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RESUMO 
 

 

Esse trabalho apresenta o desenvolvimento de uma nova versão do Sistema Gerenciador de 

Análises Solos (SISGEAS) do Laboratório de Solos do Instituto Federal de Minas Gerais –  

campus São João Evangelista (IFMG-SJE). Foi feito um estudo do SISGEAS, levantamento 

das necessidades dos funcionários do laboratório, bem como o processo de análise de solos e 

desenvolvimento de software, para então criar uma nova versão deste software que atenda seus 

usuários. Essa nova versão foi criada para a plataforma web, utilizando as linguagens HTML, 

MathML, CSS, Javascript, PHP e SQL, além de utilizar diversas bibliotecas e frameworks, 

mundialmente conhecidas como Bootstrap, CakePHP e jQuery. Foi ainda aplicada a 

metodologia de desenvolvimento baseado em reuso, na qual foram utilizados diversos padrões 

de projetos como Lazy load e Iterator, além de uma extensa modelagem e documentação. Ao 

final foi obtido um sistema funcional desenvolvido em tempo inferior ao previsto e que de 

acordo com os testes de usabilidade atende as expectativas de seus usuários. Graças ao novo 

SISGEAS os clientes do Laboratório de Solos do IFMG-SJE, recebem os resultados de suas 

amostras de forma mais precisa e rápida. 

 

 

Palavras-chave: Software web. Análise de solos. Reuso.  Fertilidade do solo. 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This work presents the development of a new version of the Soil Analysis Manager System 

(SISGEAS) of the Soil Laboratory of the Federal Institute of Minas Gerais São João Evangelista 

– campus (IFMG-SJE). A study was done of SISGEAS, surveying the needs of laboratory staff, 

as well as the process of soil analysis and software development, to then create a new version 

of this software that meets its users. This new version was created for the web platform, using 

the languages HTML, MathML, CSS, Javascript, PHP and SQL, besides using several libraries 

and frameworks, known worldwide like Bootstrap, CakePHP and jQuery. The methodology of 

development based on reuse was also applied, in which several design patterns were used, such 

as Lazy load and Iterator, in addition to extensive modeling and documentation. In the end, a 

functional system was developed that was developed in less time than expected, and, according 

to the usability tests, it meets the expectations of its users. Thanks to the new SISGEAS, the 

clients of the IFMG-SJE Soil Laboratory receive the results of their samples more accurately 

and quickly. 

 

 

Keywords: Web software. Soil analysis. Reuse. Soil fertility. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A análise do solo é a prática agrícola que consiste em analisar os nutrientes presentes 

no mesmo para que haja um fornecimento de adubos ou fertilizantes, de modo a recuperar e/ou 

conservar a sua fertilidade, suprindo a carência de nutrientes e proporcionando o pleno 

desenvolvimento das culturas vegetais (EPAMIG, 2012). Segundo Ribeiro, Guimarães e 

Alvarez (1999) e Venzon e Junior (2007), a adubação correta é uma prática que aumenta a 

produtividade agrícola, beneficiando os produtores de modo geral.  

Para Calsavara (2011), a análise de solo é medida simples que ajuda a aumentar 

produtividade, assim, os produtores evita o desperdício, pois não precisam gastar demais em 

calagem e em adubo, e investem apenas o necessário para ter uma boa produção. Para Filho 

(2011), a prática correta da adubação, além de favorecer o desenvolvimento da planta, contribui 

para a precocidade de floração, possibilitando antecipar o início da colheita e o retorno do 

capital investido. 

Levando em consideração que calar e adubar o solo vem sendo utilizado pelo homem a 

milhares de anos e que essa prática é utilizada até os dias de hoje, basicamente a mesma maneira 

de calcular ainda é preservada, ou seja, não passou por uma melhoria. Muitas vezes, ao enviar 

uma análise do solo para que um determinado profissional possa fazer a recomendação 

necessária, o agricultor tem a esperança de que o resultado da recomendação saia o mais rápido 

possível, porém não é exatamente isso que acontece. Devido à demora na entrega dos 

resultados, o plantio não é feito na época certa, o que na maioria das vezes acarreta em uma 

perda na produção.  

Para auxiliar o técnico do Laboratório de Solos o Instituto Federal de Minas Gerais - 

campus São João Evangelista (IFMG-SJE) existe um software agrícola, o Sistema de 

Gerenciamento de Análise de Solos (SISGEAS), desenvolvido pelos professores e graduandos 

do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação. O software foi desenvolvido e implantado 

no ano de 2014, mas apresentou falhas nos cálculos e em algumas de suas funções essenciais, 

além de problemas com a interface.  Os funcionários do setor perceberam que os relatórios 

emitidos pelo SISGEAS apresentavam resultados diferentes de seu antecessor, o SoilCalc, 

indicando assim a necessidade da validação dos valores das funções utilizadas por ele. Os 

usuários do software também manifestaram insatisfação com a interface que só permitia a 

inclusão de uma amostra por vez, já que normalmente eles realizam o cadastro de dezenas de 

amostras em uma única vez. Além disso, as funções referentes à edição de registros não 
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funcionam e ainda corrompem todo o banco de dados, causando diversos problemas para os 

seus usuários e clientes do laboratório. Esses fatores associados também às necessidades das 

implantações de algumas das funções causam transtorno para os usuários e clientes. 

Sendo assim, para que o campus possa continuar fazendo análises, e que estas sejam 

confiáveis, surgiu a motivação para fazer as adaptações de correções e acréscimos de novas 

funções no software SISGEAS. Com esse software adaptado espera-se proporcionar aos 

produtores rurais que procuram os serviços do IFMG-SJE uma análise mais precisa, de forma 

ágil e com baixos custos financeiros, para que os mesmos possam então planejar melhor sua 

produção agrícola da área onde o solo foi retirado, utilizando os dados emitidos pelo novo 

software. 

O objetivo geral desse trabalho é desenvolver um sistema, baseado no SISGEAS, que 

possa atender as atuais necessidades do Laboratório de Solos do IFMG-SJE. Para isto, têm-se 

os seguintes objetivos específicos: a) Consertar as funções com problemas; b) Verificar a 

precisão das funcionalidades do sistema atual; c) Acrescentar as novas funções requeridas pelos 

usuários; d) Validar o sistema final. 

Este trabalho foi organizado em cinco capítulos, sendo que este esclarece a motivação 

desta adaptação, o problema a ser solucionado e os objetivos. O capítulo seguinte descreve a 

revisão da literatura, sobre o tema do trabalho, compondo-se de citações bibliográficas que 

presentam a evolução do tema e ideias, sua aplicabilidade, potencialidades na visão de 

diferentes autores, proporcionando embasamento teórico suficiente, para que sejam feitas as 

adaptações no software. O capítulo três, referente à metodologia, apresentando a caracterização 

da pesquisa, seus instrumentos, métodos, população e amostra. Descreveu o uso de recursos 

necessários como materiais e equipamentos específicos, utilizados no desenvolvimento do 

projeto, bem como sua origem e o método adotado para o estudo bibliográfico. Relatou também 

observações feitas do software SISGEAS e as entrevistas com o profissional do Laboratório de 

Solos do IFMG-SJE. No penúltimo capítulo, são apresentados os resultados dos processos de 

software que foram utilizados, bem como sua nova interface e funcionalidades que foram 

acrescentadas e/ou modificadas. Por fim, serão apresentadas as considerações finais sobre a 

implantação do sistema no Laboratório de Solos do IFMG-SJE. 

  



14 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

A fundamentação teórica é composta dos principais conceitos utilizados durante o 

desenvolvimento do trabalho (LAKATOS E MARCONI, 2010). Ela é responsável em oferecer 

o suporte teórico para os estudos dos dados coletados. 

 

 

2.1 ANÁLISE QUÍMICA DO SOLO 

 

 

Curi et al. apud IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2007) define 

solos como o material mineral e/ou orgânico inconsolidado na superfície da terra que serve 

como meio natural para o crescimento e desenvolvimento de plantas terrestres. Os solos 

possuem diversas características que vem sido estudadas e documentadas desde 1880 como a 

fertilidade. 

A fertilidade dos solos busca conhecer o suprimento dos nutrientes, bem como a sua 

disponibilidade para as plantas, sendo assim entender a fertilidade do solo é compreender a 

necessidade básica para a produção vegetal (INSTITUTO DA POTASSA & FOSFATO, 1998), 

já que é indissociável a estreita inter-relação entre fertilidade do solo e produtividade agrícola 

(LOPES e GUILHERME, 2007). Sendo assim, a análise do solo é indispensável para uma alta 

produtividade na agricultura. 

De acordo com EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (2009), a 

análise do solo é um exame feito para calcular a quantidade de cada nutriente presente em uma 

determinada área. Tal processo é composto geralmente de três etapas, a amostragem, a análise 

laboratorial e a análise dos resultados. As amostras são inicialmente preparadas para os testes, 

em seguida são feitos os mesmos e para finalizar a transformação dos dados em informações 

úteis para o cliente.   

O Laboratório de Solos do IFMG-SJE faz a análise laboratorial cumprindo algumas 

etapas. Durante a preparação da amostra é feita sua secagem e em seguida sua moagem. Já 

durante a execução das amostras, as mesmas são submetidas a diversos testes em múltiplos 

equipamentos do laboratório. Tais equipamentos disponibilizam apenas dados brutos sobre a 

amostra, que precisam ser processados para que possam ser utilizados pelo agricultor. 
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Existem diversos testes que podem ser executados na análise, e atualmente o 

Laboratório de Solos do IFMG-SJE realiza quatorze tipos diferente que estão apresentados a 

seguir: 

1. pH – potencial hidrogeniônico; 

2. Potássio disponível; 

3. Carbono orgânico; 

4. Cálcio trocável; 

5. Magnésio trocável; 

6. Acidez trocável; 

7. Soma de bases; 

8. Acidez potencial; 

9. Capacidade efetiva de troca de cátions; 

10. Capacidade de troca de cátions a pH 7; 

11. Saturação por alumínio; 

12. Saturação por bases; 

13. Fósforo disponível; 

14. Fósforo remanescente. 

 

Cada um desses testes possui métodos e instruções específicos que não serão abordados 

nesse trabalho, devido ao fato de não estarem diretamente ligados ao sistema desenvolvido, 

porém, são necessários conhecimentos dos métodos de cálculos para gerar informações com os 

dados produzidos e devido a isso foram utilizadas as fórmulas presentes na antiga versão do 

SISGEAS com algumas adaptações. 

O pH representa a concentração de hidrogênio na solução do solo [H+], também 

conhecido como acidez ativa do solo (EPAMIG, 2012), e é obtido utilizando água e não é 

necessário efetuar nenhum cálculo para resultado. 

O teste do potássio mostra a concentração de potássio encontrado no solo, e é calculado 

usando o K, Kd da amostra na seguinte fórmula: K * 10 * Kd. 

Já o teste de carbono orgânico calcula o teor de matéria orgânica no solo, e é obtido com 

o MO, o coeficiente linear e angular do MO da amostra na seguinte fórmula moCoefLinear −

 (moCoefAngular ∗  log𝑒(mo)). 

O cálcio trocável é considerado um macro nutriente e na maioria dos solos tropicais 

encontra-se em níveis baixos (EPAMIG, 2012) e é calculado pela diferença entre o Ca e o 

branco Ca da amostra. 
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O magnésio trocável, assim como o cálcio também é considerado um macro nutriente 

geralmente escasso em solos tropicais e é obtido com o CaMg, Branco CaMg e o cálcio obtido 

no teste anterior da amostra na fórmula: (𝐶𝑎𝑀𝑔 −  𝑏𝑟𝐶𝑎𝑀𝑔) − [𝐶𝑎2+]. 

Entretanto o alumínio (Al), é um elemento tóxico para as plantas e está associado à 

acidez (EPAMIG, 2012), calculado pela diferença entre o Al e o branco Al da amostra. 

Já a soma de bases é calculada utilizando o k, CaMg, Branco CaMg, Ca e o branco Ca 

da amostra na fórmula a seguir: 

((CaMg −  brCaMg)  +  [Ca2+]  +  (k ∗  10 / 391)  

A acidez potencial corresponde ao somatório da acidez trocável e acidez não trocável 

que se encontram adsorvidas (EPAMIG, 2012), e é calculado com o número de Euler, H+Al, o 

coeficiente linear e angular do SMP para H+Al da amostra na fórmula 

𝑒(𝑠𝑚𝑝𝐻𝑎𝑙𝐶𝑜𝑒𝑓𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟 − (𝑠𝑚𝑝𝐻𝑎𝑙𝐶𝑜𝑒𝑓𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 ∗ ℎ𝐴𝑙)). 

A capacidade efetiva de troca de cátions mede a quantidade de cargas negativas que 

estão presentes no solo (EPAMIG, 2012), e pode ser obtida através da soma do alumínio obtido 

em um dos testes anteriores com a soma de bases, também obtida previamente. 

Já a capacidade de troca de cátions a pH 7 considera todas as cargas do solo 

(permanentes e dependentes do pH) (EPAMIG, 2012), e é obtida através da soma da acidez 

potencial com a soma de bases, ambas calculadas anteriormente. 

A saturação por alumínio por sua vez indica a proporção de Al com relação à CTC 

(EPAMIG, 2012), e é obtida pela soma do alumínio obtido com capacidade de troca de cátions 

e o valor resultante multiplicado por 100. 

A saturação por bases indica a proporção de bases com relação à CTC a pH 7 (EPAMIG, 

2012), e é calculada com a soma do alumínio obtido com capacidade de troca de cátions a pH 

7 e o valor resultante é multiplicado por 100. 

O teste de fósforo, indica o quanto ele está disponível e por sua vez é calculado 

utilizando a curva de fósforo, P, Pd e o fator P da amostra, possuindo as seguintes variáveis: 

 n: Quantidade de pontos da curva de fósforo. Normalmente são 6; 

 y: Matriz unidimensional que contém os valores de y da curva de fósforo. 

Normalmente é [0, 0.4, 0.8, 1.2, 1.6, 2.0]; 

 x: Matriz unidimensional que contém os valores de x da curva de fósforo; 

 p: P da amostra; 

 pd: Pd da amostra; 

 fatorP: Fator P da amostra. 
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Que são utilizadas na seguinte fórmula retirada do código fonte do antigo SISGEAS: 

 

E finalmente, o fósforo remanescente é calculado utilizando a curva de fósforo 

remanescente, Pr, Prd e o fator Prem da amostra, possuindo as seguintes variáveis: 

 n: Quantidade de pontos da curva de fósforo. Normalmente são 6; 

 y: Matriz unidimensional que contém os valores de y da curva de fósforo. 

Normalmente é [0, 0.4, 0.8, 1.2, 1.6, 2.0]: 

 x: Matriz unidimensional que contém os valores de x da curva de fósforo: 

 pr: Pr da amostra: 

 prd: Prd da amostra: 

 fatorPrem: Fator Prem da amostra. 

 

Que são utilizadas na seguinte fórmula, também retirada do código fonte do antigo 

SISGEAS: 

 

Todas essas fórmulas estão presentes na codificação do novo SISGEAS, bem como em 

seu módulo de ajuda. 
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2.1.1 Análise dos Antigos Sistemas 

 

 

O atual SISGEAS foi desenvolvido pelos estudantes Elimar Afonso Souza, Heitor 

Francisco Nunes Macêdo Neto e Luan Rocha Santos sob a orientação dos professores mestre 

Rosinei Soares de Figueiredo e doutor José Roberto de Paula em 2014 utilizando o SoilCalc 

como base. Na época eles fizeram um levantamento dos pontos positivos e negativos deste 

sistema constatando como pontos negativos os seguintes tópicos: A plataforma é desatualizada; 

Travamento do sistema; Falta de segurança de dados; Alto índice de funções excedentes; 

Disposição de dados desnecessários; Desatualização de informações e; o software não é 

intuitivo. Mesmo com todos os problemas supracitados foram apontados também pontos 

positivos como: A exatidão dos cálculos e a geração do relatório dos boletins. 

O SoilCalc era compatível apenas com o Microsoft Windows 98, sendo executado em 

uma máquina virtual que utilizava tal sistema operacional. Ele ainda utilizava um banco de 

dados Paradox, que sofria constantes perdas de dados. Sendo assim, o SoilCalc já apresentava 

mais pontos negativos do que positivos, e devido a isso o SISGEAS foi criado para substituí-

lo. 

Porém, de acordo com os atuais funcionários do Laboratório de Solos do IFMG-SJE o 

SISGEAS também apresentou alguns problemas que não estavam presentes no SoilCalc, como 

a ausência da função de edição de amostras. No antigo SISGEAS também era impossível para 

o usuário editar os valores das amostras já salvas. Isso se dá ao fato de que o sistema não 

armazenava os valores inseridos pelo usuário, mas sim os resultados das fórmulas utilizando 

tais valores. Além disso quando o usuário tentava utilizar algumas das funções de edição de 

clientes ou de cidades, elas não funcionavam e ainda acabavam corrompendo todo o banco de 

dados do sistema, deixando-o inutilizável até que fosse feita a restauração do mesmo. 

Os funcionários do Laboratório de Solos do IFMG-SJE também relataram divergências 

entre os resultados apresentados pelo SoilCal e pelo SISGEAS, o que poderia indicar algum 

problema durante os cálculos. Após estudo dos autores deste trabalho percebeu-se que tal 

problema estava relacionado com o tipo de arredondamento utilizado no antigo SISGEAS. 

No SoilCal é realizado o truncamento dos algarismos, isso é, os algarismos após certa 

casa decimal são removidos do número, como por exemplo, 3,59 truncado para uma casa 

decimal resultaria em 3,5. Já no antigo SISGEAS, era realizado arredondamento, isso é, caso o 

algarismo a ser removido seja maior que cinco, a casa decimal anterior é aumentada em um, 

fazendo por exemplo que 3,59 arredondado se tornasse 3,6. A discrepância aparecia no final 
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porque no SISGEAS eram realizados múltiplos arredondamentos antes de se chegar no 

resultado final. 

Além desses problemas, os funcionários do laboratório reclamavam da falta de uma 

interface que permitisse a inserção de múltiplas amostras em uma mesma tela, função presente 

no SoilCalc, porém não inclusa no antigo SISGEAS. 

Todas essas motivações incentivaram o desenvolvimento de um novo sistema, que possa 

auxiliar no trabalho dos funcionários do Laboratório de Solos do IFMG-SJE, usando como base 

o antigo SISGEAS. 

 

 

2.2 PROCESSOS DE SOFTWARE 

 

 

Sommerville (2011) define processos de software como um conjunto de atividades que 

leva a produção de um software como produto. Tais atividades podem envolver o 

desenvolvimento da aplicação desde seu início, ou ainda a modificação ou atualização de 

sistemas já existentes. E embora existam diversos processos de software, todos possuem ao 

menos quatro atividades básicas: 

 Especificação do software, que é responsável por definir as funções que o 

software terá; 

 Modelagem e implementação do software, na qual o software é modelado e 

produzido; 

 Validação do software, em que as funções do software são avaliadas pelo cliente; 

e 

 Evolução do software, na qual o programa evolui de acordo com a necessidade 

do cliente. 

 

De certa forma essas atividades fazem parte de todo o processo do desenvolvimento de 

software, mas podem ser extremamente complexas e costuma incluir diversas outras 

subatividades como testes de unidade e levantamento de requisitos. Devido a esta complexidade 

também não é possível existir uma metodologia de desenvolvimento perfeita para todos os 

casos, e geralmente os métodos atuais são adaptados de acordo com as necessidades dos 
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integrantes do projeto (SOMMERVILLE, 2011). Tais métodos de desenvolvimento podem ser 

separados em duas categorias: tradicionais e ágeis. 

Os métodos tradicionais são caracterizados pelo alto nível de planejamento, nos quais 

futuras modificações no projeto são muito difíceis ou até impossíveis. São métodos 

recomendados principalmente para sistemas críticos e sistemas com requisitos bem definidos, 

já que oferecem a vantagem de um grande nível de planejamento (SOMMERVILLE, 2011). 

Os métodos ágeis não podem ser considerados o oposto dos métodos tradicionais, porém 

oferecem uma abordagem diferente dos métodos tradicionais ao focar no desenvolvimento de 

um aplicativo que atenda às necessidades do cliente, mesmo com mudanças durante o projeto 

(FOWLER e HIGHSMITH, 2001), sendo a metodologia recomendado para os projetos onde os 

requisitos podem mudar conforme sua execução. De acordo com Sommerville (2011), existem 

diversos modelos de processos de software como o orientado a reuso baseado nos métodos 

ágeis. 

O modelo de processo de software orientado a reuso é baseado no desenvolvimento de 

software com grande índice de utilização de outros aplicativos já existentes. Essa estratégia de 

desenvolvimento oferece inúmeros benefícios principalmente relacionados com padronização 

e velocidade de desenvolvimento (SOMMERVILLE, 2011). 

O alto nível de padronização pode ser visto como um benefício tanto para o cliente 

quanto para os desenvolvedores. Um sistema que apresente telas padronizadas visa aumentar a 

familiaridade do usuário com o sistema e ao mesmo tempo facilitam as futuras manutenções e 

atualizações de um sistema que foi criado utilizado altos padrões. Já o incremento na velocidade 

de desenvolvimento é causado pelo fato da utilização de componentes criados já existentes para 

tarefas específicas (SOMMERVILLE, 2011). 

Essas características apresentam, porém, alguns problemas, principalmente o aumento 

do trabalho necessário durante a fase de desenvolvimento. A fase de desenvolvimento é uma 

dentre seis utilizadas no modelo de processo de software orientado a reuso, que estão listadas a 

seguir: 

 Especificação de requisitos, similar a atividade de especificação do software; 

 Análise dos componentes, na qual são feitas buscas por componentes que 

possam atender aos requisitos especificados anteriormente; 

 Modelagem do sistema com reuso, na qual o sistema é modelado utilizando um 

framework novo ou já existente; 
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 Desenvolvimento e integração, na qual componentes inéditos são criados e 

integrados com os componentes encontrados anteriormente; e 

 Validação do sistema, similar a atividade de validação do software. 

 

Mais detalhes sobre cada uma dessas etapas estão descritos nas seções seguintes desse 

trabalho. 

 

 

2.2.1 Especificação dos requisitos 

 

 

Assim como dito anteriormente, a especificação de requisitos é uma descrição das 

funções e características que o software final deve possuir. A documentação dos requisitos é 

fundamental para que o sistema atenda às expectativas dos usuários e facilite o trabalho dos 

desenvolvedores (PRESSMAN, 2010). Os requisitos podem ser classificados como funcionais 

e não-funcionais. 

Os requisitos funcionais descrevem o que o sistema deve fazer. Desde operações de 

interação com o usuário como cadastrar um item, as operações internas como geração de 

relatórios a cada período de tempo (SOMMERVILLE, 2011). A imprecisão na hora de defini-

los é um dos maiores causadores de problemas no processo de software, pois é baseado neles 

que o sistema será desenvolvido, devido a esse fato os requisitos funcionais devem ser 

completos e consistentes, porém, essa não é uma tarefa fácil devido ao fato de serem 

qualitativos e elaborados em conjunto com o usuário final. Pode-se dizer que eles estão 

relacionados com as expectativas do usuário final em relação ao sistema. 

Já os requisitos não-funcionais não estão diretamente ligados aos serviços providos aos 

usuários, e na verdade descrevem as características do sistema. Isso é, estão focados em 

especificar como tempo de resposta, criptografia usada ou espaço de armazenamento utilizado. 

Eles são considerados mais importantes que os requisitos não-funcionais, já que podem tornar 

todo o sistema inutilizável se não forem alcançados (SOMMERVILLE, 2011). Além disso, é 

altamente recomendável que eles sejam quantitativos, para que possam ser avaliados mais 

facilmente. Ambos requisitos funcionais e não-funcionais são obtidos através da atividade de 

levantamento dos mesmos. 

O levantamento de requisitos é uma atividade realizada em conjunto com os usuários e 

cliente para a definição dos requisitos (SOMMERVILLE, 2011). Existem diversas formas de 
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realizá-lo, sendo a observação e entrevista as formas mais comumente aplicadas. A observação 

é utilizada para que possa conhecer as tarefas básicas realizadas pelo usuário, e as entrevistas 

têm como objetivo sanar dúvidas dos desenvolvedores relacionadas as expectativas do usuário 

com o sistema. Ao final dessa atividade todos os requisitos são especificados no documento de 

requisitos. 

O documento de requisitos é uma transcrição oficial do que o sistema deve implementar, 

e deve incluir informações detalhadas de todos os requisitos funcionais e não funcionais 

(PRESSMAN, 2010). É de extrema importância para guiar o trabalho dos desenvolvedores, já 

que é a partir dele que o sistema será implementado. 

 

 

2.2.2 Análise dos componentes 

 

 

Como previamente explicado, a análise de componentes é a atividade na qual os 

componentes a serem utilizados no sistema são pesquisados, e é nessa seção que eles são 

descritos. Existem inúmeros componentes que podem ser reutilizados em diversas categorias, 

e nesse software foram utilizadas funções, bibliotecas, padrões de projeto e frameworks. 

Funções são definidas como uma parte de um programa que realiza uma determinada 

tarefa (SOMMERVILLE, 2011). Podem também ser consideradas como a forma mais simples 

de reuso, permitindo executar a mesma função diversas vezes dentro de um sistema. A maioria 

das fórmulas utilizadas no sistema desse projeto foram baseadas no código fonte do trabalho de 

Souza, Neto e Santos (2014).  

De acordo com Sommerville (2011), as bibliotecas estão acima das funções e podem ser 

definidas como um conjunto de classes e funções que podem ser executadas em sistemas 

externos. Elas são geralmente desenvolvidas para executar uma função específica como alterar 

o visual de um componente ou efetuar o cálculo de uma operação matemática, porém, são 

incapazes de realizar sua função sozinha. Elas precisam ser importadas e utilizadas dentro de 

aplicativos, e estes então conseguem efetuar requisições e receber as devidas respostas das 

bibliotecas. Devido a esse fator elas são uma das ferramentas mais importantes para o reuso 

durante o desenvolvimento de softwares. 

Para Sommerville (2011), os padrões de projeto podem ser considerados o reuso da 

solução de um determinado problema. Ainda segundo ele, os padrões de projeto na verdade não 

entregam a solução pronta, mas sim um conceito da resposta. Atualmente existem diversos 
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padrões e estes são frequentemente usados dentro da programação orientada a objetos. Vale a 

pena destacar neste trabalho o Modelo-Visão-Controlador (MVC) por ter a capacidade de 

definir a base do sistema de forma independente de sua interface gráfica. 

O padrão MVC é um dos padrões mais utilizados atualmente para o desenvolvimento 

web que possibilita a separação da manipulação, processamento e apresentação dos dados de 

um sistema. Para isso, ele separa a estrutura do aplicativo em três camadas: Modelo, Visão e 

Controlador. A camada do Modelo fica responsável por gerenciar os dados e operações 

relacionadas com eles. Já a camada de Visão fica encarregada de definir e gerenciar a forma 

como os dados são apresentados para o usuário. E a camada do Controlador é responsável por 

gerenciar a interação entre o usuário e as outras duas camadas (PRESSMAN, 2010). Essa 

separação em camadas traz como principal benefício a facilitação de posterior mudanças no 

sistema. 

A manutenção e atualização de um sistema que utiliza MVC é mais simples. A liberdade 

de modificação é maior devido ao fato do sistema estar dividido em camadas que possuem 

diferentes funções. É possível, por exemplo, mudar toda a aparência do aplicativo modificando 

apenas os componentes presentes na camada da Visão, deixando as outras duas camadas 

intactas. O inverso também é possível, isso é, alterar uma variável ou fórmula é possível 

alterando os componentes presentes apenas na camada do Modelo. Embora o MVC traga 

diversos benefícios ele não é perfeito. 

A principal desvantagem do MVC pode ser considerada a alta complexidade. 

Implementar o MVC requer um maior grau de conhecimento e uma maior quantidade de tempo 

dedicada durante a atividade de desenvolvimento do sistema (SOMMERVILLE, 2011). 

Dependendo do tamanho do sistema a ser desenvolvido é até mesmo possível que implementar 

o MVC seja uma operação mais complexa do que o sistema todo. Ainda assim, o MVC é muito 

recomendado para o desenvolvimento de sistemas web, e foi utilizado no desenvolvimento do 

projeto. 

O desenvolvimento web é baseado na interação entre cliente e servidor, já que separar 

os componentes que interagem com cada um dos dois é uma excelente prática. Essa separação 

permite deixar o sistema mais seguro, já que o usuário nunca irá interagir com o modelo, e 

permite ainda maior flexibilidade durante a apresentação dos dados, já que é possível 

desenvolver uma interface diferente para cada tamanho de tela. Devido a isso, diversos 

frameworks para desenvolvimento web são baseados no padrão MVC. 

Frameworks, de acordo com Sommerville (2011), podem ser definidos como uma 

coleção de classes concretas e abstratas que podem ser adaptadas e estendidas para criar 
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sistemas e podem ser consideradas uma mistura entre as bibliotecas e os padrões de projeto. Se 

as bibliotecas podem ser vistas como ferramentas utilizadas para a execução de determinadas 

tarefas, os frameworks servem para fornecer ferramentas e métodos para o desenvolvimento de 

um sistema.  

 

 

2.2.3 Modelagem do sistema 

 

 

Modelagem do sistema é o processo de desenvolvimento de modelos abstratos de um 

sistema, no qual cada modelo apresenta uma perspectiva diferente do sistema 

(SOMMERVILLE, 2011). É uma fase focada em capturar as características superficiais do 

sistema, deixando detalhes de lado. Ela pode ajudar tanto na especificação dos requisitos como 

durante o processo de desenvolvimento e até mesmo após a implantação do sistema. 

Durante as especificações dos requisitos a modelagem do sistema pode ajudar a elaborar 

ou utilizar os modelos de um sistema já existente para sua correta definição. Segundo Pressman 

(2010), ela também pode ser utilizada durante o desenvolvimento para facilitar a documentação, 

discussão e especificação do sistema ou até mesmo após a implantação para facilitar as futuras 

manutenções e atualizações do sistema. Mas para isso, é necessário já levar em conta a 

metodologia que será utilizada durante o desenvolvimento do sistema. 

A metodologia de desenvolvimento escolhida para o desenvolvimento do novo 

SISGEAS foi a de orientação a objetos. De acordo com Sommerville (2011), o desenvolvimento 

orientado a objetos é uma abordagem de desenvolvimento de software onde as abstrações de 

um sistema são objetos independentes. Essa metodologia oferece diversos benefícios como a 

facilidade de entendimento do sistema, sua manutenção e atualização e até mesmo sua 

modelagem. Porém, desenvolver sistemas orientados a objetos é uma tarefa difícil e requer um 

maior nível de experiência para que seus benefícios possam ser de fato utilizados. Neste projeto, 

para ajudar a compensar essa deficiência foram utilizadas as técnicas de padrões de projetos. 

Um padrão de projeto no contexto de desenvolvimento de software é a documentação 

de um problema de modelagem e sua solução (PRESSMAN, 2010). Ele também costuma conter 

dicas de implementação como exemplos, quando pode ou deve ser utilizado bem como as 

consequências relacionadas ao seu uso. Trata-se de uma solução abstrata já testada que pode 

ser adaptada para resolver um novo problema. Padrões de projeto podem ajudar a modelagem 

e desenvolvimento de um sistema de inúmeras formas ao oferecer experiências previa de 
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problemas similares, e em um projeto de software podem ser utilizados diversos padrões para 

diversos problemas diferentes. 

 

 

2.2.4 Desenvolvimento e integração 

 

 

De acordo com Sommerville (2011), a etapa de desenvolvimento tem o objetivo de criar 

uma versão executável do aplicativo a ser desenvolvido. É uma das etapas mais importantes de 

um projeto de software, pois é nela que o sistema ganha forma real a partir do que foi modelado 

na etapa anterior. Em seu livro o autor ainda aponta diversos aspectos importantes para essa 

etapa como reuso e gerenciamento de configuração. 

O reuso é um dos pilares do modelo de desenvolvimento de software orientado a reuso. 

Ele começou a ser utilizado de forma significante na década de 1990 com o intuito de diminuir 

custos e aumentar a velocidade de desenvolvimento e atualmente é utilizado no 

desenvolvimento de quase todos aplicativos (SOMMERVILLE, 2011).  

Embora apresente tais benefícios, o reuso gera mais custos, porém se utilizado 

corretamente pode compensar este detalhe. Além disto existem diversos níveis em que o reuso 

pode ser utilizado, como o nível de abstração, nível de objeto e nível de componente. Em cada 

um deles o reuso pode ser aproveitado de forma diferente. 

No nível de abstração é utilizado o conhecimento prévio para o desenvolvimento do 

software, como padrões de projetos e fórmulas previamente desenvolvidas. Já no nível de objeto 

são utilizados objetos de alguma biblioteca já existente ao invés de desenvolver a biblioteca do 

zero. E o nível de componente é composto por coleções de classes e objetos que funcionam em 

conjunto para executar determinada tarefa, como frameworks (SOMMERVILLE, 2011). 

Como dito anteriormente, o gerenciamento de configuração é outro aspecto importante 

durante a etapa de desenvolvimento. Ele é responsável em gerenciar todas as mudanças do 

sistema a ser desenvolvido e possui três atividades básicas, gerenciamento de versão, integração 

do sistema e acompanhamento de problemas (SOMMERVILLE, 2011). 

O gerenciamento de versão é o processo de manter o registro das diversas versões dos 

múltiplos componentes desenvolvidos pelo sistema, isso facilita o desenvolvimento em equipe 

e o controle do progresso do projeto. Já a integração do sistema é responsável em definir qual 

versão de cada componente foi utilizada para criar as mesmas. E, por fim, o acompanhamento 
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de problemas que é a atividade de gerenciar os problemas encontrados pelos usuários para que 

os desenvolvedores possam ser corrigidos (SOMMERVILLE, 2011). 

Ainda se tem a etapa de integração, que geralmente é feita em conjunto com a etapa de 

desenvolvimento e de acordo com Sommerville (2011) ela é o processo de conectar todos os 

componentes e garantir que funcionem em conjunto. 

 

 

2.2.5 Validação do sistema 

 

 

A validação do sistema é realizada com o intuito de mostrar que o software atende aos 

requisitos propostos bem como as expectativas do usuário. É um processo iterativo dividido em 

três tipos de testes: testes de desenvolvimento, testes de sistema e testes de aceitação 

(SOMMERVILLE, 2011). 

Os testes de desenvolvimento é a atividade de testar cada um dos componentes 

desenvolvidos de forma individual e independente dos demais componentes do sistema. Devido 

a esse fator, esses testes geralmente começam a ser executados já na etapa de desenvolvimento 

e integração. 

Já os testes de sistema são responsáveis em assegurar que os componentes 

desenvolvidos funcionem corretamente em conjunto, e são focados em encontrar falhas nas 

interações entre os componentes. Assim como os testes de desenvolvimento, os testes de 

sistema geralmente costumam ser feitos durante a etapa de desenvolvimento e integração. 

E para finalizar essa etapa, existem os testes de aceitação. Tais testes são focados em 

avaliar a experiência do usuário com o sistema desenvolvido. Diferente dos dois tipos 

anteriores, os testes de aceitação são executados apenas antes de disponibilizar o sistema para 

uso. 

 

 

2.3 FERRAMENTAS UTILIZADAS 

 

 

Foram utilizadas diferentes linguagens durante o processo de modelagem e 

desenvolvimento como a UML, SQL, HTML, MathML, CSS, JavaScript e PHP, porém antes 

de serem abordadas é necessário citar que como o sistema atual foi desenvolvido para web, 
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foram necessários utilizar ao menos três itens: servidor, rede, protocolo e cliente. O servidor é 

responsável em atender as solicitações dos clientes. A rede tem o trabalho de garantir a entrega 

das solicitações e respostas aos envolvidos. Já o cliente é o responsável em fazer as solicitações. 

E o protocolo são os padrões de comunicação entre o cliente e servidor. 

A UML é uma linguagem de modelagem unificada utilizada na modelagem de 

softwares. Ela é de extrema importância durante a etapa de modelagem do sistema, já que não 

específica a ordem do processo de desenvolvimento da aplicação, mas ajuda a representar seu 

desenho (SOMMERVILLE, 2011). 

A linguagem SQL é uma linguagem de pesquisa declarativa utilizada como padrão em 

diversos bancos de dados relacionais. Ela é utilizada para manipular, definir, controlar e 

consultar todos os dados armazenados no banco de dados da aplicação (SILBERSCHATZ, 

KORTH e SUDARSHAN, 2009). Embora seja possível para o usuário interagir com o banco 

de dados, utilizando SQL, não é uma tarefa intuitiva para ele do que ter contato com uma 

interface gráfica amigável. 

Para definir a interface gráfica do sistema para o cliente, foram utilizadas a Linguagem 

de marcação de hipertexto (HTML), a Linguagem de folhas de estilo (CSS) e Linguagem de 

marcação matemática (MathML). Elas são mantidas pelo Consórcio da ampla rede mundial 

(W3C), que é um consórcio formado hoje por mais de quatrocentos membros criada no Instituto 

de Tecnologia de Massachusetts (MIT), com a colaboração do Organização Europeia para a 

Pesquisa Nuclear (CERN) e suporte da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa  

(DARPA) e da Comissão Europeia em outubro de 1994 por Tim Berners-Lee, com o objetivo 

de desenvolver protocolos, guias e padrões para a Internet (WORLD WIDE WEB 

CONSORTIUM, 2009). 

HTML é a linguagem de marcação de hipertextos padrão da Internet para a criação de 

páginas e aplicações (WORLD WIDE WEB CONSORTIUM, 2014) usada para definir o modo 

como as informações são apresentadas para seus usuários. 

Ela foi criada visando atender à necessidade de compartilhamento de documentos por 

pesquisadores e era capaz de manipular apenas alguns elementos como títulos, parágrafos, listas 

e âncoras para outros documentos HTML. Porém ela evoluiu para ser capaz de trabalhar com 

outros tipos de documentos e atualmente a HTML5 é a versão estável mais recente da HTML, 

e foi escolhida para ser utilizada nesse trabalho. Hoje em dia ela também é capaz de manipular 

imagens, sons e vídeos, além de poder ser integrada com outras linguagens como CSS, MathML 

e Javascript. 
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A CSS é uma linguagem de folhas de estilo usada para descrever como serão 

apresentadas as informações escritas em um documento escrito utilizando uma linguagem de 

marcação, geralmente em HTML (NIXON, 2014). Criada com o objetivo de separar a forma 

do modo de apresentação de um documento, a CSS possibilita a definição de cores, tamanhos 

e posicionamento dos elementos presentes em um documento. 

A MathML, assim como a HTML também é uma linguagem de marcação, porém ela é 

utilizada para descrever notações matemáticas em documentos. Foi criada com o objetivo de 

integrar fórmulas matemáticas com outros documentos como páginas da Internet (ISO/IEC, 

2016). 

A Javascript, por sua vez, é uma linguagem de programação interpretada, baseada nos 

padrões da ECMAScript e utilizada no lado do cliente para gerar e alterar documentos HTML, 

MathML bem como suas folhas de estilo CSS (MCFARLAND, 2014). Linguagem interpretada, 

pois, é executada no interior de outros programas, como por exemplo o SpiderMonkey, que foi 

o primeiro motor Javascript a ser produzido. Baseada na ECMAScript que é um padrão 

internacional de linguagens interpretadas; e utilizada no lado do cliente para que exista uma 

resposta mais rápida e possivelmente independente do servidor pela aplicação. Ela 

normalmente é utilizada para definir os atributos das folhas de estilo CSS, validar valores e até 

modificar documentos HTML de acordo com ações do usuário. 

Assim como Javascript a Pré-processador de hipertexto (PHP) também é uma 

linguagem interpretada, porém ela é utilizada no lado do servidor para gerar conteúdo dinâmico. 

Sendo assim, os códigos escritos em PHP são interpretados por um módulo PHP presente no 

servidor para responder as solicitações enviadas pelo cliente. É através dela que são criados 

documentos HTML dinâmicos para atender as diferentes solicitações dos usuários, como por 

exemplo o cadastro de um novo item no banco de dados, ou a listagem de todos itens 

previamente cadastrados (DOYLE, 2010). 

O Javascript e XML Assíncrono (Ajax) foi outra tecnologia utilizada durante o 

desenvolvimento do SISGEAS. Ajax é um conceito que permite a troca de informações entre 

cliente e servidor de forma assíncrona (MCFARLAND, 2014). Isso permite que partes da 

página sejam alteradas sem a necessidade de atualizar toda a página web. Embora seu nome 

possua XML no nome, é possível utilizar tal conceito sem a utilização de XML. 

Todas essas linguagens foram escolhidas visando facilitar o cumprimento dos objetivos 

desse trabalho. E junto com elas foram utilizados os softwares do pacote multi-plataforma 

Apache HTTP Server, MariaDB, PHP e Perl (XAMPP) para o servidor. 
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O XAMPP é um pacote de softwares distribuído pela Apache que inclui os aplicativos 

supracitados (DVORSKI, 2007). Foi criado para facilitar a instalação de uma plataforma de 

desenvolvimento PHP. A seguir são descritos cada um dos aplicativos do XAMPP utilizados 

nesse projeto. 

O Apache HTTP Server é um poderoso e flexível servidor para o Protocolo de 

transferência de hipertexto (HTTP). O HTTP foi definido incialmente junto com o HTML como 

protocolo a ser utilizado para a transferência de documentos HTML entre computadores, porém 

hoje também oferece suporte ao CSS, MathML e Javascript. Ele é um dos principais 

responsáveis pelo correto funcionamento da maioria dos projetos de desenvolvimento web, 

sendo responsável em processar e responder as solicitações HTTP dos usuários 

(BONAVENTURE, 2011). Além disso ele também é responsável em armazenar, processar e 

entregar as páginas web para os clientes (THE APACHE SOFTWARE FOUNDATION, 1997). 

Já o MariaDB é um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) integrante do 

pacote XAMPP. Foi baseado no MySQL Server com o intuito de ser uma alternativa open-

source após a possiblidade da mudança de sua licença para comercial. Atualmente é utilizado 

por diversas grandes organizações como Google, WordPress.com e Wikipedia e é mantido por 

diversos desenvolvedores como Michael “Monty” Widenius, criador do MySQL 

(BARTHOLOMEW, 2015). 

Um SGBD pode ser definido como um software responsável pela definição, recuperação 

e alteração de dados em um banco de dados (SILBERSCHATZ, KORTH e SUDARSHAN, 

2009). Um SGBD é um componente extremamente importante para o bom funcionamento da 

maioria dos sistemas atuais, pois é responsável pela consistência e segurança das informações 

utilizadas pelos seus respectivos sistemas. 

Como dito anteriormente a PHP é uma linguagem interpretada, logo para seu correto 

funcionamento é necessário um aplicativo para executar o código escrito em PHP, e para isso 

é utilizado o software que possui o mesmo nome da linguagem. Ele é responsável por receber 

as solicitações do servidor HTTP, processá-las junto com o código PHP desenvolvido, além de 

gerar e enviar as páginas web dinâmicas para o servidor HTTP, para que esse por sua vez possa 

envia-las para o cliente (DOYLE, 2010). 

Além dos instrumentos supracitados, foram utilizados diversos outros durante o 

processo de desenvolvimento, e assim como descrito na seção 2.2.2, existem diversos 

componentes que auxiliam no desenvolvimento de software baseado em reuso como funções, 

bibliotecas, padrões de projeto e frameworks. 
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As bibliotecas podem facilmente ser importadas para adicionar mais recursos ao sistema 

durante seu desenvolvimento (SOMMERVILLE, 2011). No software desse projeto foram 

utilizadas as seguintes bibliotecas: jQuery, DataTables, Masked Input Plugin e CakePHP ORM 

LazyLoad Plugin. 

A biblioteca jQuery foi criada para simplificar a programação de códigos JavaScript por 

John Resig em 2006 (BIBEAULT, KATZ e ROSA, 2015). Ela permite acessar elementos, 

modificar a aparência da página, alterar seu conteúdo, responder a interação do usuário, animar 

elementos, facilitar a utilização da tecnologia Ajax, descrita em uma das seções a seguir. Para 

isso, ela conta com uma extensa documentação, além de diversos materiais de apoio. 

A biblioteca DataTables pode ser considerada como um complemento para a jQuery, 

criada para adicionar funcionalidades a tabelas feitas em HTML (SPRYMEDIA LTD, 2007), 

linguagem de marcação que será abordada a seguir. Ela oferece diversos controles como 

paginação, ordenação de colunas e pesquisa instantânea. Sua documentação não é tão completa 

como a da jQuery, porém dá suporte às principais funcionalidades. 

Assim como a DataTables, a Masked Input Plugin também pode ser considerada como 

uma extensão para a jQuery. Ela foi criada para facilitar a validação das entradas de valores 

pelo usuário ao permitir a configuração de seus formatos (BUSH, 2007). Pode ser utilizada por 

exemplo para automaticamente formatar o número de telefone 1234567890 para (12) 3456-

7890. Além disso, é possível definir restrições para cada posição em relação ao uso de 

caracteres alfabéticos, números ou ambos. 

Outros tipos de componentes podem ser utilizados além das bibliotecas como dito 

anteriormente, como os frameworks, e durante o desenvolvimento desse trabalho foram 

utilizados os frameworks CakePHP e Bootstrap. 

O CakePHP foi o framework mais utilizado no desenvolvimento do novo SISGEAS. 

Ele é um framework PHP open-source, que é um tipo de licenciamento que permite aos usuários 

utilizar e modificar o software gratuitamente, para desenvolvimento web baseado no MVC que 

possui uma extensa documentação e diversas extensões focado no rápido desenvolvimento, e 

devido a esses fatores, foi escolhido para ser utilizado nesse sistema (CAKE SOFTWARE 

FOUNDATION, 2016). Uma de suas características mais marcantes é a da programação por 

convenção. 

A programação por convenção é um padrão para frameworks criado para tentar diminuir 

o número de decisões que o programador deve tomar ao utilizar a framework. Uma das 

convenções propostas pelo CakePHP pode ser o padrão que deve ser utilizado para a criação 

das tabelas do banco de dados, em que as tabelas devem possuir um ou mais subjetivo na língua 
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inglesa, minúsculos e separados por subtraços caso possua mais de um. É importante frisar que 

embora seja recomendado que as convenções propostas por um framework sejam seguidas, elas 

não são obrigatórias. Porém, seu uso traz diversos benefícios. 

Um de seus benefícios é a possibilidade da utilização do Bake Console, que é um 

aplicativo que permite a criação automatizada dos componentes básicos das camadas de 

Modelo, Visão e Controlador a partir de suas tabelas em um banco de dados. Ele é capaz de 

ligar os modelos de acordo com seus relacionamentos no banco de dados, identificar e assegurar 

a validação de acordo com o tipo de atributo, e até mesmo identificar atributos chaves como 

senha e e-mail definindo suas regras de validação. 

O ciclo de requisição do CakePHP está representado a seguir na Figura 1. 

 

Figura 1 – Ciclo de requisição do CakePHP 

 

Fonte: CakePHP Cookbook Documentation (2016, p. 4). 

 

O CakePHP ORM LazyLoad Plugin é um plugin para o CakePHP que tem como 

objetivo implementar o padrão de projeto Lazy load no modelo de tabelas do banco de dados e 

foi criado por Jeremy Harris em 2016 (HARRIS, 2016). O Lazy load é um padrão de projeto 

que permite que os dados de um objeto sejam carregados do banco de dados apenas quando 
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necessário. Ele permite isso ao implementar em cada classe a forma como ela deve atualizar 

seus atributos, e isso é feito quando tal atributo é acessado pela primeira vez (FOWLER et al., 

2002). 

Além do Lazy load, supracitado, foram utilizados também diversos padrões de projeto, 

que ajudam na modelagem do sistema como, Module e Iterator. O Module é um padrão de 

projeto estrutural no qual separa as classes relacionadas em diferentes módulos, permitindo 

assim um menor grau de acoplamento entre elas. Já o Iterator é um padrão de comportamento 

que permite que elementos agregados de forma sequencial sem expor sua representação 

subjacente (GAMMA et al., 1994). 

Embora o CakePHP seja um incrível framework, a apresentação das informações pelos 

componentes criados pelo Bake Console não era a ideal para os usuários do SISGEAS. Devido 

a esse fator, optou-se em remodelar a interface gráfica, visando facilitar a interação do usuário 

com o sistema. E o framework Bootstrap foi utilizada para ajudar a alcançar esse objetivo. 

O Bootstrap, assim como o CakePHP é um framework open-source, porém ele é voltado 

apenas para a criação de interfaces gráficas utilizando HTML, CSS e Javascript e é atualmente 

o framework mais popular para o desenvolvimento de projetos web responsivos (SILVA, 2015). 

Foi também utilizado o modelo AdminLTE Control Panel como base para a interface 

gráfica do sistema. Ele é um painel de controle open-source desenvolvido sobre o Bootstrap 

por Abdullah Almsaeed em fevereiro de 2014 (ALMSAEED STUDIO, 2014). Foi escolhido 

principalmente por ser fácil utilização, além de ser também responsivo, ou seja, seu layout é 

definido de acordo com o tamanho da tela utilizado pelo usuário. 

Durante a modelagem do sistema as principais ferramentas utilizadas foram os 

diagramas. Foram utilizados diversos tipos, como diagramas de casos de uso, diagrama de 

classes e diagrama de entidade-relacionamento. 

Os diagramas de caso de uso são feitos para mostrar como é a interação entre o sistema 

e seus usuários (ou outros sistemas). São nos diagramas de caso de uso são feitos os 

relacionamentos entre os requisitos previamente levantados com os usuários do sistema, ou 

seja, ele é capaz de documentar todos os tipos de usuários que utilizarão o sistema, bem como 

todas as funcionalidades a serem disponibilizadas para os usuários (PRESSMAN, 2010). Além 

disso, é capaz de mostrar as permissões de cada usuário. 

Já os diagramas de classes são utilizados para mostrar as classes e seus relacionamentos 

de um sistema orientado a objetos. Além de que, ele também documenta os atributos e métodos 

de cada classe (PRESSMAN, 2010). Pode ser considerado o diagrama mais importante para a 
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modelagem de sistemas orientados a objetos, além de poder ser utilizado para a modelagem do 

banco de dados, porém, foi utilizado o diagrama de entidade-relacionamento para tal função. 

Os diagramas de entidade-relacionamento (ERD) são utilizados para o mapeamento dos 

objetos e suas interações em um contexto específico. O ERD é um diagrama criado para facilitar 

a modelagem dos dados a serem armazenados no banco de dados. Tal modelo é utilizado para 

representar o esquema conceitual do banco de dados (SILBERSCHATZ, KORTH e 

SUDARSHAN, 2009). Foi escolhido utilizá-lo para que a modelagem de dados fosse 

independente da metodologia de desenvolvimento utilizada (orientação a objetos), permitindo 

um maior nível de independência entre o armazenamento e o processamento de dados.  

Foram ainda utilizadas ferramentas de engenharia de programas assistida por 

computador (CASE). As ferramentas CASE englobam todas os aplicativos utilizados para 

auxiliar no desenvolvimento de um software desde sua especificação até sua validação 

(SOMMERVILLE, 2011). São extremamente importantes para aumentar a agilidade e 

produtividade em um projeto. Nesse projeto foram utilizadas as seguintes ferramentas: Astah 

Professional, MySQL Workbench, XAMPP, Composer, Git, PhpStorm IDE e POEditor. 

Astah Professional é um software voltado para a modelagem do sistema. Ele permite a 

criação de diversos diagramas como de casos de uso, de classes e de entidade-relacionamento 

(CHANGE VISION, INC., 2013). É um aplicativo extremamente útil durante a fase de 

modelagem do sistema e desenvolvimento, pois facilita a comunicação entre os engenheiros de 

software e desenvolvedores através de uma representação gráfica do projeto do sistema. 

Embora seja possível a criação de diagramas de entidade-relacionamento no Astah, uma 

outra ferramenta CASE foi utilizada nesse projeto, o MySQL Workbench. Ele é um aplicativo 

voltado não somente para a modelagem do banco de dados, mas também para a administração 

de tal banco (ORACLE, 2016). É possível gerar o código SQL para a criação do banco de dados 

através de um diagrama entidade-relacionamento criado no MySQL Workbench e importá-lo 

diretamente para um SGBD previamente configurado, além de permitir a manipulação dos 

dados armazenados no banco de dados. 

O Composer, por sua vez, é outra ferramenta importante, porém relacionada ao PHP. 

Ele trata-se de um aplicativo para gerenciar as dependências de um projeto PHP. Ele é 

responsável em fazer as bibliotecas e frameworks funcionarem corretamente ao assegurar que 

elas e suas dependências sejam copiadas para seus devidos lugares (ADERMANN e 

BOGGIANO, 2016). O CakePHP pode ser visto como um exemplo, já que é um framework 

que utiliza diversas outras bibliotecas para seu correto funcionamento. Ao invés de instalar e 
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configurar cada uma de suas dependências, é possível apenas dizer ao Composer que o 

CakePHP é necessário, e esse irá fazer o download, instalar e configurá-las.  

Assim como o gerenciamento de dependências, o gerenciamento de configuração 

também é outra tarefa importante durante a fase de desenvolvimento e integração. E como 

indicado por Sommerville (2011), um sistema de controle de versão deve ser sempre utilizado 

para dar suporte a essa atividade. E para isso foi escolhido o Git. 

Git é um sistema distribuído também open-source para controle de versões. Ele é 

responsável em gerenciar todas as versões feitas de um sistema, permitindo diversos benefícios 

como a facilitação do trabalho em equipe e a possibilidade de restaurar qualquer versão já salva 

(CHACON e STRAUB, 2014). Isso permite que diversos desenvolvedores testem novas 

funções, mas tenham a possibilidade de facilmente restaurar para uma versão mais antiga. Em 

conjunto com Git foram ainda utilizados os serviços do GitLab. 

O GitLab é um serviço de armazenamento de repositório Git online. Os repositórios Git 

são o lugar onde armazenam os dados de todas as versões de um projeto para que o Git funcione 

corretamente. O GitLab permite que tais repositórios sejam armazenados na nuvem e possam 

ser acessados por qualquer um que tenha permissão (GITLAB INC., 2016). Esse 

armazenamento extra facilita o trabalho remoto em equipe, além de oferecer uma cópia extra 

do projeto em caso de desastres. 

Mas é o JetBrains PhpStorm IDE que pode ser considerada a principal ferramenta 

utilizada durante a fase de desenvolvimento. Ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) 

pode ser definido como um grupo de ferramentas que auxiliam durante a fase de 

desenvolvimento. O PhpStorm oferece diversas funções como integração com o Composer, Git 

e GitLab, integração com banco de dados, além de oferecer um editor de código completo para 

PHP, JavaScript, HTML e CSS (JETBRAINS S.R.O., 2016). Devido a importância da IDE 

para o desenvolvimento e a gama de recursos oferecidos, o PhpStorm foi o único software pago 

utilizado neste projeto, porém foi possível a obtenção de uma licença voltada para estudantes 

gratuitamente. 

Foram ainda utilizadas técnicas de internacionalização e localização para a tradução do 

sistema do inglês para o português, já que uma das convenções do CakePHP é a utilização de 

palavras na língua inglesa, e o sistema ser desenvolvido para usuários brasileiros em sua grande 

maioria. Essas técnicas foram escolhidas para que fosse possível preservar as traduções 

originais em inglês e manter as convenções do CakePHP, sem afetar os usuários finais do 

sistema. Tal framework oferece a gettext como sistema para a tradução do sistema. 
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O gettext é um sistema normalmente utilizado para escrever aplicativos que suportem 

mais de um idioma, porém pode ser utilizado para executar a tradução de um aplicativo de um 

idioma para outro (FREE SOFTWARE FOUNDATION, 2016). Ele funciona gerando 

catálogos das frases utilizados no sistema e permitindo a criação de suas traduções com a ajuda 

de um aplicativo. 

O aplicativo Poedit foi utilizado para gerenciar o catálogo das traduções do sistema. Ele 

é um aplicativo distribuído sobre a licença shareware, sendo gratuito, porém possuindo 

algumas limitações de funcionalidades que podem ser liberadas com a compra de uma licença 

(SLAVÍK, 2007). Ele é um editor de catálogos gettext utilizado para a tradução. 

Outro instrumento utilizado foi o questionário durante o teste de aceitação. Para isso, 

foi utilizado um questionário baseado no Questionário de usabilidade do sistema informático 

(CSUQ) proposto no trabalho de Lewis (1995).  Tal questionário tem como objetivo principal 

medir o índice de satisfação do usuário com o sistema testado, e pode ser conferido no Apêndice 

F – Questionário de usabilidade. 

Esse questionário é composto por dezenove questões divididas em três categorias 

distintas: uso do sistema, qualidade de informação e qualidade da interface. Sendo que as 

questões de um até oito são referentes ao uso do sistema, as questões de nove a quinze 

relacionadas com a qualidade da informação disponível e as questões de dezesseis a dezoito 

referentes a qualidade da interface. Já a questão dezenove está relacionada com a opinião geral 

do usuário. Foram ainda adicionadas três questões abertas para fossem indicadas possíveis áreas 

que precisassem de correções. 

Cada uma das dezenove primeiras questões é composta por duas partes, das quais uma 

é fechada e utiliza uma escala de um até sete e a outra é aberta. A parte fechada é referente a 

avaliação de alguma característica do sistema na qual em sua escala o um refere-se a concordo 

fortemente e o sete refere-se a descordo fortemente, ou seja, quanto menor a nota, melhor para 

a característica avaliada. Já a parte aberta está disponível para que o usuário adicione 

comentários a respeito de sua resposta. 
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2.4 TRABALHOS RELACIONADOS 

 

 

O foco desse trabalho é o SISGEAS, portanto o principal trabalho relacionado é o 

desenvolvimento da versão inicial do software para gerenciamento de análises de solos do 

IFMG-SJE – SISGEAS feito por Souza, Neto e Santos (2014). 

Nesse trabalho os autores utilizam metodologias de engenharia de software para 

desenvolver a primeira versão do SISGEAS. Para isso, eles analisam o sistema utilizado 

anteriormente, SoilCalc, levantam as necessidades de seus usuários e desenvolvem um sistema 

novo para atendê-las e então o substituir. 

Já para dar suporte à área de análise de solos foi utilizado principalmente o trabalho de 

Tedesco et al. (1995) e EPAMIG (2012). 

Tedesco et al. (1995) documentam como são feitas as análises pelo laboratório de 

análises da Faculdade de Agronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 

Tal trabalho colaborou para o entendimento de como cada análise é feita. O mesmo pode ser 

dito a respeito do trabalho da EPAMIG - Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais 

(2012), que descreve as normas e instruções para a realização das análises de solos. 

Já na área de Sistemas de Informação pode-se citar Sommerville (2011) como o 

principal colaborador para esse trabalho. Seu livro “Engenharia de Software” guiou todo o 

projeto de desenvolvimento de software utilizado nesse trabalho. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

A metodologia de acordo com Lakatos e Marconi (2010) é uma especificação detalhada 

do desenvolvimento do trabalho. Nesse capítulo são apresentadas as características da pesquisa, 

sua população e amostra, os instrumentos e métodos a serem utilizados e a descrição dos 

procedimentos a serem seguidos. 

 

 

3.1 NATUREZA DO TRABALHO 

 

 

Esse trabalho foi focado no desenvolvimento de uma nova versão do SISGEAS para o 

Laboratório de Solos do IFMG-SJE, tendo como prioridade as necessidades atuais do mesmo 

supracitado, e para isso foram utilizados outros trabalhos tanto da área da análise de solos 

quanto da área de desenvolvimento de softwares. 

Tendo em vista esse fator, a metodologia de pesquisa desse trabalho é do tipo 

bibliográfica, na qual abrange toda a bibliografia já tornada pública em relação ao tema 

estudado (LAKATOS e MARCONI, 2010). Porém, foram utilizados outros métodos para 

enriquecer os resultados do trabalho. 

Foram utilizadas ao menos duas técnicas da metodologia de observação direta intensiva: 

a observação e a entrevista. A observação segundo Lakatos e Marconi (2010) é uma técnica de 

coleta de dados para conseguir informações e utiliza os sentidos na obtenção de determinados 

aspectos da realidade. Esta técnica foi utilizada para analisar tanto o SoilCalc quanto o antigo 

SISGEAS. Já a entrevista, de acordo com os mesmos autores, é o encontro de duas pessoas, a 

fim de que uma delas obtenha informações a respeito de determinado assunto, foi utilizada para 

conhecer as atuais necessidades dos funcionários do Laboratório de Solos do IFMG-SJE. E 

ainda, foi utilizada a técnica de questionário da observação direta extensiva para a validação do 

sistema final. 
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3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

 

De acordo com Lakatos e Marconi (2010) a população é o conjunto de seres animados 

ou inanimados que apresentam pelo menos uma característica em comum, enquanto que a 

amostra segundo os mesmos autores é apenas uma parte dessa população. 

Tendo em vista que o sistema a ser desenvolvido será utilizado pelos funcionários do 

Laboratório, conforme já citado, eles são considerados a população desse trabalho. Porém 

apenas dois dos três atuais funcionários tiveram contato com o SoilCalc e o antigo SISGEAS, 

então esses serão a amostra da população a ser pesquisada. 

 

 

3.3 INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 

 

Um dos principais instrumentos utilizados durante toda a execução do trabalho foi a 

bibliografia. Essa revisão literária foi imprescindível para a obtenção de informações sobre o 

processo de análise de solos, bem como o processo de desenvolvimento de softwares.  

Embora a revisão literária ofereça um gigantesco acervo de conhecimento, a observação 

e entrevista são essenciais para o levantamento de requisitos, pois fornecem informações 

possivelmente não documentadas relacionadas com o ambiente de pesquisa, o Laboratório de 

Solos do IFMG-SJE. 

Como descrito anteriormente, foram utilizadas as seguintes linguagens para o 

desenvolvimento do novo sistema: UML; SQL; HTML; MathML; CSS; JavaScript; PHP. 

Sendo que cada uma delas teve uma função bem definida no sistema. 

A UML foi utilizada durante a modelagem do sistema para permitir a representação 

gráfica através de diagramas da estrutura do sistema com o intuito de facilitar o seu 

desenvolvimento. Já a SQL por sua vez aplica-se tanto para o desenvolvimento do banco de 

dados do sistema, como é usada durante as interações entre o software e o banco de dados. 

A HTML, MathML e CSS foram utilizadas para a interface gráfica, sendo que a HTML 

é responsável em definir quais informações estarão presentes, a MathML usada para representar 

fórmulas matemáticas e a CSS é responsável em configurar o estilo das informações 

apresentadas pelas duas anteriores. 
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A JavaScript foi utilizada para modificar os elementos criados em HTML, MathML e 

CSS de acordo com a interação do usuário, sem a necessidade de interação com o servidor. Já 

a PHP foi aplicada para criar o código a ser executado pelo servidor para atender às requisições 

dos clientes. 

Para o correto funcionamento do novo sistema também são necessárias as execuções 

dessas aplicações no servidor: Apache HTTP server, MariaDB e PHP. Sendo que o Apache 

HTTP server foi utilizado para entregar os documentos HTML para o cliente, o MariaDB sendo 

usado como SGBD do sistema, responsável em garantir o acesso a integridade dos dados 

armazenados no sistema e o interpretador PHP sendo responsável em executar os códigos feitos 

em PHP e criar os documentos a serem entregues aos clientes. 

Foram ainda aplicados diversos componentes dentro do próprio sistema como o 

CakePHP, Bootstrap, jQuery, DataTables, Masked Input Plugin, CakePHP ORM LazyLoad 

Plugin e o AdmiLTE Control Panel. Sendo que o CakePHP foi o framework mais utilizado pelo 

sistema, já que foi a base para o correto funcionamento dele. O Bootstrap tem a função de ajudar 

na criação da interface gráfica. A jQuery foi usada para facilitar a criação de códigos JavaScript, 

que complementada com a DataTables e Masked Input Plugin permitiram a inclusão de novas 

funções no sistema. Já o CakePHP ORM LazyLoad Plugin foi utilizado para adicionar o padrão 

de projeto Lazy Load nas classes criadas pelo CakePHP. E por fim o AdmiLTE Control Panel 

foi aplicado como modelo para a criação da interface gráfica. 

Como supracitado, foram ainda utilizadas as seguintes ferramentas CASE para o 

desenvolvimento do sistema: Astah Professional, MySQL Workbench, XAMPP, Composer, 

Git, PhpStorm IDE e POEditor. Sendo que o Astah Professional foi usado durante a modelagem 

para a criação dos diagramas do sistema. Já o MySQL Workbench aplica-se para a modelagem 

do banco de dados do software. A suíte de aplicativos XAMPP, por sua vez, foi utilizada para 

fornecer os aplicativos usados no servidor do sistema. O Composer foi responsável em 

gerenciar as dependências PHP do sistema. Já o Git foi utilizado para o gerenciamento de 

versões do SISGEAS. A PhpStorm IDE aplica-se para o desenvolvimento dos novos módulos 

e adaptação dos antigos. E por fim, o POEditor foi aplicado para a traduzir o sistema para o 

idioma português. 

Antes de finalizar o sistema, foi ainda utilizado o questionário de usabilidade que pode 

ser conferido no Apêndice F durante os testes de usabilidade do sistema. 
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3.4 MÉTODOS E PROCEDIMENTOS 

 

 

Os métodos utilizados para o desenvolvimento do sistema seguem o modelo de processo 

de software orientado a reuso proposto por Sommerville (2011), e previamente abordado na 

seção 2.2: Especificação de requisitos; Análise dos componentes; Modelagem do sistema com 

reuso; Desenvolvimento e integração; e Validação do sistema. 

O trabalho foi iniciado com três entrevistas feitas com os funcionários do Laboratório 

de Solos do IFMG-SJE utilizando o roteiro de entrevista localizado no Apêndice A – Roteiro 

de Entrevista. Através dessas entrevistas foi possível levantar as suas atuais necessidades que 

estão listadas como requisitos a seguir: 

 RF 1: Adicionar um modulo para edição de amostras; 

 RF 2: Permitir a entrada de múltiplas amostras em uma mesma tela; 

 RF 3: Modificar o relatório para que os valores não fiquem sobrepondo uns aos 

outros; 

 RNF 1: Consertar as funções de edição de cidades e clientes; 

 RNF 2: Verificar a precisão dos resultados. 

 

A partir desses requisitos, foi iniciada a etapa da análise de componentes. A princípio 

apenas a versão do SISGEAS foi analisada, pois esperava-se que seriam feitas poucas alterações 

no sistema. Porém, foram encontrados diversos problemas que dificultavam ou até mesmo 

impossibilitavam a implantação desses requisitos no sistema atual. 

O primeiro problema a ser encontrado estava presente ao tentar implantar o RF 1: 

Adicionar um módulo para edição de amostras, pois o sistema antigo armazena apenas os 

resultados dos testes, e não os valores da amostra. Devido a esse fato é impossível editar as 

amostras, pois o sistema só possui seus valores durante a entrada do usuário. Mas ainda existem 

outros problemas como a utilização de maus hábitos em seu código. 

Porém, o principal problema encontrado foi o alto nível de acoplamento gerado pelo 

fato de todas as funções serem implementadas diretamente na seção dedicada para a elaboração 

da interface gráfica. Esse problema faz com que seja necessária a adaptação de cada função em 

relação as modificações feitas na interface. Também são utilizadas diversas variáveis globais, 

e funções responsáveis por fazer a leitura, processamento e apresentação dos resultados, o que 
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dificulta a sua modificação. Tais problemas podem ser observados no Quadro 1 a seguir, que 

apresenta um trecho do código fonte utilizado no sistema antigo. 

 

Quadro 1 – Trecho de código do antigo SISGEAS 

 

Fonte: Souza; Neto e Santos, 2014. 

 

Outro problema que pode ser visto no código anterior está relacionado às discrepâncias 

dos relatórios do antigo SISGEAS em relação ao SoilCalc. Enquanto que no SoilCalc os 

arredondamentos são feitos apenas antes da exibição dos resultados para o usuário, no antigo 

public double SB, t; 

public void calcular_SB_t() 

{ 

    //pegando o valor de Ca+Mg 

    double CaMg, Branco_CaMg, Ca, Branco_Ca, Mg; 

    CaMg = Convert.ToDouble(txt_CaMg.Text); 

    Branco_CaMg = Convert.ToDouble(txtBranco_Ca_Mg.Text); 

    Ca = Convert.ToDouble(txt_Ca.Text); 

    Branco_Ca = Convert.ToDouble(txtBranco_Ca.Text); 

    Mg = (CaMg - Branco_CaMg) - (Ca - Branco_Ca); 

    Mg = Math.Round(Mg, 2); 

 

    //pegando o valor de Ca 

    double Ca2, Branco_Ca2; 

    Ca2          = Convert.ToDouble(txt_Ca.Text); 

    Branco_Ca2   = Convert.ToDouble(txtBranco_Ca.Text); 

    Ca2 = Ca2 - Branco_Ca2; 

    Ca2 = Math.Round(Ca2, 2); 

 

    //pegando o valor de K 

    double k; 

    k = Convert.ToDouble(txt_K.Text); 

    k = k * 10; 

    k = Math.Round(k, 1); 

 

    //formula SB 

    SB = (Ca2 + Mg) + (k / 391); 

    SB = Math.Round(SB, 2); 

    txtSaida_SB.Text = SB.ToString(); 

     

    //pegando o valor do Al 

    double Al, Branco_Al, x; 

    Al          = Convert.ToDouble(txt_Al.Text); 

    Branco_Al   = Convert.ToDouble(txtBranco_Al.Text); 

    x = Al - Branco_Al; 

    x = Math.Round(x, 2); 

 

    // calculando t 

     

    t = SB + x; 

    txtSaida_t.Text = t.ToString(); 

 

} 
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SISGEAS diversos arredondamentos são feitos dentro de uma mesma função. O uso constante 

de arredondamentos acaba então influenciando a precisão dos resultados. 

Tais problemas incentivaram a decisão do desenvolvimento de uma versão 

completamente nova do SISGEAS, o que causou uma nova iteração para a fase do levantamento 

de requisitos, que nesse momento deveria conter os requisitos antigos e novos para o sistema. 

Foi feita então uma união da adaptação dos requisitos levantados previamente por Souza, Neto 

e Santos (2014) com os requisitos mais recentes que estão listadas a seguir: 

 RF 1.1: Listar usuários; 

 RF 1.2: Cadastrar usuários; 

 RF 1.3: Visualizar usuário; 

 RF 1.4: Editar usuário; 

 RF 1.5: Excluir usuário; 

 RF 1.6: Autenticar usuário; 

 RF 1.7: Desautenticar usuário; 

 RF 2.1: Listar cidades; 

 RF 2.2: Cadastrar cidades; 

 RF 2.3: Visualizar cidade; 

 RF 2.4: Editar cidade; 

 RF 2.5: Excluir cidade; 

 RF 3.1: Listar clientes; 

 RF 3.2: Cadastrar clientes; 

 RF 3.3: Visualizar cliente; 

 RF 3.4: Editar cliente; 

 RF 3.5: Excluir cliente; 

 RF 4.1: Listar amostras; 

 RF 4.2: Cadastrar amostras; 

 RF 4.3: Visualizar amostra; 

 RF 4.4: Editar amostra; 

 RF 4.5: Excluir amostra; 

 RF 5.1: Listar boletins; 

 RF 5.2: Cadastrar boletins; 

 RF 5.3: Visualizar boletim; 

 RF 5.4: Editar boletim; 
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 RF 5.5: Excluir boletim; 

 RF 5.6: Cadastrar boletim com diversas amostras de uma vez; 

 RF 5.7: Editar a descrição de todas as amostras de um boletim na mesma tela; 

 RF 5.8: Gerar relatório do boletim; 

 RF 6.1: Listar grupos de boletins; 

 RF 6.2: Cadastrar grupos de boletins; 

 RF 6.3: Visualizar grupo de boletins; 

 RF 6.4: Editar grupo de boletins; 

 RF 6.5: Excluir grupo de boletins; 

 RF 6.6: Listar boletins do grupo de boletins; 

 RF 6.7: Cadastrar boletim nesse grupo de boletins com diversas amostras de uma 

vez; 

 RF 6.8: Listar as amostras dos boletins desse grupo de boletins; 

 RF 6.9: Editar as amostras dos boletins desse grupo de boletins em uma única 

tela; 

 RF 6.10: Exibir os resultados dos testes das amostras dos boletins desse grupo 

de boletins; 

 RF 7.1: Exibir as fórmulas utilizadas para os cálculos dos resultados; 

 RNF 1.1: O sistema deve permitir o acesso apenas a pessoas autorizadas; 

 RNF 1.2: O sistema deve facilitar as atividades de seus usuários; 

 RNF 1.3: O sistema deve ser fácil de ser corrigido e atualizado no futuro; 

 RNF 1.4: O sistema deve ser desenvolvido para plataforma web; 

 RNF 1.5: O sistema deve minimizar a taxa de erros por parte do usuário; 

 

Percebendo que a lista possui um tamanho significativo e que o tempo para a execução 

do projeto era limitado, focou-se nesse momento para a pesquisa, escolha e domínio de uma 

ferramenta que pudesse ajudar a desenvolver um sistema que atendesse a esses requisitos. Nesse 

momento, foram pesquisados os componentes que vieram a ser utilizados no desenvolvimento 

do novo SISGEAS que podem ser consultados na seção 3.3. E após essa atividade foi então 

iniciada a etapa de modelagem do sistema. 

Como supracitada a etapa de modelagem tem como objetivo de criar os modelos que 

servirão de base para o sistema. Durante essa atividade o principal software utilizado foi o Astah 
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para a criação dos diagramas de casos de uso, bem como suas descrições, além dos diagramas 

de classes e de entidade-relacionamento. 

Os diagramas de casos de uso foram criados utilizando a linguagem UML para definir 

quais funções seriam implementadas no sistema bem como as políticas de acesso para cada 

função, isso é, que funções cada tipo de usuário teria acesso. Tais diagramas podem ser 

consultados no Apêndice B – Descrições de casos de uso. 

Foram então feitas as descrições para cada um dos casos de uso definidos nos diagramas 

de casos de uso. Tais descrições servem para orientar a forma como o sistema deve-se 

comportar de acordo com interação do usuário, conforme Apêndice C – Descrições de casos de 

uso. 

Com as funcionalidades então definidas, foi possível elaborar o diagrama de classes. Tal 

diagrama serve para descrever os atributos e métodos que cada objeto do sistema poderá possuir 

e é muito útil para a fase de desenvolvimento e integração do sistema. O diagrama de classes 

criado pode ser visto no Apêndice D – Diagrama de classes. 

Tendo conhecimento dos atributos necessários para o funcionamento do sistema 

especificados em cada classe foi então possível criar o diagrama de entidade-relacionamento. 

Esse diagrama, por sua vez, tem como objetivo mapear a forma como os dados utilizados pelo 

sistema serão armazenados em um banco de dados, e pode ser conferido no Apêndice E – 

Diagrama de entidade-relacionamento, finalizando assim a etapa de modelagem. 

Após a modelagem ser concluída, foi iniciada a etapa de desenvolvimento e integração. 

Ela possuiu diversas atividades como preparação do ambiente de desenvolvimento, 

desenvolvimento do protótipo, gerenciamento de dependências, desenvolvimento do sistema, 

integração de componentes e testes de unidade e de integração. 

A atividade inicial da fase de desenvolvimento e integração foi a de preparação do 

ambiente. Durante essa atividade todas as ferramentas foram instaladas e testadas, além dos 

servidores a serem utilizados no desenvolvimento serem devidamente configurados. Foi ainda 

feita a implantação do banco de dados a ser utilizado para o desenvolvimento do sistema 

seguindo as características definidas durante a fase de modelagem. 

A última ação realizada durante a preparação do ambiente de desenvolvimento foi a da 

configuração do controle de versão. Nessa fase foram criados e configurados os repositórios 

locais e virtuais através do serviço GitLab. Os repositórios têm como objetivo gerenciar todas 

as versões desenvolvidas, e o GitLab ainda oferece recursos de gerenciamento de configuração, 

permitindo a documentação e gerenciamento de falhas por exemplo. 
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Foi então feito o desenvolvimento de um protótipo inicial para o sistema. A criação 

desse protótipo teve como objetivo a elaboração de uma interface gráfica rudimentar para ser 

utilizado no novo SISGEAS. A interface foi desenvolvida focada na simplicidade e 

responsividade, e possuía 2 seções básicas, o menu lateral, que pode ser oculto, e a área de 

conteúdo, na qual o usuário pode gerenciar os registros armazenados no banco de dados, 

conforme Figura 2. 

 

Figura 2 – Tela de listagem de cidades do protótipo inicial 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Como pode ser observado, cada seção do sistema pode ser acessada através do menu 

lateral e em cada seção são disponibilizadas no mínimo as funções referentes a adição, edição, 

visualização e exclusão. Dentro da área de visualização é possível obter informações 

relacionadas com os registros relacionados ao item visualizado, característica que facilita o 

trabalho do funcionário, como pode ser visto na Figura 3. 
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Figura 3 – Tela de visualização de cidade do protótipo inicial 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O protótipo foi utilizado durante o desenvolvimento dos modelos e controladores do 

sistema, porém acabou não sendo utilizado na versão final do sistema, sendo modificado 

durante o desenvolvimento das visões. Entretanto as disposições dos elementos foram mantidas 

com algumas pequenas adaptações, que podem ser vistas na Figura 4. 

 

Figura 4 – Tela de listagem de cidades final 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Dentre as modificações pode-se perceber que foi adicionado uma nova seção no canto 

superior direito dedicada às atividades referentes ao perfil do usuário, como alteração de senha 

e saída do sistema. Foi também adicionado um campo para pesquisa dentro de cada seção, para 

facilitar a localização de objetos pelo usuário. Além disso, incluída a adição de ícones no menu 

lateral para facilitar a utilização dos usuários, bem como sua minimização por padrão deixar 

mais espaço para a área de conteúdo, porém foi mantida a opção de maximizá-la como pode 

ser observado na Figura 5. 

 

Figura 5 – Tela de visualização de cidade final 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Após o desenvolvimento do protótipo foi dado início a atividade de gerenciamento de 

dependências utilizando o Composer. Tal gerenciamento é necessário para facilitar o 

desenvolvimento de sistema utilizando o modelo orientado a reuso, pois são utilizados inúmeros 

componentes, os quais possuam diversas versões que podem exigir a dependência de outros 

componentes e podem apresentar incompatibilidades entre si. Utilizando o gerenciamento de 

dependências é possível ter controle de todos os componentes utilizados, bem como suas 

dependências e versões. Ao final dessa etapa todas os componentes foram instalados, 

configurados e testados, podendo dar início a atividade de desenvolvimento do sistema. 

Durante o desenvolvimento do sistema cada módulo foi desenvolvido individualmente 

para garantir o mínimo nível de acoplamento possível. Em relação a ordem de desenvolvimento 

foi definida iniciando pelos módulos menos dependentes até as mais dependentes, sendo essa a 
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ordem final utilizada: Usuários; Cidades; Clientes; Grupos de Boletins; Boletins e Amostras. 

Seguindo os padrões propostos pelo CakePHP foram criados um controlador, dois modelos, e 

um visão para cada operação de cada um desses módulos. 

O controlador tem como função definir o comportamento do sistema, como qual visão 

deve ser exibida para o usuário ou qual método deve ser executada por qual modelo. A visão é 

a única parte do sistema com a qual o usuário tem contato direto. É a partir dela que ele faz as 

requisições ao sistema. Tais requisições são enviadas para o controlador que então as executa, 

se necessário, em seus respectivos modelos. 

O framework CakePHP ainda utiliza dois modelos para cada módulo, um para gerenciar 

suas entidades e outro para gerenciar sua tabela. O modelo de entidade serve para definir os 

atributos e métodos de cada um de seus objetos, bem como controlar sua visibilidade. Já o 

modelo de tabela serve para controlar as operações de manipulação dos dados armazenados no 

banco de dados, bem como as regras de validação de cada um de seus campos. 

Durante esse desenvolvimento foram ainda executados inúmeros testes para assegurar 

que os dados pudessem ser manipulados e processados com confiança e precisão. Para cada um 

dos módulos foram executados testes para verificar o correto funcionamento dos cadastros, 

edições, visualizações e exclusões de registros, bem como testes relacionados com a validação 

dos dados. Foram ainda executados testes específicos para verificar a precisão dos cálculos 

realizados pelo módulo criado para o cálculo dos resultados das amostras. Tal módulo possui 

apenas um modelo e tem como único objetivo realizar os cálculos utilizados para gerar os 

relatórios de análises. 

É importante dizer que no Laboratório de Solos do IFMG-SJE existia uma cópia de um 

manual impresso contendo todos os métodos e instruções para a realização de cada teste, porém 

esse foi perdido com o tempo, o que impossibilitou o seu uso. Foram então utilizadas as 

fórmulas presentes no código fonte do antigo SISGEAS com algumas correções. 

Tal fato motivou a criação de um módulo extra que possa documentar o que foi 

encontrado no antigo SISGEAS tanto para os próximos desenvolvedores, quanto para os 

usuários. A documentação das fórmulas para os usuários foi feita através da criação do módulo 

de ajuda, que pode ser visto na Figura 6 a seguir. 
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Figura 6 – Módulo de ajuda 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Já a documentação para os próximos desenvolvedores foi feita utilizando os padrões 

definidos pelo PHPDoc. Tal padrão permite a criação da documentação com a ajuda de alguma 

ferramenta, além ser o padrão recomendado para a documentação de códigos PHP. No Quadro 

2 a seguir pode ser observado um dos métodos criados para o novo SISGEAS e documentado 

utilizando o padrão PHPDoc. 
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Quadro 2 – Trecho de código do novo SISGEAS 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Após o desenvolvimento e testes de unidades de todos os módulos foi feita a integração 

entre eles bem como seus testes. A integração foi o momento em que os módulos foram 

colocados para trabalhar em conjunto, e seus testes foram feitos para assegurar que todos os 

módulos estão funcionando corretamente entre si, já que existe a possibilidade de 

inconsistências após sua união. 

Com a validação parcialmente concluída, já que os testes de unidade e integração 

haviam sido bem-sucedidos foi iniciado o teste de usabilidade. Durante essa atividade o sistema 

foi testado pelos usuários durante uma semana, e ao final desse período foram sugeridas 

diversas mudanças. Tais mudanças eram simples, e foram incluídas em poucas horas. Foi então 

feita a aplicação de um questionário para avaliar o nível de aceitação dos usuários com o sistema 

final. 

Tal questionário foi elaborado baseado no trabalho de Lewis (1995), no qual define um 

questionário padrão para avaliar a satisfação dos usuários com um respectivo sistema. Esse 

questionário pode ser consultado no Apêndice E. 

  

/** 

 * Calcula e retorna o valor de Sb utilizando o k, CaMg, 

 * Branco CaMg, Ca e o branco Ca da amostra. 

 * 

 * Formula para calculo : 

 *     Sb = ((CaMg - BrancoCaMg) + (CaMg - BrancoCaMg) - 

 *          (Ca - BrancoCa)) + (k * 10 / 391) 

 * utilizada : 

 *     Sb = ((CaResultante) + (CaMgResultante)) + ( k *10 / 391); 

 * 

 * @param float $k k da amostra 

 * @param float $caMg CaMg da amostra 

 * @param float $brancoCaMg Branco CaMg da amostra 

 * @param float $ca Ca da amostra 

 * @param float $brancoCa Branco Ca da amostra 

 * @return float Sb resultante 

 */ 

public static function calculaSB(float $k, float $caMg, 

        float  $brancoCaMg, float $ca, float $brancoCa):float{ 

    return ( 

        (self::calculaCa($ca, $brancoCa) + 

        (self::calculaMg($caMg, $brancoCaMg, $ca, $brancoCa))) + 

        ($k * 10 / 391) 

    ); 

} 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

A princípio esse projeto visava apenas a manutenção do software SISGEAS utilizado 

pelo Laboratório de Solos do IFMG-SJE, porém no decorrer do levantamento de requisitos do 

projeto e durante a análise do sistema antigo, observou-se que seriam necessárias muitas 

mudanças. A alteração do tipo do sistema de desktop para web também seria vantajosa para os 

seus usuários, e devidos a esses fatores foi decidido que seria melhor o desenvolvimento de 

uma nova versão que atendesse tanto aos requisitos antigos quanto aos novos requisitos 

propostos. 

Sendo assim, o novo sistema apresenta diversas vantagens em relação ao seu 

predecessor para seus usuários, seus desenvolvedores (responsáveis por sua manutenção e 

atualização), bem como para os clientes do Laboratório de Solos do IFMG-SJE. 

Os usuários do novo SISGEAS possuem agora não somente um sistema que atenda às 

suas necessidades atuais, mas também acesso a uma interface responsiva e mais intuitiva. Tal 

interface foi criada visando principalmente facilitar a navegação do usuário e ajuda-lo na 

detecção de erros durante a entrada de dados. A mudança para sistema web permite agora a 

independência de plataforma, e já que o sistema foi feito para ser responsivo permite a sua 

utilização até mesmo em aparelhos móveis como Smartphones e Tablets, bastando apenas que 

eles estejam conectados na intranet do IFMG-SJE. Além de possuir novas funcionalidades 

como o suporte a múltiplos usuários em diferentes locais e suporte multi-plataforma, o sistema 

possui um módulo de ajuda contendo todas as fórmulas utilizadas para os cálculos dos 

resultados. Pode ser visto um exemplo de tela da versão final do SISGEAS na Figura 7, onde é 

apresentada a interface que permite a inserção de múltiplas amostras de uma só vez. 
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Figura 7 – Módulo de grupo de boletins 

  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Além das diversas vantagens apresentadas, o sistema foi muito bem aceito por seus 

usuários como pode ser conferido no Apêndice G, obtendo uma média inferior a 1,5 em todas 

as questões do teste de usabilidade, e as respectivas médias em cada uma das seções do mesmo 

teste: 

 Uso do sistema: 1,0625; 

 Qualidade de informação: 1,0714; 

 Qualidade da interface: 1,1667; 

 Média geral: 1,1001. 

 

Relembrando que como dito na seção 3.3, a escala utilizada vai de um a sete e quanto 

menor estas notas, melhor o desempenho do sistema na avaliação do usuário. Além disso não 

foram listados nenhum item como respostas da questão 21 – Lista do que menos gostei do 

sistema. Um dos entrevistados ainda apontou a facilidade de edição dos dados com reposta para 

a questão 22 – Lista do que mais gostei do sistema, e outro comentou em outra questão que o 

sistema atendeu às suas expectativas. 

Os desenvolvedores, que ficarão responsáveis pelas futuras manutenções e atualizações, 

agora possuem uma extensa documentação do sistema que foi desenvolvido utilizando algumas 

das melhores práticas usadas atualmente na indústria de software. A documentação UML os 

ajuda a dar uma visão ampla do sistema, o que auxilia os desenvolvedores entenderem sua base 
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rapidamente mesmo que nunca viram o sistema. Já a documentação do código feita utilizando 

o padrão PHPDoc, permite uma visão mais detalhada de cada parte do sistema. E ainda existem 

disponíveis as diversas documentações de cada um dos componentes utilizados. Todo o sistema 

foi feito pensando não somente nas atuais necessidades, mas também em ao menos facilitar 

suas futuras manutenções e atualizações. 

E os clientes, não menos importantes, agora possuem resultados elaborados mais 

rapidamente e com maior precisão já que relatórios dos testes podem ser feitos mais 

rapidamente devido ao sistema atender as atuais necessidades dos usuários. Além disso, todas 

as fórmulas foram revisadas para que os arredondamentos sejam feitos apenas antes de sua 

apresentação para o usuário. 

O sistema foi desenvolvido utilizando principalmente PHP, HTML, CSS, JavaScript e 

MySql, que são as principais linguagens utilizadas hoje para o desenvolvimento de aplicações 

web. Além de ser criado utilizando renomados frameworks e bibliotecas, como por exemplo, 

CakePHP, Bootstrap e jQuery, padrões de projeto de gerenciamento de dependências e controle 

de versão, o software foi desenvolvido, testado e implantado com sucesso em tempo inferior ao 

planejado. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Para o desenvolvimento desse projeto, foi necessário estudar software SISGEAS para 

entender seu funcionamento e detectar suas falhas. Após esta compreensão, as correções e 

adaptações começaram a serem executadas resultando no software SISGEAS versão 2.0, que 

encontra em funcionamento no Laboratório de Solos do IFMG-SJE e pode ser acessado 

diretamente pelo link http://sisgeas.sje.ifmg.edu.br pela intranet do IFMG-SJE.  

Os objetivos propostos e a realização dos testes foram concluídos com êxito. A nova 

versão do software teve uma excelente aceitação dos profissionais do laboratório, que de 

maneira mais eficiente e confiável passou a emitir os relatórios que são entregues aos produtores 

rurais que buscam este serviço aqui no campus. 

Enfim, com esse projeto foi possível desenvolver uma ferramenta que irá auxiliar os 

profissionais da área agrícola a realizarem os seus serviços com mais agilidade, pois percebe-

se que a área agrícola é carente de softwares, além de estar contribuindo para o desenvolvimento 

de um setor muito forte do país. 

Como proposta de trabalho futuro, pode se desenvolver e implantar atualizações do 

sistema que permitam a realização diferentes testes que o Laboratório de Solos do IFMG-SJE 

possa vir a oferecer. 
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APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA: 

Levantamento de Requisitos para modificações no SISGEAS 

Qual o fluxo comum de trabalho utilizado durante seu trabalho com o SISGEAS? 

Quais problemas você encontra utilizando o SISGEAS? 

Quais funções que não estão presentes no SISGEAS você gostaria que existissem? 

Você gostaria de comentar algo mais a respeito do SISGEAS? 
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APÊNDICE B – DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 
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APÊNDICE C – DESCRIÇÕES DE CASOS DE USO 

 

Login 

Atores: Usuários 

Resumo: O usuário irá ser autenticado para utilizar o sistema. 

Pré-condição: O usuário deve abrir o sistema. 

Fluxo principal: 

1. O usuário digita seu nome de usuário e sua respectiva senha. 

2. O usuário clica no botão “Login” ou aperta a tecla “Enter”. 

3. O sistema exibe uma mensagem de êxito. 

Fluxo alternativo: 

1 -  O usuário se esquece de preencher algum campo: É exibida uma mensagem de 

aviso sobre o campo vazio. 

2 -  O usuário não lembra seu nome de usuário ou sua senha: O usuário deve entrar 

em contato com o administrador para que ele a altere. 

Pós-condições: O usuário estará habilitado para utilizar as funções disponíveis pelo 

sistema. 

Regras de Negócio (Restrições/Validações): 

1) O usuário deve estar previamente cadastrado no sistema. 

2) O usuário precisa saber seu nome de usuário e sua senha. 

 

Logoff 

Atores: Usuários 

Resumo: O usuário irá sair do sistema. 

Pré-condição: O usuário deve estar autenticado no sistema. 

Fluxo principal: 

1. O usuário clica em seu nome no canto superior direito. 

2. O usuário clica em sair. 

3. O sistema exibe uma mensagem de êxito. 

Fluxo alternativo: 

1 -  O usuário resolveu não sair agora: O usuário clica em qualquer lugar do 

sistema, exceto no botão sair. 

Pós-condições: O usuário não estará apto a utilizar o sistema, até que faça Login 

novamente. 

Regras de Negócio (Restrições/Validações): 

 Nenhuma 

 

Visualizar perfil 

Atores: Usuários 

Resumo: O usuário irá visualizar o perfil de um usuário. 

Pré-condição: O usuário deve estar autenticado no sistema. 

Fluxo principal: 

1. O usuário clica em seu nome no canto superior direito. 

2. O usuário clica em perfil. 

Fluxo alternativo: 

1 -  O usuário resolveu não ver o perfil agora: O usuário clica em qualquer lugar do 

sistema, exceto no botão perfil. 

Pós-condições: As informações sobre o perfil do usuário serão apresentadas na tela. 
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Regras de Negócio (Restrições/Validações): 

1) O usuário somente pode visualizar seu próprio perfil. 

2) O administrador pode visualizar o perfil de qualquer usuário. 

 

Editar usuário 

Atores: Usuários 

Resumo: O usuário irá editar o perfil de um usuário. 

Pré-condição: O usuário deve estar autenticado no sistema. Ou o administrador deve 

estar na lista de usuários. 

Fluxo principal: 

1. O usuário abre um perfil. 

2. O usuário clica em editar usuário. 

3. O usuário altera as informações que desejar. 

4. O usuário clica em Salvar. 

5. O sistema exibe uma mensagem de êxito. 

Fluxo alternativo: 

1 -  O usuário se esquece de preencher algum campo: É exibida uma mensagem de 

aviso sobre o campo vazio. 

2 -  O usuário desistiu de editar o perfil: O usuário clica em alguma outra função do 

sistema. 

Pós-condições: O perfil será atualizado no banco de dados do sistema. 

Regras de Negócio (Restrições/Validações): 

1) O usuário somente pode editar seu próprio perfil. 

2) O administrador pode editar o perfil de qualquer usuário. 

3) O nome de usuário e a senha não podem estar em branco. 

 

Listar usuários 

Atores: Administrador 

Resumo: O sistema irá listar os usuários atualmente cadastrados no sistema. 

Pré-condição: O administrador deve estar autenticado no sistema. 

Fluxo principal: 

1. O administrador acessa módulo de Usuários. 

2. O sistema exibe uma lista com os atuais Usuários cadastrados. 

Fluxo alternativo: 

Nenhum. 

Pós-condições: A lista com os atuais usuários será apresentada na tela. 

Regras de Negócio (Restrições/Validações): 

1) Somente o administrador pode listar usuários. 

 

Cadastrar usuário 

Atores: Administrador 

Resumo: O administrador irá cadastrar um novo usuário. 

Pré-condição: O administrador deve estar na lista de usuários. 

Fluxo principal: 

1. O administrador clica em Novo usuário. 

2. O administrador digita o nome de usuário e senha do novo usuário. 

3. O administrador clica em salvar. 

4. O sistema exibe uma mensagem de êxito. 
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Fluxo alternativo: 

1 -  O administrador se esquece de preencher algum campo: É exibida uma 

mensagem de aviso sobre o campo vazio. 

2 -  O administrador digitou um nome de usuário já cadastrado no sistema: É 

exibida uma mensagem de erro explicando o que aconteceu. 

3 -  O administrador desistiu de cadastrar o usuário: O administrador clica em 

alguma outra função do sistema. 

Pós-condições: O perfil será salvo no banco de dados do sistema. 

Regras de Negócio (Restrições/Validações): 

1) Somente o administrador pode cadastrar novos usuários. 

2) O nome de usuário e a senha não podem estar em branco. 

3) Não é permitido diferentes usuários com o mesmo nome. 

 

Excluir usuário 

Atores: Administrador 

Resumo: O administrador irá excluir um usuário. 

Pré-condição: O administrador deve estar na lista de usuários. 

Fluxo principal: 

1. O administrador clica em excluir usuário ao lado direito do usuário que deseja 

excluir. 

2. O sistema exibe uma mensagem para a confirmação da exclusão. 

3. Se o administrador confirmar a exclusão o usuário é deletado do banco de 

dados do sistema. 

4. O sistema exibe uma mensagem de êxito. 

Fluxo alternativo: 

1 -  O administrador não confirma a exclusão: O sistema não executa tal operação 

Pós-condições: O usuário será removido no banco de dados do sistema. 

Regras de Negócio (Restrições/Validações): 

1) Somente o administrador pode excluir usuários. 

2) Somente usuários previamente cadastrados podem ser excluídos. 

 

Listar cidades 

Atores: Usuários  

Resumo: O sistema irá listar as cidades atualmente cadastradas no sistema. 

Pré-condição: O usuário deve estar autenticado no sistema. 

Fluxo principal: 

1. O administrador acessa o módulo de cidades. 

2. O sistema exibe uma lista com as atuais cidades cadastradas. 

Fluxo alternativo: 

Nenhum. 

Pós-condições: A lista com as atuais cidades será apresentada na tela. 

Regras de Negócio (Restrições/Validações): 

Nenhuma. 

 

Cadastrar cidade 

Atores: Usuários 

Resumo: O usuário irá cadastrar uma nova cidade. 

Pré-condição: O usuário deve estar na lista de cidades. 
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Fluxo principal: 

1. O usuário clica em Nova cidade. 

2. O usuário digita o nome da cidade, seu CEP e escolhe a sua Uf. 

3. O usuário clica em salvar. 

4. O sistema exibe uma mensagem de êxito. 

Fluxo alternativo: 

1 -  O usuário se esquece de preencher algum campo: É exibida uma mensagem de 

aviso sobre o campo vazio. 

2 -  O usuário digitou um CEP já cadastrado para outra cidade no sistema: É exibida 

uma mensagem de erro explicando o que aconteceu. 

3 -  O usuário desistiu de cadastrar a cidade: O usuário clica em alguma outra 

função do sistema. 

Pós-condições: A cidade será salva no banco de dados do sistema. 

Regras de Negócio (Restrições/Validações): 

1) Os campos de Nome, CEP e UF são obrigatórios. 

2) Não são permitidas diferentes cidades com o mesmo CEP. 

 

Editar cidade 

Atores: Usuários 

Resumo: O usuário irá editar os dados de uma cidade existente. 

Pré-condição: O usuário deve estar na lista de cidades. 

Fluxo principal: 

1. O usuário clica em Editar cidade ao lado direito da cidade que deseja editar. 

2. O usuário altera as informações da cidade selecionada. 

3. O usuário clica em salvar. 

4. O sistema exibe uma mensagem de êxito. 

Fluxo alternativo: 

1 -  O usuário deixa algum campo sem preencher: É exibida uma mensagem de 

aviso sobre o campo vazio. 

2 -  O usuário digitou um CEP já cadastrado para outra cidade no sistema: É exibida 

uma mensagem de erro explicando o que aconteceu. 

3 -  O usuário desistiu de editar a cidade: O usuário clica em alguma outra função 

do sistema. 

Pós-condições: As informações da cidade serão atualizadas no banco de dados do 

sistema. 

Regras de Negócio (Restrições/Validações): 

1) Os campos de Nome, CEP e UF são obrigatórios. 

2) Não são permitidas diferentes cidades com o mesmo CEP. 

 

Visualizar cidade 

Atores: Usuários 

Resumo: O usuário irá visualizar os dados de uma cidade existente. 

Pré-condição: O usuário deve estar na lista de cidades. 

Fluxo principal: 

1. O usuário clica em Abrir ao lado direito da cidade que deseja visualizar. 

2. O sistema exibe as informações daquela cidade na tela. 

Fluxo alternativo: 

Nenhum. 

Pós-condições: As informações da cidade serão apresentadas na tela. 
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Regras de Negócio (Restrições/Validações): 

Nenhum 

 

Excluir cidade 

Atores: Usuários 

Resumo: O usuário irá excluir uma cidade. 

Pré-condição: O usuário deve estar na lista de cidades. 

Fluxo principal: 

1. O usuário clica em excluir ao lado direito da cidade que deseja excluir. 

2. O sistema exibe uma mensagem para a confirmação da exclusão. 

3. Se o usuário confirmar a exclusão, a cidade é deletada do banco de dados do 

sistema. 

4. O sistema exibe uma mensagem de êxito. 

Fluxo alternativo: 

1 -  O usuário não confirma a exclusão: O sistema não executa tal operação 

Pós-condições: A cidade será removida do banco de dados do sistema. 

Regras de Negócio (Restrições/Validações): 

1) Somente cidades previamente cadastradas podem ser excluídas. 

 

Listar amostras 

Atores: Usuários  

Resumo: O sistema irá listar as amostras atualmente cadastradas no sistema. 

Pré-condição: O usuário deve estar autenticado no sistema. 

Fluxo principal: 

1. O usuário acessa o módulo de amostras. 

2. O sistema exibe uma lista com as atuais amostras cadastradas. 

Fluxo alternativo: 

Nenhum. 

Pós-condições: A lista com as atuais amostras será apresentada na tela. 

Regras de Negócio (Restrições/Validações): 

Nenhuma. 

 

Cadastrar amostra 

Atores: Usuários 

Resumo: O usuário irá cadastrar uma nova amostra. 

Pré-condição: O usuário deve estar na lista de amostras. 

Fluxo principal: 

1. O usuário clica em Nova amostra. 

2. O usuário digita os dados da amostra. 

3. O usuário clica em salvar. 

4. O sistema exibe uma mensagem de êxito. 

Fluxo alternativo: 

1 -  O usuário se esquece de preencher algum campo: É exibida uma mensagem de 

aviso sobre o campo vazio. 

2 -  O usuário desistiu de cadastrar a amostra: O usuário clica em alguma outra 

função do sistema. 

Pós-condições: A amostra será salva no banco de dados do sistema. 
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Regras de Negócio (Restrições/Validações): 

1) Todos os campos, exceto descrição são obrigatórios. 

 

Editar amostra 

Atores: Usuários 

Resumo: O usuário irá editar os dados de uma amostra existente. 

Pré-condição: O usuário deve estar na lista de amostras. 

Fluxo principal: 

1. O usuário clica em Editar amostra ao lado direito da amostra que deseja editar. 

2. O usuário altera as informações da amostra selecionada. 

3. O usuário clica em salvar. 

4. O sistema exibe uma mensagem de êxito. 

Fluxo alternativo: 

1 -  O usuário deixa algum campo sem preencher: É exibida uma mensagem de 

aviso sobre o campo vazio. 

2 -  O usuário desistiu de editar a amostra: O usuário clica em alguma outra função 

do sistema. 

Pós-condições: As informações da amostra serão atualizadas no banco de dados do 

sistema. 

Regras de Negócio (Restrições/Validações): 

1) Todos os campos, exceto descrição são obrigatórios. 

 

Visualizar amostra 

Atores: Usuários 

Resumo: O usuário irá visualizar os dados de uma amostra existente. 

Pré-condição: O usuário deve estar na lista de amostras. 

Fluxo principal: 

1. O usuário clica em Abrir ao lado direito da amostra que deseja visualizar. 

2. O sistema exibe as informações daquela amostra na tela. 

Fluxo alternativo: 

Nenhum. 

Pós-condições: As informações da amostra serão apresentadas na tela. 

Regras de Negócio (Restrições/Validações): 

Nenhum 

 

Excluir amostra 

Atores: Usuários 

Resumo: O usuário irá excluir uma amostra. 

Pré-condição: O usuário deve estar na lista de amostras. 

Fluxo principal: 

1. O usuário clica em excluir ao lado direito da amostra que deseja excluir. 

2. O sistema exibe uma mensagem para a confirmação da exclusão. 

3. Se o usuário confirmar a exclusão, a amostra é deletada do banco de dados do 

sistema. 

4. O sistema exibe uma mensagem de êxito. 

Fluxo alternativo: 

1 -  O usuário não confirma a exclusão: O sistema não executa tal operação 
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Pós-condições: A amostra será removida do banco de dados do sistema. 

Regras de Negócio (Restrições/Validações): 

1) Somente amostras previamente cadastradas podem ser excluídas. 

 

Listar clientes 

Atores: Usuários  

Resumo: O sistema irá listar os clientes atualmente cadastrados no sistema. 

Pré-condição: O usuário deve estar autenticado no sistema. 

Fluxo principal: 

1. O usuário acessa o módulo de clientes. 

2. O sistema exibe uma lista com os atuais clientes cadastrados. 

Fluxo alternativo: 

Nenhum. 

Pós-condições: A lista com os atuais clientes será apresentada na tela. 

Regras de Negócio (Restrições/Validações): 

Nenhuma. 

 

Cadastrar cliente 

Atores: Usuários 

Resumo: O usuário irá cadastrar um novo cliente. 

Pré-condição: O usuário deve estar na lista de clientes. 

Fluxo principal: 

1. O usuário clica em Novo cliente. 

2. O usuário digita os dados do cliente. 

3. O usuário clica em salvar. 

4. O sistema exibe uma mensagem de êxito. 

Fluxo alternativo: 

1 -  O usuário se esquece de preencher algum campo: É exibida uma mensagem de 

aviso sobre o campo vazio. 

2 -  O usuário desistiu de cadastrar o cliente: O usuário clica em alguma outra 

função do sistema. 

Pós-condições: O cliente será salvo no banco de dados do sistema. 

Regras de Negócio (Restrições/Validações): 

1) Os campos nome e cidade são obrigatórios. 

 

Editar cliente 

Atores: Usuários 

Resumo: O usuário irá editar os dados de um cliente existente. 

Pré-condição: O usuário deve estar na lista de clientes. 

Fluxo principal: 

1. O usuário clica em Editar cliente ao lado direito do cliente que deseja editar. 

2. O usuário altera as informações do cliente selecionado. 

3. O usuário clica em salvar. 

4. O sistema exibe uma mensagem de êxito. 

Fluxo alternativo: 

1 -  O usuário deixa algum campo sem preencher: É exibida uma mensagem de 

aviso sobre o campo vazio. 
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2 -  O usuário desistiu de editar o cliente: O usuário clica em alguma outra função 

do sistema. 

Pós-condições: As informações do cliente serão atualizadas no banco de dados do 

sistema. 

Regras de Negócio (Restrições/Validações): 

1) Os campos nome e cidade são obrigatórios. 

 

Visualizar cliente 

Atores: Usuários 

Resumo: O usuário irá visualizar os dados de um cliente existente. 

Pré-condição: O usuário deve estar na lista de clientes. 

Fluxo principal: 

1. O usuário clica em Abrir ao lado direito do cliente que deseja visualizar. 

2. O sistema exibe as informações daquele cliente na tela. 

Fluxo alternativo: 

Nenhum. 

Pós-condições: As informações do cliente serão apresentadas na tela. 

Regras de Negócio (Restrições/Validações): 

Nenhum 

 

Excluir cliente 

Atores: Usuários 

Resumo: O usuário irá excluir um cliente. 

Pré-condição: O usuário deve estar na lista de clientes. 

Fluxo principal: 

1. O usuário clica em excluir ao lado direito do cliente que deseja excluir. 

2. O sistema exibe uma mensagem para a confirmação da exclusão. 

3. Se o usuário confirmar a exclusão, o cliente é deletado do banco de dados do 

sistema. 

4. O sistema exibe uma mensagem de êxito. 

Fluxo alternativo: 

1 -  O usuário não confirma a exclusão: O sistema não executa tal operação 

Pós-condições: O cliente será removido do banco de dados do sistema. 

Regras de Negócio (Restrições/Validações): 

1) Somente clientes previamente cadastrados podem ser excluídos. 

 

Listar boletins 

Atores: Usuários  

Resumo: O sistema irá listar os boletins atualmente cadastrados no sistema. 

Pré-condição: O usuário deve estar autenticado no sistema. 

Fluxo principal: 

1. O usuário acessa o módulo de boletins. 

2. O sistema exibe uma lista com os atuais boletins cadastrados. 

Fluxo alternativo: 

Nenhum. 

Pós-condições: A lista com os atuais boletins será apresentada na tela. 
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Regras de Negócio (Restrições/Validações): 

Nenhuma. 

 

Alterar descrição das amostras do boletim 

Atores: Usuários 

Resumo: O usuário irá editar as descrições das amostras de um boletim. 

Pré-condição: O usuário deve estar na lista de amostras. 

Fluxo principal: 

1. O usuário clica em Descrição das amostras amostra ao lado direito da amostra 

que deseja editar. 

2. O usuário insere as descrições das amostras de um boletim. 

3. O usuário clica em salvar. 

4. O sistema exibe uma mensagem de êxito. 

Fluxo alternativo: 

1 -  O usuário desistiu de alterar a descrição das amostras do boletim: O usuário 

clica em alguma outra função do sistema. 

Pós-condições: As informações da amostra serão atualizadas no banco de dados do 

sistema, e o usuário redirecionado para visualizar o grupo de boletins desse boletim. 

Regras de Negócio (Restrições/Validações):  

 Nenhuma 

 

Cadastrar boletim 

Atores: Usuários 

Resumo: O usuário irá cadastrar um novo boletim. 

Pré-condição: O usuário deve estar na lista de boletins. 

Fluxo principal: 

1. O usuário clica em Novo boletim. 

2. O usuário digita os dados do boletim. 

3. O usuário clica em salvar. 

4. O sistema exibe uma mensagem de êxito. 

Fluxo alternativo: 

1 -  O usuário se esquece de preencher algum campo: É exibida uma mensagem de 

aviso sobre o campo vazio. 

2 -  O usuário desistiu de cadastrar o boletim: O usuário clica em alguma outra 

função do sistema. 

Pós-condições: O boletim será salvo no banco de dados do sistema. 

Regras de Negócio (Restrições/Validações): 

1) Os campos cliente e grupo de boletim são obrigatórios. 

 

Editar boletim 

Atores: Usuários 

Resumo: O usuário irá editar os dados de um boletim existente. 

Pré-condição: O usuário deve estar na lista de boletins. 

Fluxo principal: 

1. O usuário clica em Editar boletim ao lado direito do boletim que deseja editar. 

2. O usuário altera as informações do boletim selecionado. 

3. O usuário clica em salvar. 

4. O sistema exibe uma mensagem de êxito. 
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Fluxo alternativo: 

1 -  O usuário deixa algum campo sem preencher: É exibida uma mensagem de 

aviso sobre o campo vazio. 

2 -  O usuário desistiu de editar o boletim: O usuário clica em alguma outra função 

do sistema. 

Pós-condições: As informações do boletim serão atualizadas no banco de dados do 

sistema. 

Regras de Negócio (Restrições/Validações): 

1) Os campos cliente e grupo de boletim são obrigatórios. 

 

Visualizar boletim 

Atores: Usuários 

Resumo: O usuário irá visualizar os dados de um boletim existente. 

Pré-condição: O usuário deve estar na lista de boletins. 

Fluxo principal: 

1. O usuário clica em Abrir ao lado direito do boletim que deseja visualizar. 

2. O sistema exibe as informações daquele boletim na tela. 

Fluxo alternativo: 

Nenhum. 

Pós-condições: As informações do boletim serão apresentadas na tela. 

Regras de Negócio (Restrições/Validações): 

Nenhum 

 

Excluir boletim 

Atores: Usuários 

Resumo: O usuário irá excluir um boletim. 

Pré-condição: O usuário deve estar na lista de boletins. 

Fluxo principal: 

1. O usuário clica em excluir ao lado direito do boletim que deseja excluir. 

2. O sistema exibe uma mensagem para a confirmação da exclusão. 

3. Se o usuário confirmar a exclusão, o boletim é deletado do banco de dados do 

sistema. 

4. O sistema exibe uma mensagem de êxito. 

Fluxo alternativo: 

1 -  O usuário não confirma a exclusão: O sistema não executa tal operação 

Pós-condições: O boletim será removido do banco de dados do sistema. 

Regras de Negócio (Restrições/Validações): 

1) Somente boletins previamente cadastrados podem ser excluídos. 

 

Gerar relatório de boletim 

Atores: Usuários 

Resumo: O usuário irá receber o relatório de um boletim existente. 

Pré-condição: O usuário deve estar na lista de boletins. 

Fluxo principal: 

1. O usuário clica em Relatório ao lado direito do boletim que deseja visualizar. 

2. O sistema gera o relatório daquele boletim. 

3. O sistema exibe o relatório gerado na tela. 
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Fluxo alternativo: 

Nenhum. 

Pós-condições: O relatório do boletim será apresentado na tela. 

Regras de Negócio (Restrições/Validações): 

Nenhum 

 

Cadastrar amostra no boletim atual 

Atores: Usuários 

Resumo: O usuário irá adicionar uma nova amostra em um boletim existente. 

Pré-condição: O usuário deve estar visualizando um boletim. 

Fluxo principal: 

1. O usuário clica em Nova amostra. 

2. O usuário digita os dados da amostra. 

3. O usuário clica em salvar. 

4. O sistema exibe uma mensagem de êxito. 

Fluxo alternativo: 

1 -  O usuário se esquece de preencher algum campo: É exibida uma mensagem de 

aviso sobre o campo vazio. 

2 -  O usuário desistiu de cadastrar a amostra: O usuário clica em alguma outra 

função do sistema. 

Pós-condições: A amostra será salva no banco de dados do sistema, e o usuário 

redirecionado para o boletim. 

Regras de Negócio (Restrições/Validações): 

1) Todos os campos, exceto descrição são obrigatórios. 

 

Listar grupos de boletins 

Atores: Usuários  

Resumo: O sistema irá listar os grupos de boletins atualmente cadastrados no sistema. 

Pré-condição: O usuário deve estar autenticado no sistema. 

Fluxo principal: 

1. O usuário acessa o módulo de grupos de boletins. 

2. O sistema exibe uma lista com os atuais grupos de boletins cadastrados. 

Fluxo alternativo: 

Nenhum. 

Pós-condições: A lista com os atuais grupos de boletins será apresentada na tela. 

Regras de Negócio (Restrições/Validações): 

Nenhuma. 

 

Cadastrar grupo de boletins 

Atores: Usuários 

Resumo: O usuário irá cadastrar um novo grupo de boletins. 

Pré-condição: O usuário deve estar na lista de grupos de boletins. 

Fluxo principal: 

1. O usuário clica em Novo grupo de boletins. 

2. O usuário digita os dados do grupo de boletins. 

3. O usuário clica em salvar. 



75 

 

4. O sistema exibe uma mensagem de êxito. 

Fluxo alternativo: 

1 -  O usuário se esquece de preencher algum campo: É exibida uma mensagem de 

aviso sobre o campo vazio. 

2 -  O usuário desistiu de cadastrar o grupo de boletins: O usuário clica em alguma 

outra função do sistema. 

Pós-condições: O grupo de boletins será salvo no banco de dados do sistema. 

Regras de Negócio (Restrições/Validações): 

1) Todos os campos são obrigatórios. 

 

Editar grupo de boletins 

Atores: Usuários 

Resumo: O usuário irá editar os dados de um grupo de boletins existente. 

Pré-condição: O usuário deve estar na lista de grupos de boletins. 

Fluxo principal: 

1. O usuário clica em Editar grupo de boletins ao lado direito do grupo de boletins 

que deseja editar. 

2. O usuário altera as informações do grupo de boletins selecionado. 

3. O usuário clica em salvar. 

4. O sistema exibe uma mensagem de êxito. 

Fluxo alternativo: 

1 -  O usuário deixa algum campo sem preencher: É exibida uma mensagem de 

aviso sobre o campo vazio. 

2 -  O usuário desistiu de editar o grupo de boletins: O usuário clica em alguma 

outra função do sistema. 

Pós-condições: As informações do grupo de boletins serão atualizadas no banco de 

dados do sistema. 

Regras de Negócio (Restrições/Validações): 

1) Todos os campos são obrigatórios. 

 

Visualizar grupo de boletins 

Atores: Usuários 

Resumo: O usuário irá visualizar os dados de um grupo de boletins existente. 

Pré-condição: O usuário deve estar na lista de grupos de boletins. 

Fluxo principal: 

1. O usuário clica em Abrir ao lado direito do grupo de boletins que deseja 

visualizar. 

2. O sistema exibe as informações daquele grupo de boletins na tela. 

Fluxo alternativo: 

Nenhum. 

Pós-condições: As informações do grupo de boletins serão apresentadas na tela. 

Regras de Negócio (Restrições/Validações): 

Nenhum 

 

Excluir grupo de boletins 

Atores: Usuários 

Resumo: O usuário irá excluir um grupo de boletins. 
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Pré-condição: O usuário deve estar na lista de grupos de boletins. 

Fluxo principal: 

1. O usuário clica em excluir ao lado direito do grupo de boletins que deseja 

excluir. 

2. O sistema exibe uma mensagem para a confirmação da exclusão. 

3. Se o usuário confirmar a exclusão, o grupo de boletins é deletado do banco de 

dados do sistema. 

4. O sistema exibe uma mensagem de êxito. 

Fluxo alternativo: 

1 -  O usuário não confirma a exclusão: O sistema não executa tal operação 

Pós-condições: O grupo de boletins será removido do banco de dados do sistema. 

Regras de Negócio (Restrições/Validações): 

1) Somente grupos de boletins previamente cadastrados podem ser excluídos. 

 

Gerar relatório de grupo de boletins 

Atores: Usuários 

Resumo: O usuário irá receber o relatório de um grupo de boletins existente. 

Pré-condição: O usuário deve estar na lista de grupos de boletins. 

Fluxo principal: 

1. O usuário clica em Relatório ao lado direito do grupo de boletins que deseja 

visualizar. 

2. O sistema gera o relatório daquele grupo de boletins. 

3. O sistema exibe o relatório gerado na tela. 

Fluxo alternativo: 

Nenhum. 

Pós-condições: O relatório do grupo de boletins será apresentado na tela. 

Regras de Negócio (Restrições/Validações): 

Nenhum 

 

Listar boletins do grupo de boletins atual 

Atores: Usuários  

Resumo: O sistema irá listar os boletins do grupo de boletins atual. 

Pré-condição: O usuário deve estar visualizando um grupo de boletins. 

Fluxo principal: 

1. O usuário acessa a área de boletins do módulo de grupo de boletins. 

2. O sistema exibe uma lista com os boletins do grupo de boletins atual. 

Fluxo alternativo: 

Nenhum. 

Pós-condições: A lista com os boletins do grupo atual será apresentada na tela. 

Regras de Negócio (Restrições/Validações): 

Nenhuma. 

 

Cadastrar boletim no grupo de boletins atual 

Atores: Usuários 

Resumo: O usuário irá adicionar um novo boletim em um grupo de boletins existente. 
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Pré-condição: O usuário deve estar na área de boletins da visualização de um grupo de 

boletins. 

Fluxo principal: 

1. O usuário clica em Novo boletim. 

2. O usuário digita os dados do boletim. 

3. O usuário digita o número inicial e a quantidade de amostras. 

4. O usuário clica em salvar. 

5. O sistema exibe uma mensagem de êxito. 

Fluxo alternativo: 

1 -  O usuário se esquece de preencher algum campo: É exibida uma mensagem de 

aviso sobre o campo vazio. 

2 -  O usuário desistiu de cadastrar o boletim: O usuário clica em alguma outra 

função do sistema. 

Pós-condições: O boletim será salvo no banco de dados do sistema, a quantidade de 

amostras será criada no banco de dados, e o usuário redirecionado para alteração das 

descrições das amostras do boletim cadastrado. 

Regras de Negócio (Restrições/Validações): 

1) Todos os campos são obrigatórios. 

 

Listar amostras do grupo de boletins 

Atores: Usuários  

Resumo: O sistema irá listar as amostras de cada boletim de um grupo de boletins 

Pré-condição: O usuário deve estar visualizando um grupo de boletins. 

Fluxo principal: 

1. O usuário acessa a área de amostras do módulo de grupo de boletins. 

2. O sistema exibe uma lista com as amostras de cada boletim de um grupo de 

boletins. 

Fluxo alternativo: 

Nenhum. 

Pós-condições: A lista com as amostras de cada boletim de um grupo de boletins será 

apresentada na tela. 

Regras de Negócio (Restrições/Validações): 

Nenhuma. 

 

Editar amostras do grupo de boletins atual 

Atores: Usuários  

Resumo: O sistema irá permitir que o usuário edite as amostras dos boletins do grupo de 

boletins atual. 

1. Pré-condição: O usuário deve estar na área de amostras do módulo de grupo de 

boletins. 

Fluxo principal: 

1. O usuário altera as informações das amostras. 

2. O usuário clica em salvar. 

3. O sistema exibe uma mensagem de êxito. 

Fluxo alternativo: 

1 -  O usuário deixa algum campo sem preencher: É exibida uma mensagem de 

aviso sobre o campo vazio. 
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Pós-condições: As informações da amostra serão atualizadas no banco de dados do 

sistema. 

Regras de Negócio (Restrições/Validações): 

2) Todos os campos, exceto descrição são obrigatórios. 

 

Calcular resultados das amostras desse grupo 

Atores: Usuários 

Resumo: O sistema ira calcular e exibir os resultados das amostras de cada boletim do 

grupo de boletins atual. 

Pré-condição: O usuário deve estar visualizando um grupo de boletins. 

Fluxo principal: 

1. O usuário acessa a área de resultados do módulo de grupo de boletins. 

2. O sistema calcula e exibe uma lista com as amostras de cada boletim de um 

grupo de boletins e seus respectivos resultados. 

Fluxo alternativo: 

Nenhum. 

Pós-condições: Os resultados das amostras de cada boletim do grupo de boletins serão 

exibidos na tela. 

Regras de Negócio (Restrições/Validações): 

Nenhum 
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APÊNDICE D – DIAGRAMA DE CLASSES 
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APÊNDICE E – DIAGRAMA DE ENTIDADE-RELACIONAMENTO 
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APÊNDICE F – QUESTIONÁRIO DE USABILIDADE 

 

Análise de usabilidade do SISGEAS 2.0 

1. No geral, estou satisfeito com o quão fácil é usar este sistema. 

Concordo 

fortemente 
1 2 3 4 5 6 7 

Discordo 

fortemente 

Comentários: 

 

 

2. Foi simples utilizar este sistema. 

Concordo 

fortemente 
1 2 3 4 5 6 7 

Discordo 

fortemente 

Comentários: 

 

 

3. Eu posso efetivamente completar meu trabalho usando este sistema. 

Concordo 

fortemente 
1 2 3 4 5 6 7 

Discordo 

fortemente 

Comentários: 

 

 

4. Eu sou capaz de completar o meu trabalho rapidamente usando este sistema. 

Concordo 

fortemente 
1 2 3 4 5 6 7 

Discordo 

fortemente 

Comentários: 

 

 

5. Eu sou capaz de completar com eficiência o meu trabalho usando este sistema. 

Concordo 

fortemente 
1 2 3 4 5 6 7 

Discordo 

fortemente 

Comentários: 
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6. Eu me sinto confortável usando este sistema. 

Concordo 

fortemente 
1 2 3 4 5 6 7 

Discordo 

fortemente 

Comentários: 

 

 

7. Foi fácil aprender a usar este sistema. 

Concordo 

fortemente 
1 2 3 4 5 6 7 

Discordo 

fortemente 

Comentários: 

 

 

8. Acredito que me tornei produtivo rapidamente usando este sistema. 

Concordo 

fortemente 
1 2 3 4 5 6 7 

Discordo 

fortemente 

Comentários: 

 

 

9. O sistema fornece mensagens de erro que claramente me dizem como corrigir problemas. 

Concordo 

fortemente 
1 2 3 4 5 6 7 

Discordo 

fortemente 

Comentários: 

 

 

10. Sempre que eu cometi um erro usando o sistema, eu me recuperei facil e rapidamente. 

Concordo 

fortemente 
1 2 3 4 5 6 7 

Discordo 

fortemente 

Comentários: 

 

 

11. As informações fornecidas neste sistema são claras. 

Concordo 

fortemente 
1 2 3 4 5 6 7 

Discordo 

fortemente 
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Comentários: 

 

 

12. É fácil encontrar a informação que eu preciso. 

Concordo 

fortemente 
1 2 3 4 5 6 7 

Discordo 

fortemente 

Comentários: 

 

 

13. As informações fornecidas pelo sistema são fáceis de entender. 

Concordo 

fortemente 
1 2 3 4 5 6 7 

Discordo 

fortemente 

Comentários: 

 

 

14. As informações são eficazes para me ajudar a completar as tarefas. 

Concordo 

fortemente 
1 2 3 4 5 6 7 

Discordo 

fortemente 

Comentários: 

 

 

15. A organização da informação nas telas do sistema é clara. 

Concordo 

fortemente 
1 2 3 4 5 6 7 

Discordo 

fortemente 

Comentários: 

 

 

16. A interface deste sistema é agradável. 

Concordo 

fortemente 
1 2 3 4 5 6 7 

Discordo 

fortemente 

Comentários: 
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17. Eu gosto de usar a interface deste sistema. 

Concordo 

fortemente 
1 2 3 4 5 6 7 

Discordo 

fortemente 

Comentários: 

 

 

18. Este sistema tem todas as funções e capacidades que eu espero que ele tenha. 

Concordo 

fortemente 
1 2 3 4 5 6 7 

Discordo 

fortemente 

Comentários: 

 

 

19. Em termos globais, estou satisfeito com este sistema. 

Concordo 

fortemente 
1 2 3 4 5 6 7 

Discordo 

fortemente 

Comentários: 

 

 

20. Lista do que mais gostei do sistema: 

 

 

21. Lista do que menos gostei do sistema: 

 

 

22. Algum outro comentário que deseje adicionar? 
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APÊNDICE G – RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO DE USABILIDADE 

 

Questão Entrevistado 1 Entrevistado 2 

1. No geral, estou satisfeito com o quão fácil é usar este 

sistema. 1 1 

Comentários Não respondeu Não respondeu 

2. Foi simples utilizar este sistema. 1 1 

Comentários Não respondeu Não respondeu 

3. Eu posso efetivamente completar meu trabalho usando 

este sistema. 1 1 

Comentários Não respondeu Não respondeu 

4. Eu sou capaz de completar o meu trabalho rapidamente 

usando este sistema. 1 1 

Comentários Não respondeu Não respondeu 

5. Eu sou capaz de completar com eficiência o meu 

trabalho usando este sistema. 1 1 

Comentários Não respondeu Não respondeu 

6. Eu me sinto confortável usando este sistema. 1 1 

Comentários Não respondeu Não respondeu 

7. Foi fácil aprender a usar este sistema. 2 1 

Comentários Não respondeu Não respondeu 

8. Acredito que me tornei produtivo rapidamente usando 

este sistema. 1 1 

Comentários Não respondeu Não respondeu 

9. O sistema fornece mensagens de erro que claramente me 

dizem como corrigir problemas. 1 1 

Comentários Não respondeu Não respondeu 

10. Sempre que eu cometi um erro usando o sistema, eu 

me recuperei facil e rapidamente. 2 1 

Comentários Não respondeu Não respondeu 

11. As informações fornecidas neste sistema são claras. 1 1 

Comentários Não respondeu Não respondeu 

12. É fácil encontrar a informação que eu preciso. 1 Não respondeu 
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Comentários Não respondeu Não respondeu 

13. As informações fornecidas pelo sistema são fáceis de 

entender. 1 1 

Comentários Não respondeu Não respondeu 

14. As informações são eficazes para me ajudar a 

completar as tarefas. 1 1 

Comentários Não respondeu Não respondeu 

15. A organização da informação nas telas do sistema é 

clara. 1 1 

Comentários Não respondeu Não respondeu 

16. A interface deste sistema é agradável. 1 1 

Comentários Não respondeu Não respondeu 

17. Eu gosto de usar a interface deste sistema. 1 1 

Comentários Não respondeu Não respondeu 

18. Este sistema tem todas as funções e capacidades que eu 

espero que ele tenha. 1 2 

Comentários Não respondeu Não respondeu 

19. Em termos globais, estou satisfeito com este sistema. 1 1 

Comentários Não respondeu 

Atendeu as 

minhas 

expectativas. 

20. Lista do que mais gostei do sistema: 

Facilidade de 

edição dos 

dados Não respondeu 

21. Lista do que menos gostei do sistema: Não respondeu Não respondeu 

22. Algum outro comentário que deseje adicionar? Não respondeu Não respondeu 

 


