que atuam com saúde mental possuem outros tipos de ações, tratamentos e
informações  que  se  fazem  necessárias,  em  que  nas  ferramentas  citadas  não  foram
encontradas.

Posteriormente, foi realizada a coleta de dados, em que buscou-se uma melhor
compreensão do projeto a ser desenvolvido. Foram utilizados instrumentos de pesquisa,
estilo questionários,  com questões abertas e subjetivas,  tendo como finalidade coletar
informações dos pacientes, problemas preexistentes, além da forma de controle desses
dados utilizada na instituição.

Em  seguida,  deu-se  início  a  modelagem  de  dados,  em  que  delimitou-se  as
necessidades e funcionalidades do sistema, por meio do reconhecimento das dificuldades
e  restrições  enfrentadas  na  instituição  estudada,  além  da  definição  dos  requisitos
necessários para a validação da ferramenta.

Na etapa seguinte,  foi realizada a implementação da plataforma que contribui
diretamente  no  gerenciamento  e  acompanhamento  do  paciente  durante  toda  sua
restauração,  por  meio  do  controle  de  dados  e  atividades,  medicamentos  utilizados  e
situação  atual  do  paciente.  Para  tal,  foi  utilizado  o  Django,  um  framework  de
desenvolvimento  Web,  usando  a  linguagem  de  programação  Python,  permitindo  a
construção da aplicação de forma rápida, flexível e de bom desempenho.

Completando  o  processo  de  criação  do  projeto,  foi  realizada  a  validação  da
aplicação, por meio do feedback dos profissionais atuantes na instituição, onde relataram
através de entrevistas a sua percepção dos reflexos do uso da ferramenta.

4. Análise e Resultados

Com  a  aplicação  dos  procedimentos  metodológicos,  gerou-se  como  resultado  uma
plataforma  que  permite  aos  profissionais  do  CAPS  II  –  enfermeiros,  psicologos,
psiquiatras,  educadores  físicos,  nutricionistas  -  otimizarem  as  etapas  de  criação  e
acompanhamento do Projeto Terapêutico Singular (PTS) e Grupos Terapêuticos, bem



como o cadastro e acesso às informações de cada paciente. Sendo composta por 8 (oito)
módulos:  cadastro,  acompanhamento  individual,  emissão  de  atestados  e  prontuários,
criação e acompanhamento do PTS e Grupos Terapêuticos.

No módulo acompanhamento do PTS, mantém-se informações do histórico do
paciente, quadro clínico e psicossocial, medicação atual, como gosta de ser tratado em
situação  de  crise,  familiar  responsável  e  telefone,  diagnóstico,  informações  de
responsáveis,  reavaliação,  frequência  e  grupos  na  qual  participa,  data  de  realização.
Conforme observado na Figura 2.

Figura 2. Módulo de acompanhamento de PTS. Fonte: Autoria própria (2018).

A implantação da ferramenta afeta 14 (quatorze) profissionais que atuam no
tratamento dos usuários. Após a implantação da ferramenta, foi realizado a validação
dos dados por meio da aplicação de um questionário e entrevistas.

Por  meio  destes  concluiu-se  que,  80%  dos  funcionários  relatam  que  a
ferramenta proporciona uma melhor compreensão e controle do estado de saúde do
paciente, visto que oferece à instituição uma forma mais segura de armazenamento
de  informações.  Enquanto  20%  discorda,  devido  a  dificuldades  na  adaptação  à
plataforma computacional durante o atendimento, provocada pela falta de prática e a
preocupação com a diminuição da interação entre profissional e pacientes.

Figura 3. O sistema ajuda o profissional a ter uma melhor compreensão e controle do 
estado de saúde do usuário.  Fonte: Autoria própria (2018).



E ainda,  de  acordo  com 70% da  equipe,  o  uso  da  plataforma melhora  a
criação  e  administração  dos  PTS e  Grupos  -  “Os registros  seguem uma ordem
cronológica diminuindo o risco de troca de páginas, além de possibilitar uma visão
detalhada das ações planejadas,  realizadas e respostas adquiridas, sendo uma base
de dados mais segura.”(Psicóloga).

Dessa  forma,  por  meio  da  análise  dos  relatos  da  equipe  atuante  na
instituição,  a  ferramenta  traz  facilidade  de  acesso  e  compartilhamento  de
informações na medida em que permite acessar informações sobre o paciente de
forma rápida e possibilitando troca de informações entre médicos e entre médico e
paciente.

   5. Conclusão

O  projeto  apresentado  exibe  os  resultados  de  uma  solução  computacional
desenvolvida  para  apoiar  no  gerenciamento  de  atividades  terapêuticas  e  demais
serviços realizados diariamente,  trazendo maior  desempenho aos especialistas  do
CAPS II, além de facilitar o registro e o acesso às informações.

Então,  os  benefícios  da  utilização  dessa  ferramenta,  torna  possível  aos
profissionais  maior  atenção  dedicada  ao  problema  do  paciente  e  criação  de
atividades que auxiliem em sua recuperação, com a consequente redução do tempo
nas atividades burocráticas, permitindo que sejam realizados mais atendimentos por
dia, uma vez que trouxe uma forma de armazenamento e administração de dados
mais apropriada, garantindo aos usuários melhor organização.

Por meio dos resultados obtidos, percebe-se que a ferramenta representa um
importante aporte, uma vez que havia uma má administração dos documentos da
instituição, ocasionando diversos problemas. Tendo como consequência, um melhor
controle  das atividades  individuais  e de grupo planejadas  com os usuários,  bem
como os objetivos e resultados.

Tal estudo pode ser ampliado por meio de novas adaptações, visando trazer
melhor comunicação com familiares, com o objetivo de dar maiores informações
sobre  procedimento  e  do  estado  clínico  dos  pacientes,  estimulando  uma  maior
participação da família nos tratamentos.
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Abstract. This paper presents an experience report of an outreach project that
uses competitions as a stimulus to the programming learning in a Technical
Course in Computer Science Integrated to High School. After applying the pro-
ject methodology, the results obtained in the experiment indicate that the stu-
dents who participated in the project improved their learning performance in
the programming disciplines. It is worth highlighting the improvement in other
aspects such as motivation for extraclass practice and development of skills for
interpretation and resolution of real problems using programming language.

Resumo. Este trabalho apresenta um relato de experiência de um projeto de ex-
tensão que utiliza competições como estı́mulo ao aprendizado de programação
em um curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio. Após apli-
cada a metodologia do projeto, os resultados obtidos na experiência indicam
que os alunos que participaram do projeto obtiveram um desempenho de apren-
dizagem superior aos outros alunos nas disciplinas de programação. Vale des-
tacar a melhoria em outros aspectos como a motivação para prática extraclasse
e desenvolvimento de habilidades para interpretação e resolução de problemas
reais utilizando linguagem de programação.

1. Introdução
Programação de computadores é vista como uma nova habilidade básica necessária para
pessoas que almejam oportunidades econômicas e mobilidade social [Smith 2016]. Entre-
tanto, aprender a programar é considerada uma tarefa difı́cil e desafiadora para um número
significativo de programadores novatos [Mohamed Shuhidan et al. 2011]. Por essa razão,
alguns pesquisadores têm dedicado parte de seu tempo em estudos para desenvolver me-
todologias que abreviem a curva de aprendizado para essa habilidade.

Para [Malik and Coldwell-Neilson 2017] o principal desafio na aprendizagem de
programação é adquirir diferentes conjuntos de habilidades ao mesmo tempo. Os pro-
gramadores iniciantes têm que aprender a sintaxe e a semântica de uma linguagem de
programação enquanto desenvolvem habilidades para resolver problemas. Além disso, os
cursos de programação exigem dos estudantes que os mesmos estudem conceitos teóricos
e pratiquem esses conceitos ao projetar e desenvolver programas.
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Segundo [Fassbinder et al. 2012], indivı́duos motivados costumam ser mais per-
sistentes e apresentam nı́veis de desempenho mais altos. Uma forma de motivar os alunos
a aprimorarem seus conhecimentos em programação é a participação em competições co-
nhecidas como maratonas de programação. Competições de programação potencializam o
interesse pela computação por meio de uma atividade que envolve desafio e concentração
[Fassbinder et al. 2012, Lemos et al. 2016]. Atualmente existem diversas ferramentas on-
line que auxiliam no processo de ensino aprendizagem de programação. Dentre elas,
destaca-se o URI Online Judge (URI) 1.

O URI é uma plataforma que disponibiliza um ambiente online com problemas
no estilo do ICPC (International Collegiate Programming Contest) da ACM (Association
for Computing Machinery) e que fornece ao usuário um juiz online para testar as soluções
dos problemas. [Bez et al. 2014]. Além de funcionalidades que facilitam a prática de
programação, tais como problemas com vários nı́veis de dificuldade, também propor-
ciona suporte a diversas linguagens, torneios e ranking, bem como a possibilidade de
acompanhamento das atividades pelo docente [Bez et al. 2014].

O presente trabalho relata a execução de um projeto de extensão, aplicado no Ins-
tituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauı́ - Campus Picos (IFPI Picos),
o qual utilizou competições para estimular a aprendizagem da programação, e está assim
organizado: na seção Metodologia Aplicada será descrito o projeto Corrida de Bits (CB)
e as motivações que levaram a sua aplicação; em seguida serão apresentados os resulta-
dos obtidos e auferidos durante o perı́odo de aplicação e, por fim, serão apresentadas as
considerações finais referente ao relato apresentado, bem como indicações de trabalhos
futuros.

2. Metodologia Aplicada
Desenvolveu-se o projeto de extensão, no formato de treinamento preparatório para
competições de programação, com carga horária de 40 horas semestrais, oferecido para
alunos do curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio (TIEM) do IFPI Pi-
cos. O projeto foi intitulado como Corrida de Bits, sendo concebido e aplicado em 2016
e 2017 com a participação média de 17 alunos. A iniciativa teve a participação de al-
guns professores de informática, que atuaram como tutores, e ainda contou com mais
dois alunos do curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas,
que atuaram como voluntários. Os encontros presenciais ocorreram no Laboratório de In-
formática do IFPI Picos. Além destes encontros, também foi utilizada a plataforma URI
para acompanhamento de atividades online.

O projeto CB foi desenvolvido com as seguintes etapas:

• Primeira etapa: Nivelamento. Consiste em uma revisão de conceitos e introdução
à programação por meio de exercı́cios práticos utilizando a linguagem de
programação Python. Python foi escolhida por ser uma linguagem com sintaxe
limpa, intuitiva e fácil de usar, sendo recomendada para cursos de introdução a
programação [Ateeq et al. 2014, Costa et al. 2017].
• Segunda etapa: Tutoria e resoluções de questões. Nesta etapa foi montado um

cronograma de atividades com listas de problemas na plataforma URI para se-
rem resolvidos a fim de incentivar a prática da programação além da sala de aula

1https://www.urionlinejudge.com.br/judge/pt/login



e prepará-los para competições. Os problemas selecionados foram da categoria
iniciante [Bez et al. 2014].
• Terceira etapa: Competições de programação. As competições consistem em re-

alizar maratonas de programação abertas para qualquer aluno do ensino médio
utilizando a plataforma URI. As maratonas contavam com 14 problemas para se-
rem resolvidos em um intervalo de tempo de três horas.

A seguir, serão apresentados os resultados obtidos com o desenvolvimento do projeto.

3. Resultados e Discussões
Durante o desenvolvimento das atividades, notou-se a participação ativa, no processo de
aprendizagem, de todos os alunos envolvidos no projeto, promovendo atitudes como a
valorização do trabalho em equipe e a troca de experiências e conhecimentos. Utilizando
a plataforma URI, alguns alunos chegaram a resolver mais de 100 problemas, individual-
mente e em grupo, onde eles próprios cooperavam na resolução das questões e, quando
necessário, contavam com orientações dos tutores. Nas maratonas de programação, os
alunos do projeto apresentaram bom desempenho, com bom percentual de resolução de
problemas: alunos do 3o e 4o anos do TIEM resolveram em média 79% dos problemas,
enquanto que os alunos do 1o ano do TIEM resolveram em média 50% dos problemas.

Podemos destacar que, após a participação nas maratonas do projeto, cresceu o in-
teresse dos alunos em participar da Olimpı́ada Brasileira de Informática (OBI). Em 2017,
o IFPI Picos inscreveu 15 alunos, sendo este o maior número de interessados já registra-
dos levando em consideração os diferentes campi da instituição. Dos alunos inscritos, 9
fizeram a prova, 5 deles foram classificados para a segunda fase e 1 foi classificado para
a terceira e última fase.

Além dos resultados nas competições, os alunos do projeto apresentaram bom
resultado nas disciplinas de programação do TIEM. Para fins de comparação, foi selecio-
nada a turma de alunos que teve o maior número de inscritos no projeto. No ano de 2016
foram usados dados da disciplina de Algoritmos, Linguagem de Programação e Estrutura
de Dados do primeiro ano do curso TIEM e no ano de 2017 foram usados dados dos mes-
mos alunos que cursaram a disciplina Programação Orientada a Objetos no segundo ano
do curso TIEM.

Na turma de 2016, 31,05% dos alunos participaram do projeto. A média dos
alunos não participantes do projeto foi de 7,5, enquanto que os alunos que participaram
do CB foi de 8,3. No ano de 2017 aproximadamente 41% da turma participou do projeto.
As médias dos alunos que não participaram do CB e dos que participaram foram bem
semelhantes com o ano anterior, sendo 8,5 e 9,1 respectivamente. Conforme pode ser
visto na Figura 1, os dados das médias das turmas indicam um melhor desempenho dos
estudantes participantes do CB nos anos analisados.

Ao final projeto, foi questionado aos alunos sobre qual a importância do CB para
o engajamento com a programação. O resultado foi uma avaliação positiva. Todos os
alunos concordaram que as atividades desenvolvidas foram estimulantes ao aprendizado
de programação de computadores.

Os resultados positivos, tanto na avaliação dos alunos quanto no desempenho
em relação a aprendizagem, indicam que a prática de programação, aliada com desa-



Figura 1. Comparação das médias das turmas analisada em 2016 e 2017 de
acordo com a participação no Corrida de Bits

fios, em um ambiente com troca de experiências e a participação em competições torna a
programação mais atrativa para o aluno.

4. Conclusão
O trabalho mostrou a experiência realizada com uma turma do curso TIEM. Os resul-
tados demonstraram um maior envolvimento dos alunos com as disciplinas da área de
programação. Os resultados obtidos também sugerem que os alunos participantes do
projeto obtiveram um desempenho de aprendizagem superior aos outros alunos nas disci-
plinas de programação. O engajamento dos alunos com a programação pode motivar os
alunos da escola a aprofundarem seus estudos e escolherem carreiras na área de Ciência
da Computação. Além disso, melhora a participação da escola tanto em quantidade como
em desempenho nas próximas OBIs.

A partir da análise dos resultados pode-se perceber outros aspectos positivos do
projeto, como ambiente de aprendizagem colaborativo, a prática além da sala de aula e o
desenvolvimento de habilidades para trabalhar sobre pressão na interpretação e resolução
de problemas reais utilizando linguagem de programação.

Por fim, pretende-se a partir desses resultados ampliar o número de participantes
do projeto e utilizar outras ferramentas que possam contribuir para envolvimento do aluno
com a programação.
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Abstract. This work aims to present an application of the SimpliciTI protocol 

in the eZ430-RF2500 device for a wireless temperature sensing. With the 

development of a communication interface in MATLAB, it is possible to have 

real-time visualization of the collected data and calibration of the senses, from 

the actual temperature value. 

Resumo. Este trabalho tem como propósito apresentar uma aplicação do 

protocolo SimpliciTI no dispositivo eZ430-RF2500 para um sensoriamento 

sem fio de temperatura. Com o desenvolvimento de uma interface de 

comunicação no MATLAB, é possível que haja visualização em tempo real de 

amostragem dos dados coletados e calibração dos sensores, a partir do valor 

de temperatura real. 

1. Introdução 

O eZ430-RF2500 é uma plataforma de desenvolvimento de baixo consumo da Texas 

Instruments™, que traz ao usuário facilidades desde a gravação até a implementação 

dos programas criados. É possível utilizar radiofrequência, a partir do módulo RF2500, 

na comunicação entre os elementos deste dispositivo, cujo controle é realizado por um 

microcontrolador da família MSP430, MSP430F2274 [Texas Instruments 2015], com 

suporte a comunicação serial. 

 Na literatura, algumas aplicações envolvendo este equipamento em sistemas de 

sensoriamento móvel podem ser encontradas como, por exemplo, uma rede com baixo 

consumo de potência para transmissão de Eletromiografia (EMG) foi proposta em 

[Beneteau et al 2014] com a finalidade de executar reconhecimento de padrões da 

polarização de tensão dos sinais gerados durante às contrações musculares. Usando 

apenas um sensor EMG, a rede proposta alcançou 80% de acerto em relação ao sinal de 

próteses miolétricas disponíveis no mercado. 

 O artigo de [Adochiei 2011] apresenta um sistema baseado no eZ430 para 

supervisão do nível de saturação do oxigênio (SpO2) nas artérias de pacientes via Wi-

Fi/GSM. Trata-se de um oxímetro de pulso que possibilita monitorar em tempo real 

SpO2 e os batimentos cardíacos de forma remota via Internet. Um amplo estudo sobre o 

custo de energia agregado a esse tipo de rede no eZ430-RF2500 com uso do Protocolo 

SimpliciTI é apresentado por [Bertarelli 2010]. A necessidade de monitoramento de 

longa duração e o baixo consumo do eZ430 explicam a escolha do dispositivo para esse 

tipo de aplicação. 
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 A proposta deste trabalho é utilizar o dispositivo eZ430-RF2500 em um sistema 

de monitoramento de temperatura com transmissão por rádio frequência, desenvolvendo 

uma interface para supervisionar a temperatura e permitir a calibragem remota dos 

sensores MOS integrados ao chip. O dispositivo e o protocolo SimpliciTI permitem 

realizar com baixo consumo de potência a transmissão dos valores amostrados de 

temperatura através do ADC10, (PEREIRA, 2005), em intervalos de tempo de 1s. Por 

fim, uma interface no MATLAB permite visualizar periodicamente os valores medidos 

e realizar o processo de calibração a partir dos valores medidos pelos sensores. 

2. Referencial Teórico 

O eZ430-RF2500 é composto por duas placas principais, uma responsável por gravar e 

comunica-se via USB com o PC, chamada de placa de emulação e a target board (placa 

alvo), onde estão o microcontrolador MSP430F2274 e o chip RF CC2500, (Texas 

Instruments 2015). A comunicação destas placas se dá através da interface serial USCI 

trabalhando no modo UART. Enquanto a comunicação entre o MSP430F2274 com o 

CC2500 ocorre pela interface serial SPI (Texas Instruments 2013). Em adição, o eZ430-

RF2500 possui uma placa chamada Battery Board, fornecendo alimentação e acessos a 

pinos a placa alvo. 

 O microcontrolador MSP430F2274 é responsável por armazenar os programas 

do usuário, receber informações dos periféricos, além de realizar todo controle do chip 

de rádio frequência CC2500. O MSP430F2274 possui um sensor de temperatura 

integrado ao chip, este sensor é basicamente um semicondutor com um certo coeficiente 

de temperatura conectado ao conversor A/D e alimentado por uma corrente constante 

oriunda da referência interna de tensão. Este sensor terá um comportamento como 

ilustrado pelo gráfico na Figura 1. (Texas Instruments 2012). 

 

Figura 1. Função de transferência do sensor de temperatura. 

 De posse da curva de transferência do sensor de temperatura, Figura 1, adotando 

a tensão limite superior (
RV +

) como 2,5V e substituindo 
INV  por 

TEMPV  na equação da 

curva, é possível encontrar o valor da temperatura em graus Celsius por meio de (1): 

ADC

(°C)

1
Temp 986

1023 3,55

RV V + 
= −  
 

  (1) 



  

 O circuito integrado CC2500 é um transceptor de rádio frequência para pequenas 

aplicações wireless de baixa potência. Opera na faixa não licenciada ISM (Industrial, 

Scientific and Medical) que corresponde às frequências de 2400 a 2483,5 MHz. O chip 

CC2500 é responsável por toda comunicação wireless realizada pelo dispositivo eZ430-

RF2500, mas para completo funcionamento deste chip é necessário que o 

microcontrolador MSP430F2274 controle o CC2500. (Texas Instruments 2015).   

 O SimpliciTI é um protocolo de rede de comunicação por rádio frequência de 

baixa potência, voltado para redes RF reduzidas. Essas redes contêm tipicamente 

dispositivos com bateria, que requerem longa duração, com taxa de dados pequena e 

ciclo de trabalho baixo e com um número limitado de nós comunicando diretamente 

entre si ou através de um ponto de acesso ou extensores de alcance. (Friedman 2009).  

 Os Access Point (AP) serão os elementos que irão iniciar a conexão da rede e 

que realizarão a coleta das informações provenientes dos End Devices além de poderem 

implementar funcionalidades, como conexão com um PC ou enviar para outros 

dispositivos informações coletadas.  Os End Device (ED) serão elementos conectados a 

um suporte de bateria que terão preferencialmente a funcionalidade de realizar coleta de 

dados ou verificação de algum estado, que após finalizada pode entrar em estado de 

baixo consumo. Estes elementos podem ser dispositivos de envio/recepção ou apenas de 

envio de dados.  

 Pelo SimpliciTI cada rede apresenta até 250 kbps de dados, com as seguintes 

frequências suportadas: 480, 868, 915, 955 MHz (sub-1 GHz) e 2,4GHz.  O Software do 

SimpliciTI conceitualmente suporta 3 camadas. A camada de aplicação é a única parte 

que o utilizador/usuário precisa desenvolver. O suporte de comunicação é fornecido por 

um conjunto simples de Application Programming Interface (API – Interface de 

Programação de Aplicação), símbolos usados para inicializar e configurar a rede, assim 

como e ler e escrever mensagens wireless.  

 A arquitetura não segue estritamente o modelo de referência OSI (Friedman 

2009). 

• não há camada Física (PHY) formal ou camada de Link de dados – MAC 

(Media Access Control) ou LLC (Logical Link Control). Os dados são 

recebidos diretamente pelo rádio já moldadas para executarem suas funções.  

• desde que o suporte de segurança é implementado como um ponto da camada 

de rede, não há camada de apresentação, como ocorre no modelo OSI.  

• se um transporte confiável é requerido, deve ser implementado pela aplicação, 

não pela camada de transporte. 

3. Uso do SimpliciTI para Sensoriamento sem fio de temperatura 

Quatro componentes ou módulos de software foram desenvolvidos para este estudo, 

como disposto na Figura 2. O módulo de comunicação wireless emprega o protocolo 

SimpliciTI.  



  

eZ430-RF2500

AcessPoint

eZ430-RF2500

EndDevice

Módulo de 

comunicação USB

Módulo de 

comunicação wireless

Módulo de 

comunicação wireless

INTERFACE HOMEM 

MÁQUINA

Módulo de 

processamento dados
SimpliciTI

 

 Figura 2. Esquemático Resumo da Estrutura de comunicação empregando 

eZ430-RF2500 para sensoriamento remoto via protocolo SimpliciTI. 

 Definiu-se a target board conectada ao PC, via placa de emulação, como Access 

Point e as outras target board conectadas no suporte de bateria como os End Device. O 

Access Point (AP) pelo SimpliciTI gerencia a rede e estará sempre ativo, recebendo 

dados amostrados de um ou mais End Device (ED) a cada segundo. Os EDs da rede de 

medição contêm os sensores que implementam a medição de temperatura, passando a 

maior parte de seu tempo no modo de baixa potência, “acordando” a cada segundo deste 

estado para ver se houve recepção de comando para amostrar a temperatura e enviar o 

resultado para AP da rede. Ao receber os dados de qualquer ED na rede, o AP via USB 

transmite a informação ao PC (MATLAB) para apresentação dos dados ou aferição.  

 Uma vez iniciada na interface o processo, o AP realiza sua própria medição de 

temperatura. Além disso, o AP continuamente procura por novos EDs para se juntar à 

rede e recebe pacotes de EDs que já fazem parte.  

4. Resultados e Discursões 

Com o desenvolvimento dos módulos de aquisição de dados, através do MATLAB, pela 

toolbox GUIDE, foi desenvolvido uma interface de comunicação para visualização e 

armazenagem dos valores medidos pelos dispositivos. 

 Os dados obtidos foram comparados com um higrômetro modelo 720 da marca 

BK Precison, de modo que pudesse realizar um estudo da calibração do sistema 

proposto de aquisição de dados. O teste foi realizado no dia 7 de dezembro entre o 

período das 16:23 a 16:33, no Laboratório de Eficiência Energética do curso de 

Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Piauí. 

 As medições referentes aos End Device tiveram taxa de amostragem de 1 

segundo, conforme estabelecido no SimpliciTI. Já os valores medidos pelo higrômetro 

foram coletados a cada minuto. Na Tabela 1 tem-se os valores de média e variância dos 

valores coletados no período de 10 minutos. Nesta analise considerou o valor medido 

pelo Higrômetro como o mesmo para a faixa de segundos correspondente ao minuto 

medido. Para uma melhor verificação visual, na Figura 3 tem-se as medias a cada 

minuto dos sensores dos EDs com os valores coletados do higrômetro. 



  

 

Tabela 1. Valores médios e variâncias das temperaturas coletadas para 600 

amostras. 

 
Higrômetro ED 01 ED02 

Média (ºC) 23,07 22,28 22,35 

Variância (ºC²) 0,0161 0,1621 0,1777 

 

 

Figura 3. Média por minuto dos dados coletados de temperatura no período de 

10 minutos referentes aos sensores. 

 Pelos dados coletados, é possível inferir ao sensor de temperatura integrado ao 

MSP430F2274 apenas um erro de exatidão, já que as variâncias foram relativamente 

baixas para ambos os sensores. Com isso é possível inferir uma calibração a partir de 

uma medida exata de coleta com a medida pelo sensor. Algo já esperado com o 

comportamento dado pela curva da Figura 3. 

 O cálculo do novo valor de offset para calibração será dado por: 

( )ED Real

3,55
Temp Temp

1023
 = −   (2) 

 Onde, Δ é o valor a ser enviado para correção do valor de temperatura medido, 

somado com o resultado dado por (1). Temp_ED é a temperatura medida pelo End 

Device. Temp_Real é a temperatura real de medição, que nos testes foi obtida pelo 

higrômetro.  Na Figura 4a tem a interface com o valor para ser calibrado do ED1. Já na 

Figura 4b tem-se o resultado após correção da medida do ED1. 

 

Figura 4. (a)Sistema de sensoriamento ativo. (b) Sistema após calibração    



  

 Como é observado na Figura 4a, há dois End Devices conectados, e através do 

nível de potência do sinal obtida no frame do SimpliciTI estima-se uma distância 

proporcional com o Access Point, que está representado na origem. O valor de 

temperatura obtido pelo higrômetro está em TemCal (Temperatura para Calibração). 

5. Conclusões 

O uso do protocolo foi uma aplicação com pequenas mudanças dos seus elementos para 

o caso exemplo fornecido em [Morales 2007]. O trabalho propõe que o AP ao receber o 

comando via MATLAB para calibrar a medição do dispositivo selecionado, este corrija, 

na conversão dos níveis de tensão, a temperatura armazenada antes do envio para o PC 

(MATLAB).  

 O sistema permite que mais elementos sejam inseridos, contudo a interface no 

MATLAB terá que ser modificada para isto. O que faz com que fique para trabalhos 

futuros um melhor desenvolvimento no programa e ajustes na interface para uma 

atualização automático para cada nova inserção de elementos na rede de sensoriamento 

sem fio. 
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Capítulo

1
Introdução ao desenvolvimento multiplataforma com
react-native

Abílio Soares Coelho

Abstract

Considering the great advancement in mobile development, as well as the many techno-
logies available in the market, this chapter will introduce the React Native framework.
The approach will be from the installation of the necessary libraries, preparation of the
development environment, to the preparation of a test application and its deploy to a real
device.

Resumo

Considerando o grande avanço no desenvolvimento mobile, bem como as inúmeras tec-
nologias disponíveis no mercado, este capítulo apresentará o framework React Native.
A abordagem será desde a instalação das bibliotecas necessárias, preparação do am-
biente de desenvolvimento, até a confecção de uma aplicação teste e seu deploy em um
dispositivo real.

1.1. Introdução
Considerando a era da mobilidade onde a demanda corporativa requer que as in-

formações estejam acessíveis não somente todo o tempo, mas também em todos os lu-
gares. As empresas estão recorrendo, cada vez mais, ao desenvolvimento de aplicativos
para dispositivos móveis como celulares e tablets. Conforme pode ser visto na figura 1.1,
segundo [Anatel 2018], o Brasil registou 234,37 milhões de linhas móveis em operação
no mês de agosto de 2018, ou seja, há hoje em operação, mais de um dispositivo mó-
vel por habitante. O mundo corporativo fomenta o desenvolvimento de aplicações para
dispositivos móveis, visto que a comunicação entre empresa e cliente torna-se mais sim-
plificada, podendo a mesma explorar o canal para oferecer diferenciais aos seus clientes.
M-commerce, que é toda a transação comercial de bens e serviços feita através de dispo-
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Figura 1.1: Acessos dos Serviços Móveis Pessoais

sitivos móveis. Para realizar a compra, o consumidor utiliza aparelhos como smartphones
e tablets, e suas funcionalidades, como aplicativos e acesso às lojas virtuais.

O react native é um framework que se destaca dos demais, pois não prepara a
aplicação para rodar sobre uma webview, mas sim, sobre o próprio sistema operacional
nativo do dispositivo, diferentemente de algumas ferramentas conhecidas como cross-
plataform, que se propõem a fazer a mesma tarefa como: ionic e xamarim.

1.1.1. Objetivo geral

Este capítulo tem como objetivo geral, apresentar de forma introdutória, a tecno-
logia de desenvolvimento multiplataforma nativa react native

1.1.2. Objetivos específicos

• Aprender como preparar o ambiente de desenvolvimento tanto no Windows quanto
no Mac OS.

• Adquirir conhecimentos básicos e intermediários da linguagem JavaScript.

• Aprender a utilizar a biblioteca React.

• Aprender a utilizar o framework React Native.

1.1.3. Organização do capítulo

Este capítulo está dividido da seguinte forma: após uma breve introdução sobre a
motivação do desenvolvimento de aplicativos móveis, pode-se verificar na seção 1.2 uma
compilação das principais novidades trazidas pela última atualização da especificação
JavaScript. A seção 1.3, de fato, apresenta a tecnologia tema deste capítulo e contém as
subseções 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 que apresentam respectivamente as dependências necessárias
de instalação para desenvolver aplicativo com react native, as principais configurações
necessárias nas variáveis de ambiente e no ambiente integrado de desenvolvimento (IDE)
e por último, os primeiros passos para entender o framework.



1.2. ECMAScript 2015
O ECMAScript é a especificação da linguagem de script que o JavaScript imple-

menta. A especificação é definida pelo ECMA Technical Comittee 39 (TC39), comitê
formado por especialistas de grandes companhias da área de tecnologia, tais como: Ap-
ple, Google, Microsoft e Mozilla. O ECMAScript é suportado por uma variedade de
aplicações, principalmente navegadores, [Pinho 2017], apresenta na subfigura 1.2a, algu-
mas das principais engines e linguagens do mercado que trabalham com a especificação,
já na subfigura 1.2b, é apresentada a evolução das versões desde o início da especificação
em 1997.

Dentre as inúmeras modificações realizadas pela especificação ECMAScript 6,
serão apresentados alguns dos principais conceitos que nortearão o leitor a desenvolver
com react native, são elas:

Sistemas de módulos: Sistemas de módulos são necessários para a reutilização de có-
digos. Imagine uma aplicação com mil linhas de código em um único arquivo, a manuten-
ção neste programa será bem dispendiosa, no entanto se as mesmas mil linhas estiverem
organizadas e divididas em módulos, a identificação e correção de possíveis problemas
se tornarão bem mais objetivas. No ECMAScript 6, são utilizadas as palavras reserva-
das import e export, por exemplo, no código 1, é apresentado um programa contendo
uma função que recebe um parâmetro e retorna o valor recebido transformado em letras
maiúsculas. a última linha indica que esta função pode ser importada por outro programa,
conforme pode ser visto a importação acontecendo no código 2.

function transformaParaGrito(palavra){
return palavra.toUpperCase();

}
export default transformaParaGrito;

Listing 1: Módulo exportado

import transformaParaGrito from './transformaParaGrito';
console.log(transformaParaGrito('enucompi 2018'));
//Resultado: ENUCOMPI 2018

Listing 2: Importando módulo

var, let ou const Na nova especificação, ECMAScript 6, além da palavra reservada var,
surgiram duas novas palavras chaves relacionadas a escopo de variáveis, são elas o let e
const. Abaixo segue diferença entre as abordagens:



(a) Principais engines e linguagens do mercado que utilizam a especificação

(b) Versões ECMAScript

Figura 1.2: Engines e histórico da especificação

• Uma variável, quando declarada pela palavra-chave var, é elevada até o topo do
contexto de execução, sendo assim é possível usar uma variável antes dela ter sido
declarada: em tempo de execução a variável será elevada (hoisting) e tudo funcio-
nará corretamente.

• A partir do ECMAScript 6, além de podermos utilizar a palavra-chave var na decla-
ração de variáveis, também podemos utilizar a palavra-chave let. A diferença entre



elas é que quando utilizamos let, estamos atribuindo escopo de bloco à variável
sendo criada e, portanto, não ocorre o hoisting:

• Pode-se declarar uma variável como constante através da palavra-chave const, Uma
vez que tenha sido atribuído um valor à uma variável que tenha sido declarada
usando a palavra-chave const, seu valor não pode ser alterado. Por esta razão, todas
as constantes devem obrigatoriamente ser inicializadas na declaração.

Destructuring Destructuring implica simplesmente decompor uma estrutura complexa
em partes mais simples. Em JavaScript, essa estrutura complexa geralmente é um objeto
ou uma matriz. Com a sintaxe de destructuring, você pode extrair fragmentos menores de
matrizes e objetos. A sintaxe de destructuring pode ser usada para declaração de variável
ou atribuição de variável, como pode ser vista no código 3.

class Evento{
constructor(nome,cidade,data){

this.nome = nome;
this.cidade = cidade;
this.data = data;

}
getNome(){

return this.nome
}
getCidade(){

return this.cidade
}
getData(){

return this.data
}

}
e1 = new Evento('ENUCOMPI', 'Floriano', '08/11/2018');
// Antes do ES6
var nome = this.getNome;
//Destructuring
var {nome,cidade,data} = e1
document.write(nome)

Listing 3: Aplicação da função destructuring

Arrow Functions É uma notação simplificada para declaração de funções, utiliza um
operador chamado fat arrow(=>), que é uma contrapartida a thin arrow(->), utilizada na
linguagem CoffeeScript. É uma forma bastante simples de declaração de funções, onde



os parâmetros são colocado entre parênteses, após definição dos parâmetros é colocado
o fat arrow(=>), logo em seguida o bloco é criado entre chaves. o Código 4 apresenta
algumas formas de declaração.

//Declaração tradicional
var boasVindas = function(nome) {

return "Seja bem-vindo ao " + nome;
}
boasVindas("ENUCOMPI"); // Seja bem-vindo ao ENUCOMPI
//Declaração com Arrow Function
var boasVindas = (nome) => {

return "Seja bem-vindo ao " + nome;
}
boasVindas("ENUCOMPI"); // Seja bem-vindo ao ENUCOMPI
//Declaração com somente um parâmetro pode-se
//eliminar os parênteses
var boasVindas = nome => {

return "Seja bem-vindo ao " + nome;
}
boasVindas("ENUCOMPI"); // Seja bem-vindo ao ENUCOMPI
//Declaração com somente uma linha no bloco
// pode-se eliminar return e as chaves
var boasVindas = nome => "Seja bem-vindo ao " + nome;
boasVindas("ENUCOMPI"); // Seja bem-vindo ao ENUCOMPI

Listing 4: Aplicação da notação Arrow Function

1.3. React Native
O React Native é um framework desenvolvido pelos engenheiros do Facebook,

com a finalidade de otimizar o desenvolvimento de aplicativos móveis para as duas plata-
formas mais utilizadas, Android e iOS. Com React Native é possível escrever apenas um
código e gerar aplicação nativa para as duas plataformas. Segundo [React Native 2018],
com o React Native, você não cria um "aplicativo da Web para dispositivos móveis", um
"aplicativo HTML5"ou um "aplicativo híbrido". Você cria um aplicativo móvel real que
é indistinguível de um aplicativo criado usando o Objective-C ou o Java. O React Native
usa os mesmos blocos de construção fundamentais da interface do usuário dos aplicativos
iOS e Android comuns. Você apenas coloca esses blocos de construção juntos usando
JavaScript e React.

1.3.1. Instalação

Para começar a desenvolver com react native é necessária a instalação de algumas
dependências, a lista abaixo refere-se às dependências para utilização de um simulador
no próprio computador. é possível também a depuração do código diretamente em um



dispositivo físico real, que consequentemente impactará nas dependências necessárias. A
lista 1.1 aponta as dependências para utilização de um simulador no próprio computador,
enquanto a lista 1.2 para depuração do programa no dispositivo físico.

Lista 1.1: Lista de dependências com simulador

• Java(JDK), disponível em http://www.oracle.com

• Python, disponível em http://www.python.org

• NodeJS, disponível em http://www.nodejs.org/en/

• Android Studio, disponível em http://developer.android.com

• React Native CLI

A instalação do React Native CLI só é possível após a instalação do node, que
integra consequentemente a instalação do npm Node Package Manager

Instalação React Native CLI

$ npm install -g react-native-cli

Lista 1.2: Lista de dependências com dispositivo físico

• node

• the Expo CLI command line utility

• Baixar App Expo no dispositivo que será utilizado

A instalação do Expo CLI command line utility só é possível após a instalação do
node, que integra consequentemente a instalação do npm Node Package Manager

Instalação Expo CLI command line utility

$ npm install -g expo-cli

1.3.2. Configuração do ambiente

Após instalação de todas as dependências o site do projeto, explica detalhada-
mento como se deve proceder para configuração do ambiente através do link: http:
//facebook.github.io/react-native/docs/getting-started

1.3.3. Primeiros passos

Por ser mais comum, considera-se que o leitor esteja utilizando o sistema ope-
racional Microsoft Windows para desenvolvimento e, consequentemente, o Android para

http://www.oracle.com
http://www.python.org
http://www.nodejs.org/en/
http://developer.android.com
http://facebook.github.io/react-native/docs/getting-started
http://facebook.github.io/react-native/docs/getting-started


depuração, pois só é possível desenvolver para iOS através do sistema operacional Mac
OS. Após instalação das dependências e configuraçào do ambiente pode-se desenvolver o
primeiro App chamado tradicionalmente como helloworld.

Hello World

$ react-native init enucompi

O comando acima, inicia um projeto criando um diretório, contendo todos os ar-
quivos necessários para desenvolvimento. Para executarmos nosso exemplo, primeira-
mente é necessário iniciar o simulador configurado na subseção 1.3.2. Para iniciar o
simulador, sem a necessidade de abrir o Android Studio, pode-se utilizar os seguintes
comandos:

Execução do simulador

$ emulator -list-avds

Nexus_5X_API_28

$ emulator -avd Nexus_5X_API_28

O primeiro comando lista todos os devices instalados no Android Virtual Device,
no exemplo apresentado tem-se apenas um, que é o Nexus_5X_API_28, o segundo co-
mando, de fato, executa o emulador, agora sendo possível a execução do exemplo pro-
posto através do seguinte comando.

Depuração do exemplo no simulador

$ react-native run-android

(a) Exemplo Gerado (b) Exemplo Customizado

Figura 1.3: Hello World



A subfigura 1.3a apresenta o exemplo gerado rodando no emulador, já a subfigura
1.3b apresenta o exemplo customizado através do código:

import React, {Component} from 'react';
import {StyleSheet, Text, View} from 'react-native';

export default class App extends Component<Props> {
render() {

return (
<View style={styles.container}>
<Text>Olá ENUCOMPI!</Text>

</View>
);

}
}

const styles = StyleSheet.create({
container: {

flex: 1,
justifyContent: 'center',
alignItems: 'center',
backgroundColor: '#F5FCFF',

},
});

Listing 5: Código do exemplo hello world

O código 5 pode ser dividido em três partes:

1. Área de importação: Importação da biblioteca React e do objeto Component da
biblioteca react, importação dos objetos utilizados no exemplo StyleSheet, Text,
View do framework react-native

2. Definição e exportação da classe App, tudo que estiver dentro do método render,
será renderizado na tela do dispositivo, no caso apenas um texto contendo a String:
Olá ENUCOMPI

3. Criação de estilos, através do método StyleSheet.create. Todas e quaisquer forma-
tações que serão realizadas nos componentes, devem ser previstos no escopo deste
método. Há possibilidade de declarar um estilo apenas como um objeto literal, po-
rém este método ajuda ao desenvolvedor, principalmente, em relação aos nomes
das propriedades, que a propósito são bem semelhantes às propriedades CSS, com
uma notação diferenciada, denominada camelCase, ou seja, uma propriedade que
em CSS seria declarada como background-color, neste caso seria backgroundColor.



1.3.3.1. Props

Os componentes podem ser customizados com diferentes parâmetros, esses parâ-
metros recebem o nome de props. No exemplo anterior, o texto ficou de forma estática,
não sendo possível sua modificação. Com props é possível tornar esse texto dinâmico, por
exemplo. Para fazer a demonstração foi necessária a criação de um componente que será
chamado de Header. A função é bem simples, tornar o texto dinâmico, sendo possível
sua alteração através da props saudacao.

import React, {Component} from 'react';
import {StyleSheet, Text, View} from 'react-native';
import Header from './src/components/Header'

export default class App extends Component<props> {
render() {

return (
<View style={styles.container}>
<Header saudacao="Olá ENUCOMPI!">
{this.props.title}
</Header>

</View>
);

}
}
const styles = StyleSheet.create({

container: {
flex: 1,
justifyContent: 'center',
alignItems: 'center',
backgroundColor: '#F5FCFF',

},
});

Listing 6: Arquivo App modificado

O código 6 mostra o mesmo exemplo hello world, porém como pode ser visto, ele
está fazendo uma importação do componente Header. Outra alteração é que não estamos
mais utilizando o componente Text, e sim o novo componente criado, passando o valor
Olá ENUCOMPI! no parâmetro saudação. Desta forma o novo exemplo terá o mesmo
valor impresso na tela do exemplo anterior, a diferença é que este valor agora pode ser
alterado dinamicamente.

O código 7 ilustra a criação do componente Header, pode-se notar que há uma
alteração na forma de escrevermos o valor a ser apresentado. neste caso as palavras chave
this.props.saudacao receberão o parâmetro passado pelo componente Header.



import React, {Component} from 'react';
import {Text,View} from 'react-native';

export default class Header extends Component{
render(){

return(
<View>

<Text>{this.props.saudacao}</Text>
</View>

);
}

}

Listing 7: Componente Header

1.3.3.2. State

Existem dois tipos de dados que controlam um componente: props e state. props
são definidos pelo pai e são fixados durante todo o tempo de vida de um componente.
Para os dados que vão mudar, temos que usar o state.

Em geral, deve-se inicializar o estado no construtor e, em seguida, chamar setState
quando quiser alterá-lo.

Por exemplo, digamos desejarmos alterar o valor da propriedade saudacao do
componente Header. Conforme pode ser visto no código 8, deve-se criar o método cons-
trutor e definir o nome da variável de estado que deseja-se utilizar através do atributo
state, após isso precisa-se definir qual o evento que irá disparar a troca de estado, neste
caso o evento onPress do botão, ou seja, quando este botão for acionado o estado será
alterado através da propriedade setState.

A figura 1.4 ilustra o exemplo citado acima, onde a subfigura 1.4a representa o
estado inicial do componente Header, após o clique no botão o estado inicial muda, sendo
representado pela subfigura 1.4b, aparecendo assim a saudação definida pela propriedade
setState

1.3.3.3. Styles

Com o React Native, você não usa uma linguagem ou sintaxe especial para defi-
nir estilos. Você apenas estiliza seu aplicativo usando JavaScript. Todos os componentes
principais aceitam um estilo denominado prop. Os nomes e valores de estilo geralmente
correspondem ao modo como o CSS funciona na Web, exceto que os nomes são escritos
usando a notação camelCase, por exemplo, backgroundColor em vez de backgroung-
color.



import React, {Component} from 'react';
import {StyleSheet, Text, View, Button} from 'react-native';
import Header from './src/components/Header'

export default class App extends Component<props> {
constructor(props){

super(props);
this.state = { saudacao:'' }

}
altera(){

this.setState({saudacao : "Olá ENUCOMPI!"})
}
render() {

return (
<View style={styles.container}>
<Button
onPress={()=> {this.altera()}}
title="Saudação"

/>
<Header
style={styles.fonte}
saudacao={this.state.saudacao}>
</Header>

</View>
);

}
}
const styles = StyleSheet.create({

container: {
flex: 1,
justifyContent: 'center',
alignItems: 'center',
backgroundColor: '#F5FCFF',

},
});

Listing 8: Utilizando State



(a) Botão renderizado (b) Após clicar no botão

Figura 1.4: Utilização State

1.4. Conclusão
O React Native é um framework muito útil, Aos desenvolvedores front-end que

já possuem familiaridade com a biblioteca React, não terão dificuldade alguma em de-
senvolver para dispositivos móveis com o react native. Ele possibilita transformar desen-
volvedores desta área em potenciais desenvolvedores de aplicativos móveis. Sem dúvida,
sua grande vantagem é a possibilidade de que, com um único código, é possível criar apli-
cativos para Android e iOS, sem comprometer a qualidade e o desempenho, pois geram
aplicativos nativos para os respectivos sistemas operacionais.
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Abstract 

This chapter has the objective to present the applicability of technological solutions            
using Gamification as a strategy for user engagement. We will see the concept of              
gamification, examples of its use in several areas and contexts and the importance of              
making a good gamification design, showing some frameworks used by researchers and            
professionals in the field. This chapter is a result of the mini-course presented at the               
Enucompi 2018 in the city of Floriano-PI. The course was offered to students and              
professionals in the area of technology, marketing, psychology and education who are            
interested in motivating and engaging individuals for purposes beneficial to society. 

Resumo 

Este capítulo tem o objetivo de apresentar a aplicabilidade de soluções tecnológicas            
utilizando a Gamificação como estratégia de engajamento de usuários. Veremos o           
conceito de gamificação, exemplos de sua utilização em diversas áreas e contextos e a              
importância de se fazer um bom design de gamificação, mostrando alguns frameworks            
utilizados por pesquisadores da área. Este capítulo é resultado do minicurso           
apresentado no Enucompi 2018 na cidade de Floriano-PI. O curso foi ofertado para             
estudantes e profissionais da área de tecnologia, marketing, psicologia e educação que            
tem interesse em motivação e engajamento de indivíduos para fins benéficos para a             
sociedade. 

3.1. Introdução à Gamificação 
A lógica dos games tem sido aplicada em diferentes contextos e gerado            

benefícios para diversas áreas, e, nos últimos anos, essa estratégia ganhou ainda mais             
destaque e relevância. [Mcgonigal, 2010], em palestra em uma conferência oficial TED,            
afirmou que jogando cerca de 21 bilhões de horas por semana, seria possível encontrar              
soluções para problemas mundiais como a fome e a devastação do meio ambiente. Essa              
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abordagem a que ela se refere remete a um conceito diferente de jogos, com o objetivo                
não apenas de entretenimento, e hoje é conhecido como Gamificação. 

O termo Gamificação ou Gamification (do inglês), surgiu em 2002 por Nick            
Pelling [Pelling, 2011] ao utilizar a técnica para atrair clientes através de aspectos             
sociais e recompensas [Deterding et al, 2011]. Posteriormente, o termo foi ampliado em             
várias outras áreas como educação, saúde, gestão, sustentabilidade, marketing, dentre          
outros contextos.  

Como descrito inicialmente, o conceito de Gamificação tem uma proposta que           
vai além do termo jogo. Pesquisadores como Deterding, Zicherman e Cunningham           
através de seus estudos sobre o tema, definem os conceitos que trazem uma             
compreensão clara do objetiva do que é um simples jogo ou um sistema gamificado.              
[Deterding et al., 2011] diz que sistemas gamificados são aqueles que utilizam            
elementos de design de jogos em outros contextos a fim de motivar comportamentos             
específicos de pessoas. [Zicherman e Cunningham, 2011] complementa o conceito ao           
falar que além de motivar, a Gamificação promove o engajamento de indivíduos para             
resolver diversos tipos de problemas reais.  

Outros autores definem o conceito sob uma visão específica como [Kapp, 2012]                       
que aborda a Gamificação sob o contexto da educação, [Huotari e Hamari, 2017] em                           
marketing, dentre outros.  

3.1.1. Classificação dos Jogos 

Segundo [Salen e Zimmerman, 2004, p. 80], jogo pode ser conceituado como            
"um sistema formado por um ou mais jogadores que envolvem-se em um ambiente             
artificial, formado por regras e resultados quantificáveis". Baseado no conceito          
apresentado, nem sempre um jogo vai se configurar como um sistema de Gamificação, e              
isso irá se confirmar com e teoria dos conceitos apresentados por [Deterding et al, 2011]               
como mostrado na Figura 1. 

 

Figura 3.1. Tipos de conceitos de jogos  adaptado de [Deterding et al, 2011]  

 



 

 

[Deterding et al, 2011] define dois critérios para ajudar a compreender o            
comportamento dos sistemas que utilizam elementos de jogos e os que podem ser             
caracterizados como os que utilizam Gamificação. A classificação é feita utilizando as            
seguintes características: jogando/brincando e parte/todo. 

Pode-se observar na Figura 1 que os sistemas que priorizam o divertimento e o              
entretenimento, estão representados pelos brinquedos e Design Lúdicos. Esses sistemas          
tem o foco principal fazer da ferramenta um momento de lazer e bem-estar como              
proposta principal. Normalmente o que diferencia um do outro é que os brinquedos têm              
um propósito geral a se alcançar. Já os sistemas lúdicos geralmente abordam assuntos             
direcionados e específicos.  

Os brinquedos são jogos que visam apenas o entretenimento e a arte. Os             
Brinquedos são caracterizados como objetos ou representação de objetos que têm as            
suas próprias regras intrínsecas como por exemplo, uma bola, uma folha de papel,             
dentre outros objetos, sendo eletrônico ou não. Minecraft pode ser considerado de um             
jogo digital desse tipo, pois o jogador pode construir seu próprio ambiente de             
divertimento. Já o design lúdico atua no desenvolvimento do pensamento cognitivo dos            
indivíduos direcionada. 

Como exemplo de sistemas lúdicos podemos falar do jogo Angry Birds se            
classifica como brinquedo pois ele foi desenvolvido com o objetivo de dar apenas             
divertimento e entretenimento aos seus jogadores. Mas que o jogo vem sendo utilizado             
até para fins até de aprendizagem em física e matemática.  

 
Figura 3.2. O jogo Angry Birds no ensino de física [Santos, 2015] 

Os outros dois conceitos descritos na imagem são os jogos Sérios e a             
Gamificação. Nesse tipo de sistemas, o objetivo principal não é o entretenimento, como             
nos Brinquedos e Design Lúdico. Nesse caso os objetivos são buscar resolver            
problemas, promover o aprendizado ou outros objetivos diferentes do objetivo de um            
jogo de entretenimento comum. Isso não anula a utilização de elementos que possam ser              
divertidos ao usuário que utilizam sistemas gamificados ou jogos sérios.  

Os Jogos Sérios, se diferem da Gamificação pois é direcionado e criado para             
realizar simulação da realidade, o aprendizado como foco principal e direto. Essa prática             
começou a ser utilizada em fins militares e educacionais durante o século XX.             

 



 

 

[Ritterfeld, 2009 p. 6] define jogo sério como "qualquer forma de jogo interativo             
baseado em computador para um ou mais jogadores para ser usado em qualquer             
plataforma e que foi desenvolvido com a intenção de ser mais do que entretenimento".              
Um exemplo de Jogo Sério é o CyberCIEGE, um jogo onde o jogador trabalha com               
aspectos de segurança em organizações de TI, através de gerenciamento de recursos e             
de políticas de segurança da informação [Herpich, 2013]. 

 
Figura 3.3. O jogo sério CyberCIEGE, voltado para estudantes de TI [Herpich, 2013] 

A Gamificação trabalha na utilização de design de jogos como estratégia de            
motivação e engajamento de usuários. Um sistema bem desenvolvido pode trazer           
resultados importantes para atingir os objetivos no qual foi implementado. É           
desenvolvido para resolver problemas e alcançar metas específicas dos mais variados           
assuntos, como veremos na próxima seção. 

3.2. Casos de aplicação 
Nessa seção será apresentado casos de utilização do conceito de Gamificação           

sendo aplicado em várias áreas e contextos. Os casos foram categorizados em 8 tipos e               
dentro de cada categoria foram apresentados exemplos de sua aplicabilidade.  

3.2.1. Educação 

Cada vez mais, ambientes de aprendizagem estão sendo desenvolvidos         
utilizando Gamificação, seja como forma de superar as dificuldades no processo de            
ensino-aprendizagem ou para engajar pessoas em propósitos específicos. Segundo         
[Schmitz, Klemke e Spech, 2012], a Gamificação contribui tanto para a motivação            
como para o desenvolvimento cognitivo do estudante. Sua utilização contribui na           
retenção da atenção do aluno, motivando-os para o estudo de determinado assunto,            
tornando-o mais interessante, divertido e natural. Como exemplos apresentamos: 

● BrasilEduca: Uma plataforma de cursos online abertos e massivo (MOOC) de           
código aberto com conceitos de Gamificação para países que possuem como           
língua oficial o português. O objetivo da plataforma é motivar e engajar, por             
meio da Gamificação, a presença de mais alunos (que falam idioma português)            
em cursos ofertados na modalidade MOOC. [Mesquita, Toda e Brancher, 2014].           

 



 

 

Segundo [Aparicio 2018] [Manuela et al, 2018], os MOOCs contribuem          
significativamente para o empoderamento individual, pois podem ajudar as         
pessoas a aprender sobre uma ampla gama de tópicos. Se aliado à Gamificação,             
o poder de explicação e entendimento dos conteúdos aumentam         
significativamente e consequentemente a satisfação dos aprendizes. 

● Ensino de programação: Professores aplicam técnicas de Gamificação durante o          
ensino da disciplina de programação nos cursos superiores de TI como estratégia            
no processo de ensino-aprendizagem. Foram utilizados elementos como pontos,         
níveis, competitividade e cooperação para motivar os alunos. Como forma de           
estimular competitividade o elemento “tempo” foi utilizado: o aluno que          
terminasse a tarefa antes do tempo estipulado ganhava um bônus. Para melhorar            
cooperação foi realizado desafios: um desafio era lançado para a turma e o aluno              
que conseguisse resolver o desafio ganhava pontos e a turma também. Maioria            
dos alunos (71%) teve boa receptividade com a estratégia de Gamificação e 70%             
afirmaram que o método também poderia funcionar em outras disciplinas.          
[Mesquita et al., 2014]. Temos outros inúmeros exemplos da aplicação da           
Gamificação no contexto da programação de computadores tais como [Kumar,          
2012], [Swacha e Baszuro, 2013], [Ibáñez et al, 2014], dentre outros. 

● Passing Go: Para ajudar os alunos a aprender sobre os espaços físicos, recursos e              
serviços disponíveis nas Bibliotecas da Universidade Estadual do Kansas, foi          
desenvolvido uma plataforma de orientação interativa e gamificada com         
informações alimentadas pelos bibliotecários para os novos alunos e atrair os           
antigos que não tem o hábito de utilizar a biblioteca [Powell et al, 2018]. 

3.2.2. Saúde 

Na saúde, temos também uma quantidade significativa de casos de uso bem            
sucedido da Gamificação. Saúde e bem-estar é um campo onde o desenvolvimento de             
tecnologia para vários propósitos que vem sendo impulsionado. Na crescente          
concorrência, as empresas estão constantemente buscando maneiras de envolver melhor          
as pessoas com seus produtos oferecidos e serviços. Uma dessas maneiras cada vez mais              
usada para fazer isso é a Gamificação. 

● Autocuidado de Doenças: Um gerenciamento eficaz do tratamento de doenças          
crônicas é essencial para que se obtenha bons resultados. Princípios de design de             
gamificação estão sendo aplicados em soluções mHealth com objetivo de          
potencializar o autocuidado em pessoas com condições crônicas. Como exemplo          
desse tipo de aplicação, pesquisadores testaram um aplicativo gamificado com          
20 adolescentes com diabetes tipo 1 e obteve um aumento de quase 50% na              
frequência de suas medições diárias. Além disso, foi constatado que os pacientes            
continuaram usando o aplicativo: após um mês 95% dos pacientes ainda usavam            
o aplicativo, após dois meses 90% e após 3 meses 85%. Segundo a pesquisa,              
elementos de recompensas inseridos no aplicativo foram os motivadores dos          
participantes. [Miller, Cafazzo e Seto, 2016] 

● Problemas Cardiovasculares: CONTRAST - um jogo gamificado feito com a          
plataforma Unity para auxiliar no treinamento de braços-mãos de pacientes que           
sofreram AVC. O jogo é composto por 3 cenas: 1ª - escolha do objeto (físico) e                
a orientação da mão (esquerda ou direita) que será utilizada; 2ª - O jogo exibe                 

 



 

 

vários obstáculos da direita para esquerda e vice-versa, de modo que paciente            
navegue entre os obstáculos; 3ª - Exibe a pontuação alcançada e solicita que             
jogador troque de mão para jogar novamente. O jogo gera duas métricas uma             
para cada braço-mão. Estas pontuações servem para medir o desempenho dos           
braços-mãos afetados e não afetados. A cada tentativa de 30 segundos é gerado             
uma pontuação de acordo com seu desempenho. O grau de dificuldade do jogo é              
planejado para ser adaptável ao desempenho dos pacientes durante cada          
tentativa. [Jacobs et al, 2013] 

● Exercícios como terapia: a prática de exercícios, apesar das evidências positivas,           
é pouco utilizada em pacientes cardíacos congênitos. Diante do cenário,          
pesquisadores fizeram uso da gamificação como uma metodologia para         
aumentar adesão aos exercícios prescritos no tratamento. Para tanto, foi utilizado           
um dispositivo (Nike + FuelBand) que funciona como uma pulseira com relógio,            
um acelerômetro e exibe uma pontuação, “Fuel Points”, com consumo de           
calorias aproximado. “O objetivo do dispositivo é fornecer feedback positivo          
para incentivar o exercício”. [Stuart, 2014]  

3.2.3. Marketing  

Marketing pode ser definido como a atitude de encontrar mercados e           
conquistá-los, buscar clientes e mantê-los por meio da comunicação e entrega de            
produto/serviço com valor [Lucassen e Jansen, 2014]. O engajamento é um dos            
principais objetivos da gamificação. No marketing o engajamento pode ser entendido,           
por exemplo, como a “alta relevância das marcas para os consumidores e o             
desenvolvimento de uma conexão emocional entre consumidores e marcas” [Rappaport,          
2007 apud Lucassen e Jansen, 2014]. Marketing e gamificação possuem objetivos em            
comum e frequentemente são trabalhados em conjunto, como, por exemplo, nas           
avaliações de clientes da Amazon (Figura 3.4): 

 
Figura 3.4. Sistema de avaliação de produtos da Amazon [Kumar, 2013] 

● As revisões da comunidade são uma das formas mais bem-sucedidas e           
difundidas de envolver os clientes. A Amazon oferece uma maneira divertida de            
os clientes compartilharem a revisão do produto que compraram e atribuírem           
"Estrelas" com base na satisfação. Em seu elemento, atribuir classificações e           

 



 

 

engajar a comunidade são mecanismos de jogo em ação. Além disso, as            
avaliações em si podem ser revisadas! Os usuários podem indicar a utilidade de             
uma revisão. Isso, por sua vez, aumenta a reputação de um revisor na Amazon              
[Kumar, 2013] 

3.2.4. Sustentabilidade 

“A Educação Ambiental é vista como uma ferramenta indispensável para o           
desenvolvimento sustentável” [Santos e Souza, 2017]. A gamificação aplicada à          
educação ambiental pode ser uma estratégia que contribua na propagação de           
conhecimentos e práticas sustentáveis; 

● Educação em Responsabilidade Social - Case Recyclebank: é uma empresa que           
incentiva reciclagem e hábitos sustentáveis. Para tanto, possui um programa de           
aprendizagem que utiliza “recompensas” para incentivar novos usuários. Os         
usuários ganham pontos a medida que realizam atividades do programa:          
aprendendo, lendo, fazendo compras ecológicas, etc. Os pontos conquistados         
podem ser resgatados em forma de cupons de descontos em lojas ou produtos.             
[Huang e Soman, 2013] 

● Rede social MEIO: Criação e aplicação de um rede social gamificada com            
alunos do ensino médio com objetivo de “analisar o engajamento de alunos na             
prática de ações favoráveis ao meio ambiente através de uma experiência           
educativa gamificada” [Santos, Souza, e Araújo, 2018][Santos, Souza & Maria          
do Carmo, 2016].  

● Redução de consumo de Energia: Power Agent - é um jogo desenvolvido para             
incentivar famílias a reduzir o consumo de energia em casa. A ideia é utilizar o               
ambiente doméstico como um lugar de aprendizado com experiências práticas ,           
por meio de um jogo de celular, e engajar os familiares com atividades             
competitivas. [Gustafsson e Bång, 2008].  

3.2.5. Gestão 

A gamificação pode-se transformar em um dos principais mecanismo para          
transformar as operações de negócios [Kumar, 2013]. Entretanto, é necessário que o            
Design da gamificação seja bem projetado para que os objetivos de negócios sejam             
alcançados. 

● Insights da SAP Community Network: Em 2003, a empresa SAP introduziu o            
SAP Community Network (SCN). É uma comunidade de membros de dois           
milhões de profissionais da SAP que blogam, ajudam uns aos outros           
compartilhando seus conhecimentos técnicos, criando perguntas frequentes       
sobre várias centenas de tópicos, organizando reuniões e redes em eventos           
oficiais da SAP. Os membros se conectam em um nível pessoal também. Eles se              
reúnem informalmente e discutem muitos outros tópicos não relacionados ao          
trabalho. Este é um dos segredos do sucesso da comunidade: as pessoas            
misturam trabalho, vida privada e diversão para tornar um ambiente agradável           
de utilizar. [Kumar, 2013] 

3.2.6. Esportes 

 



 

 

Existem muitos dispositivos e aplicativos relacionados à prática de esportes          
disponíveis no mercado que usam o poder da Gamificação para incentivar hábitos            
saudáveis.  

● Nike: Existem muitos recursos de gamificação no Nike +. Ela deu um passo à              
frente e usou a Gamificação para aumentar o engajamento do consumidor e o             
reconhecimento da marca para assumir o controle do mercado de tênis de            
corrida. O aplicativo rastreia distância, velocidade e tempo de corrida. Ele           
armazena os dados, assim você pode monitorar seu progresso. Você pode           
competir com amigos e outros usuários do Nike + (Figura 3.5) para tentar             
percorrer a maior distância possível. [Kumar, 2013] 

 
Figura 3.5. O aplicativo Nike + no engajamento de corrida e consumo de produtos da marca 

● Fitocracy: Uma rede social (Figura 3.6) que visa o uso de gamificação para             
ajudar os usuários a praticar esportes e melhorar sua forma física. Os usuários             
informam as atividades físicas que estão praticando e ganham pontos a medida            
que cumprem os desafios propostos. Além disso, podem “seguir” outros          
usuários, comentarem sobre treinos e participar de grupos. [Fitocracy, 2018]  

 
Figura 3.6. ambiente do aplicativo Fitocracy  1

1 Fonte: http://catarinasdesign.com.br/os-melhores-aplicativos-que-utilizam-gamification/ 

 



 

 

3.2.7. Redes Sociais 

As redes sociais são ambientes favoráveis para aplicação dos elementos de           
game. Exemplo disso é a rede social LinkedIn: 

● O site de networking profissional incentiva os usuários a fornecer mais           
informações profissionais usando uma técnica de jogo simples: o indicador de           
progresso. A maioria das pessoas encontrou este indicador dizendo que eles           
estão 95% completos e o que eles podem fazer para atingir 100%. Esse é um               
lembrete constante para o usuário de que ele tem um perfil incompleto, mas             
também informa sobre o que ele precisa fazer para concluí-lo. [Kumar, 2013] 

 
Figura 3.7. Foursquare e seu indicador de informações profissionais [Kumar, 2013] 

Outras redes sociais famosas utilizam a Gamificação como meio de atrair mais            
usuários. Podemos destacar o Foursquare e o Waze que não estão listados no ranking              
fornecido pelo Statista . 2

O Foursquare utiliza um sistema de pontos e conquistas para motivar usuários a             
compartilhar informações de localização no aplicativo [Zichermann; Cunningham,        
2011]. Na rede social o usuário realiza “check-ins” levando os usuários a acumularem             
pontos em diversos locais e estabelecimentos. A pontuação coloca o usuário em um             
ranking entre amigos, baseado na popularidade frente aos amigos. O aplicativo integra            
diversas tarefas e dá feedbacks com frequência. O usuário, ainda, recebe badges            
(emblemas) como recompensa para estimular o check-in de novos locais. 

Já o Waze (Figura 3.8) funciona com um mecanismo de conexão entre usuários que visa               
a melhoria do tráfego no trânsito, conferindo um placar com bônus de uso, emblemas,              
níveis e envio de alertas aos outros usuários da rede social. 

 

 
2 Fonte: https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/ 

 



 

 

 
Figura 3.8. Gamificação no Waze  3

3.2.7. Casos de insucesso 

Nem toda solução gamificada é garantia de sucesso. O resultado vai depender            
muito em entender a necessidade e as dificuldades dos seus usuários. Para isso a escolha               
de um bom modelo para implementar os elementos adequados de jogos é um fator              
importante para a sua eficácia. Diversos trabalhos científicos mostraram ineficácia da           
aplicação ou criação de sistemas gamificados. [Hanus e Fox, 2015], através de testes             
durante dezesseis (16) semanas com duas turmas de alunos, uma turma com utilização             
de elementos gamificados (grupo de experimento), com ranking, emblemas e          
competição apenas, e outra turma sem os elementos (grupo de controle). 

Os alunos da turma com Gamificação apresentaram resultados de baixa          
motivação, satisfação e notas inferiores em relação a outra turma, mostrando que            
algumas mecânicas de jogos podem prejudicar no desempenho e no engajamento de            
alunos. [Hanus e Fox, 2015], destacou que foram analisados apenas os elementos            
mecânicos citados anteriormente e a conclusão da pesquisa não dá uma conclusão geral             
a todos os elementos de Gamificação existentes. Assim os autores sugerem que outros             
trabalhos investiguem elementos específicos para que possa analisar a eficácia de           
diferentes elementos de Gamificação. 

Outra pesquisa que verificou insucesso na aplicação da técnica foi apresentada           
por [Berkling & Thomas, 2013]. Dos 90 alunos utilizados na pesquisa a maioria avaliou              
negativamente os elementos gamificados, pois não perceberam mudanças de estilo de           
ensino. 

[Dicheva et al., 2015], realizou um trabalho de mapeamento de          
publicações sobre o uso da Gamificação na educação. Na maioria dos trabalhos, a             
avaliação utilizada foi insuficiente para determinar as causas de sucesso ou           
insucesso na aprendizagem de um ambiente gamificado. A maioria dos autores           

3 Fonte: http://catarinasdesign.com.br/os-melhores-aplicativos-que-utilizam-gamification/ 
 

 



 

 

compreendem que a Gamificação tem potencial para melhorar a aprendizagem se           
for bem implementada e utilizada. Assim, resultados positivos ou não dependem           
de como foi construído o ambiente gamificado. 

[Dicheva et al., 2015] também percebeu que a falta de suporte tecnológico            
adequado é um dos principais obstáculos para a aplicação de elementos de jogo à              
educação. Assim, o desenvolvimento de ferramentas de software que possam          
apoiar de forma eficiente a gamificação depende da infraestrutura disponível para           
os alunos. Além disso, sistemas que utilizam apenas recompensas extrínsecas          
(como emblemas) nem sempre terão o aprendizado significativo. 

3.3. Motivação e Engajamento em Gamificação 
Em suas vidas cotidianas, as pessoas estão constantemente buscando novas          

formas de se motivarem. Durante os últimos dois anos, novas abordagens tecnológicas            
para esses problemas motivacionais foram introduzidas. Diversos sistemas foram         
desenvolvidos, (como é mostrado no tópicos sobre aplicações neste capítulo) onde           
tentam motivar as pessoas reestruturando objetivos de longo prazo, fornecendo aos           
usuários metas, atividades, recompensas e apoio social. 

Dúvidas foram lançadas sobre a Gamificação e sua eficácia em pessoas           
verdadeiramente motivadoras . Até o momento, os estudos relatam resultados positivos          4

de implementações de Gamificação. No entanto, a compreensão sobre que tipo de            
Gamificação funciona, quais aspectos psicológicos medeiam os efeitos e em que           
contextos a abordagem pode ser benéfica ainda não é suficiente [Hamari et al., 2014].              
No entanto, a quantidade de pesquisas sobre o tema está aumentando rapidamente            
[Hamari et al., 2014] e, para destacar ainda mais a pontualidade desses            
desenvolvimentos, as análises de Gartner e IEEE relataram previsões de que o número             5 6

de esforços de Gamificação aumentarão consideravelmente nos próximos anos. 

O uso de Gamificação possibilita que pessoas executem atividades estimulando          
suas emoções positivas e habilidades por meio de recompensas virtuais ou físicas            
[Vianna et al., 2013]. [Zicherman e Cunningham, 2011] afirmam que o engajamento das             
pessoas em executar determinadas tarefas pode ser estimulado por meio de elementos            
que despertem emoções e desejos dos usuários. 

O autor exemplifica “engajamento" no mundo dos negócios como sendo o ato de             
conectar o consumidor com um produto ou serviço. Desta forma, a Gamificação gera             
engajamento quando o indivíduo se conecta voluntariamente a um propósito          
estabelecido ou desejado. 

[Alves, 2015] destaca que gamificar é engajar pessoas a um propósito por meio             
de desafios abstratos, regras claras, interações, feedbacks e reações emocionais. Reforça           
ainda que a importância dos conteúdos expostos e a forma como a aprendizagem é              
motivada são pontos relevantes para o engajamento dos indivíduos em atividades           
gamificadas.  

4 Fonte: https://www.gartner.com/newsroom/id/2251015 
5 Fonte: https://www.gartner.com/doc/2226015/gamification--future-gamification 
6 Fonte: http://sites.ieee.org/futuredirections/2018/03/29/xx-2/ 

 



 

 

O engajamento pode ser medido com base em alguns critérios. Tomando como            
exemplo uma página web, os critérios podem ser: a quantidade de visualizações por             
usuários, o tempo gasto em cada etapa pelo usuário, o tempo total gasto por usuário e a                 
frequência das visitas por usuário. [Muntean, 2011]; 

[Zichermann e Cunningham, 2011] citam quatros motivos que podem levar as           
pessoas a jogarem: ganhar conhecimento/expertise sobre um assunto, entretenimento,         
aliviar estresse e como forma de interação social. Deste modo, os autores alertam que é               
fundamental conhecer bem o comportamento do jogador, no contexto do jogo, para que             
se possa gerar um boa experiência e o comportamento desejado com aplicação do jogo. 

Os jogadores podem ser classificados de acordo com suas características, como           
representado na figura 3.9: 

 
Figura 3.9. Perfis de jogadores [Kumar, 2013] 

● “exploradores”: motivados pela curiosidade e entendimento do funcionamento        
do jogo; 

● “conquistadores”: motivados por vitórias e se destacar no jogo; 
● “socializadores”: representam a maior parte do perfil de usuários. Nesse tipo de            

jogador, a  motivação se dá pela interação com os outros jogadores; 
● “predadores”: motivados não somente pela vitória, mas em ser o melhor e se             

impor sobre seus adversários.  

Além do entendimento do perfil do jogador, alguns elementos podem ser           
utilizados para contribuir na motivação do indivíduo durante o jogo como, por exemplo,             
situações fantasiosas, clareza dos objetivos nas atividades propostas, feedbacks ao          
jogador, uso de tempo para realizar tarefas e recompensas por concluir etapas do jogo.              
[Li, Grossman e Fitzmarurice, 2012] 

Portanto, a gamificação se utiliza de elementos típicos de jogos “como narrativa,            
sistema de feedback, sistema de recompensas, conflito, cooperação, competição,         

 



 

 

objetivos e regras claras, níveis, tentativa e erro, diversão, interação, interatividade”, na            
intenção de engajar e motivar os indivíduos em um propósito. [Fardo, 2013].  

3.4. Design de Gamificação 

Ao começar a implementar a Gamificação em seu software, pode ser difícil            
saber por onde começar. É tentador ir direto para a mecânica e começar a pensar em                
pontos, distintivos e tabelas de classificação. 

O objetivo do Design de Gamificação é bastante diferente do Design de Jogos, o              
primeiro sendo usado para aprimorar o engajamento em contextos específicos, enquanto           
o segundo é direcionado para entretenimento puro. [Marczewski, 2014] faz uma           
distinção explícita entre o Design do Jogo e da Gamificação e suas características.             
Primeiro, o começo mais comum de um Design de Jogo é a ideia básica de diversão,                
enquanto a Gamificação aponta para um objetivo de negócio. Em segundo lugar, a             
definição de métricas ou linhas de jogo deve acontecer em diferentes fases do processo              
de design. 

A criação de um sistema gamificado é diferente da criação de um jogo como um               
processo geral, embora exista uma conexão entre o Design de Jogo e da Gamificação.              
No entanto, os fundamentos da Gamificação dependem fortemente dos princípios da           
teoria do design de jogos.  

Na Gamificação, o objetivo não é fazer com que seu aplicativo pareça um jogo e               
sim saber utilizar o design de jogos de forma eficaz. Mecânicas dos jogos simples              
(como a barra de progresso do LinkedIn, na figura 3.7) com uma missão clara são mais                
poderosas do que uma ferramenta sem um propósito claro e com vários elementos de              
jogos, como gráficos chamativos, ambientes visualmente imersivos e até mesmo efeitos           
sonoros colocados de qualquer maneira  [Kumar, 2013].  

Desenvolver o conceito da Gamificação não é algo simples de implementar.           
Colocar pontos, crachás e tabelas de classificação em sua interface de usuário e concluir              
que seu aplicativo foi gamificado é uma análise errada. Às vezes, uma má tentativa de               
Gamificação pode alienar seus usuários e fazer efeitos contrários do seu objetivo. Ela             
deve ser bem implementada para que envolvimento seja eficaz com seus usuários.            
Assim, a Gamificação deve motivar os usuários e não manipulá-los [Kumar, 2013].  

No entanto, a boa definição de objetivos para o público-alvo ajuda a aplicação             
na escolha das estratégias gamificadas a serem aplicadas e acelerar a adoção do uso e               
engajar seus jogadores (alunos, funcionários, pacientes, clientes, comunidade, etc). 

Diversas metodologias foram pensadas para facilitar o uso prático da          
Gamificação e padronizar a qualidade das soluções desenvolvidas. Nessa seção          
selecionamos as metodologias e frameworks que podem ser utilizadas na construção de            
aplicações gamificadas de forma eficiente.  

Nesta seção, foi fornecido um breve contexto teórico sobre esse tópico,           
necessário para entender algumas das propriedades comuns que podem ser encontradas           
na maioria das estruturas de design de gamification. 

3.4.1. Framework MDA 

 



 

 

O framework MDA (Mechanics, Dynamics and Aesthetics), criado por Hunicke,          
LeBlanc e Zubek (2004) e foi criado para trabalhar as funções buscadas pelo jogo, o               
comportamento destas funções quando utilizadas pelo jogador e a resposta emocional           
do jogador acerca do sistema como um todo, de forma a guiar e auxiliar o processo de                 
desenvolvimento, crítica e análise do produto. Essa metodologia foi proposta e           
ministrada por 4 anos no Game Developers Conference .  7

A estrutura do MDA fornece definições precisas para esses termos e procura            
explicar como eles se relacionam entre si e influenciam a experiência do jogador. 

● As Mecânicas são os componentes básicos do jogo - suas regras, ações de             
jogo, etc. 

● Dinâmica é o comportamento da mecânica sobre o jogador. 
● Estética são as respostas emocionais do jogador. 

Nas Mecânicas do MDA, tratamos das ações e dos controles programados, bem            
como as regras de comportamento. Na Dinâmica, o produto da interferência do usuário             
no jogo é demonstrado de acordo com as decisões do jogador, que aumentam ou              
diminuem as opções de ações oferecidas pelo contexto. Quanto à Estética, observamos a             
interação do emocional do usuário com as mecânicas e as dinâmicas, sendo a             
experiência proporcionada algo subjetivo, que depende da abertura e imersão de cada            
jogador ao jogo e seu universo. O resultado de todas estas conexões é o produto final. 

  
Figura 3.10. Framework MDA e os 20 Cs da Gamificação corporativa significativa [Ruhi, 2015] 

[Ruhi, 2015] implementou uma estrutura baseada em estudos de casos          
específicos para fornecer uma estrutura base para uso da gamificação em empresas            
usando como base o MDA. essa estrutura foi denominada como os 20 Cs da              
Gamificação corporativa significativa. 

7 Um evento consagrado em São Francisco, voltado ao setor de desenvolvimento de jogos.   

 



 

 

3.4.1.1 Elementos dos jogos 

[Salen e Zimmerman, 2005] descreve o jogo como um sistema no qual os             
jogadores envolvem-se em um conflito artificial, definida por regras, que determina um            
resultado quantificável. 

As mecânicas de jogos são ações, processos e controles básicos usados para            
“gamificar” uma atividade, ou seja, são as regras citadas por Salen e Zimmerman e              
recompensas que compõem um jogo a fim de criar experiências para usuários. Essas             
experiências são as emoções e motivações que os usuários adquirem com a utilização             
desses elementos e são chamadas de dinâmicas de jogos. 

As mecânicas têm por função deixar claro para o jogador quais objetivos devem             
ser atingidos e o que acontece após cada ação realizada. Ao mesmo tempo que são               
procedimentos e regras claras que regem um jogo, esses aspectos precisam se relacionar             
com os modelos mentais criados por jogadores, ou seja, o modo como eles interpretam e               
manipulam o jogo.  

As dinâmicas, de acordo com [Hunicke et al, 2004], descrevem o           
comportamento das mecânicas em tempo real, determinando o que cada jogador está            
fazendo em resposta às mecânicas do sistema, tanto individualmente quanto com os            
outros jogadores. 

[Zichermann e Cunningham, 2011] descrevem que além das mecânicas e          
dinâmicas, existem um terceiro elemento chamado de Estética. Trata-se das respostas           
emocionais que o jogador sente durante a interação com o jogo, sendo vista como o               
resultado da interação entre as mecânicas e dinâmicas [Hunicke et al, 2004]. 

Segundo [Hunicke et al, 2004], as estéticas são listadas nas seguintes categorias            
como segue a seguir: 

1. Sensação:  jogo como prazer dos sentidos.  

2. Fantasia: jogo como faz-de-conta 

3. Narrativa: jogo como drama 

4. Desafio: jogo como corrida de obstáculos  

5. Sociedade: jogo como modelo social 

6.Descoberta: jogo como território inexplorado  

7. Expressão:  jogo como autoconhecimento 

8. Submissão:  jogo como passatempo 

[Bunchball, 2010] cita os elementos que fazem parte da mecânica e da dinâmica             
de jogos: 

1. Mecânicas de jogos:  

Pontos, Níveis, Desafios, Itens virtuais, Quadro de líderes, Presentes. 

2. Dinâmicas de jogos: Recompensa, Status, Resultado, Auto expressão, Competição,          
Altruísmo. 

 



 

 

A seguir são descritos os as mecânicas citadas por [Bunchball, 2010] e suas 

características : 

Pontos: Estão entre os principais elementos motivadores. Podem ser utilizados para           
premiar os usuários através de múltiplas dimensões, e diferentes categorias de pontos.            
Os pontos podem ser usados como indicadores de status, os usuários podem gastá-los             
para desbloquear o acesso ao conteúdo, ou gastá-los em prêmios [Zichermann;           
Cunningham, 2011]. Estudos feitos na IBM Research e da Universidade de Chicago            
mostraram que ganhar pontos podem influenciar no comportamento do usuário, mesmo           
quando eles não têm valor monetário. 

Segundo [Zichermann e Cunningham, 2011], os pontos são divididos em cinco           
tipos descritos a seguir: 

1. Pontos por Experiência:Sãoinsumosparaacompanharodesempenhodeum jogador    
em um determinado ambiente. Todas as ações são transformadas em pontos de            
experiência. Elas não podem ser trocadas, pois são individuais a cada um e não              
possuem valores mínimos ou máximos. 

2. Pontos Resgatáveis: São pontos que podem ser trocados pelo jogador e são            
utilizados em jogos sociais e programas de fidelidade. Eles oferecem benefícios           
ao jogador na medida em que se atinge um determinado quantitativo e            
geralmente possuem um prazo de validade. 

3. Pontos de Habilidade:Conjuntodebônusquepermitemqueumjogadorganhe   
experiência / recompensa em determinadas habilidades. Um exemplo clássico         
está nos jogos de RPG, onde o jogador opta em acumular pontos de ataque ou               
defesa ou magia. Com isso, seu personagem no jogo terá́ habilidades específicas,            
a depender do direcionamento dos pontos dado pelo usuário. 

4. Pontos de Karma: Tenta promover o reconhecimento mútuo entre jogadores.          
Com isso, espera-se motivar o altruísmo nos participantes, fazendo com que os            
mesmos ofereçam seus pontos a outros jogadores. 

5. Pontos por Reputação: compõem o sistema de pontos mais complexos. São           
utilizados quando se deseja estabelecer vínculos de confiança entre os          
participantes em um ambiente não controlável. Redes sociais como Youtube,          
Facebook e Twitter por exemplo, utilizam a quantidade de amigos e seguidores            
para diferenciar os usuários mais ou menos populares e servindo como um tipo             
de pontuação de status social que pode ser compreendido como pontuação de            
reputação. 

Níveis: são etapas que indicam o progresso do jogador dentro do jogo. Podem ser              
utilizados como forma de controle dos níveis de habilidade e conhecimento do            
indivíduo e indicam a evolução do jogador 

Os níveis são usados por exemplo, em cor de faixas em artes marciais e títulos               
de trabalho. Os níveis são muitas vezes definidos como margens de ponto, de modo que               
os usuários podem nivelar automaticamente com base na participação ou uso para            
indicar o status. 

Desafios, Troféus, Emblemas e Conquistas: Visam proporcionar as pessoas com          
missões, em seguida, recompensá-las por isso. Desafios oferecem metas às pessoas e a             

 



 

 

sensação de que eles estão trabalhando em direção a algo. A abordagem geral é              
configurar desafios com base em ações que você está acompanhando, e recompensar os             
usuários para atingir metas. 

Geralmente os desafios estão associados a um propósito. Os desafios estimulam           
alunos a realizarem e superarem uma ação. Estabelecer desafios traz ótimos resultados,            
pois os jogos podem diminuir o medo do fracasso, aumentando a chance de a pessoa               
agir e obter sucesso [Bissolotti; Nogueira; Pereira, 2014]. 

Quadro de líderes ou ranking: Em inglês chamado de leaderboards, são usados para             
rastrear e exibir ações desejadas, usando a concorrência para dirigir o comportamento            
valioso. Apesar de poderem motivar, em certos contextos podem desmotivar os           
jogadores em vez de motivar [Werbach, 2012]. 

Presentes: muitos jogos, principalmente sociais, utilizam presentes como mecanismo         
para promoção ou recrutamento de novos jogadores. Muitas dessas mecânicas          
consistem em dar algo a alguém para ganhar algo em troca. A lógica desta ferramenta               
não é o valor, mas sim se o presente é divertido; 

As atividades são recompensadas frequentemente com emblemas, conquistas e         
troféus à medida que desafios do jogo são cumpridos [Kapp, 2012]. As recompensas             
funcionam como uma resposta informando que o usuário está fazendo a coisa certa, e              
também podem estimular os alunos para as próximas etapas. As recompensas podem vir             
como pontos, medalhas, emblemas, dentre outros. Elas podem surgir antes da realização            
de algum evento, ou aleatoriamente (quando se compra um pacote de salgadinhos sem             
saber qual figurinha vem dentro, por exemplo). 

O engajamento na Gamificação é realizado por meio da interação entre as            
mecânicas e as dinâmicas de jogos, influenciando no comportamento das pessoas. O            
processo que irá ser gamificado inicialmente terá que ter algum valor intrínseco para             
que haja o desejo dos usuários, caso contrário o resultado pode não ser satisfatório              
[Deterding, 2012]. 

Por isso a Gamificação não pode ser realizada de qualquer forma, apenas            
inserindo elementos sem estudar o contexto por completo, as partes interessadas e as             
suas necessidades. Um design adequado deve ser seguido para amplificar as motivações            
intrínsecas do público alvo. 

3.4.2. Gamification Design Framework 

Utilizando conhecimentos de negócios e do ramo da psicologia comportamental,          
Werbach desenvolveu um framework para guiar a criação de projetos gamificados.           
Chamado de Gamification Design Framework ou 6D Framework, é dividida em 6            
passos e inicia o planejamento com o entendimento dos objetivos a serem alcançados             
com o sistema e seus usuários [Werbach e Hunter, 2012]. Na etapa final, são descritos               
os elementos de jogos a serem aplicados no produto. Os passos são divididos em seis:               
Definir objetivos de negócios, Delinear o comportamento alvo, Descreva seus          
jogadores, Elaborar loops de atividade, Não se esqueça da diversão, Implantar           
ferramentas apropriadas. 

 



 

 

 
Figura 3.11. Os 6 passos do Framework 6D de Werbach e Hunter para o desenvolvimento de 

produtos com Gamificação [Werbach e Hunter, 2012]. 

Trabalhos como [Da Silva Figueiredo, 2015], [Jucá e Rolim, 2013], [Rufino,           
2016] e [Paffrath e Cassol, 2014] utilizaram esse modelo a fim de desenvolver sistemas              
gamificados com qualidade. 

3.4.3. Design Centrado no Jogador 

Outro modelo de design para gamificação muito utilizado é o Design Centrado            
no Jogador (Player Centered Design) desenvolvido por Kumar em 2013, inicialmente           
voltado para o Marketing. A metodologia é um guia prático para designers com foco na               
experiência do usuário, gerentes de produto e desenvolvedores incorporarem os          
princípios da Gamificação em um software. Essa metodologia coloca o usuário e seus             
objetivos no centro do processo de design e desenvolvimento, fazendo com que os             
produtos que estejam alinhados com as necessidades do usuário. 

Com base neles, o processo de design consiste em duas etapas iterativas            
principais: a análise de contexto (Design Centrado no Usuário) e a concepção iterativa             
da experiência de Gamificação. Além disso, uma caixa de ferramentas para           
Gamificação (denominada Princípios Fundamentais) para ajudar os projetistas através         
do processo é referenciada. 

Os produtos mal projetados são um resultado do Design Centrado na           
Tecnologia, que considera artefatos técnicos, como as tabelas de banco de dados, para             
criar uma série de formulários que permitem ao usuário "colocar e obter" os dados. Os               
desenvolvedores são atraídos naturalmente por essa abordagem porque é fácil de           
alcançar tecnicamente e é o caminho de menor resistência quando a equipe está sob              
pressão de tempo. Além disso, os engenheiros têm um modelo mental claro dos dados e               
podem assumir que todos compartilham isso. No entanto, foi provado repetidamente           
que a maioria dos usuários não compartilha essa visão do aplicativo. Eles estão             
ocupados fazendo seu trabalho, interagindo com os outros e se divertindo. Nesse tipo de              
olhar, prestam mais atenção aos objetivos do usuário e se esforçam para criar produtos              
que ajudem o usuário a alcançá-los de maneira eficiente, eficaz e satisfatória. 

 



 

 

Embora a eficácia, a eficiência e a satisfação sejam objetivos valiosos, o jogo e a               
Gamificação se estendem e aumentam o envolvimento com essas metas. No contexto de             
um jogo, os jogadores buscam voluntariamente desafios para aprimorar sua experiência           
de jogo. Eles buscam o empoderamento sobre a eficiência, prazer e diversão em             
detrimento da mera satisfação. Esses fatores aumentam seu nível de envolvimento no            
jogo. 

Para ajudar os designers a lidar com essas mudanças de regras e expectativas             
crescentes, apresentamos um conceito chamado Player Centered Design, que coloca o           
jogador no centro do processo de design e desenvolvimento. A figura a seguir ilustra o               
processo de Design Centrado no Jogador e descreve os vários passos para ajudar a              
estruturar seu projeto de Gamificação. 

 
Figura 3.12. Modelo Design Centrado no Jogador [Kumar, 2013] 

O objetivo deste processo é fornecer uma estrutura na qual pensar em            
Gamificação. Não se pretende que seja uma série de passos rígidos e unidirecionais,             
mas sim uma estrutura iterativa e adaptativa. Nós encorajamos você a rever este             
processo no contexto de sua própria organização e modificá-lo, se necessário, enquanto            
monitora de perto os resultados. 

Passos: Entender o jogador; Entender os objetivos; Entender a motivação          
humana; Aplique mecânicas de jogo; Gerenciar, monitorar e medir; Outras          
considerações no contexto; 
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Desenvolvimento de Layouts Responsivos com 

Bootstrap 
 

Cairo Felipe dos Reis Machado (UFPI) 

Abstract 

In web development, creating responsive layouts are essential for any application. 

Bootstrap is an open source toolkit for developing with HTML, CSS and JS. With it you 

can quickly create prototypes, ideas and applications. In the course will be approached 

in a practical way the creation of a Web Site for all platforms, mobile, desktop and TV. 

Resumo 

No desenvolvimento Web, a criação layouts responsivos são essenciais para qualquer 

aplicação. O Bootstrap é um kit de ferramentas de código aberto para desenvolvimento 

com HTML, CSS e JS. Com ele é possível criar rapidamente protótipos, ideias e 

aplicações. No curso será abordado de maneira prática a criação de um Web Site para 

todas as plataformas, mobile, desktop e TV. 

3.1. Introdução 

Em um mundo cada vez dentro da internet, sites e aplicativos se tornam ferramentas 

indispensáveis para qualquer trabalho. Se tornando o negócio mais lucrativo do século 

como Facebook, Google, Instagram, Youtube, Whatsapp, e várias outras aplicações que 

mantém você conectado em qualquer lugar com serviços de qualidade. No 

Desenvolvimento Web são necessárias diversas áreas dentro da tecnologia, como Web 

Design, Programação, Banco de Dados, Marketing, Administração e Publicidade.  

 Em termos mais técnicos todo site possui o lado front-end e back-end. O 

desenvolvedor front-end é responsável por “dar vida” à interface do site. Trabalha com 

a parte da aplicação que interage diretamente com o usuário. Na parte de estudo, o 

profissional foca em HTML (linguagem de marcação), CSS (linguagem de estilo) e 

JavaScript (linguagem de script/programação). No minicurso de desenvolvimento Web 

com Bootstrap, vamos aprender os principais conceitos das linguagens front-end. 
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 Já o back-end como o nome sugere, o desenvolvedor trabalha na parte de “trás” 

da aplicação. Ele é o responsável, em termos gerais, pela configuração do sistema com 

funções programadas e conexão com servidores. Quando falamos de back-end em 

desenvolvimento web, nos deparamos com várias linguagens, como Go, PHP, Python, 

Java, entre outras. 

 Porque o Bootstrap não foi incluído no conceito de Front-end? O Bootstrap não 

é uma linguagem base front-end, e sim um Framework. Framework é um conjunto de 

funções já prontas para serem usadas de determinada linguagem. Que tem como 

vantagens, menos bugs, facilidade de aprendizado, padronização de código, incentivo ao 

conhecimento. O Bootstrap é o framework mais conhecido para o desenvolvimento de 

código de folhas de estilo (CSS). Ele é responsável pelo estilo visual das páginas e pela 

criação de um resultado incrível 

3.1.2. Surgimento, Evolução e Exemplos. 

O cientista inglês Tim Berners-Lee inventou a World Wide Web em 1989. A World 

Wide Web (WWW), também chamada de Web, é um espaço de informações onde 

documentos e outros recursos da Web são identificados em uma URL ou domínio. 

 

3.1.3. HTML.  

A Hypertext Markup Language ou Linguagem de marcação de hipertexto ou (HTML) é 

a linguagem de marcação padrão para criar páginas da Web e aplicativos da Web. Junto 

com CSS e JavaScript, forma uma tríade de tecnologias fundamentais para a World 

Wide Web.  

 A primeira descrição publicamente disponível do HTML foi um documento 

chamado “Tags HTML”, mencionado pela primeira vez na Internet por Tim Berners-

Lee no final de 1991. Ele descreve 18 elementos que compõem o design inicial 

relativamente simples do HTML. 

 

Tabela 3.1. – Evolução do HTML 
Versão Ano 
HTML 1991 
HTML 2.0 1995 
HTML 3.2 1997 
HTML 4.0 1990 
XHTML 2000 
HTML 5 2008 
HTML5 estável 2014 

HTML5.1 2016 

HTML5.2 2017 

  

 Em janeiro de 2008 a W3C pública o rascunho do HTML5 e apenas em 2015 foi 

lançado sua versão estável.  
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3.1.4. O CSS 

Cascading Style Sheets (CSS) é uma linguagem de folha de estilo usada para descrever 

a apresentação de um documento escrito em uma linguagem de marcação, como 

HTML.  

 O nome em cascata vem do esquema de prioridade especificado para determinar 

qual regra de estilo se aplica se mais de uma regra corresponder a um elemento 

específico. Esse esquema de prioridade em cascata é previsível. 

 CSS é projetado para permitir a separação de apresentação e conteúdo, incluindo 

layout, cores e fontes. Essa separação pode melhorar a acessibilidade de conteúdo, 

fornece mais flexibilidade e controle na especificação de características de 

apresentação, permitir que várias páginas da Web compartilhem a formatação 

especificando o CSS relevante em um arquivo .css separado e reduzir a complexidade e 

a repetição no conteúdo estrutural. 

 A linguagem foi proposta pela primeira vez por Håkon Wium Lie em 10 de 

outubro de 1994. Na época, Lie estava trabalhando com Tim Berners-Lee no CER. 

Várias outras linguagens de folhas de estilo para a web foram propostas em torno do 

mesmo tempo, e discussões sobre as listas de discussão pública e dentro World Wide 

Web Consortium resultou na recomendação primeiro W3C CSS (CSS1) sendo lançado 

em 1996. Em particular, Bert Bos proposta foi influente; Ele se tornou co-autor de 

CSS1 e é considerado co-criador de CSS. 

 À medida que o HTML cresceu, ele passou a abranger uma ampla variedade de 

recursos estilísticos para atender às demandas dos desenvolvedores da Web. Essa 

evolução deu ao designer mais controle sobre a aparência do site, ao custo de um 

HTML mais complexo. 

 CSS tem vários níveis e perfis. Cada nível de CSS baseia-se no último, 

geralmente adicionando novos recursos e normalmente denotado como CSS 1, CSS 2, 

CSS 3. Os perfis normalmente são um subconjunto de um ou mais níveis de CSS 

criados para um determinado dispositivo ou interface de usuário. 

Tabela 4.2 – Evolução do CSS 
Versão Ano 
CSS 1994 

CSS 1 1996 
CSS 2 1998 
CSS 3 2000 - Atualmente 

 

3.1.4. JavaScript 

Em parceria com HTML e CSS, o JavaScript é uma das três principais tecnologias da 

World Wide Web. O JavaScript permite páginas da Web interativas e, portanto, é uma 

parte essencial dos aplicativos da web. A grande maioria dos sites usa, e todos os 

principais navegadores têm um mecanismo JavaScript dedicado para executá-lo. 

 Inicialmente implementados apenas no lado do cliente em navegadores da Web, 

os mecanismos JavaScript agora estão incorporados em muitos outros tipos de software 
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host, incluindo servidores em servidores e bancos de dados da Web e em programas que 

não são da Web 

 Criado na década de 90 por Brendan Eich a serviço da Netscape. Depois que o 

JavaScript foi criado, a Microsoft criou, em agosto de 1996, uma linguagem idêntica 

para ser usada no Internet Explorer 3. Para conter a ambição da Microsoft, a Netscape 

decidiu normatizar a linguagem através da organização ECMA International, companhia 

que era especializada em padrões e normativas. 

 Os trabalhos em cima da normativa ECMA-262 começaram em novembro de 

1996. O nome JavaScript já era patenteado pela Sun Microsystems (hoje Oracle) e não 

poderia ser usado. Portanto, o nome composto por ECMA e JavaScript foi usado, 

resultando em ECMAScript.      

 Mesmo com esse nome, até hoje a linguagem é conhecida carinhosamente por 

JavaScript. ECMAScript só é usado para se referir às versões da linguagem. 

 A ECMA-262 é mantida pelo Comitê Técnico 39 (TC39). Este comitê é 

composto por especialistas de grandes empresas como Microsoft, Mozilla e Google. 

Entre os integrantes do comitê está, claro, Brendan Eich. 

 Histórico das versões: 

● ECMAScript 1 (junho de 1997) 

A primeira versão (“de dez dias”). 

● ECMAScript 2 (agosto de 1998) 

● ECMAScript 3 (dezembro de 1999) 

● ECMAScript 4 (abandonada em julho de 2008) 

● ECMAScript 5 (dezembro de 2009) 

● ECMAScript 5.1 (junho de 2011) 

● ECMAScript 6 (junho de 2015) 

● ECMAScript 7 (junho de 2016) 

3.1.5. Bootstrap 

O Bootstrap é um kit de ferramentas de código aberto para desenvolvimento com 

HTML, CSS e JS. Originalmente criado por um designer e um desenvolvedor no 

Twitter, o Bootstrap se tornou um dos frameworks front-end mais populares e projetos 

de código aberto no mundo. 

 Foi criado no Twitter em meados de 2010 por Mark Otto e Jacob Thorton. Antes 

de ser uma estrutura de código aberto, o Bootstrap era conhecido como Twitter 

Blueprint. Após alguns meses de desenvolvimento, o Twitter realizou sua primeira 

Hack Week e o projeto explodiu à medida que os desenvolvedores de todos os níveis 

evoluíram sem nenhuma orientação externa. Ele serviu como guia de estilo para o 

desenvolvimento de ferramentas internas na empresa por mais de um ano antes de seu 

lançamento público, e continua a fazê-lo hoje. 
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 Originalmente lançado numa sexta-feira, 19 de agosto de 2011. Desde então, 

tivemos mais de vinte lançamentos, incluindo duas grandes reescritas com versão 2 e 

versão 3. Com o Bootstrap 2, foi adicionado a funcionalidade responsiva a toda a 

estrutura como uma folha de estilo opcional. Com base no Bootstrap 3, e foi escrita a 

biblioteca mais uma vez para torná-la responsiva por padrão com foco na abordagem 

móvel. 

 Com o Bootstrap 4, mais uma vez o projeto foi escrito para levar em conta duas 

mudanças arquiteturais importantes: uma migração para o Sass e a mudança para o 

flexbox do CSS. A intenção é ajudar em um pequeno caminho para impulsionar a 

comunidade de desenvolvimento da Web, promovendo novas propriedades de CSS, 

menos dependências e novas tecnologias em navegadores mais modernos. 

 

3.1.6. Ferramentas necessárias 

● Computador 

● Editores de textos 

 

 

Figura 3.1. – Notebooks com o editor de vídeo Visual Studio Microsoft. 

 

3.2. Principais Elementos 

Apesar de possuir inúmeros elementos cada linguagem, alguns são fundamentais para 

uma aplicação consistente, a seguir será listado algum dos elementos mais usados. 

3.2.1. HTML 5 

HTML é a linguagem de marcação padrão para criar páginas da Web. 

Conceitos Importantes: 

1. Elementos HTML são os blocos de construção de páginas HTML. 

2. Elementos HTML são representados por tags. 

3. Tags de HTML marcam partes de conteúdo, como "título", "parágrafo", "tabela" 

e assim por diante. 

Exemplo de uma tag: 

<tagname> conteúdo </ tagname> 
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3.2.1.1. Comentários em HTML 

<!-- Comentário aqui --> 

 

 

Figura 3.2. - Estrutura da uma página HTML 

 

● O <html>elemento é o elemento raiz de uma página HTML 

● O <head>elemento contém informações meta sobre o documento 

● O <title>elemento especifica um título para o documento 

● O <body>elemento contém o conteúdo da página visível 

● O <h1>elemento define um cabeçalho grande 

● O <p>elemento define um parágrafo 

 

3.2.1.2. Elemento <meta> 

 Os elementos meta geralmente são usados para especificar a descrição da 

página, as palavras-chave, o autor do documento, a última modificação e outros 

metadados. 

  <meta charset="UTF-8"> 

 <meta name="author" content="John Doe"> 

 <meta name="viewport" content="width=device-width, 

initial-scale=1.0"> 
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3.2.1.3. Novas tags em HTML5 

Os sites geralmente exibem conteúdo em várias colunas (como uma revista ou jornal). 

 O HTML5 oferece novos elementos semânticos que definem as diferentes partes 

de uma página da web: 

 

 

Figura 3.3. – Novos elementos do HTML5 

 

3.2.1.2. Atributos 

● Class 

O class atributo HTML é usado para definir estilos iguais para elementos com o mesmo 

nome de classe. 

● Id 

O id atributo especifica um id exclusivo para um elemento HTML (o valor deve ser 

exclusivo dentro do documento HTML). 

 O valor id pode ser usado por CSS e JavaScript para executar determinadas 

tarefas para um elemento exclusivo com o valor de id especificado. 

3.2.2. CSS 

O CSS é usado para definir estilos para suas páginas da Web, incluindo o design, layout 

e variações de exibição para diferentes dispositivos e tamanhos de tela, ele mais o 

Bootstrap trabalham juntos para dar um bom visual para seu site. 

 

3.2.2.1. Sintaxe CSS 

Seletor  { 

 Propriedade:Valor; 

 Propriedade:Valor;} 



 

 

 

8 

 

3.2.2.2. Seletores de CSS 

Os seletores CSS são usados para "localizar" (ou selecionar) elementos HTML com 

base no nome, ID, classe, atributo e mais do elemento. 

 

● Elemento Seletor 

O seletor de elemento seleciona elementos com base no nome do elemento. 

body { 

    text-align: center; 

    color: red; 

} 

● Seletor de id 

O id de um elemento deve ser único dentro de uma página, então o seletor de id é usado 

para selecionar um elemento único 

 Para selecionar um elemento com um id específico, escreva um caractere hash 

(#), seguido pelo id do elemento. 

#para1 { 

    text-align: center; 

    color: red; 

} 

● Seletor de classe 

Para selecionar elementos com uma classe específica, escreva um caractere de ponto (.), 

seguido do nome da classe. 

 No exemplo abaixo, todos os elementos HTML com class = "center" serão 

vermelhos e alinhados ao centro: 

 

.center { 

    text-align: center; 

    color: red; 

} 

 

● Seletores de agrupamento 

h1, h2, p { 

    text-align: center; 

    color: red;} 
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3.2.2.3 Comentários CSS 

Um comentário CSS começa com / * e termina com * / 

 

3.2.2.4 Algumas propriedades CSS 

background-color 

background-color 

font-family 

border 

display 

box-shadow 

color 

@font-face 

@media 

@charset 

font-size 

width 

height 

margin 

max-width 

min-width 

padding 

padding-bottom 

padding-top 

padding-left 

padding-right 

text-align 

position 

opacity 
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3.2.3. Javascript 

Javascript, não é uma linguagem de marcação nem de estilo. E sim uma linguagem de 

programação que utiliza funções tanto no lado do cliente quanto do servidor, possuindo 

uma grande documentação de elementos e utilidades. Portanto, entender a linguagem 

requer tempo e prática. Graças ao Bootstrap, muita coisa com o Javascript pode ser feita 

apenas entendendo seu conceito. 

 Inserindo o código JavaScript na página HTML: 

 

<script type="text/javascript"> 

      // Tag Javascript 

 </script> 

 

 3.2.3.1. Exemplos de scripts 

 

1  <script type="text/javascript"> 

2      var nome; 

3      nome = prompt("Qual é seu nome?"); 

4      alert("Olá, " + nome); 

5  </script> 

6  <script type="text/javascript"> 

7      function clique_botao() 

8      { 

9        alert("Você clicou no botão"); 

10      } 

11  </script> 

12 <button onclick="clique_botao();">clique aqui</button> 

 

3.2.4. Bootstrap 

Na prática, Bootstrap é um conjunto de classes com scripts já compilados, facilitando 

sua chamada e criação das páginas. 

 

3.2.4.1. Como usar?  

Baixando em getbootstrap dowloadsb ou Através da BootstrapCDN. 

https://getbootstrap.com/docs/4.1/getting-started/download/
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 Uma CDN (Content Delivery Network) é uma rede de distribuição de 

informação que permite fornecer conteúdo Web de uma forma mais rápida a um grande 

número de utilizadores, distribuindo o conteúdo por múltiplos servidores de forma a 

efectuar a duplicação do mesmo e direcionar o conteúdo ao utilizador com base na 

proximidade do servidor. 

 

4.2.4.2. Uma vantagem de usar o Bootstrap 4 com CDN: 

Muitos usuários já baixaram o Bootstrap 4 do CDN ao visitar outro site. Como 

resultado, ele será carregado do cache quando visitar seu site, o que leva a um tempo de 

carregamento mais rápido. Além disso, a maioria dos CDNs certifica-se de que, uma 

vez que um usuário solicitar um arquivo, ele será atendido pelo servidor mais próximo, 

o que também leva a um tempo de carregamento mais rápido.  

 

4.2.4.3. Principais classes do Bootstrap: 

<div class=”container”> 

<div class=”row”> 

<div class=”col”> 

<nav class=”navbar”> 

<button class=”btn”> 

<div class="dropdown"> 

<ul class="navbar-nav"> 

<li class="nav-item"> 

<a class="nav-link"> 

<div class="jumbotron"> 

<div class="collapse 

<div class="carousel slide"> 

<div class="modal" id="myModal"> 

<body data-spy="scroll" data-target=".navbar" data-

offset="50"> 

<div class=”footer”> 
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3.3. Exemplos Bootstrap 

 

3.3.1. Álbum Exemplo 

Figura 3.4. e 3.5. – Exemplo Álbum nas versões Desktop e Mobile de uma página. 

 

3.3.1.1 Alguns elementos presentes: 

 HTML5: 

● <head> 

● <title> 

● <body> 

● <header> 

● <main role="main"> 

● <footer> 

 

JavaScript: 

● Collapse  

 

CSS: 

● margin-bottom 

● background-color 

● @media (min-width: 768px) 

● font-weight 

 

https://getbootstrap.com/docs/4.1/examples/album/
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Bootstrap: 

● <div class="collapse bg-dark" id="navbarHeader"> 

● <div class="col-sm-8 col-md-7 py-4"> 

● <div class="navbar navbar-dark bg-dark shadow-sm"> 

● <div class="container d-flex justify-content-between"> 

● <button class="navbar-toggler" type="button" data-

toggle="collapse"  

● </button> 

● <section class="jumbotron text-center"> 

● <div class="album py-5 bg-light"> 

● <div class="card-body">

 

3.3.2  Carousel Exemplo 

Figura 3.6 e 3.7 – Exemplo Carousel nas versões Desktop e Mobile de uma página. 

 

3.3.2.1. Alguns elementos presentes: 

 

HTML5: 

● <nav> 

● <a> 

● <ul> 

https://getbootstrap.com/docs/4.1/examples/carousel/


 

 

 

14 

 

● <li> 

● <form> 

● <img> 

 

JavaScript: 

● Carousel 

● Collapse 

 

CSS: 

● color 

● bottom 

● position 

● top 

● left 

● text-align 

● font-weight 

● line-height 

● font-size 

● margin-top 

 

Bootstrap: 

● class="navbar navbar-expand-md navbar-dark fixed-top 

bg-dark 

● class="navbar-brand" 

● class="carousel-indicators" 

● class="carousel-control-prev" 

● class="container” 

● class="row" 

● class="col-lg-4” 

● class="rounded-circle" 

● class="float-right" 

● class="navbar-nav mr-auto" 

● class="nav-item active" 

● class="nav-link 

● class="form-inline mt-2 mt-md-0
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3.3.3. Checkout Exemplo 

Figura 3.8 e 3.9 – Exemplo Checkout nas versões Desktop e Mobile de uma página. 

 

3.3.3.1. Alguns elementos presentes: 

 

HTML5: 

● <h4> 

● <form> 

● <label> 

● <input> 

● <select> 

● <hr> 

● <button> 

CSS: 

● max-width 

● line-height: 1.25; 

Bootstrap: 

● class="bg-light" 

● class="py-5 text-center" 

● class="d-block mx-auto mb-4" 

● class="lead" 

https://getbootstrap.com/docs/4.1/examples/checkout/
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● class="d-flex justify-content-between align-items-

center mb-3" 

● class="text-muted" 

● class="list-group mb-3" 

● class="my-0" 

● class="card p-2" 

● class="input-group" 

● class="invalid-feedback

3.3.4. Entrar Exemplo 

 

Figura 3.10 – Exemplo de login nas versões desktop e mobile de uma página. 

 

3.3.4.1. Alguns elementos presentes: 

 

HTML5: 

● <form> 

● <img> 

● <h1> 

● <label> 

● <input> 

● <input type="checkbox" value="remember-me"> 

● <button> 
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CSS: 

● height: 100%; 

● display: -ms-flexbox; 

● display: flex; 

● -ms-flex-align: center; 

● align-items: center; 

● padding-top: 40px; 

● padding-bottom: 40px; 

● background-color: #f5f5f5; 

● width: 100%; 

● max-width: 330px; 

● padding: 15px; 

● margin: auto; 

● font-weight: 400; 

● position: relative; 

● box-sizing: border-box; 

● height: auto; 

● font-size: 16px; 

● z-index: 2; 

● margin-bottom: -1px; 

● border-bottom-right-radius: 0; 

● border-bottom-left-radius: 0; 

● margin-bottom: 10px; 

● border-top-left-radius: 0; 

● border-top-right-radius: 0; 

 

Bootstrap: 

● class="text-center" 

● class="form-signin" 

● class="mb-4" 

● class="sr-only" 

● class="form-control" 

 

3.4. Documentação Bootstrap 

Como todo framework ou linguagem, o Bootstrap possui sua documentação em seu site 

https://getbootstrap.com. A documentação Bootstrap é bastante intuitiva e dividida em 

introdução, layout, conteúdo, componentes, utilitários, ampliar, migração e sobre. 

https://getbootstrap.com/
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3.4.1. Introdução 

Ensinando os primeiros passos para o desenvolvimento com a ferramenta, como baixar, 

conteúdo do código fonte, dispositivos, temas, etc… 

 

3.4.2. Layout 

Visando no conhecimento de grades responsivas e pontos de interrupção responsivos, 

como -md -sm -xs -xl e objetos de mídia. 

 

3.4.3. Conteúdo 

Conteúdo do Site, como tipografia, código, imagens, tabelas e figuras 

 

3.4.4. Componentes 

Onde aparece o conceito e exemplos de todos componentes Bootstrap, como botões, 

cards, carousel, collapse, dropdown, forms, jumbotron, modal, navs, navbar, pagination, 

popovers, scrollspy... 

 

3.4.5. Utilitários 

Os utilitários são elementos responsáveis por dar consistência a formatação do 

bootstrap, como cores, espaços, exibição, visibilidade e muitos outros. 

 

3.4.6. Ampliar 

Instruções de códigos e Ícones. 

 

3.4.7. Migração 

Migrar da versão 3 para a 4. 

 

3.4.8. Sobre 

História e padrões da ferramenta. 

 

 

3.5. Conteúdo e Componentes 

 

3.5.1. Sistema de Grid 

O sistema de grade do Bootstrap usa uma série de contêineres, linhas e colunas para 

layout e alinhamento do conteúdo e permite até 12 colunas na página. 
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 É responsivo e as colunas serão reorganizadas automaticamente, dependendo do 

tamanho da tela. O sistema de grade do Bootstrap 4 possui cinco classes: 

● .col- (dispositivos extra pequenos - largura de tela menor que 576px) 

● .col-sm- (dispositivos pequenos - largura da tela igual ou maior que 576px) 

● .col-md- (dispositivos médios - largura da tela igual ou maior que 768px) 

● .col-lg- (dispositivos grandes - largura da tela igual ou maior que 992px) 

● .col-xl- (dispositivos extragrandes - largura da tela igual ou maior que 1200px) 

 O código a seguir mostra como criar três colunas de largura igual em todos os 

dispositivos e larguras de tela: 

 

1 <div class="row"> 

2  <div class="col">.col</div> 

3  <div class="col">.col</div> 

4  <div class="col">.col</div> 

5 </div> 

   

 A seguir mostra como criar quatro colunas de largura igual começando em 

tablets e dimensionando para áreas de trabalho extragrandes. Em telefones celulares ou 

telas com  

menos de 576 pixels de largura, as colunas serão empilhadas automaticamente uma em 

cima da outra: 

 

1 <div class="row"> 

2  <div class="col-sm-3">.col-sm-3</div> 

3  <div class="col-sm-3">.col-sm-3</div> 

4  <div class="col-sm-3">.col-sm-3</div> 

5  <div class="col-sm-3">.col-sm-3</div> 

6 </div> 

 

Duas colunas responsivas desiguais: 

1 <div class="row"> 

2    <div class="col-sm-4">.col-sm-4</div> 

3    <div class="col-sm-8">.col-sm-8</div> 

4 </div> 
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3.5.2. Navbar 

Navbars são menus responsivos por padrão, mas você pode modificá-los facilmente 

para mudar isso. O comportamento responsivo depende do nosso plugin Collapse 

JavaScript. 

 Uma barra de navegação padrão é criada com a .navbar classe, seguida por uma 

classe de recolhimento responsiva: .navbar-expand-xl|lg|md|sm (empilha a barra de 

navegação verticalmente em telas extra grandes, grandes, médias ou pequenas). 

 Para adicionar links dentro da barra de navegação, use um <ul> elemento com 

class="navbar-nav". Em seguida, adicione <li> elementos com uma .nav-item classe 

seguida por um <a> elemento com uma .nav-link classe. 

 O código a seguir, mostra o exemplo de uma barra de navegação com 3 links: 

 

1  <nav class="navbar navbar-expand-sm bg-light"> 

2  <ul class="navbar-nav"> 

3   <li class="nav-item"> 

4    <a class="nav-link" href="#">Link 1</a> 

5   </li> 

6   <li class="nav-item"> 

7    <a class="nav-link" href="#">Link 2</a> 

8   </li> 

9   <li class="nav-item">      

10    <a class="nav-link" href="#">Link 3</a> 

11   </li> 

12   </ul> 

13 </nav> 

 

 

 

3.5.3. Carrossel 

O carrossel é uma apresentação de slides para percorrer uma série de conteúdo, criados 

com transformações CSS 3D e um pouco de JavaScript. Funciona com uma série de 

imagens, texto ou marcação personalizada. 

 O código a seguir mostra como criar um carrossel básico com indicadores e 

controles: 
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1  <div id="demo" class="carousel slide" data- 

 ride="carousel"> 

2   <!-- Indicadores --> 

3   <ul class="carousel-indicators"> 

4    <li data-target="#demo" data-slide-to="0"  

 class="active"></li> 

5    <li data-target="#demo" data-slide-to="1"></li> 

6    <li data-target="#demo" data-slide-to="2"></li> 

7   </ul> 

8  <!-- Slideshow --> 

9  <div class="carousel-inner"> 

10  <div class="carousel-item active"> 

11   <img src="img1.jpg" alt="Imagem 1"> 

12  </div> 

13  <div class="carousel-item"> 

14   <img src="img2.jpg" alt="Imagem 2"> 

15  </div> 

16  <div class="carousel-item"> 

17   <img src="img3.jog" alt="Imagem 3"> 

18  </div> 

19 </div> 

20 <!-- Controles --> 

21 <a class="carousel-control-prev" href="#demo" data- 

 slide="prev"> 

22 <span class="carousel-control-prev-icon"></span> 

23 </a> 

24 <a class="carousel-control-next" href="#demo" data-    

 slide="next"> 

25 <span class="carousel-control-next-icon"></span> 

26 </a> 

27 </div> 
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Tabela 3.3. – Descrição das classes de um Carousel 

Class Descrição 

.carousel Criar carousel 

.carousel-indicators Adiciona indicadores para o carrossel. Estes são os 

pequenos pontos na parte inferior de cada slide (que 

indica quantos slides há no carrossel e qual slide o 

usuário está visualizando no momento) 

.carousel-inner Adiciona slides ao crousel 

.carousel-item Especifica o conteúdo de cada slide 

.carousel-control-prev/next Adiciona um botão esquerdo/direito 

(anterior/proximo) ao carrossel, que permite ao 

usuário voltar entre os slides 

.carousel-control-prev/next-icon Adiciona ícones ao botão esquerdo/direito 

(anterior/proximo) ao carrossel, que permite ao 

usuário voltar entre os slides. 

.slide Efeito Slide entre os itens 

 

3.5.4. Collapse 

Alterne a visibilidade do conteúdo em seu projeto com algumas classes e nossos plug-

ins de JavaScript 

 O exemplo a seguir mostra como criar uma barra de navegação recolhível com o 

colapse: 

 

1  <nav class="navbar navbar-expand-md bg-dark> 

2  <!-- Brand --> 

3   <a class="navbar-brand" href="#">Navbar</a> 

4  <!-- Toggler/collapsibe Button --> 

5  <button class="navbar-toggler" type="button" data- 

 toggle="collapse" data-target="#collapsibleNavbar"> 

6  <span class="navbar-toggler-icon"></span> 

7  </button> 

8  <!-- Navbar links --> 

9  <div class="collapse navbar-collapse"  

 id="collapsibleNavbar"> 

10    <ul class="navbar-nav"> 

11      <li class="nav-item"> 

12        <a class="nav-link" href="#">Link</a> 
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13      </li> 

14      <li class="nav-item"> 

15        <a class="nav-link" href="#">Link</a> 

16      </li> 

17      <li class="nav-item"> 

18      <a class="nav-link" href="#">Link</a> 

19      </li>  

20   </ul> 

21  </div>  

22 </nav> 

 

 A  classe .collapse indica um elemento que recolhe (a <div> no nosso exemplo); 

este é o conteúdo que será mostrado ou escondido com um clique de um botão. 

 Para controlar (mostrar / ocultar) o conteúdo recolhível, adicione o atributo data-

toggle="collapse" atributo a um elemento <a> ou <button>. Em seguida, adicione o 

atributo data-target="#id” para conectar o botão ao conteúdo para recolher (<div id = 

"demo">). 

 

 

3.5.5. Tipografia  

O Bootstrap define estilos globais de exibição, tipografia e link. 

 

3.5.5.1. Títulos 

Todos os títulos HTML, <h1>através <h6>, estão disponíveis. 

 

<h1>h1. Bootstrap</h1> 

<h2>h2. Bootstrap</h2> 

<h3>h3. Bootstrap</h3> 

<h4>h4. Bootstrap</h4> 

<h5>h5. Bootstrap</h5> 

<h6>h6. Bootstrap</h6> 

 

3.5.5.1. Título para se destacar. 

<h1 class="display-1">Display 1</h1> 
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3.5.5.2. Um parágrafo se destacar. 

<p class="lead"> 

 

3.5.6 Cards 

Um cartão no Bootstrap 4 é uma caixa de borda com algum preenchimento em torno de 

seu conteúdo. Inclui opções para cabeçalhos, rodapés, conteúdo, cores, etc. 

 O exemplo a seguir, mostra um card com imagem como topo, mais conteúdo e 

botão: 

 

1 <div class="card" style="width:400px"> 

2  <img class="card-img-top" src="img_avatar1.png" 

 alt="Card image"> 

3  <div class="card-body"> 

4    <h4 class="card-title">John Doe</h4> 

5    <p class="card-text">Some example text.</p> 

6    <a href="#" class="btn btn-primary">See Profile</a> 

7 </div> 

8 </div> 

 

 

 

Figura 3.12 – Demonstração do exemplo de um card em uma página com imagem no 

cabeçalho. 

 



 

 

 

25 

 

3.5.7. Modal 

O componente Modal é uma caixa de diálogo/popup exibida na parte superior da página 

atual feito em Javascript e Bootstrap. 

O exemplo a seguir mostra como criar um botão com modal básico mais 

animação: 

 

1  <!-- Botão que abre Modal --> 

2  <button type="button" class="btn btn-primary" data- 

  toggle="modal" data- target="#myModal"> 

3   Abrir Modal 

4   </button> 

5   <!-- Modal --> 

6  <div class="modal fade" id="myModal"> 

7    <div class="modal-dialog"> 

8      <div class="modal-content"> 

9      <!-- Modal Cabeçalho --> 

10      <div class="modal-header"> 

11       <h4 class="modal-title">Titulo</h4> 

       <button type="button" class="close" data- 

12  dismiss="modal">&times;</button> 

13      </div>    

14     <!-- Modal body --> 

15      <div class="modal-body"> 

16        Modal body.. 

17      </div>    

18     <!-- Modal rodapé --> 

19      <div class="modal-footer"> 

20       <button type="button" class="btn btn-danger" data- 

 dismiss="modal">Close</button>  

21      </div> 

22   </div> 

23  </div> 

24 </div> 

 

Tabela 3.4. – Descrição das classes de um Carousel 

Class Descrição 

.modal Cria um modal 

.modal-content Estilo para o modal adequadamente com borda, cor 

de plano de fundo etc. Use essa classe para 

adicionar o cabeçalho, o corpo e o rodapé do modal 
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.modal-dialog-centered Centraliza o modal vertical e horizontalmente na 

página 

.modal-header Define o estilo para o cabeçalho do modal 

.modal-body Define o conteúdo do corpo modal 

.modal-footer Define o rodapé do modal 

.modal-sm/lg Especifica o tamanho do modal 

.fade Animação 

 

3.5.8. Utilitários 

 

3.5.8.1. Border 

Use os utilitários de borda para estilizar rapidamente a borda e o raio da borda de um 

elemento. Ótimo para imagens, botões ou qualquer outro elemento 

class="border" 

class="border-top" 

class="border-right” 

class="border-bottom” 

class="border-left" 

class="border-0" 

class="border-top-0" 

class="border-right-0" 

class="border-bottom-0 

class="border-left-0" 

 

3.5.8.2. Cores 

O Bootstrap possui algumas classes de cores que podem ser atribuídas em textos, 

backgrounds e bordas que podem ser usadas para fornecer "significado através das 

cores”, como cor primary, secondary, success, danger, warning, info. 

 

Cores de textos 

class="text-primary” 

class="text-secondary" 

class="text-success" 

class="text-danger" 

class="text-warning" 

class="text-info"  

class="text-dark" 
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Cores de borda 

class="border border-primary” 

class="border border-secondary" 

class="border border-success" 

class="border border-danger" 

class="border border-warning" 

class="border border-info" 

class="border border-dark" 

class="border border-white"  

 

Cores de fundo 

class="bg-primary" 

class="bg-secondary" 

class="bg-success" 

class="bg-danger" 

class="bg-warning" 

class="bg-info" 

class="bg-light" 

class="bg-dark" 

class="bg-white" 

class="bg-transparent" 

 

 
 

Figura 3.12 -  Combinação de cores de textos e backgrounds dentro de elementos divs. 
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3.5.9 Scrollspy 

Scrollspy é usado para atualizar automaticamente os links em uma lista de navegação 

com base na posição de rolagem. 

3.5.9.1. Como criar: 

Adicione data-spy="scroll" ao elemento que deve ser usado como a área rolável 

(geralmente este é o <body> elemento). 

  Em seguida, adicione o atributo data-target com um valor do id ou o nome da 

classe da barra de navegação (.navbar). Isso é para garantir que a barra de navegação 

esteja conectada à área de rolagem. 

Os elementos roláveis devem corresponder ao id dos links dentro dos itens da 

lista da barra de navegação, como mostra o exemplo: 

 

1  <body data-spy="scroll" data-target=".navbar">  

2  <nav class="navbar navbar-expand-sm bg-dark fixed-top"> 

3   <ul class="navbar-nav"> 

4    <li><a href="#menu1">Menu 1</a></li> 

5    <li><a href="#menu2">Menu 2</a></li></ul>  

6  </nav> 

7  <div id="menu1"> 

8   <h1>Conteúdo 1</h1> 

9  </div> 

10 <div id="menu2"> 

11  <h1>Conteúdo 2</h1> 

12 </div> 

13 <body> 

 

 

3.6. Considerações Finais 

Criar uma página web do zero, com HTML, CSS e JavaScript, linguagens fundamentais 

para isso, pode ser algo que requer bastante trabalho e tempo. E a cada ano que passa 

aplicações se tornam cada vez mais importante, tanto para o uso pessoal quanto para o 

profissional, junto a isso a exigência do mercado em possuir trabalhos em menos tempo.  

Com o framework Bootstrap, você conseguiu criar páginas responsivas e bonitas 

com menos códigos, possuindo mais tempo para focar na interação entre usuário e 

aplicação. Desta forma, facilitando o trabalho do desenvolvedor e a experiência com 

múltiplas telas. 

 Portanto, buscar as melhores práticas para o desenvolvimento Web, é 

fundamental para fazer uma aplicação mais consistente e intuitiva, trazendo melhores 

resultados para seu negócio e seus clientes.  São inúmeras as possibilidades disponíveis 
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para criação de aplicações, o Bootstrap é uma delas, bastante usada pela comunidade e 

com uma sintaxe simples e fácil de se aprender.  
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Capítulo

4
Desenvolvendo Aplicativos Móveis Multiplataforma
com Progressive Web Apps

Jesiel Viana da Silva e Luis Gustavo dos Santos Araújo

Abstract

As a solution for the development of cross-platform mobile applications, Google has laun-
ched a new concept called Progressive Web Apps (PWA), which goes beyond the mobile
web. It means that PWA consists in experiences that combine the best of the Web and the
best of mobile native apps. Besides the user experience has the main focus, it is based
on three pillars: reliable, fast and attractive. PWA is a web application developed with
HTML, CSS and Javascript that should offer a similar experience to a native apps, with
support for offline operations, low quality networks, notifications, background synchro-
nization and home screen icon. In addition, PWA development enables cross-platform
breadth and has a lower development cost than a native apps.

Resumo

Como solução para o desenvolvimento de aplicativos móveis multiplataforma, a Goo-
gle lançou um novo conceito chamado Progressive Web Apps (PWA), que vai além da
web móvel, são experiências que combinam o melhor da Web e o melhor dos aplicativos
móveis nativos. Além de ter a experiência do usuário como foco central, é baseada em
três pilares: confiável, rápido e atraente. PWA é uma aplicação web desenvolvida com
HTML, CSS e Javascript que deve oferecer uma experiência de utilização semelhante a
uma aplicação nativa, com suporte ao funcionamento offline e em redes de baixa quali-
dade, notificações, sincronização em segundo plano e ícone na tela inicial. Além disso,
o desenvolvimento de PWA possibilita uma abrangência multiplataforma e tem um custo
de desenvolvimento menor que um aplicativo nativo. [Freitas and et.al. 2017].

4.1. Introdução
Segundo [Naylor 2017] 3,5 milhões de pessoas em todo o mundo agora navegam na in-
ternet apenas pelo celular. 40,9% dos piauienses acessam a internet pelo celular, no Brasil
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esse número chega a 60,3% [IBGE, 2016]. Segundo o Google (2016) 53% dos usuários de
dispositivos móveis abandonam um website se ele demorar mais do que 3 segundos para
carregar a página. Com a quantidade de usuários que acessam a internet via dispositivo
móvel e a grande variedade de plataformas e dispositivos móveis existentes, é essencial
desenvolver aplicativos que possam ser acessados por dispositivos móveis e que atendam
a todas plataformas.

A acessibilidade provida pelos dispositivos móveis possibilita aos usuários acesso
a conteúdo digital em qualquer dispositivo com acesso à Internet. Para disponibilizar
conteúdos online destinados à vários dispositivos, as organizações buscam abordagens
de desenvolvimento de aplicativos para várias plataformas [Nagappan and Shihab 2016].
Para resolver o problema de criar um aplicativo para cada plataforma móvel surgiram
as abordagens multiplataformas, tais como aplicativos híbridos e aplicativos web móvel
[Malavolta 2016]. Os aplicativos web móvel oferecem a vantagem da portabilidade em
várias plataformas (Android, IOS).

A Web para dispositivos móveis emprega os conceitos de web design responsivo
em conformidade com as linguagens padrões da web, tais como HTML5, CSS3 e Ja-
vaScript, que oferecem a vantagem da portabilidade completa dos aplicativos em várias
plataformas (por exemplo, Android, IOS). Atualmente os navegadores além de disponi-
bilizar páginas web, possibilitam o acesso à APIs de geolocalização, câmera, microfone,
etc. Contudo, a Web móvel ainda é desprovida de alguns artifícios tecnológicos que não
favorecem a experiência satisfatória ao usuário, dentre os principais fatores estão a forte
dependência das condições de rede e falta de suporte para notificações push. Apesar dos
avanços tecnológicos da web móvel, ainda tem alguns pontos para melhorar, principal-
mente a forte dependência das condições de rede, etc.

Como solução para o desenvolvimento de soluções multiplataforma e uma ma-
neira de superar as limitações da Web clássica, o Google lançou um novo conceito cha-
mado de Progressive Web Apps (PWA). Esta nova tecnologia permite que uma aplicação
possa estar disponível em qualquer dispositivo através de um navegador de internet, sem
a necessidade de desenvolver uma aplicação nativa de cada sistema operacional. Ainda
assim, essa aplicação deve oferecer uma experiência de utilização semelhante a uma apli-
cação nativa, podendo ser adicionada na tela inicial do dispositivo (como fazem os apli-
cativos nativos), além do suporte ao funcionamento offline e em redes de baixa qualidade,
notificações, sincronização em segundo plano.

4.2. Referencial Teórico
Para o entendimento do estudo de caso exposto neste trabalho, é necessário a apresentação
de alguns conceitos. Será apresentada a linguagem de marcação HTML, a linguagem de
estilo CSS, a linguagem de programação JavaScript e os protocolos HTTP e HTTPS.

4.2.1. HTML

Hypertext Markup Language (HTML) é o código utilizado para criação de websites, di-
ferente do que muitos pensam, HTML não é uma linguagem de programação e sim de
marcação, ela consiste de uma série de elementos, que são utilizados para organizar e
exibir conteúdo em páginas web.



4.2.2. CSS

É uma linguagem de estilo que define cores, disposição, tamanhos e outras características
visuais de elementos em páginas web. Em outras palavras, é a linguagem utilizada para
definir a apresentação de documentos escritos em uma linguagem de marcação, como
HTML. Um de seus benefícios é prover a separação entre o formato e o conteúdo de um
documento. O navegador aplica às declarações de estilo CSS aos elementos selecionados
para exibi-los apropriadamente, ou seja o CSS é responsável por estilizar os elementos
HTML. Definimos qual elemento queremos personalizar, então acessamos cada atributo
disponibilizado pelo CSS, a exemplo do tamanho de fonte, cor do elemento, posição,
dimensão dentre outros.

4.2.3. Javascript

Javascript é uma linguagem de script leve, interpretada e baseada em objetos, nela deixa-
mos nossas páginas web dinâmicas, ou melhor dizendo, viabilizando animações, contro-
lando multimídias, dentre muitas outras coisas que influenciam positivamente a boa expe-
riência do usuário com o site. Atualmente o Javascript é adotado em diversas plataformas,
tornando-se a linguagem de programação mais utilizada no mundo [StackOverflow 2018].

A popularidade do Javascript consiste no fato desta ser uma linguagem universal
para todos os navegadores (Chrome, Safari, Firefox, etc. . . ) que rodam em todos os
sistemas operacionais (Windows, Linux, MacOS, IOS e Android).

4.2.4. HTTP

Segundo a [MDN 2018b], Hypertext Transfer Protocol (HTTP) é um protocolo da camada
de aplicação para transmissão de documentos hipermídia, como o HTML. Foi desenvol-
vido para comunicação entre navegadores web e servidores web, porém pode ser utilizado
para outros propósitos também. Segue um modelo cliente-servidor clássico, onde um cli-
ente abre uma conexão, faz uma requisição, e espera até receber uma resposta. Também
conhecido como idioma dos navegadores.

4.3. Progressive Web Apps
Para [Fortunato and Bernardino 2018], PWA é uma aplicação web que utiliza um con-
junto de técnicas e APIs 1 para prover aos usuários uma experiência de uso muito seme-
lhante à um aplicativo nativo. O termo "Progressivo Web Apps"surgiu em 2015, quando
Alex Russell, desenvolvedor do Google, usou para descrever novos recursos que seria su-
portado pelos navegadores mais modernos, incluindo funcionalidades que possibilitaria
um aplicativo web se comportar como um nativo em dispositivos móveis[Russell 2015].

De acordo com o Google as PWAs são caracterizadas como: (i) rápidas, respon-
dendo rapidamente as interações dos usuários; (ii) confiável, carregamento instantâneo
independente da qualidade da rede; e (iii) envolvente, com interações e navegação seme-
lhante aos aplicativos nativos, com suporte a notificações push e ícone na tela inicial.

Um aplicativo web para ser considerado um PWA precisa atender aos seguintes
requisitos:

1https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/Service_Worker_API



• Progressivo - Possibilidade de ser usado por qualquer usuário, independentemente
do navegador, pois é criado com aprimoramento progressivo como princípio funda-
mental.

• Responsivo - Se adapta a qualquer tamanho de tela, tornando-o acessível em qual-
quer plataforma compatível com um navegador: desktop, celular, tablet.

• Independente de conectividade - Trabalha em redes de baixa qualidade e até
mesmo offline.

• Seguros - Utiliza do protocolo HTTPS para evitar adulteração no conteúdo e inva-
sões.

• Descobrível - Pode ser identificado como "aplicativo", graças ao Web App Manifest
e ao escopo de registro do Service Worker, que permitem que os mecanismos de
pesquisas os encontrem.

• Envolvente - Favorece o engajamento do usuário através de interações e navegações
semelhantes a de um aplicativo nativo e push notification.

• Instalável - Permite que os usuários "guardem"os aplicativos em sua tela inicial de
forma simples, sem necessidade de acessar uma loja de aplicativos.

• Compartilhável - Compartilhamento facilitado via URL.

4.3.1. Validação de PWA

Para auditar aplicativos web o Google criou o Lighthouse2, uma ferramentas para verificar
automaticamente o desempenho de aplicativos web, incluindo verificações de adequação
aos requisitos de PWA. O Lighthouse pode ser executado como extensão do Chrome3 ou
na linha de comando. Informe a ele um URL que você quer auditar. Ele executará uma
série de testes na página e gerará um relatório sobre o desempenho da página, conforme
pode ser visto no exemplo da Figura 4.1. Nesse relatório, os testes que apresentaram falha
como indicadores podem ser usados para aprimorar o aplicativo.

Figura 4.1. Relatório gerado pelo Lighthouse

2https://developers.google.com/web/tools/lighthouse/
3https://www.google.com/chrome/



4.3.2. Requisitos Técnicos para um PWA

Em termos técnicos, três condições devem ser consideradas para uma aplicação ser classi-
ficada com um PWA: (i) fornecido via HTTPS por questões de segurança; (ii) responsivo,
se adapta a qualquer dispositivo, (iii) possuir um Web App Manifest para declarar metada-
dos do aplicativo, tais como nome, ícone, etc; e (iv) tenha um Service Worker, que é um
script executado em segundo plano, atuando como proxy entre a rede e dispositivo.

4.3.2.1. Segurança com HTTPS

HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure - protocolo de transferência de hipertexto
seguro) é uma implementação do protocolo HTTP sobre uma camada adicional de segu-
rança que utiliza o protocolo SSL ou TLS. Essa camada adicional permite que os dados
sejam transmitidos por meio de uma conexão criptografada e que se verifique a autentici-
dade do servidor e do cliente por meio de certificados digitais. A Figura 4.2 representa o
fluxo de comunicação via HTTPS.

Figura 4.2. Conexão via HTTPS

4.3.2.2. Responsivo

Um aplicativo web responsivo aplica a abordagem do Responsive Web Design, que é o
uso de HTML e CSS para construir websites que se adaptam automaticamente a diferen-
tes resoluções de telas, provendo uma boa experiência de uso em todos os dispositivos
(desktops, tablets e smartphones). Considerando a diversidade de dispositivos móveis,
cada qual com diferentes resoluções e tamanhos de tela, é fundamental que um PWA seja
responsivo.

4.3.2.3. Web App Manifest

Segundo [Matt Gaunt 2018] o Web App Manifest é um arquivo JSON simples que fornece
informações ao aplicativo web, tendo como objetivo instalar aplicações web na tela ini-
cial de um aparelho, propiciando aos usuários um acesso mais rápido e uma experiência
enriquecida, sendo possível definir os metadados do aplicativo web, tais como: nome do
aplicativo web, ícones, imagens, a URL preferencial para iniciar ou abrir o aplicativo. For-
nece também características de exibição padrão ao navegador para evitar transição muito



brusca quando os recursos do site ficam disponíveis. Embora o Manifest seja opcional em
aplicações web, é obrigatório em PWA.

Para configurar um Web App Manifest, basta criar um arquivo JSON na raiz do
projeto e vinculá-lo às páginas HTML por meio da tag link. O Código Fonte 1 demonstra
um exemplo de importação do arquivo manifest.json. É bom destacar que o manifesto
pode receber qualquer nome, mas na maioria dos casos usa-se o nome manifest.json.

1 <link rel="manifest" href="/manifest.json">

Código Fonte 1: Link de importação do manifest.json em um documento HTML

O Código Fonte 2 apresenta um exemplo de Web App Manifest com alguns itens
configurados. Abaixo será explicação cada item do exemplo.

1 {
2 "name": "CodarJS",
3 "start_url": "/",
4 "display": "standalone",
5 "theme_color": "#f0db4f",
6 "icons": [{
7 "src": "/images/icons/icon-48x48.png",
8 "sizes": "48x48",
9 "type": "image/png"

10 }]
11 }

Código Fonte 2: Exemplo de um manifest.json

• name - define o nome do aplicativo, é exibido como rotulo do ícone.

• start_url - trata qual tela que será iniciada junto com o WebApp.

• display - define a forma em que o aplicativo será exibido ao usuário, sendo possí-
vel usar quatro opções: fullscreen, standalone, minimal-ui e browser; no exemplo
acima foi usado o standalone, que faz com que o PWA tenha uma aparência seme-
lhante a de um aplicativo nativo.

• theme_color - define a cor do tema padrão para um aplicativo web, todas as páginas
do domínio terão automaticamente a mesma cor de tema.

• icons - define uma lista de ícones que serão usados pelo aplicativo em diferentes
contextos. Para definição de cada ícone é preciso informar: a localização da ícone
através do atributo src, o tamanho do ícone por meio do atributo size e o tipo do
ícone através do atributo type.



4.3.2.4. Service Worker

Segundo a [MDN 2018a] um Service Worker funciona como um proxy situado entre o
servidor da aplicação web, o navegador e a rede, como pode ser visto na Figura 4.3.
Ele tem como principal atribuição a viabilização de experiências offline eficientes, sendo
seu principal recurso a capacidade de interceptar e tratar solicitações de rede, incluindo
o gerenciamento programático de um cache de respostas. Por exemplo, toda requisição
que o navegador faz ao servidor passa pelo Service Worker, este pode estar configurado
para verificar se o recurso está em cache e retorná-lo sem ir até o servidor, ou pode ir ao
servidor primeiro e caso não tenha conexão de rede busca no cache. Em termos técnicos
um Service Worker é um script executado em segundo plano pelo navegador, separado das
páginas Web. Atualmente, os Service Workers incluem recursos como notificações push e
sincronização em segundo plano. No futuro, os Service Workers permitirão outras ações
como sincronização periódica e geolocalização.

Figura 4.3. Service Worker atuando entre o aplicativo e a rede

Um Service Worker tem um ciclo de vida totalmente independente da página Web,
passando por três etapas principais:

• Registro - Para instalar um Service Worker no site, é necessário registrá-lo através
de um código Javascript. o Registro informa ao navegador onde o Service Worker
está localizado, qual seu escopo, ou seja quais páginas/recursos ele irá controlar e
para iniciar a instalação em segundo plano.

• Instalação - Durante a instalação (installing), normalmente alguns recursos estáti-
cos (CSS, scripts, imagens, index.html) são armazenados no cache do navegador.
Se ocorrer alguma falha nesta etapa, o Service Worker não será instalado, porém
haverá uma nova tentativa na próxima vez que o site for acessado. Quando não
ocorrer problemas a instalação será concluída (installed) e os recursos estáticos fi-
carão armazenados no cache.

• Ativação - É a etapa que sucede a instalação, devido a natureza do ciclo de atua-
lização do Service Worker, esta etapa é ideal para fazer o gerenciamento de cache.
Qualquer alteração realizada no arquivo do Service Worker será percebida pelo na-
vegador que irá fazer a atualização, onde ele irá baixar e instalar o novo arquivo,
porém o Service Worker antigo ainda estará controlando as páginas em uso e o novo



Service Worker entrará no modo de espera (waiting). Quando as páginas em uso do
site forem fechadas, o Service Worker anterior será finalizado e o novo será ativado
(activated) e assumirá o controle, portanto é nesse momento que o cache antigo
deve ser atualizado.

Conforme pode ser visto na Figura 4.4, as etapas de Instalação e Ativação podem
ser divididas em dois estados cada: installing, installed, activating e activated. Além dos
estados descritos acima, existe o redundant. O Service Worker pode chegar no estado
redundant quando ocorre alguma falha na execução dos outros estados ou quando ele é
substituído por outro.

Figura 4.4. Ciclo de vida do Service Worker

Uma vez ativado, o Service Worker controla todas as páginas que carregam dentro
de seu escopo e começa a escutar eventos dessas páginas. No entanto, as páginas do
aplicativo que foram carregadas antes da ativação do Service Worker não estarão sob o
seu controle. O novo Service Worker assumirá somente quando o todas as páginas do
site forem fechadas e acessadas novamente. Até lá, os pedidos dessa página não serão
interceptados pelo novo Service Worker. Isso é uma maneira de garantir a consistência do
site. Quando Service Worker está ativo pode manipular os eventos funcionais, tais como
fetch, push, e sync.

Os eventos push e sync permitem que aplicativos web emitam notificações seme-
lhantes aos aplicativos nativos e faça sincronização em segundo plano - independente de
conexão de internet - e adiem as operações relacionadas à rede para o momento em que
a conexão estiver disponível. Também permitem que aplicativos web funcionem mesmo
após suas janelas serem fechadas.

O evento fetch é acionado para todas as requisições dentro do escopo especificado
do Service Worker. Ele funciona basicamente como um proxy entre o navegador e a rede.
É através do evento fetch que o Service Worker trata as requisições, podendo acessar o
cache, a rede ou ambos para compor e enviar uma resposta.

Existem diversas estratégias diferentes que podem ser aplicadas para trabalhar
com o gerenciamento de requisições no Service Worker. Abaixo será apresentado três
estratégias.

1. Somente Cache
A Figura 4.5 demonstra a representação gráfica desta estratégia.



Figura 4.5. Service Worker - Estratégia Somente Cache

Esta estratégia é ideal para todos os recursos estáticos do site, tais como arqui-
vos de CSS, Javascript, imagens fixas, etc. Para o funcionamento correto deve-se
armazená-los em cache no evento de instalação, para que eles possam estar dispo-
níveis quando solicitados.

2. Rede, ou então Cache

A Figura 4.6 apresenta a representação gráfica desta estratégia.

Figura 4.6. Service Worker - Rede, ou então Cache

Primeiro acessa a rede e se a conexão falhar então acessa o cache. Este fluxo é
melhor para acessar conteúdos que são atualizados com frequência. Isso significa
que você fornece aos usuários online o conteúdo mais atualizado, mas os usuários
offline obtêm uma versão em cache mais antiga.

3. Cache, ou então Rede

A Figura 4.7 faz a representação gráfica desta estratégia.



Figura 4.7. Service Worker - Cache, ou então Rede

Primeiro acessa a rede o cache e se ele falhar então acessa a rede. Esta estratégia
é baseada no offline-first4, com carregamento instantâneo. Garante que o aplicativo
sempre vai estar disponível para o usuário, ideal para conteúdo que não é atualizado
com frequência.

4. Cache, e então Rede
A Figura 4.8 ilustra a representação gráfica desta estratégia.

Figura 4.8. Service Worker - Cache, e então Rede

Primeiro acessa o cache e também sempre acessa a rede.Isso requer que a página
faça duas solicitações, uma para o cache e outra para a rede. Como o fluxo anterior,
este também recomendado para acessar conteúdos que são atualizados com frequên-
cia, com a vantagem do carregamento mais rápido da página devido a consulta ao
cache antes da consulta à rede. A ideia é mostrar os dados em cache primeiro,
depois atualizar a página quando os dados da rede chegarem.

4.4. Criando o Primeiro PWA
Para desenvolvimento do PWA para este estudo de caso, foram utilizadas as seguintes
ferramentas: VS Code5 e o Google Chrome com a extensão Web Server for Chrome 6.
O VS Code foi o editor adotado para a escrita do código fonte, ao passo que o Google

4http://offlinefirst.org
5https://code.visualstudio.com/
6https://chrome.google.com/webstore/detail/web-server-for-chrome/ofhbbkphhbklhfoeikjpcbhemlocgigb



Chrome foi utilizado como plataforma para executar o aplicativo web. A seguir será
detalhado o estudo de caso, alguns conceitos corriqueiros do desenvolvimento web serão
abstraídos, objetivando assim o foco no PWA.

Na seção 4.4.1 é feita uma descrição do projeto; na seção 4.4.2 será apresentada
a estrutura de diretórios e arquivos; a seção 4.4.3 demonstra a configuração do Web App
Manifest; e por fim, na seção 4.4.4 será detalhada a implementação do Service Worker;

4.4.1. Descrição do Projeto

Nesse exemplo foi desenvolvido um aplicativo web que funciona como ambiente para
codificar e executar Javascript, nomeado de CodarJS 7, ele tem duas páginas (index.html e
blocos.html). A página "index.html"(Figura 4.9(a)) tem um campo para escrever e editar
código Javascript, um botão para executar o código e outro campo para exibir a saída.
Enquanto que a página "blocos.html"(Figura 4.9(b)) é formada por blocos de códigos
que podem ser reordenados através do clique e arraste, um botão para executar o código
formado pelos blocos e um campo que exibe o resultado. Para navegar entre as duas
páginas tem um menu com os seus respectivos links.

(a) Página index.html (b) Página blocos.html

Figura 4.9. Telas do aplicativo CodarJS

4.4.2. Estrutura do Projeto

A Figura 4.10 representa a estrutura de diretórios e arquivos utilizados no CodarJS.

7Código Fonte: https://github.com/jesielviana/CodarJS



Figura 4.10. Estrutura do projeto

O diretório raiz tem o mesmo nome do projeto, "CodarJS". Dentro de CodarJS,
temos os diretórios css, imagens e js, além dos arquivos blocos.html, index.html, mani-
fest.json e service-worker.js.

O diretório "css"destina-se aos arquivos de folha de estilo que tem as configura-
ções de apresentação das páginas web. O arquivo style.css foi usado para armazenar todo
o código CSS do projeto. No diretório "images"ficam armazenadas as imagens, neste
projeto as imagens utilizadas são somente os ícones do aplicativo. Já no diretório "js"está
o main.js, um arquivo Javascript. É neste arquivo que se encontra o código de registro do
Service Worker, que será detalhado na seção 4.4.4.

As páginas blocos.html e index.html armazenam o código HTML com o conteúdo
que é exibido para o usuário e também importa através de links os arquivos de estilos,
scripts, manifest, etc. O trecho de Código Fonte 3 apresenta como a página index.html
importa: o manifest.json, o style.css e o main.js.

Os arquivos manifest.json e service-worker.js serão detalhados nas seções 4.4.3 e
4.4.4 respectivamente.



1 //código omitido
2 <head>
3 <link rel="manifest" href="/manifest.json">
4 <link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
5 <script src="js/main.js" />
6 </head>
7 //código omitido

Código Fonte 3: Trecho de código da página index.html

4.4.3. Configuração do App Web Manifest

Para que o CodarJS tenha a aparência de um aplicativo nativo e possa ser instalado na tela
inicial do dispositivo móvel precisa de um arquivo manifest.json com as informações do
aplicativo web. O Código Fonte 4 mostra o conteúdo do manifest.json.

1 {
2 "name": "CodarJS",
3 "start_url": "/index.html",
4 "display": "standalone",
5 "background_color": "#f0db4f",
6 "theme_color": "#f0db4f",
7 "icons": [{
8 "src": "/images/icons/icon-48x48.png",
9 "sizes": "48x48",

10 "type": "image/png"
11 }, {
12 "src": "/images/icons/icon-96x96.png",
13 "sizes": "96x96",
14 "type": "image/png"
15 }, {
16 "src": "/images/icons/icon-128x128.png",
17 "sizes": "128x128",
18 "type": "image/png"
19 }]
20 }

Código Fonte 4: Manifest.json do aplicativo web CodarJS

Como observado no Código Fonte acima, o nome do aplicativo é CodarJs, que foi
definido utilizando a propriedade "name".

Em seguida, foi utilizada a propriedade "start_url" para informar que a página
index.html é a página inicial do aplicativo, ou seja é a página que será apresentada inici-
almente quando o aplicativo for executado.



Para definir como o aplicativo será mostrado ao usuário, utiliza-se a propriedade
"display". Para que o CodarJS tivesse uma exibição semelhante a um aplicativo nativo
foi adicionado o valor "standalone", assim, após a instalação do CodarJS em qualquer
dispositivo móvel, ele será executado de forma idêntica aos aplicativos nativos.

A propriedade "theme_color" define a cor da barra de ferramentas e a cor pa-
drão do aplicativo, semelhante ao cor de tema dos aplicativos nativos, que pode variar
de acordo com o sistema operacional e navegador; A propriedade "background_color"
define a cor de fundo do aplicativo, também podendo ter seu comportamento alterado de
acordo com o navegador. Por exemplo, o Chrome usa essa cor no exato momento em que
o aplicativo web é inicializado, e a cor permanece na tela até a primeira renderização do
aplicativo.

E por fim, foi utilizada a propriedade "icons" para informar o ícone do aplicativo.
Essa propriedade recebe uma lista de ícones, sendo preenchido com variações de uma
mesma imagem (ícone), apenas com tamanhos diferentes. Isso é feito para atender à
variedade de resoluções e dispositivos existentes no mercado.

4.4.4. Implementação do Service Worker

Por último, resta o Service Worker para que nosso aplicativo tenha todos os requisitos
de um PWA. O primeiro passo é registrar o Service Worker dentro da tag <script> no
arquivo "index.html"ou em algum arquivo Javascript importado pelo "index.html". Neste
exemplo, o Service Worker foi registrado dentro do arquivo main.js, conforme descrito
no Código Fonte 5. Conforme pode ser visualizado no exemplo, o código verifica a
disponibilidade da API de Service Worker. Se disponível, o Service Worker em /service-
worker.js é registrado quando a página for carregada.

1 if ('serviceWorker' in navigator) {
2 navigator.serviceWorker.register('/service-worker.js')
3 .then(function () {
4 console.log('Service Worker Registered!');
5 });
6 }

Código Fonte 5: Registro do Service Worker do CodarJS

O Código fonte 6 apresenta o arquivo service-worker.js do CodarJs. Esse arquivo
registra toda a configuração de Service Worker. Entende-se que a correta implementação
do Service Worker é a parte mais importante e complexa de um PWA.

No início do service-worker.js são declaradas duas constantes, uma chamada "ca-
cheName" para armazenar o nome do cache atual da aplicação e outra nomeada de "files-
ToCache" para armazenar uma lista com os nomes dos arquivos cacheáveis.



1 const cacheName = 'codarjs-v1';
2 const filesToCache = [
3 '/',
4 '/index.html',
5 '/blocos.html',
6 '/js/main.js',
7 '/css/style.css',
8 '/images/code.svg',
9 '/images/drag.svg',

10 ];
11

12 self.addEventListener('install', function (event) {
13 event.waitUntil(
14 caches.open(cacheName).then(function(cache) {
15 return cache.addAll(filesToCache);
16 })
17 );
18 });
19

20 self.addEventListener('activate', function (event) {
21 event.waitUntil(
22 caches.keys().then(function (keyList) {
23 return Promise.all(keyList.map(function(key) {
24 if (key !== cacheName) {
25 console.log('[ServiceWorker] Removing old cache', key);
26 return caches.delete(key);
27 }
28 }));
29 })
30 );
31 });
32

33 self.addEventListener('fetch', function (event) {
34 event.respondWith(
35 caches.match(event.request).then(function(response) {
36 return response || fetch(event.request);
37 })
38 );
39 });

Código Fonte 6: Service Worker completo do CodarJS



4.4.4.1. CodarJS - Instalação do Service Worker

Após o registro do service-worker.js, o próximo passo é a instalação, que é tratada no
evento install do Service Worker, (Linha 12 - 18 do Código Fonte 6). É no install que
decidimos quais os arquivos serão armazenados em cache. Para tratar o armazenamento
cria-se um retorno de chamada para o install, dentro desse retorno é preciso executar as
seguintes etapas:

1. Abrir um cache (Linha 14).

2. Armazenar os arquivos no cache (Linha 15)..

3. Confirmar se todos os recursos necessários estão armazenados no cache (Linha 13).

No Código Fonte 6, Linha 12 - 18, nota-se que a chamada a caches.open() com o nome
do cache desejado (cacheName) e depois cache.addAll(), passando uma lista de arquivos
(filesToCache). As operações caches.open() e cache.addAll() retornam uma promessa. O
método event.waitUntil() recebe uma promessa e a usa para saber o tempo de instalação
e se a instalação foi bem-sucedida. Uma vez que estes recursos são colocados no cache
com sucesso, o ServiceWorker passa para o estado instalado (installed). Como nota-se
no Código Fonte 6, foram colocados em cache todos os recursos necessários (html, css,
imagens e javascript) para o funcionamento offline da aplicação CodarJS.

4.4.4.2. CodarJS - Ativação do Service Worker

A etapa de ativação é utilizada quando há necessidade de atualizar o Ser- vice Worker.
Por exemplo, caso seja necessário acrescentar ou alterar algum arquivo do cache da nossa
aplicação, é preciso alterar a linha 1 do Código Fonte 6, de const cacheName = ’codarjs-
v1’; para const cacheName = ’codarjs-v2’;. Após a atualização será feita nova instalação
do Service Worker, que criará um novo cache, ’codarjs-v2’ e a etapa de ativação(Código
Fonte 6, Linha 20 - 31) excluirá o cache antigo ’codarjs-v1’. No código é feita uma
invocação ao método caches.keys() para obter todos os nomes de caches que estão arma-
zenados e em seguida são removidos (caches.delete(key)) todos aqueles cujo nome seja
diferente do cache mais atual (key !== cacheName).

4.4.4.3. CodarJS - Interceptando requisições

Depois de instalado, Service Worker começa a receber eventos fetch sempre que o usuário
navega para uma página diferente ou atualiza a atual. No Código Fonte 6, Linha 33 - 39,
o evento fetch foi definido e dentro dele tem o event.respondWith(), recebe uma promessa
de caches.match(). Esse método examina a solicitação e encontra todos os resultados
armazenados em qualquer um dos caches criados pelo Service Worker. Se exista uma
resposta correspondente, o valor do cache será retornado. Caso contrário, o resultado de
uma chamada para fetch será retornado. Este criará uma solicitação de rede e retornará os
dados se algo for recuperado da rede.



Esse é um exemplo simples e usa todos os recursos armazenados em cache durante
a etapa da instalação. Nesse caso, a aplicação não fará nenhuma solicitação à rede, já que
todos os arquivos necessários para carregar qualquer uma das duas páginas do CodarJS já
foram previamente recuperadas (exceto quando houver alguma atualização de cache).

4.5. Considerações Finais
Neste trabalho foram apresentados conceitos gerais sobre PWA, suas principais caracte-
rísticas e o ciclo de vida do Service Worker, principal componente de um PWA. Também
foi apresentado um exemplo prático de implementação de um PWA com HTML, CSS e
Javascript.
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Capítulo

5
Business Intelligence no Marketing Digital: A im-
portância do conhecimento para a tomada de de-
cisões estratégicas.

Laís Pinho de Loyola e Luciano Kelvin da Silva

Abstract

Digital Marketing has become increasingly popular these days as well as the fact that it
is important for information work with a brand. However, with an big amount of data
we currently have to see the importance in collecting data, organizing and analyzing,
so they can become more efficient, making decisions when conducting digital advertising
campaigns. During the discussion about how Digital Marketing is done, what kind of data
can be used as a reference in Business Intelligence (Data Collection, Organization and
Analysis), and show what kind of advantages companies can use the Business Intelligence
in his strategies of market action.

Resumo

O Marketing Digital tem se tornado cada vez mais popular nos dias atuais, tanto pelo
seu dinamismo como pelo fato de retornar às empresas dados sobre o público que está
interagindo com a marca. Contudo, com a quantidade de dados que temos atualmente se
faz importante saber coletar, organizar e analisar, para através disso conseguir melho-
rar a tomada de decisão na hora de realizar campanhas publicitárias digitais. Durante o
curso iremos falar sobre como é feito o Marketing Digital, que tipo de dados podemos ob-
ter através dele, como é aplicado o Business Intelligence (Coleta, Organização e Análise)
sobre esses dados, além de mostrar que tipo de vantagens as empresas podem conseguir
ao aplicar o Business Intelligence nas suas estratégias de atuação no mercado.

5.1. Introdução
O mundo passa hoje pela segunda maior revolução cognitiva - a primeira foi a prensa
de Gutenberg e a popularização do livro - graças aos avanços tecnológicos em evolução,
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não obstante disso o comportamento do consumidor passa também por um processo dis-
ruptivo desde o surgimento da internet transformando os conceitos de compra e venda e
levando grandes empresas a migrarem de uma estratégia totalmente abrangente para algo
minimalista com fins no consumidor.

Em meados dos anos 60 vivia-se a era dos carros grandes, consumidores de com-
bustível e totalmente contra essa correnteza veio o lançamento do fusca com o slogan
“think small” (pense pequeno), foi o primeiro grito de manifesto da sociedade com anseio
por mudanças culturais, trazer mais informalidade para as relações humanas, 50 anos de-
pois a internet não só aproximou as relações, como as tornou algo quase individualizado.
Para Conrado Adolpho, a internet paradoxalmente em relação a sua grandeza sistêmica,
permite o prosaico, deixando espaço para que exerçamos nossas individualidades e von-
tades, ainda em sua fala completa que, “pensar pequeno” significa iniciar a comunicação
de fato com o consumidor - a menor partícula do organismo mercadológico e também a
mais poderosa.

Portanto chegamos ao momento em que o marketing evoluiu de produto, para con-
sumidor e por fim: ser humano, onde as empresas hoje precisam de valores humanos para
embasar as suas estratégias de vendas, uma vez que, “quanto mais sociais somos, mais
queremos coisas feitas sob medida para nós. Respaldados pela análise de big data (coleta,
processamento e análise de megadados), os produtos tornam-se mais personalizados e os
serviços, mais pessoais” Phillip Kotler. Neste sentido, nessa era de transição o Business
Intelligence (BI) é uma ferramenta essencial para analistas de marketing, por uma vez que
a pontualidade e a qualidade da informação passaram a ser protagonistas e um diferencial
competitivo.

Desta forma, as organizações têm buscado mais valores do BI por compreenderem
que a informação pode chegar através de diversos níveis hierárquicos, e então alcançamos
o primeiro ciclo, tratar com a menor partícula do organismo, os dados chegam do usuáio
até o estratégico, levando a informações totalmente personalizadas e eficientes para toma-
das de decisões rápidas e assertivas. É notório que cada vez mais novas ferramentas de
análises específicas do setor irão invadir o mercado, para executar praticamente qualquer
tipo de análise (Efraim Turbam), contribuindo para estratégias efetivas a serem tomadas
nas ações de marketing e desta forma alcançar consumidores com poder de compra real.

Neste trabalho pretendemos mostrar como fazer e quais as vantagens de unir mar-
keting digital e business intelligence, explicando os conceitos por trás de cada área e como
elas podem se completar para dar um suporte à decisões das empresas.

5.2. Marketing Digital
5.2.1. Conceito

Segundo Phillip Kotler [1], o marketing agora deve se adaptar à natureza mutável dos
caminhos do consumidor na economia digital. O papel dos profissionais do marketing é
guiar os clientes por sua jornada desde o estágio de assimilação até se tornarem advogados
(defensores ou embaixadores) da marca.

Nesse entorno encaixamos o marketing digital como um conjunto de informações



e ações que podem ser feitas em diversos meios digitais com o objetivo de promover
empresas e produtos, ou seja, são meios de captação do cliente para o início da jornada
de compra, no mundo on-line.

As mídias sociais redefiniram a maneira como as pessoas se relacionam, transcen-
dendo as barreiras demográficas, por exemplo, vejamos a Wikipédia, desenvolvida por um
número de pessoas que buscam soluções e contribuem para o conhecimento e pesquisa de
outras. Com o aumento de usuários da internet e na forma como eles se comunicam entre
si, o marketing digital fez empresas repensarem a forma que abordam seus consumidores
e oferecem seus produtos. Por ser um marketing acessível e popular, o marketing digital
pode ser realizado por qualquer tipo de empresa, independentemente do seu tamanho ou
verba a ser investida, mas apesar de ser um marketing relativamente fácil de ser aplicado
ele está em constante mudança, fazendo com que o profissional do marketing deva estar
sempre em atualização, atuando de modo relevante em relação aos concorrentes.

Vendo dessa maneira o marketing digital é entender a diferença entre todos ca-
nais de comunicação digital e saber usá-los da melhor forma de acordo com a estratégia
escolhida, uma vez que o consumidor 4.0 é também pesquisador, visto que quando este
irá fazer qualquer tipo de compra primeiramente ele realiza uma busca na internet sobre
o produto, procurando por detalhes, comentários de outros consumidores, e comparati-
vos de preço. O marketing digital além de possuir vários canais de vazão tornou-se um
diferencial competitivo, visto que ao pensar em consumir algo (seja produto ou serviço)
o consumidor atual primeiramente realiza buscas na internet, fenômeno esse ainda mais
intensificado pelo uso dos smartphones. Sabendo disso o marketing digital busca vender
para o cliente logo na primeira fala, pois sites e anúncios não terão uma nova chance se
não estiverem bem formatados para atrair o consumidor.

5.2.2. Estratégias de Conteúdo

Há algum tempo o marketing off-line tinha cem por cento de efeito dentre os consumido-
res, por exemplo há alguns anos atrás visualizar outdoors com propagadas gigantes divul-
gando campanhas era o carro chefe de quase todas as campanhas publicitárias, centenas
de milhões eram gastos nessas propagandas visando fortalecer as marcas e divulgaÃ§Ã£o
de algum produto ou serviço. Hoje vivemos em um mundo onde 9% dos motoristas es-
tão ao telefone e 90% dos passageiros não olham para os lados, mas sim para os seus
smartphones, gastamos aproximadamente de 8 a 9 horas em aparelhos eletrônicos e o re-
sultado disso é que precisamos estar atentos para onde os consumidores estão, ou seja,
nas telas de computadores, tablets e smartphones.

Dessa forma o marketing digital deixou de ser uma aposta e passou a ser um
investimento certo, presente na maioria das empresas. O principal ativo desse marketing
é o conteúdo, ele é uma maneira de engajar o público-alvo e aumentar a rede de clientes
e possíveis clientes através de conteúdo relevante e valioso, que possa envolver, engajar
e gerar valor para as pessoas, mais recentemente o conceito de identificação também tem
sido muito falado pelo fato de consumidores buscarem algo que se identifiquem em um
produto. Esse tipo de identificação de produto/consumidor é possível graças as diversas
ferramentas de anúncios que temos disponíveis dentro das redes sociais, além do rastreio
de navegação que é possível fazer através de contas conectadas e logins.



Portanto, apenas estar na internet não é mais suficiente, e sim como se comportar
para ter a atenção do público e se destacar em meio a grande quantidade de anúncios pre-
sentes lá, passou-se o tempo que era obrigado assistirmos um comercial de TV inteiro de
um produto que não era relevante naquele momento, o consumidor está mais inteligente
e poderoso, escolhendo o conteúdo que deseja consumir, alguns profissionais ainda pos-
suem dificuldades em parar de falar no seu produto e focar no desejo do cliente e no que
realmente importa para ele. O bom conteúdo não se preocupa em vender, mas sim em
trazer alguma vantagem para quem o lê, resolver um problema, esclarecer uma dúvida ou
ensinar algo. A presença na internet se tornou vital para as empresas pelo seu alcance e
seus benefícios, que podem ser vistos na Tabela 5.1 do trabalho de Tiago. [8].

Tabela 5.1. Benefícios da presença das empresas na internet. Fonte: Tiago. [8]

Tipo de Benefício %
Melhora a coleta de informações e feedback 87
Ferramenta de fácil utilização 85
Aumenta o conhecimento 85
Promove relacionamentos internos e externos 82
Apoia o processo de tomada de decisão 60
Aumenta a produtividade 58
Melhora a medição de resultados 53

Vender agora é uma consequência ganha do bom conteúdo disseminado, entramos
em um ciclo: atrair, envolver e gerar valor para as pessoas. O ápice do marketing de
conteúdo é produzir algo que supere as expectativas do consumidor e o faça compartilhar
o que leu, valor gerado, desse modo criou-se uma percepção positiva da marca e alcança-
se um maior público. Então o conteúdo precisa ser interessante e informativo para gerar
atração e envolvimento, isso inclui um bom título e uma boa fonte de pesquisa. Após essa
fase a conclusão é que o conteúdo tenha gerado algum valor, algumas perguntas precisam
ser feitas: meu cliente teve o problema resolvido? Meu cliente teve a dúvida respondida?
Essa informação é nova para o meu público ao ponto que estou ensinando algo?

Atualmente há o poder de escolha por parte do cliente, ele pode escolher o tempo
que irá procurar algo na internet, onde procurará e o que irá parar para ler, isso faz com
que as empresas tenham cada vez mais que levar informações novas e bem estruturadas
para apresentar aos seus clientes como forma de atrair e vender e assim se destacar no
mercado com seu diferencial competitivo: conteúdo relevante.

5.2.3. Cliente x Experiência

A relação vendedor e consumidor não termina após a compra, infelizmente ainda é um
grande gargalo no mercado, pensar que vender é a última parte do processo, pelo con-
trário, consumidores procuram experiências e além disso, é mais barato vender para o
mesmo cliente do que atrair um novo, pois após a primeira venda os dados do cliente já
estão salvos e desta forma poderemos personalizar ainda mais o atendimento de forma
que ele possa tirar mais proveito do produto e resolver problemas mais rapidamente.

Vive-se o momento de desverticalização onde o relacionamento entre marcas e



consumidores se torna horizontal, para Philipe Kotler [1] os consumidores deveriam ser
considerados colegas e amigos da marca, mas isso só é alcançado se for proporcionado
uma boa experiência de compra tanto digital quanto física, apesar da forte presença da
mobilidade digital, ainda há apego ao físico, tem-se a necessidade de pegar para compro-
var e é esse momento que as empresas deixam pra depois.

Não adianta uma super campanha digital com uma estratégia de público alvo
muito bem definida, por localização, idade e gênero se no momento da experimenta-
ção o profissional de venda não se preocupa em gerar uma experiência positiva para o
consumidor, ou o produto não atendeu as expectativas geradas, as consequências disso é
que ao tempo que os usuários estão o tempo inteiro conectados, também confiam uns nos
outros, muito mais do que em informações online de marcas e empresas, os consumidores
buscam fóruns, grupos de amigos e perguntam referências, ou seja, as informações circu-
lam instantaneamente e logo essa experiência ruim será disseminada em diversas frentes
gerando para a empresa um rótulo negativo.

As empresas precisam estar preparadas digitalmente e fisicamente, o ciclo de com-
pra precisa ser completo, ou seja, para adotarmos plenamente a conectividade, precisamos
enxergá-la de forma holística. Embora a conectividade, por meio do marketing digital,
seja relevante, ela ainda é o nível mais básico de conectividade, onde a internet é apenas
uma ponte para a comunicação. O outro nível, para Philipe Kotler [1] , é a conectivi-
dade experiencial, nesse caso a internet é utilizada para promover uma experiência entre
os pontos de contato: clientes e marcas, aqui já não estamos mais preocupados com o
alcance, mas sim com a profundidade do relacionamento e da experiência.

5.2.4. Como estão sendo feitas as compras?

Em meio a conectividade em que vivemos atualmente, o peso do relacionamento social
está crescendo de forma generalizada. Os consumidores dão grande importância para
opiniões de outros e analisam um leque de avaliações sobre produtos, além de comparti-
lharem suas próprias opiniões e avaliações, gerando assim um grande fórum online.

Philip Kotler [1] afirma que uma nova espécie de consumidor está emergindo glo-
balmente - jovem, urbana, de classe média, com mobilidade e conectividade fortes. O
grande diferencial que estamos vivendo hoje é o estilo de compra, muito deslocamento,
trabalho longe de casa e ritmo acelerado, ou seja, sobra pouco tempo para a jornada de
compra, tudo precisa ser instantâneo. Por exemplo, ao assitir um comercial na tv, o con-
sumidor buscará mais detalhes sobre os produtos na internet e posteriormente quando já
houver decidido pela compra ele irá visitar uma loja física.

Agregado a isso vem a pesquisa de opiniões, redes sociais como Twitter e Insta-
gram que permitem aos usuários compartilharem suas experiências como clientes, dessa
forma influenciando outros consumidores a buscarem a mesma experiência. Mas ainda há
um grande apelo físico, os consumidores em sua maioria estão envelhecendo e esse perfil
ainda sente a necessidade de uma experiência presencial, fazendo primeiro a busca online
e em seguida uma visita experiencial junto ao produto. Porém, sabemos que o novo perfil
do consumidor em breve será o normal, a sociedade envelhece ao ponto que se multiplica
em novas gerações, a conectividade logo estará implantada.



Mesmo assim as características do novo consumidor nos leva a perceber que o
off-line sempre estará interligado com o on-line em algum momento, para alguns ainda
há a resistência de comprar certos tipos de produtos (roupas ou sapatos, por exemplo) sem
experimentá-los primeiro, portanto no momento de decisão de compra os consumidores
prezam por um toque personalizado tanto do produto quanto da interface humana. Dessa
forma, experiências vividas por consumidores experientes servem para inspirar experi-
ências em consumidores inexperientes e assim as marcas recebem grandes registros de
dados, tornando o sistema de análise cada vez mais inteligente e a compra mais personali-
zada e eficaz. No Figura 5.1 podemos ver como é realizado o processo de relacionamento
da empresa com o cliente.

Figura 5.1. Processo da Gestão do Relacionamento com o Cliente. Fonte: RAI-
NER JR [13]

5.2.5. A atuação do profissional de T.I. no Marketing

A exigência do mercado para profissionais passa por um momento de transição onde se
é exigido perfis analíticos, multitarefas e resolutivos. Dentro do estudo da tecnologia da
informação é ensinado o pensamento lógico, a base para chegar a uma solução através de
caminhos mais eficazes e eficientes, para Soffner [9], qualquer problema a ser convertido
em uma solução precisa ser pensado, meditado, entendido e planejado, como é feito na



lógica de programação, que ordena o raciocínio e permite que as decisões a serem tomadas
sejam assertivas.

O profissional de TI naturalmente desenvolve habilidades lógicas e adapta-se a
muitas funções pela facilidade em organizar problemas e chegar a uma solução, o mar-
keting digital atual se converteu para números, para Falconi [10], o que não é medido
não é gerenciado, assim acontece com as campanhas de marketing digital, os anúncios
pagos invadiram o dia a dia dos consumidores nas telas dos seus smartphones e o dinheiro
investido precisa ser diretamente proporcional aos resultados que desejam ser alcançados
pelas campanhas publicitárias.

Para os headhunters a busca de profissionais com perfil analítico agora é constante,
uma vez que números envolvem cálculos e lógica para se chegar no melhor ROI (return
on investment), variável usada para o cálculo do resultado do valor investido versus valor
ganho, crucial para a execução da estratégia de marketing digital. São diversas as fren-
tes que os profissionais das exatas se encaixam atualmente, justamente por apresentarem
características que os sobrepõem às demais áreas de estudo da universidades

5.2.6. A importância do ROI

O ROI é considerado uma KPI (key performance indicator) valiosa para quem investe em
mídia paga, o return on investment, retorno sobre investimento, mostra quantos cliques,
acessos, conversões de formulários foram alcançados através do valor investido e assim é
possível calcular o quanto a empresa está gastando e ganhando com o investimento e se ele
está sendo lucrativo. A mídia digital é volátil, todas as variáveis de mensuração devem ser
acompanhadas diariamente pois através da leitura desses dados chega-se a um resultado,
caso não esteja sendo satisfatório se faz necessária uma nova estratégia de marketing. É
importante ressaltar que para conseguir tirar conclusões e/ou informações dos dados que
as empresas possuem primeiramente esses dados tem que passar por uma filtragem e uma
análise e dessa forma gerar a informação para as empresas.

5.2.7. Análise de dados

As tecnologias da informação vem tendo um papel muito importante dentro das organiza-
ções e vieram com o propósito de automatizar os processos operacionais da organização
e isso tem evoluído consideravelmente, para Maribel [14], além do suporte aos processos
operacionais, estas aplicações geram uma quantidade avultada de informação, que deve
ser utilizada pela organização para aumentar o conhecimento, ainda em sua fala conclui
que, todo este conhecimento é fundamental para apoiar o processo de tomada de deci-
são. A informação gerada pelas aplicações informáticas disponibiliza aos gestores um
conjunto de indicadores sobre o negócio, que lhe dão indicações do que aconteceu no
passado e lhe permitem traçar cenários para o futuro.

O processo de análise de dados se inicia pela captação dos dados, para se chegar
a uma análise eficiente é necessário obter dados de qualidade e para isso o processo de
captação passa por algumas etapas importantes, dentre essas etapas podemos citar:

• Definição das perguntas: Essa primeira etapa diz respeito a definição das per-
guntas que se deseja obter repostas ao analisar dados já coletados. As perguntas



devem ser mensuráveis, claras e objetivas. Devem ser elaboradas para qualificar ou
desqualificar possíveis soluções para um problema ou ação específica.

• Definir o que será medido: Nessa etapa precisa-se chegar a qual informação pre-
cisará para responder a pergunta anterior formatada, por exemplo, supomos que os
gastos com alimentação dos funcionários de uma empresa estão em constante cres-
cimento. Nesse caso temos que quantificar quantas pessoas comem na empresa,
quantos kg de comida estão sendo preparados e chegar a um resultado para des-
cobrir se está havendo gastos excessivos ou se o aumento do valor está condizente
com a demanda de funcionários.

• Definir como medir: Já aqui na terceira etapa é crucial saber como será feita a
mensuração dos dados visto que o processo de medição pode afetar a qualidade na
hora da coleta dos dados. É importante saber o prazo disponível para a análise, qual
será a fonte, quais fatores adversos devem ser levados em consideração, após isso
alguns critérios devem ser estabelecidos para que a coleta seja realizada em tempo
hábil e sem afetar a qualidade dos dados.

• Coletar os dados: Com as perguntas e as prioridades de medição definidos, chega-
se a etapa de coletar os dados, algumas organizações já possuem bancos de dados
robustos com informações qualificadas, o processo de mineração torna-se mais fá-
cil, porém para algumas variáveis se faz necessário realizar uma nova coleta. Para
realizar coletas de dados existem inúmeras maneiras, tanto físicas, através de for-
mulários impressos, pesquisas de opinião e entrevistas como também por meios
digitais como formulários eletrônicos, bases de dados de algum serviço (por exem-
plo redes sociais) ou análises de perfis online.

• Análise de dados: Depois de coletar os dados qualificados para responder a per-
gunta da primeira etapa, chegou a hora da mineração, gráficos, tabelas e softwares
ajudam a resolver a classificação e numeração dos dados de forma a ficar mais en-
tendível e fácil de leitura, à medida que os dados são absorvidos é possível que a
pergunta original seja revisada, ficando cada vez mais específica, essa análise inicial
proporciona uma experiência para que se possa eliminar qualquer tipo de objeções
na resposta, mas isso só é possível após a análise de dados, onde acontecem os
gargalos e especificidades não identificadas nas primeiras etapas.

• Interpretação dos resultados: Depois da análise de dados e possíveis revisões das
perguntas é hora de interpretar os resultados, com os dados em mãos nos questi-
onamos se: as perguntas foram resolvidas? As objeções e especificidades foram
respondidas? Os dados são suficientes para sustentarem a justificativa para as obje-
ções? Se todas essas perguntas foram respondidas agora é hora de definir a ação a
ser tomada para a resolução do problema.

Após a coleta e análise de dados a empresa já possui informações relevantes que
possibilitam agora tomar melhores decisões, e criar produtos e campanhas melhores di-
recionadas. Uma das decisões que a empresa pode tomar baseada nas informações é
melhorar o relacionamento com o cliente, baseando-se no seu o histórico e assim propor-
cionando uma melhor experiência para ele.



5.2.8. CRM - Adotando estratégias assertivas através de dados

Atualmente o consumidor busca as soluções para os seus problemas e o tratamento com
esse público tem se tornado cada vez mais personalizado, tudo isso graças a ferramentas
como o CRM - Customer Relationship Management, gestão de relacionamento com o
cliente, são softwares online que permitem a coleta de dados de consumidores através de
pequenos formulários, esses softwares também são capazes de acessar o banco de dados
de redes sociais, onde é possível fazer uma série de pontes entre as informações coletadas,
inseridas naturalmente pelo usuário ao se cadastrar, dessa forma são infinitas as combina-
ções que podem ser feitas para chegar a uma busca de dado específico, por exemplo, todos
os usuários que compraram determinado produto, é possível fazer uma combinação e a
seguinte pergunta: quantos usuários compraram produto A e também compraram produto
B? Qual a frequência de compra dos produtos A e B? Com as respostas para esse tipo de
pergunta é viável a construção de campanhas online ou offline completamente efetivas,
sazonais e quantificadas, pois sabe-se exatamente o número de pessoas que estão naquele
nicho e que ações irão fazer ao receber um promoção do produto, seja isso por e-mail ou
através de panfletos.

Segundo a Figura 5.2, Bretzke [11] demonstra a lealdade do cliente quando o
relacionamento é realizado com sucesso:

Figura 5.2. Processo da Gestão do Relacionamento com o Cliente. Fonte: Bretzke [11]

Como podemos ver o marketing digital busca através de dados proporcionar al-
gumas vantagens para as empresas. Através de alguns dados as empresas conseguem
criar campanhas e produtos mais bem direcionadas à seus clientes, além de outras possí-
veis vantagens em diferentes aspectos. Contudo somente ter os dados não é o suficiente,
é necessário que estes dados sejam filtrados e analisados para serem transformados em
informações relevantes e de fácil interpretação. Recentemente têm-se utilizado bastante
Business Intelligence (BI) para facilitar essa filtragem e análise dos dados.



5.3. Business Intelligence
O ambiente de negócios no qual as empresas operam atualmente está se tornando cada
vez mais complexo e mutante, as empresas sentem crescentes pressões forçando-as a
responder rapidamente a condições que estão sempre mudando, diz Efraim Turbam [2].
Essas pressões exigem tomadas de decisões ágeis e as estratégias precisam ser mudadas
rapidamente, portanto os dados passaram a ser a matéria prima dos analistas.

No Business Intelligence (BI) as informações são extraídas para a obtenção de
conhecimento necessário para a tomada de decisão - entendendo-se como informação
um conjunto ordenado de dados, esses, compilados de diversas fontes. A vantagem para
as organizações em relação ao uso do BI é a diversidade de combinações e o nível de
abstração que ele representa, portanto ao preencher um formulário ou um questionário de
satisfação estamos contribuindo para o BI das organizações. Figura 5.3.

Figura 5.3.

O BI possibilita tirar o dado da sua forma estática, para um estado dinâmico,
permitindo o crossover e relacionamento de informações, a preocupação das organizações
hoje é justamente transformar a grande quantidade de dados compilados em informação
decisiva, papel que fica para os gestores, receber uma noção das informações para agir
de forma mais pautada, possibilitando assim que a empresa tenha melhores resultados em
diversos aspectos, como pode ser visto na Figura 5.4.

BI é um termo “guarda-chuva” que inclui arquiteturas, ferramentas, bancos de
dados, aplicações e metodologias, Raisinghani [6], e tem como função proporcionar a
manipulação do dado e fornecer aos gerentes e analistas de negócios a capacidade de
efetuar a análise adequada, Efraim Turban [2] , e ao analisarem dados, situações e de-
sempenhos históricos e atuais, os tomadores de decisão conseguem valiosos insights que
podem servir como base para decisões melhores e mais informadas, Zaman [7].

Na Figura 5.5 observamos o ciclo que caracteriza o BI em todas as suas faces de
utilização, primeiro os dados são recebidos na sua forma mais pura, dependendo de qual
será a finalidade da análise escolhem-se os dados a serem utilizados para pegar um infor-



Figura 5.4. Onde o BI provoca resultados. Fonte: Freitas [15]

Figura 5.5. Transformaçõs dos Dados. Fonte: O Autor

mação, uma vez que os dados foram selecionados é necessário consolidá-los e organizá-
los em grupos de informações, dando qualidade a eles, esses grupos são chamados de
Data warehouse e Data mart.

Adquirido os dados e as informações chega-se ao conhecimento, necessário para a
tomada de decisão, baseada em uma informação, e por fim toma-se uma ação. O ciclo se
inicia novamente no começo dos resultados da ação tomada, algumas perguntas precisam
ser feitas: Houve resultado? Quantos resultados? E assim sucessivamente até uma nova
base de dados se formar para uma nova decisão.

Apesar de ser uma tendência, o BI não é tão recente assim, as primeiras ferramen-
tas de BI foram utilizadas no início dos anos 2000, grandes companhias como Honda,
Nestlé e HSBC fazem uso de análise dados para melhorar seus serviços em diversos seg-
mentos dentro do negócio.

A Honda utiliza dados de peças e serviços para desenvolver laços mais fortes com
clientes ao garantir que os vendedores tenham peças disponíveis sob demanda para os
reparos solicitados. Outra maneira com que a Honda usa analytics é na rápida avaliação
dos dados de pesquisas de satisfação, a equipe de análise explora tais dados para obter
insights sobre como os veículos estão sendo utilizados e para identificar as alterações de
design com mais chances de aumentar a satisfação dos clientes [4].

Como nova tendência de auxílio de marketing digital o BI tem inúmeras vantagens
que permitem estratégias cada vez mais assertivas em mirar no cliente que tem grande po-



tencial de compra, por abordá-lo de uma forma mais personalizada e individual, fazendo
com que as organizações consigam converter vendas mais rapidamente deixando o con-
sumidor satisfeito com a resolução do seu problema e alavancando as vendas.

5.3.1. Sistemas para BI

Sistemas de business intelligencesão na maioria das vezes sÃ£o divididos em três grupos
de tecnologias [14], são eles:

• Data Mining,

• Data Warehouses e

• Online Analytical Processing.

Segundo Ramos [14], essas tecnologias devem sempre serem vistas como uma
ferramenta para apoio para tomada decisões dentro das organizações,visto que através de-
las é possível obter informações mais sólidas. Contudo é necessário também que haja um
política adequada para gestão dos recursos, gestão estratágica e operacional.

5.4. Cases de Marketing Digital com Business Intelligence.
O marketing digital já é uma ferramenta bastante utilizada dentro das empresas atual-
mente, o business intelligence consegue potencializar a eficiência desse tipo de marketing
se tornando uma combinação bastante efetiva. Nesta seção iremos citar um case onde
uma grande empresas conseguiu aliar o marketing digital ao business intelligence e obter
bons resultados.

5.4.1. A Toyota usa o Business Intelligence para se superar

O problema

No artigo de Briody [12] podemos ver o exemplo da Toyota, detalhado pelo pro-
fessor Luís Caetano Sampaio Andrade. A Toyota Motor Sales USA (toyota.com) é a
distribuidora norte-americana de carros e caminhões construídos pela Toyota (uma sub-
sidiária da Toyota). A empresa compra os carros na fábrica da Toyota no Japão e em
outros locais, toma posse dos veículos e então os vende para os revendedores da Toyota
nos Estados Unidos. Um veículo de médio porte custa US$ 8 por dia enquanto está em
trânsito. Como era de costume levar de 9 a 10 dias em trânsito, acabava por custar de
US$ 72 a 80 por carro. Para dois milhões de carros por ano, o custo para a empresa era
de US$ 144 a 160 milhões por ano. No final dos anos 90, a empresa enfrentou problemas
cada vez maiores na sua cadeia de fornecimento e em suas operações, e os seus custos
para armazenar carros se elevaram. Além disso, a incapacidade de fornecer carros para
os revendedores a tempo resultou em clientes infelizes, que então compravam carros dos
concorrentes, como a Honda. Isso se tornou extremamente importante em 2003 e 2004,
quando carros híbridos foram apresentados e a concorrência com a Honda se intensificou.

No passado, a gerência usava computadores que geravam “toneladas” de relatórios
e dados sem direção. A gerência não tinha a capacidade de usar esses dados e relatórios



estrategicamente. Além disso, departamentos internos geralmente não tinham sucesso em
compartilhar informções ou o faziam muito devagar. Relatórios acionáveis eram comu-
mente produzidos tarde demais. Além disso, sistemas de relatórios sobrepostos forneciam
dados que não eram sempre exatos. A gerência não era capaz de tomar deciões em tempo
hábil, já que não era certo quais as porções dos dados que tinham precisão. A situação era
especialmente penosa na divisão dos Serviços Logísticos da Toyota (TLS), que gerenciava
o transporte dos veículos.

A gerência da TLS exige rastreamento preciso e gerenciamento de cadeia de for-
necimento para assegurar que os carros certos vão para os revendedores certos a tempo.
O agendamento manual e outros processos relacionados com negócios que foram con-
duzidos com informações incorretas causaram mais problemas. Por exemplo, se uma
pessoa ocasionou um erro de entrada de dados quando um navio chegou ao estaleiro, o
erro persistirá em toda a cadeia de fornecimento. (Por exemplo, alguns dados indicaram
à gerência que os navios nunca chegaram a um porto semanas após os navios chegarem
seguramente ao estaleiro.) As empresas de TI não foram capazes de responder à crescente
necessidade do negócio. Por fim, um novo CIO foi contratado em 1997 para consertar os
problemas.

A solução

Barbara Cooper, a nova CIO, iniciou tentando identificar os problemas exatos.
Uma coisa se tornou clara: era necessário um data warehouse. Um data warehouse é
um repositório central de dados históricos, organizado de forma que o acesso seja fácil
(usando um navegador da Web) e a manipulação para o suporte a decisões é conveniente.

Também se tornou claro que ferramentas de software para efetuar o processa-
mento, a exploração, e manipulação de dados eram necessárias. Foi configurado um
sistema para fornecer dados precisos e em tempo real. Infelizmente, o sistema não fun-
cionou apropriadamente. Em primeiro lugar, a entrada de dados históricos no sistema
incluía anos de erros humanos que passaram despercebidos, o que incluía dados dupli-
cados inconsistentes, bem como dados que faltavam. Isso produziu resultados e análises
errôneas. Dessa forma, o novo sistema carecia de capacidades de fornecer o que os geren-
tes precisavam. Em 1999, tornou-se claro que a solução não funcionou. Era um conceito
correto, mas com tecnologia errada dos fornecedores errados. Em 2000, a Toyota mudou
para uma tecnologia melhor.

Usando o data warehouse da Oracle e a plataforma do business intelligence da
Hyperion, foi criado um novo sistema. O sistema também incluía o recurso de dashboard,
da Hyperion, permitindo que os executivos vejam áreas que merecem atenção em suas
unidades de negócio e investiguem mais para identificar os problemas com exatidão, bem
como as suas causas. Usando cores diferentes (p. ex., vermelho para perigo), um gerente
de negócios pode ver em tempo real, por exemplo, quando os tempos de entrega estão se
tornando vagarosos e encontrar imediatamente as fontes do problema e até mesmo avaliar
soluções potenciais.

Os resultados

Dentro de poucos dias, o sistema começou a apresentar resultados fascinantes. Por
exemplo, o sistema ajudou a descobrir que a Toyota era cobrada duas vezes por um envio



especial por trem (um erro de US$ 800.000). No geral, a Toyota USA conseguiu aumentar
o volume de carros que negociava em 40% entre 2001 e 2005, enquanto aumentou o
número de funcionários em apenas 3%. Além disso, o tempo de trânsito foi reduzido em
mais de 5%. A fórmula do sucesso da TLS com seu BI rapidamente se espalha pela Toyota
USA e por toda a empresa, e muitos começaram a adotar o BI. Por exemplo, o ex-gerente
da TLS, que agora dirige a Divisão de Serviços ao Cliente Toyota, usa painéis em seu
escritório, como o fazem os CFOs e outros grandes executivos pela Toyota (p. ex., para
gerenciar melhor as despesas, compras, etc.). Agora está claro que quanto mais pessoas
usarem ferramentas de análise de dados, mais dinheiro a Toyota pode ganhar. O sistema
foi atualizado de 2003 para 2005 e ferramentas são adicionadas continuamente, conforme
necessárias. Esses e muitos outros benefícios do sistema ajudaram a empresa-mãe, Toyota
Motor Corp., a alcançar as mais altas margens de lucro no mercado automotivo desde
2003. Além disso, as participações no mercado estão aumentando consistentemente.

Finalmente, um estudo independente realizado pela IDC Inc. acerca da justifica-
ção do gerenciamento de desempenho de negócios e sistemas de BI indica que a Toyota
alcançou um retorno de 506% sobre o investimento em BI. (O retorno de investimento
médio para as 43 outras empresas citadas pela Fortune 500 que participaram do estudo
foi de 112%.)

5.5. Conclusão
O marketing digital tem crescido cada dia mais, visto o retorno que possibilita para as
empresas que o utilizam. Esse tipo de marketing tem permitido as corporações terem
mais dados sore seus clientes, e dessa forma facilitando a divulgação dos produtos, a
criação de campanhas publicitárias, e a venda das mercadorias. Contudo cada dia que
passa mais dados são gerados fazendo com que esses dados devam ser tratados analisados
e filtrados de uma maneira eficiente.

O Business Intelligence (BI) permite que o gerenciamento desses dados seja feito
de uma maneira mais completa e precisa, dando as empresas uma visão bem mais certeira
dos dados que ela possui. Portanto podemos ver que a combinação dessas duas tecnolo-
gias (BI e Marketing Digital) tende a dar muito certo, visto que BI pode complementar o
marketing digital, e torná-lo muito mais eficiente.
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Abstract 

Engine Unity is a great 2D / 3D gaming development tool, developed by Unity Technologies. 

With it, several games can be developed for several mobile platforms or table consoles. It is 

available free of charge on the company's website. Unity is useful for developments of all 

types of games, but those that are based on augmented reality (RA) still need to be associated 

with the Vuforia tool. The purpose of this mini-course will be to present an introduction 

about the development of RA-based games using the Engine Unity (with support from 

Vuforia) presenting the initial steps necessary for the development of games of this genre. 

 

 

Resumo 

A Engine Unity é uma grande ferramenta de desenvolvimento de jogos 2D/3D, desenvolvida 

pela Unity Technologies. Com ela, podem ser desenvolvidos diversos jogo para diversas 

plataformas do tipo mobile ou consoles de mesa. A mesma está disponível gratuitamente no 

site da empresa. A Unity é útil para desenvolvimentos de todos os tipos de jogos, porém 

aqueles que se baseiam em realidade aumentada (RA) é necessário ainda associação da 

mesma com a ferramenta Vuforia. O objetivo desse minicurso será apresentar uma 

introdução sobre o desenvolvimento de jogos baseados em RA utilizando a Engine Unity 

(com suporte da Vuforia) apresentando os passos iniciais necessários para o 

desenvolvimento de jogos desse gênero. 

 

 

 

 

VII.I. Introdução 

 

Este capítulo trata-se de uma introdução a ferramenta Unity 3D em conjunto com a 

ferramenta Vuforia para o desenvolvimento de aplicações com realidade aumentada. Existem 

vários tipos de aplicações que utilizam essa tecnologia e o que mais se destaca são os jogos 

eletrônicos, onde esses aplicativos utilizam câmeras de dispositivos eletrônicos, com essas 
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aplicações pode-se ler o código QR code que é um código de barras bidimensional que pode 

ser facilmente escaneado usando a maioria desses dispositivos,  analisando todas informações 

nos mesmos. Então, a partir dessas informações, os objetos 3D correspondentes ao código 

aparecem na tela do dispositivo onde podem realizar diversas formas de interação desde se 

mover até mesmo mudar de forma.  

Este minicurso tem como principais objetivos:  

1. Demonstrar como é feito o desenvolvimento de um jogo eletrônico através da engine 

Unity; 

2. Demonstrar como utilizar a ferramenta vuforia dentro da Unity engine; 

3. Demonstrar como é desenvolvida uma aplicação em realidade aumentada (RA); 

 
 

VII.II. Unity 3D 

 

Unity trata-se de um motor gráfico(engime) desenvolvido pela Unity Technologies, ela  

nasceu com uma proposta de tornar acessível o desenvolvimento de todos os gêneros, ela é 

especializada no desenvolvimento de jogos eletrônicos sendo eles 2D e 3D e faz com que seu 

jogo seja facilmente exportado para diversas plataformas, atualmente é uma das mais 

populares e é utilizada em mais de 80% dos games mobile de acordo com o site da empresa. 

A Unity pode ser comumente a porta de entrada para desenvolvedores de jogos de primeira 

viagem justamente por sua facilidade de aprendizado. Além de dispor de uma interface 

intuitiva, com todas as seções de scripts, colisões de objetos, assets (texturas e gráficos do 

jogo) e outras funções muito bem organizadas, o usuário tem à disposição uma série de 

tutoriais criados pela própria empresa para dar os primeiros passos na engine. 

 

 
Figura VII.I. Acesso aos tutoriais da Unity 

Mostra no site da empresa onde ficam localizados os documentos que falam sobre as 

ferramentas da engine e como utilizadas adequadamente. 

 

VII.III. Vuforia 

 



Vuforia é um Kit de desenvolvimento software (SDK) de realidade aumentada criado pela 

empresa americana Qualcomm. A Vuforia permite o desenvolvimento de aplicações para 

dispositivos móveis trabalhando com realidade aumentada, ele utiliza o rastreamento e 

reconhecimento de marcadores ou imagens pré configuradas para posicionar um objeto 3D 

em tempo real. Este SDK tem suporte às plataformas Android, IOS e Unity 3D. Ela permite 

também o uso de um banco de dados em nuvem para hospedar e gerenciar os marcadores 

para sua aplicação e fornece até 1000 marcadores gratuitamente. Para iniciar o 

desenvolvimento de uma aplicação com os recursos da Vuforia, a empresa criou um guia para 

os usuários iniciantes seguirem presentes no site da empresa.  

 

 
 

Figura VII.II. Acesso aos tutoriais da Vuforia 

 

VII.IV. Desenvolvendo da aplicação 

 

Inicialmente devemos abrir a engine Unity, e depois criar um novo projeto assim como na 

figura abaixo: 



 
Figura VII.III. Primeira tela após abrir a engime Unity 

 

Notasse que a palavra new (Novo) está destacada em vermelho, após você clicar nela irá abrir 

outra janela, onde você poderá nomear a aplicação, definir o local dos arquivos criado, e 

nomear a organização por detrás da criação da aplicação: 

 

 
Figura VII.IV. Tela de criação da aplicação 

 

Perceba que a opção “Template” estar configurada para desenvolvimento em 3D, após a 

criação do projeto, irá abrir a janela de desenvolvimento da Unity: 



  
Figura VII.V. Tela principal da Unity  

 

Onde para que possamos desenvolver a aplicação em realidade aumentada (RA), 

primeiramente devemos importar as configurações da ferramenta vuforia dentro do projeto 

onde estamos desenvolvendo a aplicação: 

 

 
Figura VII.VI. Importar as configurações da ferramenta vuforia 

  

Depois vai pedir para que o usuário importe as configurações, entretanto, logo após a 

importação, devemos configurar o nosso projeto para que ele possa ter suporte a o 

desenvolvimento de realidade aumentada (RA), pois por padrão e como vemos abaixo, o 



projeto ainda não tem suporte a realidade aumentada (RA), para fazer isso basta ir em: Edit-

>Player, e assim irá abrir uma nova configuração: 

 

 
Figura VII.VII. Dando suporte para o desenvolvimento de RA 

 

Nessa nova janela de configuração devemos marcar a opção de suporte a o desenvolvimento 

em realidade aumentada (RA) que por padrão vem desmarcada: 

 

 
Figura VII.VIII. Configurando suporte para o desenvolvimento de RA 

 

Pronto, agora já podemos iniciar o nosso desenvolvimento, então iremos acessar o site da 

vuforia e abrir em nossa conta logo após: 



 
Figura VII.IX. Criando a chave de acesso no site da vuforia  

 

Iremos entrar nessa configuração, criar uma nova chave, e logo após criamos devemos, abrir 

e a mesma: 

  

 
Figura VII.X. Acessando a chave de acesso no site da vuforia  

 

 

Nessa nova janela devemos copiar a chave de acesso e colar dentro da configuração da 

“câmera AR” na Unity dentro do nosso projeto, assim com esta abaixo: 



 
Figura VII.XI. Dando acesso da chave da vuforia na Unity  

 

Depois devemos entrar no site da vuforia para criarmos nosso banco de dados e baixar o 

mesmo para que possamos utilizar os QR code que escolhemos: 

 

 
Figura VII.XII. Criando o banco de dados no site da vuforia  

 

 

Primeiramente acessamos o “Gerenciamento de alvos”, logo após criaremos um novo banco 

de dados, e abriremos o mesmo: 

 



 
Figura VII.XII. Baixando a banco de dados no site da vuforia 

 

Certo, agora com o banco de dados abertos vamos importar para o site os Qr code que 

escolhemos, e depois, vamos baixar o banco de dados em “Download Database(All)”, 

quando baixar vamos importar ele para dentro do projeto, basta selecionar ele arrasta ele para 

dentro da Unity e assim irá abrir uma nova janela de importação do banco: 

 

 
Figura VII.XIV. Importando o banco de dados da vuforia na Unity   

 

 

 



 

Agora iremos configurar os QR code, basta primeiramente criar uma nova “Target” mostrado 

abaixo: 

 

 
Figura VII.XV. Criando “Target” na Unity 

 

Logo após, devemos alterar as configuração da Target para as configuração do banco de 

dados assim como é mostrado abaixo: 

 

 
Figura VII.XVI. Configurando as “Target” na Unity 

 

 



 

Selecionando o banco de dados e os QR code através do nome que damos a eles. Agora 

iremos importar os objetos 3D para dentro da Unity e adicionaremos ele para dentro das 

“target” como na figura abaixo: 

 

 
Figura VII.XVII. Organizando os objetos 3D na Unity  

 

Então por fim iremos executar a aplicação em realidade aumenta: 

 

 
Figura VII.XIII. Executado a aplicação de realidade aumenta na Unity 
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Capítulo

7
IoT: integrando Thunkable e Arduino para
controlar e monitorar sensores e atuadores
eletrônicos

Lissa Victória Ximenes de Oliveira, Thiago Tharles Felicio de Oliveira

Abstract
This abstract exposes the advantages of learning how to build hybrid mobile
applications with Thunkable, and how this will be relevant to participants in the event.
Initially it should be noted that the Thunkable platform works on the internet and is free,
this gives users greater accessibility because it is not necessary to download software
for an initial experience or use of machines with high processing power. In the same
group of very interesting platforms and with a very low learning curve, Arduino is one
of the main entry points in the study and development of robotics and automation, using
a website, an IDE and a set of extremely intuitive and optimized initial parts. We put
together these two resources to elaborate this mini-course proposal that consists of
teaching people without much knowledge in the area of   robotics and development
of mobile applications to make software that interact directly with sensors and
electronic components using Arduino.

Resumo
Este resumo expõe as vantagens em aprender a construir aplicações móveis híbridas
com Thunkable, e como isso será algo relevante aos participantes do evento. Antes de
tudo deve-se saber, que a plataforma Thunkable funciona na internet e é gratuita, isto
proporciona aos usuários uma maior acessibilidade por não ser necessário o download
de software para uma experiência inicial ou utilização de máquinas com alto poder de
processamento. Em um mesmo grupo de plataformas muito interessantes e com uma
curva de aprendizagem bastante baixa tem-se o Arduino, sendo uma das principais
portas de entrada no estudo e desenvolvimento de robótica e automação, utilizando-se
de um site, uma IDE e um conjunto de peças iniciais extremamente intuitivos e
otimizados. Juntamos esses dois recursos para elaborar esta proposta de minicurso que
consiste em ensinar pessoas sem muito conhecimento na área da robótica e
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desenvolvimento de aplicações móveis a fazer softwares que interagem diretamente
com sensores e componentes eletrônicos utilizando Arduino.

1.1. Introdução
Com o avanço da tecnologia e a chegada da quarta Revolução Industrial 1, surgiram os
dispositivos controláveis e inteligentes. Nesse cenário, destacam-se no mercado de
trabalho atual, principalmente no eixo tecnológico, as pessoas capacitadas em áreas que
envolvem IoT (Internet of Things em português Internet das Coisas), desenvolvimento
de aplicações, desenvolvimento web e afins. Essas áreas também são de grande valia
para quem deseja empreender, por serem bastante atuais são fáceis de explorar e inovar.
Além disso, elas se aplicam em ambientes como a medicina e a ecoeficiência2, podendo
produzir ainda mais soluções criativas para nosso mundo.
Destaca-se, aqui, que os critérios de escolha das plataformas seguiu critérios puramente
técnicos, como disponibilidade de recursos na web, tanto para usuários leigos como
para aqueles mais avançados, bem como integração com outras plataformas. Para os
mais avançados elas oferecem recursos robustos e complexos e para os mais leigos elas
possuem uma interface interativa e uma comunidade ativa para tirar dúvidas.
Nós trabalharemos com três plataformas muito conhecidas, são elas Arduino e
Thunkable.
O Arduino é o responsável por um grande número de projetos com robótica e domótica
no mundo inteiro. Isto se dá porque ele tem o preço acessível, uma vasta documentação
disponível de forma gratuita no site oficial e atendendo a uma diversidade de demandas
existem muitos tipos de sensores e atuadores também baratos. Com isso, ele se tornou a
opção perfeita para iniciar o aprendizado em IoT.
A plataforma Thunkable, é semelhante ao site MIT App Inventor também muito
conhecido só que diferente dele fornece ferramentas de desenvolvimento para Android e
IOS. O que a torna uma boa opção para quem quer começar a desenvolver é a facilidade
no uso, tanto o código quanto a parte gráfica podem ser criados com “Drag-and-drop”
ou Arrastar e soltar, além disso a programação é feita em blocos. Apesar dessa
simplicidade são inúmeras as suas possibilidades. Pode-se construir aplicações móveis
com banco de dados utilizando o framework Online FIREBASE, com banco local
utilizando o TinnyDB e muitas outras opções, também é possível implementar
inteligência artificial com o componente de reconhecimento de voz e muitas outras
funcionalidades. A curva de aprendizado é muito baixa, logo pode-se obter produtos e
resultados em pouco tempo. Durante a montagem do hardware será lecionado noções
primárias de robótica e eletrônica de forma que os alunos possam reproduzir facilmente
o projeto em suas casas, fazendo possível os alunos, após reproduzir, adaptar o projeto
ao seu modo e para isso estudem e conheçam ainda mais sobre essas plataformas, tendo
embasamento na obtenção e produção de conhecimento pelos alunos.
Com base nisso, foi decidido elaborar o minicurso IoT : Integrando Thunkable e
Arduíno para controlar e monitorar sensores e atuadores eletrônicos.

1“ O que é a 4ª revolução industrial - e como ela deve afetar nossas vidas “
https://www.bbc.com/portuguese/geral-37658309 .
2”Internet das Coisas e Cidades Inteligentes” http://diariodoverde.com/internet-das-coisas-e-
cidades-inteligentes/

https://www.bbc.com/portuguese/geral-37658309
http://diariodoverde.com/internet-das-coisas-e-cidades-inteligentes/
http://diariodoverde.com/internet-das-coisas-e-cidades-inteligentes/


1.2. Justificativa
A respeito do ENUCOMP sabe-se que, tem como objetivo central contribuir para o
enriquecimento da ciência. Nessa proposta, encontra-se exatamente o que está previsto
para o evento. Com os conhecimentos passados através da nosso minicurso os alunos
poderão não só desenvolver projetos de pesquisa utilizando essas tecnologias como
aplicar o estado da arte da ciência em sua vivência diária. A vasta gama de componentes
eletrônicos disponíveis para a utilização em áreas como medicina, geografia, biologia,
pedagogia e outros permite a liberdade criativa dos que optarem por contribuir com a
ciência através dos conhecimentos adquiridos com este minicurso. A tecnologia
ofertada por nossa proposta será de grande valia para a carreira profissional dos
ouvintes e também para a ciência do nosso país. Ainda, podemos citar a repercussão do
conceito de IoT, que já é conhecida por especialistas como Ivan Silva ( diretor de pré-
vendas da Software AG) e Ronaldo Gabriel dos Santos (Consultor de máquinas e
projetos e Sócio na Galáxia Engenharia de Máquinas) como a 4° Revolução Industrial,
englobando a construção de sistemas embarcados e sensores que trabalham com
conectividade a fim de otimizar tempo e melhorar a vida no nosso ambiente este
conceito se encaixa perfeitamente a nossa proposta tornando-a uma idéia genial e um
componente impulsionador da ciência atual. Contudo é inegável a relevância de tal
proposta ao ENUCOMP 2018.

1.3 Fundamentação Teórica
Como nos fala Sato (2015), a rápida popularização da Internet - e seu acesso a
dispositivos móveis - pode ser vista como uma parte mais importante das
transformações pelas quais o cenário midiático passou, especialmente nas últimas
décadas. Este cenário promissor apresenta-se à manifestação de ideias, ao surgimento de
conceitos e teorias, bem como à proliferação de novas tecnologias, entre elas, uma IoT.
Em uma perspectiva mais ampla, a Internet das Coisas acessa recursos, conecta-se e
fornece informações sobre sua operação. Tal tecnologia, a descrição de Ferreira (2014),
tem por finalidade a interação de inteligência para objetos, permitindo seu controle e
mudança de regras em seu estado.

Bezerra, Nascimento & Freitas (2015) articulam em cima disso, discorrendo sobre como
o advento da Computação Ubíqua e a implantação de várias tecnologias atuais, como:
automação residencial (Domótica), monitoramento ambiental, computação vestível
(wearable computing), cidades inteligentes (smart cities), entre outros, como também,
na limitação energética da maioria desses dispositivos embarcados. A Computação
Ubíqua de Mark Weiser (1991) propõe a integração de computação móvel e
computação pervasiva utilizando-se de conceitos de mobilidade, contexto,
adaptatividade, interoperabilidade e segurança, em uma simplicidade, tornando as
tarefas do dia-a-dia mais fáceis.



O Arduino é uma plataforma eletrônica de código aberto baseada em hardware e
software. Placas Arduino são capazes de ler as entradas, como a luz em um sensor, ou
uma mensagem no Twitter, e transformá-los em uma saída, ativando um motor, ligando
ou postando algo online. Você pode informar o dispositivo que pode enviar um
conjunto de instruções para o microcontrolador na placa. Para fazer isso, use a
linguagem de programação Arduino e o Arduino Software (IDE). (ARDUINO, 2018)
Segundo Miranda (2009), é necessário olhar para os usos e acessos que os pares fazem
das tecnologias, imersas nas realidades culturais localizadas. As questões que são
formuladas e respondidas e os problemas detectados e resolvidos em termos de
educação referem-se a usos e acessos e não ao potencial das tecnologias.
Dessa forma, pensando em um melhor aproveitamento de recursos e organização
estudantil, de forma didática e simples, utiliza seu próprio conteúdo as diversas
ferramentas de busca e fóruns disponíveis na internet, além de sistemas que tornam a
programação do Arduino descomplicada nas festas, com uma integração com uma
aplicação em controlador de controle aos computadores, utilizando o Arduino em
bluetooth e baseado no Thunkable que é um sistema muito intuitivo, otimizando a
velocidade e facilitando o aprendizado. O aplicativo permite a construção de um sistema
IoT de controle de uso livre Arduino e Thunkable, bem como a transmissão de
estratégias de programação durante todo o processo de desenvolvimento.

1.4. IoT Internet of Things (Internet das Coisas)
Na concepção de (FLOERKEMEIER, 2008), a origem da Internet das Coisas (Internet
of Things IoT) vem do trabalho com um desenvolvido no Instituto de Tecnologia de
Massachusetts 3MIT que se trata de um Identificador de Radiofrequência (RFID),
afinalidade do projeto era um sistema global de catalogação de bens através de um
número chamado de Código Eletrônico do Produto (EPC). O termo Internet of Things
foi atribuído ao paradigma de conectividade entre dispositivos por Kevin Ashton em
1999. A Internet das coisas consiste em objetos (hardware), pode ser um celular, uma
televisão, um carro ou dispositivos construídos para fins específicos, comunicando-se
entre si através de uma enorme rede de internet. Dessa forma, para que haja
interoperabilidade desses sistemas existem protocolos, em IoT deve ser utilizado o
6lowPAN ( IPv6 Low-power Wireless Personal Area Networks ).

Segundo a Cisco Internet Business Solutions Group (IBSG) a Internet das Coisas
representa a próxima revolução da internet, por fatores como o aumento do
compartilhamento de dados, a agilização de tarefas, o aprimoramento de serviços e
outros. Nesse contexto, sabe-se que a análise e o compartilhamento de dados reunidos
geram conhecimento que enriquecem a Tecnologia da Informação, a IoT tem muita
importância uma vez que pode promover isso.

Empresas como a Amazon, Google, Apple, Dell e outras utilizam essa prática para
inovar e vêm obtendo sucesso³. Também, muitos projetos desenvolvidos geram
impactos para as áreas da educação, comunicação, empreendedorismo.

3 https://www.showmetech.com.br/tecnologia/



A IoT veio como alternativa para integrar, menos favorecidos e mais favorecidos. O
barateamento dos recursos necessários para desenvolver IoT permite que todos possam
ter a experiência de “maker” (termo utilizado para se referir aos desenvolvedores de IoT)
logo, aumenta a produtividade e diminui a reatividade.

O conceito de IoT é algo bastante presente em nossas tarefas diárias, contudo ainda é
evidente que muitos não sabem do que se trata e com isso não vislumbram como seria
que todas as tarefas fossem agilizadas com o uso da IoT. Não obstante, se investe cada
dia mais na formação de profissionais nesse ramo para a criação de soluções inteligentes
utilizando a Tecnologia da Informação como meio de avanço da humanidade.

1.4.1 Ciclo da IoT
A priori, têm-se um objeto, o que diferencia ele dos outros? A existência de um simples
código de barras faz com que aquela coisa seja identificada no meio de tantas outras
iguais. Dessa forma, utilizar a IoT em um plano tão vasto de objetos requer a
diferenciação de cada um.

Posteriormente, têm-se os sensores que são de grande importância, haja vista que, são
eles os responsáveis pela coleta de ações no meio. O que traz utilidade ao objeto na rede
de IoT é sua capacidade de sentir e controlar ações no meio. Dessa forma, dá-se ao
objeto sentidos através dos sensores eletrônicos, sensores de temperatura, de umidade,
de pulso eletromagnético. Também, pode-se afirmar a importância de atuadores
eletrônicos como motores, para que esse objeto possa ser controlado e direcionado
através de módulos como Bluetooth, Wi-Fi, Relé, GPS, Ethernet e outros.

Figura 1.1: Modulo Bluetooth



Figura 1.2: Modulo Wi-Fi

Figura 1.3: Modulo Relé



Figura 1.4: Modulo GPS

Figura 1.5: Modulo Ethernet

Em uma perspectiva teórica a obtenção do conhecimento passa por um ciclo, iniciando
com dados que tratados se tornam informações que juntas levam a um conhecimento
sobre algo, com isso é evidente a importância da coleta de dados no decorrer da
formação de novas tecnologias. Contudo, um único dado isolado não tem significado
preciso, portanto, a coleta de dados deve ser feita em larga escala.

Nesse contexto, para que um conjunto de dados possa gerar informação é necessária
uma análise e para que ela seja feita eles precisam ser armazenados em algum servidor,
como fala-se aqui em uma grande rede que conecta tudo o servidor é em nuvem. Não
obstante, sabe-se que para que os dados possuam autenticidade e não sejam alterados no



tráfego em rede são necessários padrões e protocolos de segurança que asseguram a
consistência da informação que será gerada após o tratamento dos dados.

Na etapa de análise das pequenas informações coletadas pelos objetos procuram-se por
comportamentos que se repetem a fim de localizar padrões ocultos que permitem
conhecer mais sobre o local ou o usuário do dispositivo. A exemplo disso, tem-se um
relógio que conta com um sensor de frequência cardíaca conectado a rede via wi-fi que
faz o monitoramento dos batimentos de um pessoa por um mês, ao final do mês um
médico fará uma análise dos dados coletados podendo assim detectar doenças ou a
normalidade no quadro cardíaco do paciente. Sendo assim, a análise de dados é a etapa
que mais tem importância no Ciclo da IoT.

Figura 2: Ciclo da IoT

1.4.2. Domótica
Automação residencial ou Domótica, como também é conhecida, trata da utilização de
sistemas inteligentes para controle das operações residenciais,vistas a se melhorar a
qualidade de vida, tornando-a mais prática, isso vem gerando um interesse na sociedade.
Alguns exemplos de Domótica são, acender as luzes, ligar aparelhos domésticos e
controlar segurança.



O termo Domótica – ou automação residencial – vem da junção da palavra em latim
“domus” (casa) e Robótica, com foco na utilização de um conjunto de tecnologias e
sistemas independentes, que funcionam de modo a permitir controle e gestão automática
da residência (SGARBI e TONIDANDEL, 2006). Os primeiros dispositivos de
automação surgiram na década de 70, onde pesquisadores indicam o surgimento da
Domótica.

Depois disso a comunidade mundial trabalhou em projetos da casa ideal, utilizando em
seus projetos, dispositivos avançados e automação residencial. Através destes estudos,
iniciou-se o desenvolvimento de aparelhos que pudessem ser aplicados em automação
residencial. O primeiro sistema comercial instalado, principalmente nos EUA, limitou-
se a controlar a temperatura de edifícios e escritórios.

Com o surgimento dos computadores nas décadas de 80 e 90, ele começou a incorporar
sistemas de cabeamento estruturado (SCE, Structured Cabling Systems) nesses prédios.
Por meio desses cabos, além de enviar dados, os sistemas permitiam o transporte de voz
e a conexão de alguns dispositivos de controle e segurança, o que levava esses prédios a
serem conhecidos como prédios inteligentes.

Posteriormente, sistemas inteligentes começaram a ser aplicados em residências
particulares, edifícios maiores e escritórios. Atualmente, com o advento da tecnologia
digital, os serviços oferecidos pela automação residencial passam por uma revolução, e
com conexões de banda larga, todos os dispositivos da residência podem ser conectados,
tornando os serviços mais interativos e de fácil acesso.

A Automação Residencial consiste em sistemas tecnológicos cuja função é oferecer
diversos serviços para a residência, como segurança, comunicação, gerenciamento de
energia, bem-estar, entre outros. O principal objetivo da Domotics é a integração entre
iluminação, entretenimento, segurança, telecomunicações, aquecimento ou ar
condicionado, tudo controlado a partir de um sistema inteligente programável e
centralizado.

1.5. Arduino
O Arduino criado na Ivrea Itália, em Setembro de 2005, por Massimo Banzi, David
Cuartielles e David Melli, com o intuito de ensinar eletrônica a alunos de design para
que esse conhecimento fosse aplicado em projetos de robótica, arte e interatividade.

O professor Massimo Banzi foi que primeiramente propôs a ideia, apenas a finalizando
com o auxilio do também professor David Cuartielles, onde foi estabelecido a criação
de um Hardware específico; o projeto foi finalizado após a inserção do aluno David
Melli, responsável pela criação da linguagem de programação Arduino. O Arduino tem
como objetivo ser uma ferramenta flexível, barata, acessível e facilmente manuseável.



O Arduino é uma placa de prototipação em hardware em software e open source
baseada em um microcontrolador muito versátil que controla entradas e saídas de
dispositivos, sendo muito utilizável em aplicações de robótica, assim diz Sarik (2010).

A plataforma Arduino® é de código aberto (Open Source), de Prototipagem eletrônica
flexível, fácil de usar, baseada em software e de hardware. Destina-se a artistas,
designers e qualquer pessoa interessada na criação de objetos ou ambientes interativos

O termo "código aberto" refere-se a algo que as pessoas podem modificar e
compartilhar porque seu design é acessível publicamente.

O termo originou-se no contexto de desenvolvimento de software para designar uma
abordagem específica para criar programas de computador. Hoje, no entanto, "código
aberto" designa um conjunto mais amplo de valores - o que chamamos de " o modo de
código aberto ". Projetos, produtos ou iniciativas de código aberto abraçam e celebram
princípios de troca aberta, participação colaborativa, prototipagem rápida, transparência,
meritocracia e desenvolvimento orientado para a comunidade.

O software de código aberto é um software com código-fonte que qualquer pessoa pode
inspecionar, modificar e aprimorar.

De forma popular, o código-fonte é parte fundamental do projeto, mas também é a parte
que o usuário comum não ver; É no código que é definido tudo que vai ser feito, nele os
programadores podem manipular como o software - um "programa" ou "aplicativo" -
funciona. Com o acesso ao código outros programadores podem vir a aprimorar os
softwares, ou até mesmo criar uma nova forma d o programa que se adapta melhor ao
seu uso, e também pode divulgar sem pagar nada para outros usuários.

O Arduino® possui licença da Creative Commons e sob esta licença todos estão
autorizados a redesenhá-lo, reproduzir cópias sem a necessidade do pagamento de
licença ou autorização da equipe Arduino, desde que não usem o nome Arduino®.

Segundo McRoberts (2011), o Arduino® é compatível com um pequeno computador
que pode ser programado para processar entradas e saídas entre o dispositivo e os
componentes externos conectados a ele. Arduino® é o que é chamado de plataforma de
computação física ou embarcado, ou seja, um sistema que possa interagir com seu
ambiente através de software e hardware.

O Arduino é uma placa de controle que analisa o meio externo no qual se localiza, por
meio de entradas que se comunicam com sensores, assim processar os dados fornecidos
e manipular atuadores conectados aos pinos de saída. Dessa forma pode-se utilizar o
mesmo para desenvolver mecanismos interativos independentes, ou conectá-lo a um
computador, a uma rede ou até mesmo à Internet para que ele possa recuperar e enviar
dados.



Vários modelos de Arduino® podem ser encontrados no mercado e escolher o modelo
ideal para utilizar em um projeto pode significar redução de custos e um maior
aproveitamento do poder de processamento do hardware.

Alguns dos Arduinos encontrado facilmente no mercado brasileiro: Arduino UNO 3é o
mais comum e popular entre todos os Arduino, possui uma quantidade de pinos, para
um iniciante, se conecta com a maioria das Shilds do mercado; Arduino MEGA 2560
(Figura 3.2), é a versão maior da placa de Arduino, possui um processador melhor e
mais pinos de conexão; Arduino LEONARDO (Figura 3.3), é parecido com um
Arduino UNO, com outro processador e uma conexão micro-USB; Arduino DUE
(Figura 3.4), sua placa é parecida com um Arduino MEGA 2560, de todos os tipos de
Arduino esta é a placa com maior capacidade de processamento; Arduino MEGA ADK
(Figura 3.5), sua placa é parecida com um Arduino MEGA 2560, possui uma conexão
USB dedicada à ligação com dispositivos baseados em Android; Arduino NANO
(Figura 3.6),seu tamanho reduzido faz dessa placa uma boa opção para projetos
compactos que exijam atualização constante de software.; Arduino PRO MINI (Figura
3.7), placa compacta, ideal para projetos permanentes e que não necessitem de grande
poder de processamento; Arduino ESPLORA (Figura 3.8), é uma placa diferente de
todas as outras da família Arduino, principalmente por possuir diversos sensores na sua
construção. O modelo utilizado no sistema proposto é o modelo Uno.

Figura 3.1: Arduino UNO.



Figura 3.2: Arduino MEGA 2560.

Figura 3.3: Arduino LEONARDO.



Figura 3.4: Arduino DUE.

Figura 3.5: Arduino MEGA ADK.



Figura 3.6: Arduino NANO.

Figura 3.7: Arduino PRO MINI.



Figura 3.8: Arduino ESPLORA.

Figura 4: Tabela ilustrativa dos tipos de Arduino.

De acordo com o fabricante, o Arduino® Uno (Figura 5) é uma placa baseada no
microcontrolador ATmega 382 ele possui 14 entradas/saídas digitais, das quais 6 podem
ser usadas como PWM (Pulse Width Modulation). Além das entradas digitais possui 6
entradas analógicas, um oscilador de 16Mhz, uma conexão USB, um conector de



alimentação e um botão de reset, que permite reiniciar a programação pelo próprio
hardware.

Figura 5: Arduino UNO.

1.6. Thunkable
Anteriormente falou-se da importância da conectividade e da interoperabilidade de
sistemas para que o conceito de IoT possa ser aplicado. Dessa forma, sabe-se que o
dispositivo mais utilizado pelas pessoas é o celular isso faz com que ele seja o meio
mais fácil para aplicar a Internet das Coisas. Sendo assim, o desenvolvimento de
software para dispositivos móveis é indispensável para quem quer desenvolver IoT sem
muitos recursos. Nesse contexto, têm-se como alternativa a plataforma Thunkable.

O Thunkable é uma plataforma que utiliza a tecnologia “drag-and-drop “ ou arrastar e
soltar para criar aplicativos nativos e móveis. Possui muitos elementos de material
design, como a possibilidade de importar fontes e fotos para a aplicação. Também,
pode-se utilizar o Google Maps para aplicações de mapeamento e utilizar
armazenamento local e em nuvem com as tecnologias Tiny DB, o Firebase DB, o
Cloudinary DB.

A programação nesta ferramenta é feita em blocos (Figura 6), o que facilita o
aprendizado e diminui e curva de aprendizado.



Figura 6: Programação em Blocos (Thunkable).

Depois de desenhar e fazer a lógica de programação o usuário exporta o aplicativo
pronto para ser colocado nas lojas virtuais, essa vantagem permite a inclusão de mais
pessoas no ambito do desenvolvimento de software promovendo assim o avanço da
Tecnologia da informação.

Não obstante, o Thunkable é indicado para as pessoas que não querem focar em
desenvolvimento de aplicações móveis, uma vez que é limitado para algumas coisas
como interagir com o núcleo do sistema. Para tanto, deve-se fazer o uso de extensões
disponíveis na comunidade Mit App Inventor .

As possibilidades dessa ferramenta fazem dela a opção mais viável para trabalhar com
IoT de forma rápida e descomplicada. Ela possibilita fazer a conexão com bancos de
dados e com dispositivos através de Bluetooth e internet.

1.7. Metodologia
O uso de um método inclusivo faz com que não sejam necessários conhecimentos
aprofundados em programação ou robótica para absorver os conteúdos ministrados. Este
curso pretende abordar conceitos teóricos por meio de slides expositivos, onde serão
apresentados aos alunos todos os aspectos iniciais das plataformas Thunkable e Arduino.
Posteriormente, será demonstrado o funcionamento de um dispositivo desenvolvido nas
plataformas mencionadas anteriormente, a saber, um controlador de saídas de energia
via Bluetooth e relés, além de outros projetos desenvolvidos com elas, um monitor de
temperatura do ambiente e outros. Também, ser demonstrado como será criada a lógica
de programação do Arduino e como serão montados os componentes utilizando o
Fritzing. Em seguida será explicado como desenvolver o aplicativo que será integrado
ao hardware projetado utilizando a plataforma Thunkable. Por fim, será demonstrada a



montagem do hardware (componentes eletrônicos) e exposto o projeto completo. A
simplicidade de uso das plataformas utilizadas possibilitará a realização do conteúdo
programático de forma satisfatória.

Figura 7: Tela do aplicativo.



Figura 8: Modelo Físico do projeto finalizado.

O foco desta oficina é incentivar o pensamento criativo em IoT com ferramentas
simples e acessíveis. Dessa forma, serão demonstradas situações de aplicação desse
conceito através de histórias e exemplos já existentes como as lojas inteligentes da
Amazon, onde não existem vendedores apenas prateleiras inteligentes que detectam a
retirada do produto e descontam no cartão do cliente, isto é avanço com IoT.4

1.8. Conteúdo Programático
O objetivo do minicurso é proporcionar aos alunos uma experiência nas áreas de
hardware e software de forma progressiva, dividindo se assim em três momentos, são
eles; apresentação das plataformas, exposição de materiais desenvolvidos pelos
ministrantes com as plataformas e reprodução do material exposto anteriormente.
No primeiro momento, nós objetivamos explanar o potencial de cada plataforma,
mostrando exemplos de materiais com elas desenvolvidos e também falar das suas
falhas e restrições.
Posteriormente, mostraremos o que pode ser feito com as plataformas, a utilidade da
domótica no dia a dia e apresentaremos um protótipo, um sistema de relés e arduino e
um aplicativo controlador (Figura 1.1).
Após a apresentação dos nossos protótipos procuraremos fazer a desmistificação da
produção desse material. O contato com o protótipo exposto, um controlador de saídas
de energia feito com relés e bluetooth, pode parecer assustador para quem tem pouco
conhecimento sobre a área. Dessa forma, vamos mostrar que não será difícil entender e
fazer igual.

4 “ Introducing Amazon Go and the world’s most advanced shopping
technology ”https://www.youtube.com/watch?v=NrmMk1Myrxc



1.9. Conclusão
Em uma perspectiva social, o contexto vigente em todo mundo aponta que as profissões
estão mudando e o profissional sem formação perde cada vez mais a chance de ingressa
no mercado de trabalho. A Inteligência Artificial pode substituir muitos empregos num
futuro bem próximo.Dessa forma, cabe aos interessados em um bom currículo e em
conhecimento para empreender, investir em capacitação. Sendo assim, o que propõe-se
nesse projeto é fornecer o que há de mais atual para que o arcabouço profissional de
cada participante seja enriquecido e diferenciado.
IoT, domótica e robótica são temas que se aplicam em muitas áreas, dentre elas, saúde,
educação, segurança e outras. Também, a apropriação desses conteúdos alimenta uma
liberdade criativa uma vez que são poucas as limitações existentes.
Todos os conceitos citados neste documento são de relevância para o atual contexto do
mundo, a liberdade de criação e desenvolvimento de idéias permite que o progresso não
pare. Dessa forma, é de grande importância o compartilhamento desses conhecimentos.
Ademais, espera-se que os participantes desse minicurso possam contribuir com o
avanço tecnológico e científico através dos conteúdos ministrados, enriquecendo assim
ainda mais a Tecnologia da Informação.
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