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RESUMO 

 

 

Os insetos existem há 250 milhões de anos e representam 80% de todas as espécies de animais 

conhecidas. São considerados grandes competidores com os seres humanos pela hegemonia do 

planeta, mas somente 1% das espécies pode ser prejudicial ao homem como o impacto negativo 

das pragas nas culturas. A classificação torna-se importante, sendo distinguido pelos efeitos 

prejudiciais das pragas em conjunto dos benefícios dos outros insetos que são essenciais para a 

vida terrestre. Os alunos do curso de Bacharelado em Agronomia e Bacharelado em Engenharia 

Florestal do Instituto Federal de Minas Gerais - campus São João Evangelista (IFMG-SJE) 

possuem as disciplinas de Entomologia que é voltada para o estudo dos insetos sob aspecto 

geral, agrícola e florestal, entretanto, não existia nenhum software sendo usado no campus. O 

presente projeto visou desenvolver um software educacional para auxiliar a identificação das 

principais ordens e famílias de insetos, e para isso, baseou-se na fundamentação teórica sobre 

Entomologia e desenvolvimento de software. A metodologia da pesquisa usada é caracterizada 

como descritiva qualitativa, pois os resultados descrevem os dados obtidos por meios de testes 

que visaram analisar as funcionalidades gerais do sistema, como também, a experiência dos 

alunos ao utilizarem o software durante a aula. Os dados obtidos indicam que o software segue 

as normas de usabilidade, sendo interativo e de fácil uso e atende como software educacional, 

na qual proporciona um ambiente de aprendizado mais rico. 

 

Palavras-chave: Sistemas Especialistas. Entomologia. Insetos. Chaves de Classificação. 

Software web. 

 

 

  



 

 
 

ABSTRACT 

 

 

The insects have existed for 250 million years and they represent 80% of all known species of 

animals. They are considered big competitors with humans for hegemony in the world, but only 

1% of the species can be harmful to man as the negative impact of pests on crops. The 

classification becomes important, being distinguished by the harmful effects of pests in all the 

benefits of other insects that are essential for life on earth. The students of the Bachelor in 

Agronomy and Bachelor in Forest Engineering of the Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) 

- campus São João Evangelista have the Entomology discipline that is focused on the study of 

insects in general appearance, agriculture and forestry, however, there was no software being 

used on campus. This project aimed to develop a software to help identify the main orders and 

families of insects, and it was based on the theoretical substantiation of Entomology and 

software development. The methodology research used is characterized as qualitative 

descriptive, because the results describe the data obtained by testing means that aimed to 

analyze the general features of the system and the students' experience in using the software 

during class. The data indicates that the software Insects follows usability standards, being 

interactive and easy to use and it serves as an educational software, and provides a richer 

learning environment.  

 

Keywords: Expert Systems. Entomology. Insects. Classification Keys. Web software. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 Diversos insetos são extremamente valiosos para o ser humano e sem eles a sociedade 

não poderia existir. As abelhas, por exemplo, são essenciais para a polinização, um processo de 

troca de pólen entre as flores femininas e masculinas resultando na reprodução, que contribui 

na biodiversidade e cria amplas colheitas agrícolas, como também o bicho-da-seda que é 

responsável pela produção da seda, entre outros (COSTA et al., 2011).  

 A ciência que estuda os insetos sob todos os aspectos é denominada de Entomologia, do 

grego entomon – inseto, sulcado, anelado, com o corpo segmentado. A Entomologia estabelece 

relações com os seres humanos (Entomologia médica), plantas (Entomologia agrícola e 

florestal), animais (Entomologia veterinária), e com os insetos (Entomologia agrícola) que 

realiza o estudo das pragas agrícolas causadoras dos danos às plantas cultivadas e dos métodos 

para controlá-las (GALLO et al., 2002). 

 Os insetos existem há 250 milhões de anos, representando 80% de todas as espécies de 

animais conhecidas, e estima-se hoje que existam aproximadamente cerca de um milhão de 

espécies identificadas (COSTA et al., 2011). São considerados grandes competidores com os 

seres humanos pela hegemonia do planeta, mas somente 1% das espécies pode ser prejudicial 

ao homem como o impacto negativo das pragas nas culturas. Os danos causados pelos insetos 

nas plantas são variáveis, podendo ser observados em todos os órgãos vegetais. Em termos 

mundiais, os prejuízos causados por pragas e doenças são bastante elevados e, juntamente com 

as plantas daninhas, chegam a causar 38% das perdas no total relacionado às perdas em 

plantações, fator que pode abalar a economia do país (GALLO et al., 2002). 

 Gallo et al. (2002) afirmam que os insetos atuam de modo significativo na vida humana 

influenciando todo o ecossistema com os efeitos prejudiciais das pragas em conjunto dos 

benefícios dos outros insetos que são essenciais para a vida terrestre, e, dessa forma a 

classificação é um fator de extrema importância no manejo e controle dos mesmos. Essa 

classificação pode ser feita recorrendo a um especialista, comparando-o com exemplares ou 

ilustrações e descrições ou pode-se utilizar chaves de identificação. 

 Os alunos dos cursos Bacharelado em Agronomia e Bacharelado em Engenharia 

Florestal do Instituto Federal de Minas Gerais - campus São João Evangelista (IFMG-SJE) 

possuem as disciplinas Entomologia Básica, Agrícola e Florestal na qual estudam como 

identificar, coletar e classificar os insetos, mas não existia software sendo usado no campus, ou 
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algum com patente registrada em bases nacionais ou internacionais, de acordo com o Núcleo 

de Inovação Tecnológica (NIT) do IFMG, para a realização de tal classificação. 

 O presente projeto visou desenvolver um software para auxiliar a identificação das 

principais ordens e famílias de insetos. Esse recurso pode auxiliar os professores da área em 

suas aulas, favorecendo a aprendizagem dos alunos, e também os profissionais em suas 

pesquisas e análises entomológicas. O software em questão fornece opções de chaves para o 

usuário, que irá escolher de acordo com a observação do inseto, e após seguir os passos, chegará 

à identificação. Conta também com imagens em cada etapa com caracteres da ordem e família 

para exemplificação, facilitando a escolha dos passos. 

 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

 Desenvolver um software educacional para classificação de insetos, facilitando o estudo 

para os professores, alunos e profissionais da área, na qual resultará em um processo de 

classificação mais eficiente e eficaz. 

 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

a) Criar software educacional para estimular os alunos nas aulas práticas de 

Entomologia ou afins; 

b) Favorecer professores e alunos com aulas mais didáticas e dinâmicas; 

c) Auxiliar os profissionais da área na classificação dos insetos. 

 

 

1.3 ESTRUTURA DA MONOGRAFIA 

 

 

Este trabalho está organizado em cinco capítulos. O primeiro apresenta uma introdução 

e os objetivos da pesquisa. O segundo contempla o referencial teórico e apresenta os principais 

conceitos e abordagens sobre o tema. O terceiro capítulo descreve a metodologia aplicada na 
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realização da pesquisa. O quarto contém os resultados e as discussões do trabalho. E por fim, o 

quinto e último capítulo destaca as considerações finais. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Esta seção abordará informações que fundamentam o trabalho, na qual compreende 

autores que orientam sobre Entomologia abrangendo a biodiversidades dos insetos, efeitos na 

sociedade e como classificá-los, bem como autores que se posicionam sobre o uso da tecnologia 

de forma geral. 

 

 

2.1 OS INSETOS 

 

 

Aproximadamente 95% das espécies dos animais conhecidas pertencem ao grupo dos 

invertebrados e para facilitar o estudo, estes são divididos em grupos denominados Filos, o de 

maior importância agrícola é o Arthropoda que corresponde a 80% do Reino Animal. O Filo 

Arthropoda é divido em diversas Classes e algumas têm relevância agrícola, mas a Classe 

Insecta é a de maior tamanho e de maior número de pragas (GALLO et al., 2002).  

A Classe Insecta é composta por 53% do total de todos os organismos vivos, sendo o 

maior grupo existente atualmente (HALFFTER, MORENO e PINEDA, 2001). De acordo com 

Triplehorn e Johnson (2005), dentro das Classes, os insetos estão agrupados em ordens, 

famílias, gêneros e espécies, e uma ordem pode ter mais de trezentas mil espécies. Os insetos 

se diferenciam de outros artrópodes por possuírem três pares de pernas, terem o corpo 

segmentado em cabeça, tórax e abdômen e podem ser terrestres, aquáticos e semiaquáticos. 

Segundo Gallo et al. (2002), existe aproximadamente um milhão de espécies de insetos 

catalogadas, na qual 1% são pragas que podem prejudicar o homem, plantas e animais.  

Os insetos são o grupo dominante dos animais superando todos os outros e podem existir 

em praticamente todos os lugares, como por exemplo, um quintal de tamanho médio pode 

comportar mais de mil tipos diferentes (TRIPLEHORN e JOHNSON, 2005). Costa et al. (2011) 

afirmam que possuem grande importância nos processos dos ecossistemas, uma vez que, vivem 

em variados hábitats e afetam outros organismos. 
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2.2 OS INSETOS EM ÂMBITO AGRÍCOLA, MÉDICO E SOCIAL 

 

 

Os insetos estão associados à sobrevivência humana, pois, alguns causam danos à saúde, 

outros prejudicam a agricultura e horticultura e certos insetos beneficiam a sociedade, como as 

abelhas-de-mel que além de produzir o mel são importantes polinizadores e sem o trabalho 

delas, estima-se um gasto de cinco bilhões de dólares anualmente para realizar a polinização 

(GULLAN e CRANSTON, 2010). 

Em média, 38% dos prejuízos nas plantações são causados pelos insetos e as plantas 

daninhas. Em 1867, a França teve a sua economia abalada com a presença do pulgão-da-videira, 

que destruiu os vinhedos existentes, que era uma das maiores culturas do país naquela época 

(GALLO et al., 2002). Santos (2013) define praga agrícola ou florestal como organismos que 

podem causar danos as plantas ou a seus produtos, podendo afetar a qualidade e o rendimento 

dos mesmos por meio da sucção de seiva, do consumo direto dos tecidos das plantas, frutos ou 

sementes e transmissão de doenças.  

Outra interferência dos insetos na sociedade que deve ser considerada é a transmissão 

de doenças aos humanos e animais domésticos, na qual causam ferimentos, injetam veneno ou 

provocam incômodo. Em regiões tropicais e subtropicais, a atenção científica é voltada para 

esses insetos transmissores, uma vez que, são responsáveis por doenças importantes, tais como 

a malária, dengue, febre amarela, oncocercose, leishmaniose, filariose (elefantíase) e 

tripanossomíase (doença do sono) (GULLAN e CRANSTON, 2010).  

Em resumo, Moretto e Rabinovitch afirmam que: 

[..] torna-se cada vez mais necessário combinar os conhecimentos e tecnologias 

existentes para se combater os insetos perigosos, adotando-se produtos, aparelhos e 

tecnologias de forma sinérgica e concomitantes, para reduzir a disseminação das 

moléstias atualmente constatadas (MORETTO e RABINOVITCH, 2016). 

O impacto dos insetos sobre o meio ambiente e a vida humana é significativo, pois, é o 

maior elemento da biodiversidade e por essa e outras razões, é necessário tentar entendê-los 

melhor (GULLAN e CRANSTON, 2010). 
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2.3 CHAVES DE CLASSIFICAÇÃO 

 

 

A identificação e classificação dos insetos tem como objetivo reuni-los em grupos de 

acordo com algumas afinidades biológicas e é fundamental para um controle e manejo eficiente 

desses invertebrados. A primeira classificação de insetos foi realizada por Linnaeus em 1758 e 

identificou algumas ordens: Coleoptera, Neuroptera, Lepidoptera, Diptera, Hymenoptera, 

Hemiptera (COSTA et al., 2011). 

Um inseto pode ser identificado comparando-o com exemplares em uma coleção ou 

com ilustrações e descrições, recorrendo a um especialista ou utilizando chaves de classificação. 

Na maioria das vezes não é possível um auxílio de um especialista ou o acesso a exemplares ou 

ilustrações, dessa forma a solução é recorrer às chaves de classificação (GALLO et al., 2002). 

Segundo Costa et al. (2011), uma chave de identificação é composta por várias entradas, 

na qual em cada, estão duas alternativas distintas e de acordo com a escolha, passa-se para a 

próxima até a identificação do espécime. 

As chaves de identificação é a forma de classificação mais usada, mas podem acontecer 

alguns problemas, como por exemplo, a variação de muitas características dos insetos que pode 

dificultar a escolha da opção certa e, dessa forma, é necessário buscar novas alternativas 

incluindo técnicas relacionadas à tecnologia (LEITE e MENDES DE SÁ, 2010).  

 

 

2.4 TECNOLOGIAS NA ENTOMOLOGIA 

 

 

A classificação de insetos é mais fácil e rápida ao não especialista desde o uso das 

chaves de identificação, porém, as chaves são criadas por entomologistas humanos que 

empregam procedimentos geralmente diferentes de um especialista para outro. A 

individualidade nos procedimentos no processo de construção das chaves estimulou o 

desenvolvimento de sistemas de identificação por computador, capazes de construir chaves com 

procedimentos bem definidos a partir de dados fornecidos por especialistas e também 

possibilitar uma identificação mais rápida, uma vez que, as chaves por computador são mais 

flexíveis, permitindo a inclusão de novos caracteres e revisões por outros (CAVALCANTI e 

SANTOS-SILVA, 2009). 
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2.5 PROCESSOS DE SOFTWARE 

 

 

Para Sommerville (2010), os processos de software são atividades reunidas com a 

finalidade de criar um produto de software que atenda às necessidades dos clientes e incluem 

quatro atividades fundamentais: 

a) Especificação: As funcionalidades e restrições são definidas; 

b) Projeto e implementação: O desenvolvimento do software de acordo com as 

especificações; 

c) Validação: Testes no software para garantir que atenda ao cliente; 

d) Evolução: O software deve evoluir para atender as mudanças. 

Paula Filho (2009) complementa comparando os processos de software a uma receita a 

ser seguida e que pode ser definido para atividades como desenvolvimento, manutenção, 

aquisição e contratação de software.  

Nesse projeto foi realizado o levantamento de requisitos para analisar e descrever quais 

necessidades precisam ser atendidas, e após, a modelagem de dados, na qual foram criados 

modelos e diagramas para ter uma visão mais detalhada e de fácil entendimento do software.  

 

 

2.5.1    Levantamento de Requisitos 

 

 

Os requisitos são as descrições das funcionalidades em geral de um software 

(SOMMERVILLE, 2010) e é uma das partes mais cruciais no desenvolvimento, na qual é 

realizada a comunicação com o cliente para entender as suas necessidades (MELO, 2010). 

De acordo com Sommerville (2010), os requisitos são classificados como funcionais e 

não funcionais. Os requisitos funcionais descrevem o que o sistema irá fazer, o que deve 

fornecer, como deve reagir a determinadas situações e em alguns casos, o que o sistema não 

deve fazer. Os não funcionais são restrições impostas ao sistema e seu desenvolvimento, não 

estão relacionados com as funcionalidades.  

Pressman (2011) afirma que ao requisitos fornecem o meio para entender o que o cliente 

precisa, pois, realiza uma análise das necessidades, avalia a viabilidade e especifica soluções. 

O levantamento requisitos estabelece uma base para o projeto e sua construção e sem ele, existe 

a possibilidade do software final não atender às necessidades do cliente. 



20 

 
 

2.5.2    Modelagem de Dados 

 

 

Segundo Sommerville (2010), a modelagem de dados é um processo de 

desenvolvimento de modelos abstratos de um software que apresenta uma visão e geralmente é 

representada por notações gráficas baseadas em notações Unified Modeling Language (UML) 

ou em português, Linguagem de Modelagem Unificada, uma linguagem padrão para descrever 

e documentar um software (PRESSMAN, 2011). Os modelos são usados como a documentação 

estrutural do sistema, além de descrevê-lo para os desenvolvedores implementarem. 

O modelo, também chamado de modelo de análise, combina formas textuais com 

diagramas para representar os requisitos de uma forma de fácil entendimento. Com os modelos 

deve-se alcançar três objetivos: (1) descrever as necessidades do cliente, (2) criar uma base para 

o desenvolvimento de um projeto de software e (3) definir requisitos para avaliar o software 

quando for desenvolvido. O modelo de análise faz a comunicação entre a descrição do sistema, 

abrangendo as funcionalidades, hardware e dados com um projeto de software que descreve a 

arquitetura, interface do usuário e outros elementos do sistema (PRESSMAN, 2011).  

Modelagem de dados é um fator importante para construção de sistemas de alta 

qualidade e confiabilidade, mas percebe-se que os profissionais estão considerando cada vez 

menos a criação de modelos durante o desenvolvimento do software, e isso acontece 

provavelmente por prazos curtos para a entrega e acarreta em um produto com possíveis falhas 

(ARAÚJO, 2008). 

 

 

2.5.3    Linguagens para o Desenvolvimento 

 

 

As linguagens foram escolhidas baseadas em pesquisas de mercado e análises das 

plataformas usadas no IFMG-SJE. A seguir, são apresentadas as que foram utilizadas no 

desenvolvimento. 

HTML é a abreviação de HyperText Markup Language, ou em português, Linguagem 

de Marcação de Hipertextos. HTML é uma linguagem de marcação ou formatação de layouts 

de páginas e não possui comandos para tomada de decisões, variáveis, funções ou estruturas de 

repetição, ou seja, não é uma linguagem de programação, mas é considerada um padrão mundial 

para exibição de páginas web. Um arquivo HTML possui informações sobre o modo em que o 
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conteúdo deve ser exibido na tela e utiliza tags que são consideradas marcações para definir 

atributos para cada elemento. Também é possível criar hyperlinks em qualquer elemento da 

página que, ao ser clicado, direciona para um lugar previamente definido como, por exemplo, 

outra página na internet. Esse recurso é chamado de Hipertexto (Hypertext) (CAMPOS, 2004). 

De acordo com W3schools (2016a), HTML é para descrever documentos da web com 

suas tags de marcação, e Codecademy (2016) afirma que a linguagem pode ser assimilada a um 

esqueleto da página e como qualquer outra, tem sua própria sintaxe (regras de codificação). 

Em parceria com o HTML, tem as CSS (Cacading Style Sheet, em português, folhas de 

estilo em cascata) que podem ser definidas como um mecanismo simples para adicionar estilos 

a páginas web. O HTML é responsável pela estruturação do documento, as CSS tem o objetivo 

fornecer informações sobre a apresentação dos elementos, por exemplo, cores de fontes, 

tamanhos de textos, posicionamento e todo aspecto visual da página web (SILVA, 2008). 

Segundo Budd, Collison e Moll (2006), no início o HTML era somente uma linguagem 

de marcação simples, mas à medida que o uso da internet aumentou a preocupação com o layout 

das páginas tornou-se mais importante. Com isso, os códigos ficaram muito complicados sendo 

quase impossível edita-los sem danificar alguma parte. Diante dessas dificuldades surgiram as 

CSS, na qual fez ser possível controlar a aparência externa da página e separar o visual do 

conteúdo e dessa forma, os códigos voltaram a ser mais simples e despertaram o interesse em 

futuros desenvolvedores.  

Entretanto, a web não é sempre responsiva, que se adapta a todos dispositivos 

(W3SCHOOLS, 2016b) ou dinâmica, que faz uma interação entre o usuário e a página web 

(GLAZAR, 2011), e dessa forma, pode não atender as necessidades de muitos usuários. Para 

suprir esses problemas e atender aos usuários, foi utilizada a linguagem JavaScript para 

transformar a página web em uma experiência interativa, permitindo que elementos, objetos e 

necessidades sejam ouvidos e atendidos. 

JavaScript é uma linguagem de script adepta da orientação a objetos, um padrão de 

desenvolvimento presente em várias linguagens (MACHADO, 2016), que pode ser executada 

em qualquer plataforma (multiplataforma) utilizando um ambiente de host, como um navegador 

web (MOZILLA DEVELOPER NETWORK, 2016) e permite detectar praticamente qualquer 

situação que acontece, como cliques em botões ou redimensionamentos de telas (MORRISON, 

2008). De acordo com índice de linguagens mais usadas atualmente, Tiobe (2016), JavaScript 

está em sétimo lugar em escala mundial. 

JavaScript foi a principal linguagem para a criação do software, mas para um 

desenvolvimento mais ágil e a criação de diversas funções foi usada a biblioteca JQuery. 
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JQuery é uma biblioteca JavaScript que tem como objetivo usá-lo de uma forma mais simples 

nas páginas web. Para tarefas comuns que requerem muitas linhas de código em JavaScript, 

com jQuery pode ser feito utilizando apenas uma, justificando o termo “write less, do more”, 

em português, escreva menos, faça mais (W3SCHOOLS, 2016c). A jQuery Foundation (2016) 

afirma que jQuery é uma biblioteca JavaScript rápida, pequena e rica em recursos, e isso torna 

as tarefas, como manipulação do HTML, eventos, animações, muito mais simples e com 

compatibilidade em diversos navegadores.  

O software não armazena dados fornecidos pelo usuário, contudo, trabalha com número 

grande de imagens que foram referenciadas uma a uma. Para o desenvolvimento ser mais 

prático e a execução do sistema ser otimizada, foram utilizados arquivos de documento JSON 

para armazenar as referências de cada imagem.  

JSON (JavaScript Object Notation) é uma linguagem para armazenar e transmitir dados 

no formato de texto que é de fácil entendimento para os humanos e simples para as máquinas 

gerarem e utilizarem. JSON é independente, mas usa elementos familiares de outras linguagens 

como C, C ++, C #, Java, JavaScript, Perl, Python, e muitas outras, e isso a torna uma 

linguagem de intercâmbio de dados ideal (CORRÊA; JSON, 2016).  

A modelagem do sistema como também o desenvolvimento de diagramas foram feitos 

usando a linguagem UML. A Unified Modeling Language (UML), uma linguagem para 

especificar, documentar e desenvolver sistemas orientados a objetos que foi criada objetivando 

a criação de modelos abstratos de processos. A UML pode ser usada para descrever o mundo 

real, como por exemplo, os processos internos de uma organização (GUDWIN, 2010). 

Os diagramas utilizados foram: casos de uso (descreve um cenário que mostra as 

funcionalidades do sistema do ponto de vista do usuário), sequência (representa a sequência de 

processos, mais especificamente, de mensagens passadas entre objetos num programa de 

computador), atividade (mostra o fluxo de atividades em um único processo. Esse diagrama 

mostra como uma atividade depende uma da outra) e classes (descreve os vários tipos de objetos 

no sistema e o relacionamento entre eles) (SAMPAIO, 2007). 

O Object Management Group®, Inc. (2015) afirma que a UML auxilia a modelagem do 

software, incluindo a estruturação e design, como em praticamente qualquer tipo de aplicação, 

combinação de hardware, sistema operacional, linguagem de programação, de rede etc. 
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2.5.4    Aplicações e Sistemas para o Desenvolvimento 

 

 

O software foi desenvolvido utilizando apenas ferramentas livres (open-source), ou 

seja, não teve nenhum custo. As aplicações foram escolhidas de acordo com as usadas no 

IFMG-SJE.  

Para a utilização dos arquivos JSON no sistema, foi criada uma função com a finalidade 

de realizar requisições desses arquivos, e para isso, é necessário um servidor web. Um servidor 

web é a aplicação responsável pela publicação online de documentos e mídias que possa ser 

acessado por um usuário utilizando um navegador. O acesso aos arquivos pode ser apenas em 

uma rede interna (Intranet) ou uma rede externa (Internet) dependendo do caso e da necessidade 

(SOUZA, 2016). 

No desenvolvimento e implementação do software, foi utilizado o servidor web Apache, 

que, de acordo com The Apache Software Foundation (2016), é um software open-source 

escrito em linguagem C, mantido por membros voluntários que contribuem para o “Projeto 

Apache” e que pode ser baixado em seu site oficial, juntamente da sua documentação. Como 

também no desenvolvimento de sistemas é comum a utilização de IDEs (Integrated 

Development Environment - Ambiente de Desenvolvimento Integrado) ou editores de códigos 

mais básicos, pois facilitam e aceleram o processo. Um código de uma página web pode ser 

feito usando um bloco de notas, entretanto, existem diversas ferramentas grátis com várias 

funcionalidades que não justifica a sua não utilização. 

Para a otimização no desenvolvimento do software foi utilizado o editor de código 

Atom. Atom é um editor de texto moderno, acessível, customizável e um programa 

multiplataforma, que pode ser personalizado de várias formas, mas também usado de forma 

produtiva sem alterar os arquivos de configuração (ATOM, 2016). 

Para o desenvolvimento dos diagramas anteriormente citados foi utilizado à ferramenta 

Astah Community, um software open-source (livre), multiplataforma, usado para a modelagem 

de sistemas, na qual permite uma melhor comunicação e interação com os possíveis usuários 

(ASTAH, 2016). 

Durante a idealização e criação do software foi considerado o versionamento de código 

ou controle de versão, um sistema que armazena as alterações realizadas em um arquivo ou um 

conjunto de arquivos de modo que seja possível recuperar versões específicas. O sistema de 

controle de versão permite reverter um arquivo ou o projeto completo a um estado anterior e 

comparar as mudanças. Git (sistema de controle de versão), o sistema usado no 
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desenvolvimento do software, considera os dados como uma captura de algo em um momento, 

ou seja, cada commit (salvar as modificações do projeto) realizado é armazenado uma referência 

para essa captura sem precisar salvar arquivos que não forem alterados, criando somente um 

link para o que já foi armazenado (GIT, 2016).  

Por fim, para averiguar as funcionalidades, foram realizados os testes de software, pois, 

o desenvolvimento de um sistema é uma tarefa complexa, sujeita a diversos erros e pode resultar 

em um produto diferente do esperado. Muitos fatores causam os problemas, mas o erro humano 

é a origem de todos e para limitar e diminuir esses tais erros, são usadas uma series de atividades 

chamadas de Validação, Verificação e Teste (VV&T). As VV&T têm como finalidade garantir 

que tanto o desenvolvimento do software quanto o produto final estejam em conformidade com 

especificado (DELAMARO, MALDONADO e JINO, 2007). 

Segundo Sommerville (2010), o teste serve para mostrar se o programa atende o que foi 

proposto e para descobrir algum defeito antes do uso. O processo de teste consiste em dois 

objetivos: (1) demostrar ao cliente que o software atende as necessidades e, (2) identificar 

situações em que o software se comporta de forma diferente das especificações. 

 

 

2.6 DESIGN DE INTERAÇÃO 

 

 

Design de interação é fundamental para um sistema, sendo o canal entre o homem e o 

computador, que determina como as pessoas operam/controlam o sistema e tem como objetivo 

produzir softwares usáveis, seguros e funcionais. De acordo com Preece, Rogers e Sharp 

(2013), design de interação é criar meios para melhorar o modo como às pessoas trabalham e 

se comunicam. O autor completa conceituando como “design de produtos interativos que 

fornecem suporte às atividades cotidianas das pessoas, seja no lar ou no trabalho”. 

Todas as disciplinas, campos e abordagens que pesquisam e projetam sistemas para 

pessoas consideram o Design de interação como parte fundamental. Interação homem-

computador (IHC) é o campo interdisciplinar que estuda o design, a avaliação e a 

implementação de sistemas interativos para uso humano (PREECE, ROGERS e SHARP, 

2013). 
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2.7 SISTEMAS ESPECIALISTAS 

 

 

O software utiliza dos conhecimentos dos profissionais entomológicos, pois, foi 

desenvolvido baseando-se nas chaves de classificação de insetos criadas por esses profissionais. 

Esse tipo de comportamento é caracterizado como um Sistema Especialista (SE) 

(SPIRLANDELLI et al., 2011). 

Py afirma que: 

[..] Um sistema especialista (SE) pode ser visto como uma subárea da Inteligência 

Artificial, desenvolvido a partir da necessidade de se processar informações não 

numéricas, um sistema especialista é capaz de apresentar conclusões sobre um 

determinado tema, desde que devidamente orientado e “alimentado” (PY, 2009). 

Sistemas Especialistas apoiam tomadas de decisões reunindo conhecimento sobre áreas 

especificas e são capazes de simular o comportamento humano. Os SE são desenvolvidos para 

atender a uma determinada e limitada aplicação do conhecimento e também, utilizam 

conhecimento em bases de informação, como um especialista humano de determinada área 

(GOLDSCHMIDT, 2010). 

Os Sistemas Especialistas não são influenciados por elementos externos como 

acontecem com pessoas especialistas que estão sujeitas a emoções, pressões e outros fatores, 

como também, os SE possuem uma base de dados ilimitada e, dessa forma, pode-se concluir 

que a máquina seria teoricamente superior ao humano na tomada de decisões se forem 

alimentados com as mesmas fontes de conhecimento (BARRETO e PREZOTO, 2010).  

Goldschmidt (2010) destaca algumas características dos Sistemas Especialistas: 

Utilizam raciocínio inferencial; Armazenam conhecimentos permanentemente; Resolvem 

problemas complexos muito bem, e até melhor que especialistas humanos; Raciocinam 

heuristicamente; Interagem com usuários humanos utilizando linguagem natural; Trabalham 

com dados errados e regras incertas de julgamento. A Tabela 1 mostra uma comparação entre 

Sistemas Especialistas e Especialistas Humanos. 
 

Tabela 1 - Comparação entre sistemas especialistas e especialista humano 

Especialista Humano  Sistemas Especialistas 

Perecível Permanente 

Difícil de transferir Fácil de ser transferido 

Difícil documentar Fácil de documentar 

Imprevisível Consistente 

Caro Viável economicamente 
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Criativo Sem inspiração 

Adaptável Deve ser atualizado 

Sensorial Alimentado com dados simbólicos 

Visão ampla Visão estreita 

Bom senso Conhecimento técnico 
Fonte: Adaptado de Goldschmidt (2010, p. 40). 

 

 

2.8 SOFTWARES EDUCACIONAIS 

 

 

A informática é considerada uma ponte entre a teoria e a prática dentro das salas de aula. 

O computador permite que as pessoas tenham experiências, produzam textos ou realizem 

pesquisas que poderiam nunca serem realizadas por meios reais ou por falta de uma boa 

infraestrutura da escola (TEIXEIRA e ARAÚJO, 2007). A Tecnologia da Informação (TI) 

auxilia no processo de ensino-aprendizagem, pois, atualmente a maioria dos jovens, 

adolescentes e crianças possuem acesso a recursos tecnológicos, tais como internet, tablets, 

celulares, notebooks, computadores, dentre outros. Estes recursos motivam os estudantes e 

instituem uma nova forma de aprendizagem na qual permite que cada aluno avance em seu 

ritmo e de acordo com seus níveis (LEITE et al., 2009). 

Considera-se um software como educacional quando o mesmo é utilizado de forma 

correta nos processos de ensino-aprendizagem. As características desse tipo de software são a 

concepção e criação fundamentadas na aprendizagem, além da capacidade do próprio estudante 

desenvolver um conhecimento sobre determinado assunto (JUCÁ, 2006). 

O educador pode fazer o uso de softwares educacionais para ter um suporte ao processo 

de ensino-aprendizagem nos diferentes conteúdos ministrados, e dessa forma, o aluno se torna 

um ser ativo na construção do conhecimento, direcionado pelo professor (TOLEDO e 

OLIVEIRA, 2016). 

 

 

2.9 TRABALHOS CORRELATOS 

 

 

Para afirmar a relevância do tema abordado foram realizadas investigações de trabalhos 

correlatos, analisando tanto a área tecnológica quanto a entomológica. Foi identificado um 

trabalho semelhante a este, que foi uma dissertação de mestrado. 
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O professor da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Ricardo Toshio Fujihara, 

apresentou em 2008 sua dissertação de mestrado com o título “Chave pictórica de identificação 

de famílias de insetos-praga agrícolas”, com o objetivo desenvolver um sistema com chaves de 

identificação de famílias de pragas-agrícolas para facilitar o estudo. O sistema é um 

autoexecutável em CD-ROM com chaves de identificação para cento e nove famílias de nove 

ordens de insetos. Foram incluídas aproximadamente mil e quatrocentas fotografias digitais e 

realizados testes por vinte e quatro acadêmicos de Agronomia. Teve como resultado uma maior 

identificação utilizando essa nova chave em relação a tradicional, entretanto, os resultados dos 

testes não foram significativos, pois, necessita de novos testes, com um maior número de alunos 

e com as demais chaves desenvolvidas (FUJIHARA, 2008).  

Foram encontradas algumas limitações no estudo de Fujihara (2008), como seu enfoque 

que é somente para pragas agrícolas, seu desenvolvimento que foi utilizando três softwares 

principais: BROWSERBOB 4 PROFESSIONAL EDITION®, COREL PHOTO-PAINT 11®, 

MICROSOFT FRONTPAGE 2003® e MACROMEDIA DREAMWEAVER MX 2004®, 

como também, é executado somente nos sistemas operacionais Windows 9x (ou posterior) 

através de um CD-ROM com resolução mínima de tela com 1024 por 768 pixels. De forma 

geral, o autor focou mais nas fotografias do que no desenvolvimento e testes do software. 

As diferenças entre o software de Fujihara (2008) e o desenvolvido nesse projeto podem 

ser observadas na quantidade de ordens abrangentes, na qual o Insects (software desse projeto) 

contempla 16 (dezesseis) ordens de diversas categorias de insetos e o de Fujihara (2008) 9 

(nove) ordens de pragas agrícolas. Outra característica que pode ser vista é a plataforma de 

desenvolvimento, o Insects foi desenvolvido para ser usado pela web e isso garante a execução 

em qualquer plataforma ou dispositivo (multiplataforma), o outro, somente em Windows 9x 

(ou posterior) que limita uma boa parte dos possíveis usuários. 

O software desenvolvido nesse projeto é um programa de computador inédito. O Núcleo 

de Inovação Tecnológica (NIT) realizou pesquisas a fim de descobrir a existência de outros 

projetos com a mesma linha de pesquisa, entretanto, somente o de Fujihara (2008), supracitado, 

foi encontrado e este não possui patente registrada. O software está em processo de registro 

pelo NIT, e recebeu o nome de Insects. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

Este capítulo abordou a natureza da pesquisa, bem como a identificação do caráter da 

pesquisa, a população da amostra, os instrumentos utilizados, métodos e procedimentos, o 

tratamento dos dados e a prototipação do sistema. 

 

 

3.1 NATUREZA DA PESQUISA 

 

 

A metodologia aplicada no desenvolvimento do projeto teve caráter descritivo, que tem 

como objetivo descrever as características de determinada população ou fenômeno ou o 

estabelecimento de relações entre variáveis. Nesse tipo de pesquisa não pode haver interferência 

do pesquisador, que deve apenas descobrir a frequência com que o fenômeno acontece ou como 

se estrutura e funciona um sistema, método, processo ou realidade operacional (GIL, 2008).  

  A pesquisa possui caráter qualitativo, pois seu relatório contém a definição de um 

software para auxiliar profissionais da área do objeto de estudo citados nos capítulos anteriores, 

professores e alunos.  

Os pesquisadores que utilizam de métodos qualitativos buscam respostas para os 

porquês, e assim, o objetivo desse caráter de pesquisa é produzir novas informações 

aprofundadas e ilustrativas (GERHARDT e SILVEIRA, 2009). 

 

 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

 

Este estudo adotou como unidade de análise um profissional, o professor e doutor na 

área entomológica do IFMG-SJE, e os alunos dos cursos de Bacharelado em Agronomia e 

Bacharelado em Engenharia Florestal que participaram da pesquisa e receberam a capacitação 

do uso do software e averiguaram a qualidade, adequação e aplicação do mesmo e, ainda, quais 

as mudanças ocasionadas pela sua utilização. Foram vinte e cinco das disciplinas respondentes 

do questionário. Cinco alunos do curso de Agronomia que já cursaram as disciplinas para 



29 

 
 

realização dos testes e vinte alunos do curso de Engenharia Florestal que estão cursando as 

disciplinas para analisar as questões de usabilidade e quesitos educacionais. Estes alunos e o 

professor constituíram as unidades de observação do campo descrito anteriormente, em suas 

atividades didáticas, durante os quinze últimos dias do mês de outubro do ano de 2016. 

 

 

3.3 INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 

 

As pesquisas foram direcionadas para verificação do desenvolvimento do software por 

meio de uma revisão de literatura que constituiu a fundamentação teórica do trabalho 

desenvolvido, tendo por base livros e artigos científicos que justificam e descrevem as inúmeras 

potencialidades e habilidades disponibilizadas pela aplicabilidade e uso. 

O pesquisador usou como base, o projeto de pesquisa interno no IFMG-SJE, cujo 

objetivo foi desenvolver um software para classificação de algumas ordens de insetos e 

disponibilizá-lo para o professor da área de Entomologia e os alunos dos cursos Bacharelado 

em Agronomia e Bacharelado em Engenharia Florestal para utilizarem em sala de aula. O 

projeto de pesquisa interno foi financiado pelo IFMG-SJE, por meio do Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI) que tem como 

objetivo estimular estudantes do ensino superior a práticas de desenvolvimento tecnológico e 

processos de inovação (CNPQ, 2016). Os dados coletados para o desenvolvimento do software 

foram através da análise e levantamento de requisitos feitos com o professor e alunos dos cursos 

Bacharelado em Agronomia e Bacharelado em Engenharia Florestal. 

O presente trabalho utilizou a aplicação de dois questionários. O primeiro, aos alunos 

que já cursaram as disciplinas de Entomologia Básica, Agrícola e ou Florestal para testar as 

funcionalidades gerais do software, e o segundo aos alunos que estão cursando as disciplinas 

para avaliar suas satisfações ou insatisfações em relação ao sistema e sua operação, buscando 

investigar as mudanças ocasionadas com a aplicação em sala de aula.  

O primeiro questionário foi semiestruturado que combinou perguntas abertas e 

fechadas, sendo que eles podiam discorrer sobre o tema. 

O segundo questionário foi com perguntas fechadas, que serviu de instrumento básico 

para a coleta de dados, visando à obtenção de resultados uniformes, mediante observação direta 

dos alunos com o uso do software nas disciplinas que fazem referências ao conteúdo do mesmo. 
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Para a estruturação dos questionários, foram usados critérios de avaliação de software 

educativo, conforme as quatro categorias propostas por Oliveira; Costa; Moreira (2001): (1) 

Interação aluno-software educacional-professor, relacionado à facilidade de uso, adequação das 

atividades pedagógicas, adequação dos recursos de mídia, interatividade social e o 

favorecimento do papel de facilitador do professor, (2) Fundamentação pedagógica, aborda a 

estrutura pedagógica, adequação à situação de aprendizagem, variedade de abordagens e 

conhecimentos prévios, (3) Conteúdo, mostra os níveis de exigência com a área selecionada, 

relação, correção e atualidade do conteúdo e metodologia e, (4) Programação, exibe a 

credibilidade conceitual, legibilidade, manutenibilidade e documentação.  

 Por meio dos critérios de Oliveira; Costa; Moreira (2001) foi adaptado pelo pesquisador, 

o questionário de Toledo e Oliveira (2016) que faz referência ao uso de softwares educacionais. 

 

 

3.4 MÉTODOS E PROCEDIMENTOS 

 

 

Os métodos utilizados na concepção e construção do sistema consistem na análise dos 

requisitos, modelagem dos dados, desenvolvimento do software e realização de testes. 

Na análise de requisitos, foi realizada reuniões e entrevistas com o professor doutor 

especialista em Entomologia e com os alunos dos cursos Bacharelado em Agronomia e 

Bacharelado em Engenharia Florestal, para entender quais as necessidades precisam ser 

atendidas e implementadas no software. 

Após o entendimento de quais ordens e famílias de insetos precisa abranger o software 

e como seria o melhor funcionamento para atender os usuários, foi feito a modelagem dos 

dados, na qual desenvolveu diagramas utilizando as notações UML para um melhor 

entendimento dos requisitos identificados e posteriormente, usados para a documentação do 

sistema. Foram criados os diagramas de atividade (Apêndice B), de casos de uso (Apêndice C), 

de classes (Apêndice D) e o de sequência (Apêndice E).  Terminada a fase de modelagem, 

criou-se um repositório com o Git para trabalhar com o versionamento de código e depois, a 

definição da interface do software.  

Para a idealização e criação da interface, utilizou a linguagem HTML para a marcação, 

orientações e estruturação do todos os elementos e CSS para as formatações, como tamanhos, 

cores, fontes de letras, posicionamento e o aspecto visual da página de uma forma geral. No 
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desenvolvimento da interface, sempre foi considerado regras de responsividade que consiste na 

adaptação do software para qualquer tipo de monitor, tela ou dispositivo móvel. 

A funcionalidade da aplicação foi baseada nas chaves dicotômicas propostas por Gallo 

et al. (2002) e Costa et al. (2011) e para isso, necessitou do desenvolvimento de funções 

JavaScript com a biblioteca jQuery para o funcionamento e a interação com o usuário. 

Além das chaves de identificação, em cada passo tem um número específico de imagens 

para auxílio na escolha, somando um total de 253 imagens, e dessa forma, os códigos para as 

referenciarem seriam muito extensos dificultando o desenvolvimento, análise e correção de 

erros. Para resolver esse problema, usou-se os arquivos JSON com informações das imagens de 

cada passo presentes nas chaves, logo, teve uma grande economia de código com uma 

estruturação otimizada e uma fácil e simples correção de erros. 

Após o término do desenvolvimento do software, a realização das fotografias dos 

insetos e as suas inserções no sistema, iniciaram os testes para averiguar a funcionalidade. Os 

testes seguiram as formas definas por Delamaro, Maldonado e Jino (2007) e Sommerville 

(2010) utilizando as VV&T. 

Com os erros encontrados e corrigidos, o software foi implantado em sua versão inicial 

no servidor do IFMG-SJE para que os alunos e professores tivessem um treinamento para a 

utilização. 

 

 

3.6 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

 

Após a aplicação dos procedimentos, foi realizado o tratamento dos dados coletados na 

pesquisa através de testes de usabilidade, gerando um relatório para análise qualitativa. Nesses 

testes tiveram a participação de todas as partes envolvidas através dos questionários.  

As respostas dos questionários aplicados aos alunos foram analisadas de forma 

qualitativa, pois tratou-se de verificar a aceitação dos alunos em relação ao funcionamento e 

desempenho do software, além de ser feito a documentação do mesmo. E por fim, foi feita a 

disponibilização do software desenvolvido em sua versão final no site do Instituto. 
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3.7 PROTOTIPAÇÃO 

 

 

A prototipação tem como objetivo facilitar a interação do desenvolvedor, o software e 

os possíveis usuários e proporcionar um melhor entendimento do sistema desenvolvido. 

A Figura 1 apresenta a tela inicial que contém a logomarca do sistema e três botões com 

distintas funções: “Ajuda”, “Iniciar busca pela Ordem” e “Conhece a Ordem, Iniciar busca pela 

Família”. 

 

Figura 1 - Tela inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

 O botão “Ajuda”, ao ser clicado apresenta informações sobre o software, de como 

utilizá-lo, ordens e famílias abrangentes, desenvolvedor, orientadores e referências utilizadas, 

conforme Figura 2. 
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Figura 2 - Ajuda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Foi desenvolvida uma página para apresentação das referências das imagens, pois 

utilizou-se 27 imagens de terceiros, encontradas na internet. Página essa, apresentada na Figura 

3. 

 

Figura 3 - Referências das imagens utilizadas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Ao clicar no botão “Iniciar a busca pela Ordem” presente na tela inicial, é apresentada 

uma página com passos para identificação da ordem. Essa página possui os passos percorridos 

pelo usuário do software, botão voltar que direciona para o passo anterior, a informação de qual 

passo está e outros dois botões que representam um passo da chave de classificação, que ao ser 

escolhido, exibe o próximo passo ou a ordem referente. Também possui um número específico 

de imagens em cada passo para servir de exemplo e auxiliar na escolha certa, representada na 

Figura 4. 

 

Figura 4 - Identificação da Ordem 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Ao selecionar as características do inseto observado, são mostrados os próximos passos 

até a identificação da ordem correspondente. A tela de exibição da ordem representada na 

Figura 5 possui os passos percorridos, o nome da ordem e uma descrição. 
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Figura 5 - Ordem identificada 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Se a ordem identificada for dentre aquelas com chave de classificação de família, 

também terá na tela um botão para a identificação dessa família. Este botão pode ser observado 

na Figura 6. 

 

Figura 6 - Botão para identificação da Família 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Se o usuário do sistema já conhecer a ordem do inseto, ele pode começar a busca 

diretamente da família. Para isso, é preciso selecionar o botão “Conhece a Ordem, iniciar busca 

pela Família” presente na tela inicial, na qual aparecerá outra tela, conforme a Figura 7, listando 

as ordens com chaves de famílias. 

 

Figura 7 - Lista de Ordens com chave de Família 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A Figura 8 exibe uma caixa de informações para auxiliar a escolha da ordem para 

identificar a família. Essa caixa possui uma imagem do inseto correspondente e o nome mais 

comum conhecido do mesmo, e existe somente quando o usuário posiciona o cursor do mouse 

em cima do nome da ordem. 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 
 

Figura 8 - Caixa com informações da Ordem 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A tela de identificação da família possui as mesmas características, botões e 

funcionalidades da tela de identificação das ordens, mudando apenas as informações contidas 

em cada passo, conforme Figura 9. 

 

Figura 9 - Identificação da Família 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Em cada passo possui um número específico de imagens, e para uma melhor 

visualização, ao ser clicada, a imagem é apresentada em um tamanho maior, como observada 

na Figura 10. Para voltar à identificação, basta clicar novamente na imagem exibida. 

 

Figura 10 - Exibição da imagem 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Para apresentação dos resultados dos questionários, foram elaborados gráficos e tabelas 

sobre os questionários, seguidos da análise dos dados obtidos. A análise utilizada na pesquisa 

qualitativa aplicada aos alunos foi feita de modo descritivo, porque se pretendia analisar a 

experiência dos mesmos em relação ao uso do software educacional.  

 

 

4.1 ANÁLISE QUALITATIVA DO USO DO SOFTWARE EDUCACIONAL 

 

 

Tendo em vista que o instrumento utilizado para a coleta de dados foi composto 

basicamente por escalas de resposta do tipo Likert de 5 pontos (5 - Concordo plenamente, 4 - 

Concordo parcialmente, 3 - Nem concordo nem discordo, 2 - Discordo parcialmente, 1 - 

Discordo totalmente). Segundo Alexandre et al. (2003) a escala Likert é dividida geralmente 

em 4 (quatro) ou 5 (cinco) categorias ordinais. Utilizou-se essa escala para facilitar o 

entendimento dos respondentes diante a mensuração de sua experiência em relação ao 

funcionamento do software, além de facilitar no tratamento das informações obtidas nos 

questionários aplicados aos mesmos.   

O emprego dos softwares para auxílio dos alunos e professor no Instituto aconteceu de 

forma prática e teórico-prática, por meio de simulações e demonstrações na parte prática e 

explicações sobre o uso juntamente com as demonstrações quando teórico-prático. Durante a 

realização da capacitação, foram disponibilizadas informações de apoio ao uso e testes com o 

pesquisador, para exploração do software educacional. Ao final do questionário, houve a opção 

de uma questão livre, destinada à apresentação de sugestões, quanto ao uso e aplicação do 

software, na qual colaborou para melhorá-lo.  

A Tabela 2 mostra o questionário aplicado aos alunos que já cursaram as disciplinas de 

Entomologia, que combinou perguntas abertas e fechadas, totalizando oito questões. Esse 

questionário visou analisar as funcionalidades do software, como também sua aplicabilidade na 

área profissional. Foram cinco alunos respondentes. 

A Tabela 3 exibe os atributos relativos à utilização do software pelos alunos e o 

professor. As variáveis que identificam esses indicadores foram estabelecidas com as iniciais 

“Q”, sendo que a numeração que as acompanham indica a localização das sentenças no 
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questionário, em um total de vinte e cinco questões. O questionário da Tabela 3 foi respondido 

por vinte alunos, que analisaram a usabilidade e a utilização durante as aulas. 

 

Tabela 2 - Questionário para Análise Profissional 

Q1 O software é de fácil uso 

Q2 Dos métodos utilizados, qual considera mais eficiente 

Q3 O software apresentou alguma situação inesperada 

Q4 Mudaria algo no software 

Q5 O software forneceu alguma informação errada 

Q6 Comente algo sobre a interface do software (cores, letras, posições, tamanhos) e o que 

achou da apresentação das imagens presentes em cada passo 

Q7 Dos métodos utilizados, qual foi o mais rápido e com menos chances de erro 

Q8 Descreva, se houver, alguma crítica ao sistema (positiva ou não) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

As questões presentes na Tabela 2 buscaram investigar a experiência dos usuários já 

conhecedores do tema. As questões (Q1, Q3, Q4 e Q6) foram feitas analisando as afirmações 

sobre usabilidade, conforme Preece, Rogers e Sharp (2013). As questões (Q2, Q5, Q7 e Q8) 

são para averiguar se as funcionalidades e informações fornecidas pelo software estão de acordo 

com as afirmativas do referencial entomológico presente nesse trabalho e com as chaves de 

classificação propostas por Gallo et al. (2002).  

 

Tabela 3 - Questionário para Análise Educacional 

Q1 O software é de fácil compreensão e uso 

Q2 O software mantém interação constante ao usá-lo 

Q3 O software contém recursos motivacionais que despertaram sua atenção 

Q4 Há acesso a ajudas, para encaminhar a respostas certas 

Q5 Há facilidade de leitura da tela para obter uma interação adequada 

Q6 O uso de ilustrações desperta, mantém e reforça a atenção e a motivação 

Q7 O uso de cor desperta, mantém e reforça a atenção e a motivação 

Q8 O uso de recursos visuais (imagens) desperta, mantém e reforça a atenção e a motivação 

Q9 Há apresentação parcial dos resultados 

Q10 Há apresentação dos resultados para saber a sua posição diante do conteúdo aprendido 

Q11 O vocabulário é adequado para compreender o conteúdo e o que está sendo pedido 

Q12 Os comandos pedidos pelo software são claros 
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Q13 O software tem estabilidade 

Q14 Há uso de ícones 

Q15 O tempo para exposição de telas é adequado 

Q16 O software orienta como usá-lo 

Q17 Gostou da aula com o uso do software 

Q18 É mais fácil de realizar as tarefas escolares e de estudar os conteúdos 

Q19 Permite fácil interação com os professores 

Q20 Torna o aprendizado mais dinâmico e interessante 

Q21 Permite ampliação do conhecimento além do conteúdo ministrado em sala 

Consegue aprender melhor com o software 
Q22 Há interesse maior pelas aulas com o uso do software 

Q23 Aprendeu melhor com o uso do software 

Q24 O software garantiu um ambiente de aprendizado mais rico 

Q25 Algum comentário ou crítica a respeito do software e/ou sua utilização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado pelo autor. 

As questões do questionário da Tabela 3 foram feitas baseando-se nas afirmações sobre 

design de interação e em softwares educacionais. As dezesseis primeiras questões (Q1 a Q16) 

são para identificar o nível de usabilidade do sistema, pois, a interface como também, as 

funcionalidades do software são fatores cruciais para que haja maior aproveitamento do recurso 

(PREECE, ROGERS e SHARP, 2013).  

As questões (Q17 a Q24) são para analisar o impacto que o software exerceu dentro da 

sala de aula e investigar se aconteceu melhorias no processo de ensino-aprendizagem, na 

interação com o professor e no interesse por parte dos alunos no conteúdo apresentado (LEITE 

et al., 2009). 

A questão aberta (Q25) é para analisar opiniões a respeito do funcionamento do software 

e sua aplicação. 

 

 

4.2 RESULTADOS DOS DADOS 

 

 

Na realização dos testes para analisar as funcionalidades, foram selecionados cinco 

alunos do curso de Bacharelado em Agronomia que já cursaram as disciplinas de Entomologia 

Básica, Agrícola e ou Florestal e foram entregues para cada aluno, sete insetos para que 

identificassem utilizando primeiro à forma tradicional, as chaves de classificação impressas, e 
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posteriormente, foi realizado o mesmo processo com o software. Todas as informações obtidas 

pelos alunos foram transcritas para uma tabela de testes representada no APÊNDICE A. 

Verificou-se nos resultados dos testes, o método tradicional teve um percentual de 85% de 

classificações corretas das ordens dos insetos. Já com a utilização do software teve 100% de 

acertos nas mesmas classificações. Para melhores e mais abrangente resultado é necessário à 

realização de outro teste com um número maior de alunos, para maior confiabilidade dos dados. 

Através destes dados obtidos, averígua-se após o uso do software pelos usuários já 

conhecedores do tema, que as suas funcionalidades e informações fornecidas estão de acordo 

com as afirmativas do referencial entomológico e com as chaves de classificação propostas por 

Gallo et al. (2002).  

Depois de realizados os testes, os cinco alunos do curso de Bacharelado em Agronomia 

responderam o questionário da Tabela 2. As respostas indicam que teve uma ótima aceitação 

do software pela parte profissional, pois todos os alunos afirmaram que o software é mais 

preciso, rápido e prático para realizar as classificações do que as chaves impressas. Entretanto, 

um aluno afirmou preferir o uso das chaves impressas por motivos de comodismo. 

Para analisar os quesitos funcionais e educacionais do software, o professor de 

Entomologia do IFMG-SJE ministrou uma aula com o seu uso, e após os alunos responderam 

o questionário da Tabela 3. Os dados coletados indicam que o software é de fácil uso, os 

comandos pedidos são claros, é estável e atende as normas de usabilidade de Preece, Rogers e 

Sharp (2013), exemplificados no Gráfico 1. Observa-se que todos os alunos participantes da 

pesquisa afirmam que o Insects atende como um software educacional e proporciona um maior 

aprendizado, facilita a interação com o professor, torna o aprendizado mais dinâmico e 

interessante, no qual permite ampliação do conhecimento além do conteúdo ministrado em sala, 

e garante um ambiente de aprendizado mais rico. Esses dados são demonstrados no Gráfico 2. 
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Gráfico 1 - Análise qualitativa das questões sobre usabilidade 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Gráfico 2 - Análise qualitativa das questões sobre software educacional 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O software Insects está em funcionamento e pode ser acessado no portal do IFMG-SJE 

ou diretamente pelo link https://solucoes.sje.ifmg.edu.br/insects/. Todos os objetivos e etapas 

propostas nesse projeto foram concluídos, entretanto, a área entomológica pode ser muito 

estudada. 

A realização dos testes e a aplicação do questionário proporcionaram um 

enriquecimento para a pesquisa, uma vez que analisaram duas vertentes: profissional e 

educacional.  

O software teve boa aceitação por parte de todos os envolvidos na pesquisa, mas 

observam-se diferentes opiniões entre os alunos estudantes das disciplinas e aqueles que já 

cursaram. O Insects teve uma maior aceitação e preferência por aqueles que estão cursando a 

disciplina porque não aprofundaram ainda os estudos utilizando as chaves impressas, e podem 

estar mais suscetíveis ao aprendizado com novas ferramentas. Os outros alunos que já 

estudaram e praticaram a classificação de insetos com as chaves tradicionais tiveram maior 

resistência na troca do método de classificação, mesmo que em sua maioria, prefiram o software 

Insects como primeira escolha de trabalho. 

Como proposta de trabalho futuro, o software pode abranger ordens e famílias dos 

insetos encontrados na América Central e na América do Sul (Região Neotropical) em suas 

fases adultas e jovens, podendo gerar uma base de dados mais abrangente. Outra melhoria para 

o software é em relação às imagens, que podem ser adicionadas funcionalidades de rotação em 

360º, gerando uma melhor visualização dos caracteres dos insetos. O software depende de 

internet ou da rede interna do IFMG-SJE (intranet) para utilização, mas pode ser desenvolvida 

uma versão para ser instalada em computadores ou em dispositivos móveis e usada sem internet. 
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APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE A - Tabela de Testes 

 

Tabela para testes 

Data: ___/___/___ 

 

Aluno __:  _____________________________________________________________ 

Identificação 

Insetos Chaves Impressas Software Insects 

# Ordem Família Ordem Família 

Inseto A  X  X 

Inseto B  X  X 

Inseto C     

Inseto D     

Inseto E     

Inseto F     

Inseto G     

Total   
 

Comentários: 
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APÊNDICE B - Diagrama de Atividade 
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APÊNDICE C - Diagrama de Casos de Uso 
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APÊNDICE D - Diagrama de Classes 
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APÊNDICE E - Diagrama de Sequência  

 

 

 


