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RESUMO 

 

O Parque Ecológico Ruber Van Der Linden apresenta significativa importância para o 

município de Garanhuns, em Pernambuco. Apesar de toda a sua riqueza, a falta de 

educação ambiental tem levado a depredação e descaso. Para solucionar este 

problema, é importante que a população valorize seus bens naturais e se sinta parte 

dele. Neste aspecto, o conhecimento do espaço (história, estrutura, curiosidades, etc) 

pelos indivíduos se torna necessário e a tecnologia de comunicação e dispositivos 

móveis apresenta-se uma grande aliada neste processo de conscientização. Este 

trabalho apresenta o desenvolvimento e avaliação de uma solução de software móvel 

para a plataforma Android, denotada como AppParque. Ela busca prover melhor 

experiência dos visitantes ao parque, permitindo que os visitantes acessem 

informações sobre a botânica e curiosidades através de smartphone ou tablet. Para 

prover maior interação do visitante com o parque e rapidez na busca de informação e 

reduzir o consumo de dados e de energia no dispositivo móvel, a tecnologia QR code 

e a técnica de cachê são adotadas. O trabalho descreve as etapas de 

desenvolvimento do aplicativo, ferramentas e tecnologias usadas e avaliação de 

usabilidade e desempenho. Os resultados de avaliação de usabilidade e desempenho 

mostram a viabilidade da solução proposta.   

 

Palavras-chave: aplicativos móveis, dispositivos móveis, Android, Botânica, QrCode, 

AppParque. 

Higor Monteiro

Higor Monteiro

Higor Monteiro
algo pra reflexão e que pode ser tratado isso no texto… 

logo no resumo, vc fala de falta de educação ambiental. depois propõe uma solução pra isso… 

esta solução não ajuda na educação ambiental?

então, esse software não é educacional?

pq não tem nada na monografia enfatizando esse aspecto? 
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Já os software educativos são aqueles desenvolvidos com a finalidade de possibilitar ao aluno constriur um determinado conhecimento relativo a um conteúdo didático, buscando favorecer o conhecimento pelo aluno, ou seja, aquelen que é usado na escola com finalidade pedagógica.



ABSTRACT 

 

The Ruber Van Der Linden Ecological Park has importance for the municipality of 

Garanhuns, in Pernambuco. Despite all its wealth, a lack of environmental education 

has led to depredation and neglect. To solve this problem, it is important that the 

population values its natural assets and feels part of it. In this aspect, the knowledge 

of space (history, structure, curiosities, etc.) is lost and communication technology and 

mobile devices are a great ally in the process of awareness. This work presents the 

development and evaluation of a mobile software solution for Android platform, 

denoted as AppParque. It seeks to provide visitors with a better experience of the park, 

allowing users to access information about botany and curiosities through smartphone 

or tablet. To provide greater visitor interaction with the park and speed in the search 

for information and reduce data and energy consumption, it is not a mobile device, a 

QR code technology and a caching technique are adopted. The paper describes how 

application development steps, tools and technologies used, and usability and 

performance assessment. The results of the usability and performance evaluation 

show a viability of the proposed solution. 

 

Keywords: mobile application, mobile devices,  Android, Botany, QrCode. 
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1. Introdução 

O Parque Ecológico Ruber Van Der Linden apresenta significativa importância 

para o município de Garanhuns, em Pernambuco. Historicamente, ele foi o primeiro 

espaço (parque) com características ecológicas do interior pernambucano. Desde sua 

criação, ele ganhou popularidade na cidade, pois proporciona aos habitantes um 

ambiente agradável e diferente do centro urbano para a realização de passeios. 

Atualmente, é considerado um dos mais aprazíveis espaços verdes de Garanhuns e 

região.  A data da sua criação é incerta, já que o parque foi montado onde ficava a 

Companhia de Abastecimento de Água e Luz de Garanhuns, que era administrada 

pelo engenheiro Ruber van der Linden  (CAVALCANTI, 1893, p. 247). 

 Apesar de toda a riqueza faunística, florística e arquitetônica de seus jardins, 

a falta de educação ambiental tem levado a depredação e descaso. Entre os 

problemas ambientais detectados no parque cita-se como o mais relevante: a poluição 

fontes de água, ressaltando que elas são frequentemente aterradas por entulho de 

construções. Segundo estudo de Gueiros; Silva; Amador (2009), o parque possuía 

árvores raras como a Jacaratiá, a qual hoje não existe mais.  

Diante disso, é importante que a população valorize seus bens naturais, para 

que se garanta bem-estar e qualidade de vida para as gerações futuras. Logo, é 

preciso um processo de (re) educação contínua para que o ser humano se harmonize 

com o meio ambiente, uma vez que “a problemática ambiental exige mudanças de 

comportamentos, de discussão e construção de formas de pensar e agir na relação 

com a natureza” (BRASIL, 1998. p.180). Desta forma, é interessante desenvolver nas 

pessoas o sentimento de identificação com o espaço, ou seja, fazer com que o 

indivíduo se sinta parte do espaço e não um mero utilizador dele. Para isso, o pleno 

conhecimento do espaço (história, estrutura, curiosidades, etc) pelos 

indivíduos/visitantes se torna necessário e a tecnologia, em especial a tecnologia de 

comunicação e dispositivos móveis (smatphones, tablets, etc), apresenta-se uma 

grande aliada neste processo de conscientização/educação ambiental.   

Atualmente, a tecnologia está cada vez mais presente no nosso cotidiano, 

cruzando as fronteiras das classes sociais e faixas etárias. O aparelho celular é um 

grande exemplo disso. Ele é o dispositivo mais utilizado pelas pessoas para acesso à 
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Internet como mostra a pesquisa TIC Domicílios do Comitê Gestor da Internet no Brasil 

(CGI.br), realizada anualmente pelo Centro Regional de Estudos para o 

Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br) do Núcleo de Informação e 

Coordenação do Ponto BR (NIC.br). Além disso, ele proporciona que as pessoas 

vejam TV, ouçam músicas, tirem fotos, usem GPSs (Sistema de Posicionamento 

Global, do inglês Global Positioning Systems) e façam ligação, por exemplo.  É notável 

a mudança no modo de interação das pessoas com o ambiente com a evolução da 

Internet e com o surgimento dos aplicativos móveis, onde a maioria das pessoas usa 

o celular ou tablet para buscar e compartilhar informações. Assim, o uso da tecnologia, 

em especial aquelas voltadas para aplicação de dispositivos móveis, mostra-se como 

uma abordagem interessante para prover conhecimento e uma melhor experiência do 

usuário na visita aos espaços.  

Dado que o Parque Ecológico Ruber Van Der Linden não dispõe de serviço de 

informação ao visitante, que permita que ele conheça mais sobre a fauna, flora, 

história e outros aspectos do parque, esse trabalho propõe uma solução de software 

para dispositivos móveis que engloba tais informações sobre o parque Ruber Van Der 

Linden e as dispõe ao visitante, permitindo que ele interaja com o ambiente tornando 

a visita mais prazerosa e informativa.  

Em geral, os visitantes do parque Ecológico Ruber Van Der Linden passam as 

horas tirando fotos e contemplando a natureza, sem ter conhecimento sobre a história 

do lugar, sua fauna, sua flora, sem possuir um envolvimento real com o lugar visitado. 

Desta forma, a experiência se caracteriza apenas como uma “visita”, não agregando 

conhecimento relevante a pessoa ou criando um “elo de ligação” ou identificação do 

visitante com o lugar visitado. Neste aspecto, o aplicativo proposto busca agregar 

valor à visita, proporcionando o acesso a informações sobre o lugar, sua história, 

fauna e flora. Para prover maior interação com o usuário, rapidez e facilidade na 

obtenção de informação sobre as espécies do parque, a solução proposta adota a 

tecnologia código QR (do inglês, quick response code - QR Code).  

Dado que a comunicação sem fio consome energia do dispositivo móvel e 

apresenta custo na comunicação (ex. consumo de dados do plano de dados 

contratado pelo usuário junto a operadora de telefonia, por exemplo), o seu uso 

frequente na obtenção de informação pode causar o descarregamento da bateria do 

Higor Monteiro

Higor Monteiro
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dispositivo ou exaurir o plano de dados contratado pelo usuário, provocando a sua 

insatisfação. Neste aspecto, para prover menor consumo de energia e reduzir a 

quantidade de dados trafegada através da comunicação sem fio, o software proposto 

adota a estratégia de cache no dispositivo móvel. Deste modo, informações 

recentemente acessadas ficam temporariamente armazenadas no dispositivo móvel 

e não necessitam ser recuperadas através da comunicação sem fio.    

Assim, neste trabalho os aspectos de planejamento e desenvolvimento do 

aplicativo móvel AppParque, voltado para o parque Ecológico Ruber Van Der Linden, 

serão apresentados. Além disso, uma avaliação em termos de usabilidade e 

desempenho do aplicativo é conduzida. Para avaliação de usabilidade foram definidos 

alguns critérios estabelecidos pela Organização Internacional de Normalização (ISO) 

tais como facilidade de aprendizado, uso e de memorização, segurança de uso e 

satisfação do usuário. Já na avaliação de desempenho, levaram-se em conta  

aspectos tais como: rede utilizada (2G, 3G, 4G , wifi, etc.), consumo de bateria e dados 

consumidos.  

1.1 Objetivos  

Este trabalho tem o seguinte objetivo geral: desenvolver uma solução de 

software móvel multiplataforma que torne a visita das pessoas ao parque Ecológico 

Ruber Van Der Linden mais atrativa e informativa. Para alcança este objetivo, os 

seguintes objetivos específicos foram definidos:  

 Catalogar uma amostra da botânica do parque; 

 Analisar as ferramentas computacionais necessárias para construção do 

aplicativo; 

 Definir as funcionalidades do aplicativo;  

 Modelar o aplicativo utilizando Linguagem de Modelagem Unificada (do inglês, 

UML - Unified Modeling Language); 

 Testar e validar um protótipo do aplicativo; 

1.2 Estrutura do Trabalho 

 

Diante do exposto, este trabalho encontra-se assim organizado. O Capítulo 2 

apresenta o referencial teórico, conceitos necessários para que o leitor tenha 
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compreensão deste trabalho. Deste modo, conceito de computação móvel e suas 

características, tecnologias e arquiteturas adotas no desenvolvimento de software são 

destacados neste capítulo. O Capítulo 3 descreve a solução de software móvel 

proposta, suas funcionalidades, casos de uso, ou seja, apresenta a sua 

documentação baseada nos conceitos de engenharia de software. Além disso, 

ferramentas computacionais e métodos usados para a implementação do aplicativo, 

e algumas ilustrações com a visualização final do aplicativo em um dispositivo móvel 

Smartphone também são contemplados neste capítulo.  O Capítulo 4 são 

apresentados os resultados obtidos na avaliação de usabilidade e desempenho do 

aplicativo appParque, bem como as informações de consumo de dados e consumo 

de bateria do dispositivo. Por fim, o Capitulo 5 apresentada as considerações finais e 

trabalhos futuros deste trabalho. 
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2. Referencial Teórico 

Este capítulo apresenta os conceitos necessários para que o leitor tenha uma 

boa compreensão deste trabalho. Ele inicia conceituando computação móvel, suas 

características e apresentando alguns aspectos do sistema operacional Android. Em 

seguida, conceitos sobre engenharia de requisitos, modelagem de sistemas de 

software e diagramas de casos de uso são apresentados. Além disso, aspectos sobre 

Banco de Dados são sintetizados. Por fim, este capítulo finaliza com a discussão dos 

trabalhos relacionados, que busca clarificar as diferenças deste trabalho e os 

presentes na literatura. 

 

2.1  Tecnologias Móveis e QrCode   

A Computação Móvel (CM) é uma das subáreas da Ciência da Computação de 

maior estudo e desenvolvimento nos últimos anos. O seu avanço se deve 

principalmente à evolução nos métodos de comunicação sem fio, ampliando o 

conceito de computação distribuída (MATEUS; LOUREIRO, 1998). A CM apresenta a 

idéia de disponibilização de recursos computacionais onde o usuário esteja, mesmo 

que ele esteja se movendo. Ela proporciona a facilidade de utilizar um dispositivo 

móvel como celular ou notebook para acessar a Internet, enviar e-mails e ler notícias 

e trabalhar, mesmo estando em movimento (ex. dentro de um ônibus indo para casa 

ou trabalho). O avanço no desenvolvimento de dispositivos móveis tem também 

contribuído para  a evolução da CM (CARVALHO, 1999).  

Um dispositivo móvel é um termo geral para qualquer tipo de computador de 

mão. Os dispositivos são projetados para serem extremamente portáteis, e muitas 

vezes caberem nas mãos. As principais características desses dispositivos são o 

tamanho reduzido, limitação de memória e processamento, baixo consumo de energia 

e uma conectividade sem fio. Exemplos de dispositivos móveis são os celulares, o 

Personal Digital Assistant (PDA) e o Smartphone. (FIGUEIREDO; NAKAMURA, 

2003). Alguns dispositivos móveis como: tabletes, e-readers e smartphones permitem 

a realização de tarefas antes realizadas apenas em computador desktop,  laptop ou 

dispositivos mais complexos.    

Higor Monteiro
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Como Computação é uma ciência, colocar sempre com letra maíuscula.
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Essas características proporcionam algumas vantagens que não são 

encontradas em sistemas computacionais comuns, como melhor aproveitamento do 

tempo pelo usuário, que pode realizar as suas tarefas a qualquer hora e lugar, uma 

vez que é possível transportar o dispositivo facilmente no bolso ou em uma mochila 

(OINAS-KUKKONEN; KURKELA, 2003).  

No entanto, os dispositivos móveis têm certas limitações em termos de 

processamento, memória e tela. Além disso, outra limitação é quanto a autonomia de 

energia, pois são baseados em baterias, as quais têm uma duração não satisfatória, 

necessitando de carregamentos frequentes.  

Os dispositivos móveis também evoluíram nos últimos anos, integrando um 

número cada vez maior de funcionalidades aos aparelhos, como sistema de 

localização geográfica (ex. Global Positioning System - GPS), câmera fotográfica, 

rádio FM, acesso à Internet, entre outras. Hoje, os dispositivos móveis representam 

uma grande fatia do mercado tecnológico, sendo um dos itens mais vendidos e com 

maior influência no cotidiano da sociedade, interferindo diretamente no modo de viver 

e realizar tarefas das pessoas. Atualmente, eles são os dispositivos mais adotados no 

acesso à Internet. 

Atualmente, os dispositivos móveis tais como celulares (smartphones) e tablets 

apresentam diversas funcionalidades e permitem diversas aplicações sejam 

executadas concorrentemente (ex. mensagem de texto, player de vídeo, gerenciador 

de fotos). Para gerenciar os recursos, aplicativos executados e prover uma interface 

amigável usuário, tais dispositivos adotam sistemas operacionais como, por exemplo, 

o Android.  

O QR (quick response) Code é um código de barras bidimensional que foi 

projetado para ser escaneado por uma câmera de smartphone, em combinação com 

um aplicativo de decodificação de código de barras. Vários aplicativos estão 

disponíveis como QuickMark, Scanlife, RedLaser, QRreader que  conectam usuários 

para algum e-conteúdo específico como um site, um endereço de e-mail, e-cupons, 

SMS, um formulário de inscrição, etc. (HANDLEY, 2012). 

 

 

Higor Monteiro

Higor Monteiro
Referência
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acho que poderia falar um pouco mais de QR Code… Deixar claro sua importância, exemplos de utilização, etc…
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2.2 Engenharia de Requisitos   

Requisitos de um sistema definem os serviços que o sistema deve oferecer e 

as restrições aplicáveis à sua operação. O levantamento de requisitos leva a um 

entendimento de qual será o impacto do software sobre a sua finalidade e como os 

usuários finais irão interagir com o software. 

Um gerenciamento de requisitos cuidadoso é pré-requisito para produzir um 

software de alta qualidade. Independentemente do tamanho, todos os projetos podem 

se beneficiar da atenção dada aos requisitos (CARVALHO; TAVARES). 

 Alguns problemas que surgem durante o processo de engenharia de requisitos 

são resultantes de falta de uma nítida separação entre os diferentes níveis de 

descrição do projeto (SOMMERVILLE, 2005), os quais são requisitos do usuário, 

requisitos de sistema e especificação de projeto de software. Eles podem ser definidos 

como se segue: 

 Requisitos do usuário são declarações, em linguagem natural e também 

em diagramas, sobre as funções que o sistema deve fornecer e as 

restrições sob as quais deve operar. 

 Requisitos de sistema estabelecem detalhadamente as funções e as 

restrições de sistema. O documento de requisitos de sistema deve ser 

preciso. Ele pode servir como um contrato entre o comprador do sistema e 

o desenvolvedor do software. 

 Especificação de projeto de software é uma descrição abstrata do projeto 

de software. 

Segundo Sommerville (2005), os requisitos de sistema de software são podem 

ser classificados como funcionais ou não funcionais. 

 Requisitos funcionais (RF): são declarações de funções que o sistema deve 

fornecer, como ele deve reagir a entradas especificas e como deve se 

comportar em determinadas situações. 

  Requisitos não funcionais (RFN): são restrições sobre os serviços ou as 

funções oferecidas pelo sistema. Entre eles destacam-se restrições de tempo, 

restrições sobre o processo de desenvolvimento, padrões, entre outros. 

Higor Monteiro
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2.3 Modelagem e Diagramas de Casos de Uso 

Modelagem de software é a atividade de construir modelos que expliquem as 

características ou o comportamento de um software ou de um sistema de software. 

Na construção do software, os modelos podem ser usados na identificação das 

características e funcionalidades que o software deverá prover (análise de requisitos), 

e no planejamento de sua construção. Frequentemente, a modelagem de software 

usa algum tipo de notação gráfica. 

A UML (Unified Modeling Language) é uma linguagem para especificação, 

documentação, visualização e desenvolvimento de sistemas orientados a objetos. Ela 

sintetiza os principais métodos existentes, sendo considerada uma das linguagens 

mais expressivas para modelagem de sistemas. Por meio de seus diagramas é 

possível representar sistemas de softwares sob diversas perspectivas de visualização. 

Além disso, a UML facilita a comunicação de todas as pessoas envolvidas no processo 

de desenvolvimento de um sistema - gerentes, coordenadores, analistas, 

desenvolvedores - por apresentar um vocabulário de fácil entendimento (OMG, 2005). 

A UML se divide em subcategorias: Diagramas estruturais e Diagramas 

Comportamentais. 

Os diagramas estruturais representam o aspecto estático do sistema. Esses 

aspectos estáticos representam as partes de um diagrama que forma a estrutura 

principal e, portanto, estável. Essas partes estáticas são representadas por classes, 

interfaces, objetos, componentes e nós. Os diagramas estruturais se dividem em 

quatro subcategorias: Diagrama de classe, Diagrama de objeto, Diagrama de 

componentes, Diagrama de implantação. 

Os diagramas comportamentais capturam basicamente o aspecto dinâmico de 

um sistema. O aspecto dinâmico pode ser ainda descrito como a mudança / partes 

móveis de um sistema. UML tem cinco tipos de diagramas comportamentais: 

Diagrama de sequência, colaboração, estado, atividades, caso de uso, onde este 

último é um dos mais empregados. 

O diagrama de casos de uso especifica um conjunto de funcionalidades, 

através do elemento sintático “casos de uso”, e os elementos externos que interagem 

com o sistema, através do elemento sintático “ator” (SILVA, 2007). Além de casos uso 

Higor Monteiro
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Higor Monteiro
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e atores, este diagrama contém relacionamentos de dependência, generalização e 

associação e são basicamente usados para fazer a modelagem de visão estática do 

caso de uso do sistema. Essa visão proporciona suporte principalmente para o 

comportamento de um sistema, ou seja, os serviços externamente visíveis que o 

sistema fornece no contexto de seu ambiente. Neste caso os diagramas de caso de 

uso são usados para fazer a modelagem do contexto de um sistema e fazer a 

modelagem dos requisitos de um sistema. A Figura 1 abaixo exemplifica o diagrama 

de caso de uso de um sistema de venda contendo oito casos de uso: Fazer pedido, 

verificar pedido, cancelar pedido, pedido em oferta, clientes especial, procurar pedido, 

calcular postagem, entregar produto e fornecer produto. Atuando nesse pedido temos 

os atores cliente, funcionário, transportador e fornecedor. Informações adicionais 

sobre cada tipo de diagrama podem ser encontradas em Sommerville (2005). 

Figura 1 -  Caso de Uso do Sistema de Vendas

 

FONTE: o autor 

 

2.4 Banco de Dados  

É possível definir banco de dados como um conjunto de informações que são 

organizadas de forma lógica e física, possibilitando a manipulação desses dados. Para 

manter e acessar um banco de dados é comumente utilizado um software denominado 

Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD), sendo que o termo banco de dados 
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é utilizado em muitos casos como sinônimo de SGBD, por ser um software que 

incorpora as funções de definição, recuperação e alteração de dados de um banco de 

dados (HEUSER, 1999). 

Com o tempo, os SGBD’s passaram a utilizar diferentes formas de 

representação, ou modelos de dados, para descrever a estrutura das informações 

contidas em seus bancos de dados. Atualmente, os seguintes modelos de dados são 

normalmente utilizados pelos SGBD’s: modelo hierárquico, modelo em redes, modelo 

relacional (amplamente usado) e o modelo orientado a objetos. 

Um banco de dados hierárquico é um projeto que usa um relacionamento um-

para-muitos para elementos de dados. Os modelos de banco de dados hierárquicos 

usam uma estrutura em árvore que vincula vários elementos distintos a um registro 

primário "proprietário" ou "pai". 

Um modelo de banco de dados de rede é um modelo de banco de dados que 

permite que vários registros sejam vinculados ao mesmo arquivo proprietário. O 

modelo pode ser visto como uma árvore de cabeça para baixo onde os ramos são a 

informação de membro ligada ao proprietário, que é o fundo da árvore. As múltiplas 

ligações que esta informação permite que o modelo de banco de dados de rede seja 

muito flexível. Além disso, a relação que a informação tem no modelo de banco de 

dados de rede é definida como a relação muitos-para-muitos porque um arquivo 

proprietário pode ser vinculado a muitos arquivos de membro e vice-versa. 

O modelo relacional utilizou o conceito básico de uma relação ou de uma tabela. 

As colunas ou campos na tabela identificam os atributos. Uma tupla ou linha contém 

todos os dados de uma única instância da tabela. No modelo relacional, cada tupla 

deve ter uma identificação única ou chave com base nos dados. Muitas vezes, as 

chaves são usadas para juntar dados de duas ou mais relações com base na 

identificação correspondente. O modelo relacional também inclui conceitos como 

chaves estrangeiras, que são chaves primárias em uma relação que são mantidas em 

outra relação para permitir a união de dados.  

Um modelo orientado a objeto é uma organização lógica dos objetos do mundo 

real (entidades), restrições sobre eles e as relações entre objetos. Um sistema DB 
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implementa um modelo de dados. O modelo de dados orientado a objeto consiste nos 

seguintes conceitos básicos orientados a objetos: 

 Objeto e identificador de objeto: Qualquer entidade do mundo real é 

uniformemente modelado como um objeto (associado a um único id: usado 

para localizar um objeto para recuperar). 

 Atributos e métodos: cada objeto tem um estado (o conjunto de valores para os 

atributos do objeto) e um comportamento (o conjunto de métodos - código de 

programa - que operam sobre o estado do objeto).  

 Classe: um meio de agrupar todos os objetos que compartilham o mesmo 

conjunto de atributos e métodos. Um objeto deve pertencer a apenas uma 

classe como uma instância dessa classe. Uma classe é semelhante a um tipo 

de dados abstratos. Uma classe também pode ser primitiva (sem atributos), por 

exemplo, integer, string, Boolean. 

 Hierarquia de classes e herança: derivam uma nova classe (subclasse) de uma 

classe existente (superclasse). A subclasse herda todos os atributos e métodos 

da classe existente e pode ter atributos e métodos adicionais. 

 

2.4 1 Mysql 

O MySQL é o banco de dados de código aberto mais conhecido no mundo. 

Com comprovado desempenho, confiabilidade e facilidade de uso, o MySQL tornou-

se a principal opção de banco de dados para aplicativos baseados na Web, usado por 

grandes empresas da Web como Facebook, Twitter, YouTube (Oracle, 2017). Além 

disso, é uma opção extremamente popular como banco de dados integrado. O serviço 

utiliza a linguagem SQL (Structure Query Language – Linguagem de Consulta 

Estruturada), que é a linguagem mais popular para inserir, acessar e gerenciar o 

conteúdo armazenado num banco de dados. 

 

2.5 Arquitetura de Software 

Arquitetura de software de um programa ou sistema computacional é descrita 

como estrutura ou estruturas do sistema, que abrange os componentes de software, as 

propriedades externamente visíveis desses componentes e as relações entre eles [BASS, 

Higor Monteiro
como só tem um tipo de BD, não precisa gerar uma nova subseção.
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2003]. A arquitetura surgiu como uma parte crucial do processo de design. A arquitetura 

de software abrange estruturas de grandes sistemas de software. A visão arquitetônica 

de um sistema é abstrata, minimizando detalhes de implementação, algoritmo e 

representação de dados, concentrando-se no comportamento e interação de "caixa 

elementos. Uma arquitetura de software é desenvolvida como o primeiro passo para a 

concepção de um sistema que tem uma coleção de propriedades desejadas.   

A arquitetura define elementos de software, incorpora informações sobre como os 

elementos se relacionam entre si. Este significa que especificamente omite certas 

informações sobre elementos que não pertencem à sua interação. Assim, uma arquitetura 

é acima de tudo uma abstração de um sistema que suprime detalhes de elementos que 

não afetam como eles usam, relacionam ou interagem com outros elementos. Em quase 

todos os sistemas modernos, os elementos interagem uns com os outros por meio de 

interfaces que dividem detalhes sobre um elemento em partes públicas e privadas. A 

arquitetura está relacionada com o lado público desta divisão.  Detalhes privados, aqueles 

que têm que fazer exclusivamente com implementação interna não são arquitetura. 

 

2.5.1 Estilo arquitetônico  

O estilo arquitetônico, também chamado de padrão de arquitetura, é um 

conjunto de princípios que molda um aplicativo. Define um quadro abstrato para uma 

família de sistema em termos do padrão de organização estrutural. O estilo 

arquitetônico é responsável por: 

 Fornece um conjunto de componentes e conectores com regras sobre como 

eles podem ser combinados. 

 Melhorar o particionamento e permitir a reutilização do design fornecendo 

soluções para problemas que ocorrem com frequência. 

 Descrever uma maneira particular de configurar uma coleção de componentes 

(um módulo com interfaces bem definidas, reutilizáveis e substituíveis) e 

conectores (link de comunicação entre módulos). 

A Tabela 1 sumariza estilos arquitetônicos que podem ser organizados por sua 

área de foco principal. 

Higor Monteiro
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Tabela 1– Estilos Arquitetônicos 

Categoria Projeto 

arquitetônico 

Descrição 

Comunicação 

Barramento de 

mensagens 

Prescreve o uso de um sistema de software 

que pode receber e enviar mensagens 

usando um ou mais canais de 

comunicação. 

Arquitetura 

Orientada a 

Serviços (SOA) 

Define os aplicativos que expõem e 

consomem funcionalidade como um serviço 

usando contratos e mensagens. 

Desdobramento, 

desenvolvimento 

Servidor / 

cliente 

Separar o sistema em dois aplicativos, onde 

o cliente faz solicitações ao servidor. 

Nível 3 ou Nível 

N 

Separa a funcionalidade em segmentos 

separados, sendo cada segmento uma 

camada localizada em um computador 

fisicamente separado. 

Domínio Design Driven 

Domain 

Focado na modelagem de um domínio de 

negócios e na definição de objetos de 

negócios com base em entidades dentro do 

domínio de negócios. 

Estrutura 
Baseado em 

Componentes 

Divide o design do aplicativo em 

componentes funcionais ou lógicos 
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reutilizáveis que expõem interfaces de 

comunicação bem definidas. 

Em camadas Divida as preocupações do aplicativo em 

grupos empilhados (camadas). 

Orientado a 

Objeto 

Baseado na divisão de responsabilidades 

de uma aplicação ou sistema em objetos, 

cada um contendo os dados e o 

comportamento relevante para o objeto. 

FONTE: o autor 

 

2.6 Trabalho Relacionado  

Embora o desenvolvimento de aplicativos móveis venha crescendo nos últimos 

anos (IG 2016), existem poucos voltados para parques ou espaços similares.  

Um dos aplicativos mais próximo em termos de finalidade ao proposto aqui 

neste trabalho é o Meu Ibira. Ele é aplicativo móvel pertencente a TV Globo (STORY, 

2017) para ajudar aos frequentadores do Parque Ibirapuera, em São Paulo. O app 

conta com o mapa do local, tem toda a programação cultural atualizada e envia 

notificações sobre os eventos e locais de interesse do usuário, entre outras funções. 

A plataforma é gratuita e está disponível para celulares com Android e iPhone (iOS). 

Além de agenda cultural, informações e curiosidades sobre o parque, a ferramenta 

virtual tem a função de ser uma rede social para os frequentadores do espaço. Como 

rede social, o usuário poderá adicionar ou criar atividades que desejam fazer no 

Ibirapuera, e seus amigos poderão interagir pela rede, combinando dia e horário. 

Assim, o frequentador pode convidar os amigos para ir à um evento no parque. As 

atividades disponíveis são divididas em dez categorias: esporte, natureza, cultura, 

bem-estar, brincadeira, história, desafio, comida, conhecimento e galera. 

Higor Monteiro
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3. Desenvolvimento e Implementação do AppParque 

 

Este capítulo apresenta a motivação, o planejamento e desenvolvimento do 

aplicativo AppParque, bem como sua arquitetura e implementação.  

3.1. Contextualização da Solução  

O Parque Ecológico Ruber Van Der Linden apresenta significativa importância 

para o município de Garanhuns, em Pernambuco. Historicamente, ele foi o primeiro 

espaço (parque) com características ecológicas do interior pernambucano. 

Atualmente, é considerado um dos mais aprazíveis espaços verdes de Garanhuns e 

região (CAVALCANTI, 1893, p. 247).  Apesar de toda a riqueza faunística, florística e 

arquitetônica de seus jardins, a falta de educação ambiental tem levado a depredação 

e descaso. Diante disso, é importante que a população valorize seus bens naturais, 

para que se garanta bem-estar e qualidade de vida para as gerações futuras. Logo, é 

preciso um processo de (re) educação contínua para que o ser humano se harmonize 

com o meio ambiente, uma vez que “a problemática ambiental exige mudanças de 

comportamentos, de discussão e construção de formas de pensar e agir na relação 

com a natureza” (BRASIL, 1998. p.180).  

Desta forma, é interessante desenvolver nas pessoas o sentimento de 

identificação com o espaço, fazendo com que o indivíduo se sinta parte do espaço e 

não um mero utilizador dele. Para isso, o pleno conhecimento do espaço (história, 

estrutura, curiosidades, etc) pelos indivíduos/visitantes se torna necessário e a 

tecnologia, em especial a tecnologia de comunicação e dispositivos móveis 

(smatphones, tablets, etc), apresenta-se uma grande aliada neste processo de 

conscientização/educação ambiental.   

Atualmente, a tecnologia está cada vez mais presente no nosso cotidiano, 

cruzando as fronteiras das classes sociais e faixas etárias. O aparelho celular é um 

grande exemplo disso. Segundo (CAVALCANTE, 2016) O celular é o dispositivo mais 

utilizado pelas pessoas para acesso à Internet.  

Além disso, nota-se a mudança no modo de interação das pessoas com o 

ambiente com a evolução da Internet e com o surgimento dos aplicativos móveis, onde 

a maioria das pessoas usa o celular ou tablet para buscar e compartilhar informações. 

Higor Monteiro
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Assim, o uso da tecnologia, em especial aquelas voltadas para aplicação de 

dispositivos móveis, mostra-se como uma abordagem interessante para prover 

conhecimento e uma melhor experiência do usuário na visita aos espaços.  

Dado que o Parque Ecológico Ruber Van Der Linden não dispõe de serviço de 

informação ao visitante, que permita que ele conheça mais sobre a fauna, flora, 

história e outros aspectos do parque, o desenvolvimento de um software para 

dispositivos móveis que engloba tais informações sobre o parque Ruber Van Der 

Linden e as dispõe ao visitante, permitindo que ele interaja com o ambiente tornando 

a visita mais prazerosa e informativa, torna-se uma solução interessante.  

3.2   Requisitos Funcionais 

Para obtenção de informações e definição dos requisitos e funcionalidades da 

solução de software, reuniões com o administrador do parque foram realizadas e a 

estrutura do parque em termos de tecnologia de informação foi conhecida.   

Após a coleta das informações básicas do parque Ecológico Ruber Van Der 

Linden e de acordo com padrões estabelecidos na literatura de Engenharia de 

Software, foram analisados os requisitos funcionais e não funcionais do software. As 

declarações de funções que o aplicativo appParque deve fornecer, como ele  deve 

reagir a entradas especificas e se comportar em determinadas situações são  

apresentadas na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Requisitos Funcionais 

Requisito Descrição 

RF01 Permitir que o usuário consulte as informações das 

espécies catalogadas por meio do scanner de qrCode do 

aplicativo. 

RF02  Permitir que o usuário visualize as informações das 

espécies catalogadas. 

RF03   Permitir que o usuário visualize as informações das 

curiosidades. 

RF04   Permitir que o usuário compartilhe as informações nas 

redes sociais. 



26 

 

RF05   Permitir que o administrador insira, exclua e atualize as 

informações. 

FONTE: o autor 

 

3.3 Requisitos Não Funcionais 

Requisitos não funcionais (RFN) são restrições sobre os serviços ou as 

funções oferecidas pelo sistema. Entre eles destacam-se restrições de tempo, 

restrições sobre o processo de desenvolvimento, padrões, entre outros. A Tabela 3 

sumariza os requisitos não funcionais definidos para o appParque. 

 

Tabela 3 - Requisitos não Funcionais 

Requisito Descrição 

RNF01 O aplicativo deve fazer o mínimo necessário de conexões à 

internet e banco de dados. 

RNF02 A administração deve ser executada em um servidor web e 

estar hospedada em um provedor de sites. 

RNF03 O aplicativo deve ser sem custo financeiro para o usuário e 

administradores. 

RNF04 O banco de dados deverá possuir  portabilidade e ser 

software livre. 

RNF05 Os dados deverão estar armazenados em um banco de 

dados relacional na nuvem. 

RNF06 O aplicativo deve ter uma interface amigável. 

FONTE: o autor 

  

3.4 Modelagem Diagrama de Caso de Uso 

Para a modelagem do aplicativo foram utilizados diagramas de caso de uso, de 

forma a proporcionar uma melhor visualização e compreensão das funcionalidades do 

aplicativo e interação com os atores envolvidos. A apresentação dos casos de uso 

será de acordo com o ator envolvido. Deste modo, a Seção 3.3.1 destaca o caso de 

Higor Monteiro
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uso do usuário do aplicativo e a Seção 3.3.2 apresenta o caso de uso do administrador 

do aplicativo.  

 

3.4.1 Caso de Uso do Usuário 

Esse diagrama documenta o que o sistema faz do ponto de vista do usuário. 

Em outras palavras, ele descreve as principais funcionalidades do sistema e a 

interação dessas funcionalidades com os usuários. Na Figura 2 é ilustrado os casos 

de uso do ator usuário demonstrando o fluxo de eventos.  

 

 

 

O principal Caso de Uso do usuário, “Scaneia qrCode”, é descrito 

detalhadamente através da especificação apresentada na Tabela 4.  

 

Tabela 4 - Caso de Uso  Scaneia qrCode 

Caso de Uso:  Scaneia qrCode 

Descrição Este caso de uso descreve as etapas na realização de uma 

consulta no banco de dados de uma determinada espécie 

Ator Usuário do sistema 

Figura 2 - Diagrama de caso de uso do usuário 

FONTE: o autor 

 

 

Higor Monteiro
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Pré-condições Sem pré-condições 

 

 

Fluxo de Eventos 

Primários 

O caso de uso é iniciado quando o ator seleciona o menu 

“Buscar Vegetação”, na tela principal do aplicativo.  

2. O sistema apresenta a tela do leitor de qrCode.  

3. O ator aponta a câmera do dispositivo para o qrCode.  

4. O sistema apresenta as informações da espécie da 

planta finalizando o caso de uso.  

FONTE : o autor 

 

3.4.2 Caso de Uso do Administrador 

 

Esse diagrama sumariza o que o administrador do conteúdo visualizado pelo 

usuário. Descreve as principais funcionalidades do sistema e a interação do 

administrador com essas funcionalidades. 

Figura 3 - Diagrama de caso de uso do administrador 

 

Fonte: O Autor 

O caso de uso representado na Figura 3 descreve todo o fluxo da informação 

gerida pelo administrador. Os registros geridos pelo administrador ficam disponíveis 

para acesso nos terminais moveis do usuário.  O administrador do sistema tem como 

Higor Monteiro
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principal Caso de Uso o “Incluir novo Registro”. Ele é descrito detalhadamente através 

da especificação apresentada na Tabela 5 . 

 

Tabela 5 -  Caso de Uso Inserir Registro 

Caso de Uso: Incluir novo Registro 

Descrição Este caso de uso descreve as etapas na realização de 

inclusão de um registro. 

Ator Administrador do sistema 

Pré-condições O Administrador deve ter realizado login no sistema. 

 

 

Fluxo de Evento 

Primários 

1. O caso de uso é iniciado quando o ator seleciona opção 

“Novo Registro”, no ambiente administrativo do servidor.  

2. O sistema apresenta a tela de cadastro de espécies.  

3. O ator digita as informações e confirma.  

4. O registro é confirmado.  

5. O sistema retorna mensagens e o caso de uso é 

finalizado 

 

Fluxo de Eventos 

Alternativo 

Excluir registro  

1. O ator seleciona a ação excluir item, do menu de 

opções.  

2. O sistema apresenta uma lista dos itens do pedido.  

3. O ator seleciona o item desejado e confirma a ação.  

4. O sistema remove o item do pedido e retorna uma 

mensagem finalizando o caso de uso. 

Requisitos Associados Fazer login 

FONTE: o autor 

  

3.5   Estrutura de Funcionamento 

 

O sistema utilizará o conceito de arquitetura cliente/servidor (RAMALHO, 1999). 

Neste formato, o banco de dados fica residente em um computador chamado servidor 

e suas informações são compartilhadas por diversos usuários que executam as 
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aplicações em seus dispositivos locais, ou clientes. Essa arquitetura propicia uma 

maior integridade dos dados, pois todos os usuários estão trabalhando com uma 

mesma informação. Tal arquitetura pode ser representada pela Figura 4  

Figura 4 - Arquitetura do Aplicativo 

  

FONTE: o autor 

 

Sendo assim, haverá um software servidor sempre disponível e hospedado na 

Internet. Isto permite o acesso aos dados através de qualquer computador conectado 

à Internet ao redor de todo o planeta como mostra na Figura 4.  

Dado que a comunicação sem fio consome energia do dispositivo móvel e 

apresenta custo na comunicação (ex. consumo de dados do plano de dados 

contratado pelo usuário junto a operadora de telefonia, por exemplo), o seu uso 

frequente na obtenção de informação pode causar o descarregamento da bateria do 

dispositivo ou exaurir o plano de dados contratado pelo usuário, provocando a sua 

insatisfação. Neste aspecto, para prover menor consumo de energia e reduzir a 

quantidade de dados trafegada através da comunicação sem fio, o software proposto 
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adota a estratégia de cache no dispositivo móvel. Deste modo, informações 

recentemente acessadas ficam temporariamente armazenadas no dispositivo móvel 

e não necessitam ser recuperadas através da comunicação sem fio.  Sendo assim, 

após a primeira requisição no servidor, o aplicativo guarda essa informação no seu  

Para prover maior interação do usuário com o ambiente e facilidade na 

recuperação de informação desejada (ex. sobre uma espécie do parque), a solução 

proposta adota a tecnologia código QR (do inglês, quick response code - QR Code) 

no dispositivo móvel. Desta forma, em vez de realizar uma manual em uma lista 

extensa ou ter a necessidade informar o nome da espécie desejada, o usuário, 

utilizando a câmera do seu dispositivo, para escanear código QR da espécie desejada 

e obter a informação sobre ela. 

Para a instalação e plena utilização do aplicativo, um dispositivo móvel 

(smarthpone) com sistema operacional Android e conexão com a Internet serão 

necessários. 

 

3.6   Implementação 

Esta sessão apresenta as ferramentas e métodos usados para a 

implementação do aplicativo appParque. 

 

3.6.1  Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE) e Linguagem de 

Programação 

 

Para a implementar o aplicativo foi utilizado o Delphi que é uma  poderosa IDE 

e biblioteca de componentes Object Pascal para desenvolvimento de aplicativos 

nativos multiplataforma com serviços de nuvem flexíveis (EMBARCADERO, 2017). 

Ele fornece controles avançados de VCL para Windows 10 e permite o 

desenvolvimento de FMX para Windows, Mac e plataformas mobile. Essa escolha 

deve-se também por ser mais rápido para desenvolvimento e implantação entre várias 

plataformas desktop, móvel (do inglês, mobile), nuvem e banco de dados incluindo o 

Windows 10 de 32 e de 64 bits. 

Higor Monteiro
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3.6.2   Biblioteca de Acesso de Dados Firedac 

FireDAC é uma biblioteca universal de acesso de dados para desenvolver 

aplicativos para vários dispositivos, conectados a bancos de dados corporativos. Com 

sua poderosa arquitetura universal, o FireDAC permite acesso direto nativo de alta 

velocidade de Delphi e C ++ Builder para o InterBase, SQLite, MySQL, SQL Server, 

Oracle, PostgreSQL, DB2, SQL Anywhere, DB Advantage, Firebird, Access, Informix 

DataSnap incluindo o banco de dados NoSQL MongoDB. 

A conexão entre aplicativo e servidor para a transferência de dados foi feita 

através do componente nativo do delphi; FireDAC Multi-Device Data Access Library 

(Biblioteca de Acesso a Dados Multi-Dispositivos.  A biblioteca Firedac possui algumas 

técnicas que influenciam diretamente na agilidade de acesso aos dados.  

Desse modo, são listados abaixo os fatores que influenciaram no uso do 

componente FireDAC. 

 Modo de janela de dados ao vivo que permite navegação bidirecional rápida 

através de grandes conjuntos de dados. 

 Execução de comandos de linguagem de manipulação de dados de matriz 

(DML) e comandos para aplicativos em lote e para minimizar o tráfego de rede. 

 Busca customizável e flexível de "conjunto de linhas". 

 Suporte direto para execução de comandos assíncronos, tempo limite de 

execução de comandos e cancelamento de execução de comandos. 

 Geração e execução de comandos de atualização automática. 

 Modo de atualizações em cache com capacidade de rastrear alterações 

correlacionadas para vários conjuntos de dados com atualizações em cascata. 

 Suporte total para campos de incremento automático, incluindo aqueles 

baseados em geradores e gatilhos de tabela. 

A Figura 5 ilustra a codificação de acesso aos dados no banco de dados onde 

o qEspecie é o componente FireDAC. 

 

Higor Monteiro
Referência?
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Figura 5 - Consulta de Dados 

FONTE: o autor 

 

3.7   Sistema de Banco de Dado (SGDB) 

O Sistema Gerenciador de Dados utilizado foi o Mysql versão 5 

(https://www.mysql.com/),  por ser o mais popular sistema de gerenciamento de banco 

de dados de código livre.  Os dados estão armazenados em um servidor “nas 

nuvens”, da empresa SoftPop Tecnologia1. 

O diagrama do banco de dados representado na Figura 6 demonstra as tabelas 

usadas pelo aplicativo. Apesar de o SGDB ser relacional, não se fez necessário usar 

dessa característica no aplicativo haja vista que as tabelas não necessitam de 

informação compartilhada geralmente usada para geração de relatórios.  

 

                                                 
1 http://softpop.com.br 
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Figura 6 - Diagrama do Banco de Dados 

FONTE: o autor 

 

3.8   Visão do AppParque 

O aplicativo foi concebido para ser da forma mais simples e intuitiva possível. 

Partindo desse princípio, primou-se pela apresentação somente de informações 

necessárias nas telas do aplicativo, evitando excesso de informações nem sempre 

fundamentais para a execução das tarefas. A Figura 7 ilustra a tela de menu, que dá 

acesso para todas as outras telas e funções do aplicativo. 
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Figura 7 - Menu de acesso 

 

FONTE – o autor 

 

O menu “Pau pombo” dar acesso as informações gerais do parque ilustrada na 

Figura 8. Em curiosidades encontra-se curiosidades do parque como mostra a Figura 

9.  Na opção Buscar Vegetação o usuário acessa a tela onde a câmera e a função de 

leitura do qrCode são ativadas conforme ilustrado na Figura 10. Por fim, as opções 

Local e Sobre informam a localização e informações técnicas do aplicativo 

respectivamente.  

 

 

  

Higor Monteiro
o que mostra nesse item Local? só o endereço um um maps?
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Figura 8 -  Tela Sobre o Pau Pombo 

FONTE: o autor 

Figura 9 - Tela Curiosidades 

FONTE: o autor 

 

A Figura 10 demonstra a principal função do aplicativo onde o usuário faz a 

leitura do qrCode e acessa as informações da vegetação ali encontrada.  
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Figura 10 –Tela  Leitura do qrCode 

 

FONTE : o autor 
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4. Resultados 

Após a conclusão da etapa de desenvolvimento do aplicativo, procurou-se 

investigar o desempenho e usabilidade do software. Nesta seção são apresentados 

os resultados obtidos na avaliação de usabilidade e desempenho do aplicativo 

appParque. As informações obtidas na etapa de testes e algumas ilustrações com a 

visualização final do aplicativo em um dispositivo móvel smartphone.  

               

4.1.   Avaliação de Usabilidade 

Considerando-se a vasta gama de aparelhos com a plataforma Android, de 

fabricantes distintos, o teste do aplicativo em dispositivos com diferentes 

configurações de hardware foi realizado. Além disso, considerou-se versões 

diferentes do sistema operacional Android e usuários distintos, para verificar a 

portabilidade do aplicativo, experiência de uso, existência de erros e implicação de 

design.  

Os testes de usabilidade foram realizados com 16 alunos da Universidade de 

Pernambuco campus Garanhuns, onde os usuários deveriam executar as 

funcionalidades do aplicativo e responder um questionário com nove questões de 

múltipla escolha segundo a Escala Likert (LIKERT, 1932).  

A Escala Likert é uma escala em que os usuários são solicitados não só a 

concordarem ou discordarem das afirmações, mas também informarem qual o seu 

grau de concordância ou discordância. A cada resposta, é atribuído um valor que 

reflete a direção (positiva ou negativa) da atitude do usuário em relação a cada 

afirmação ou questionamento. A pontuação da atitude de cada usuário é dada pela 

somatória das pontuações obtidas de cada afirmação (KINNEAR, TAYLOR, 1991). 

A usabilidade compreende atributos considerados pela engenharia de software 

e pela interação humano computador. Neste contexto, Bednarik (2002) define a 

usabilidade como a facilidade que os utilizadores possuem quando interagem com um 

software. 

Para avaliação de usabilidade foram definidos alguns critérios estabelecidos 

pela Organização Internacional de Normalização (ISO), os quais são descritos abaixo:  

 Facilidade de aprendizado: aprendo a usar o aplicativo rapidamente? 

Higor Monteiro

Higor Monteiro
eles foram ate o parque? como foi de fato essa avaliação com os QR Code? explicar melhor..
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 Facilidade de uso: depois de aprendido, o aplicativo é fácil de ser utilizado? 

 Segurança de uso: o aplicativo previne os erros? E se houver erros, o aplicativo 

consegue dar um alerta adequado ao usuário? 

 Satisfação do usuário: o aplicativo é agradável, bom de ser utilizado? 

Desta forma, um questionário foi elaborado para avaliar os quatro grupos de 

usabilidade: facilidade de aprendizado, facilidade de uso, segurança de uso e 

satisfação do usuário. A Tabela 6 apresenta as questões adotadas no questionário, 

organizadas de acordo com o critério a ser avaliado. Os dados foram coletados, 

tabulados e são exibidos através gráficos e analisados. 

 

Tabela 6 - Questões e respectivos grupos de usabilidade 

Questão Grupo 

A interface do aplicativo mantém a minha 

atenção. 

 

Facilidade de Uso 

Os aspectos de som, texto e imagem utilizados 

me incentivam a utilizar o aplicativo 

 

Facilidade de aprendizado 

Usaria o aplicativo novamente  

 

Satisfação do usuário 

Recomendaria o aplicativo para outros usuários 

Fiquei entusiasmado com o aplicativo 

A interface do aplicativo é atraente 

O aplicativo não apresenta erros  

 

Segurança de uso 

O aplicativo funciona perfeitamente com 

conexão 3G 

O aplicativo funciona perfeitamente com 

conexão Wifi 

Fonte: o autor 

A maior parte dos entrevistados (87,5%) concorda que a interface do aplicativo 

mantém a sua atenção. Destes, 25% concordam fortemente. A Figura 8 representa o 

resultado da pesquisa para essa questão, que buscou investigar a facilidade uso do 

aplicativo. 

 

Higor Monteiro

Higor Monteiro
como a amostra é pequena… sugiro deixar o numero dos participantes mesmo.
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Figura 11- A interface do aplicativo mantém a minha atenção. 

 

FONTE: o autor 

 

 Na Figura 9 percebe-se que a maioria dos entrevistados concorda que a 

interface é atraente, totalizando (93,8%). Sabe-se que uma interface atraente 

impacta positivamente na promoção do software e que estes aspectos se relacionam 

principalmente à limitação da qualidade e quantidade de informações que podem ser 

percebidas e memorizadas. 

Figura 12- A interface do aplicativo é atraente. 

 

FONTE: o autor 

 

Segundo Collin (1997), “a combinação de som, gráfico, animação, vídeo e texto 

em uma aplicação” é chamado de multimídia. A potencialidade da multimídia está 

diretamente relacionada a sua grande capacidade de estimulação, gerando, 

Higor Monteiro
formatação: justificar o texto
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normalmente, segundo Hoogeveen (1997), as seguintes respostas psicológicas em 

seus usuários: 

 Um nível maior de estimulação dos sentidos, no mínimo com relação aos 

sistemas auditivo e visual; 

 Nível maior de envolvimento, atenção e concentração; 

 Estímulo emocional (por exemplo, humor); 

 Reconhecimento melhorado, no uso de modelos de referência mentais. 

O gráfico da Figura 13 apresenta o resultado dos aspectos de multimídia no 

aplicativo demonstrando a concordância em sua ampla maioria dos entrevistados 

(87,5%). 

  

Figura 13- Os aspectos de som, texto e imagem utilizados me incentivam a utilizar o aplicativo. 

 

FONTE: o autor 

 

Ao perguntar ao usuário se ele utilizaria o aplicativo novamente, investigamos 

a sua satisfação com o aplicativo.  “A satisfação é um critério importante, mas não o 

único para determinação da qualidade da aplicação. Mas esse é um critério final para 

que o usuário adquira um software ou use regularmente” Winckler (2001, p. 3). Diante 

do exposto a Figura 14 relaciona-se ao nível de satisfação do usuário, o gráfico desse 

grupo demonstra que todos usuários responderam que ficaram entusiasmado e usaria 

novamente o aplicativo. Contudo, apesar de (6,2%) de indecisos (93,8%) dos maioria 

dos entrevistados recomendariam o aplicativo para outras pessoas.  
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Figura 14 – Grupo de satisfação 

FONTE: o autor 

 

Segurança de uso é o grau de proteção de um sistema contra condições 

desfavoráveis ou até mesmo perigosas para os usuários. Foi perguntado aos usuários 

se a aplicativo não apresentava erros a fim de avaliar a segurança de uso. A Figura 

15 demonstra (81,3%) dos entrevistados concordam que o aplicativo não apresenta 

erros. 
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Figura 15- O aplicativo não apresenta erros 

FONTE: o autor 

 

A tecnologia de redes celulares de terceira geração (3G) substituiu a segunda 

geração (2G).  Ao perguntar se o aplicativo funciona perfeitamente com conexão 3G, 

queríamos investigar se a requisição ao servidor era atendida ou se ocasionaria em 

expiração do tempo para a obtenção de resposta (ex. erro de time out), ocasionando 

em falha na comunicação. A Figura 16 ilustra o gráfico com o resultado dessa 

investigação onde, apesar da maioria (56,3%) concordar o número dos indecisos e 

dos que discordam é expressaste (43,7%). O fator infraestrutura da rede móvel fora 

dos grandes centros urbanos influencia diretamente em testes dessa natureza.  

 

Figura 16- O aplicativo funciona perfeitamente com conexão 3G

FONTE: o autor 

 

Os o resultado da investigação aponta que (100%) dos usuários atestam o 

perfeito funcionamento no que diz a respeito de acesso as informações providas pelo 

Higor Monteiro
seria interessante perguntar quais erros foram encontrados como forma de feedback.
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aplicativo por meio de uma rede de acesso local IEEE 802.11 (Wireless Fidelity- WiFi) 

conforme apresentado no gráfico ilustrado na Figura 17.  

Figura 17- O aplicativo funciona perfeitamente com conexão Wifi

 

FONTE: o autor 

 

4. 2  Avaliação de Desempenho 

O teste de desempenho [Meier et al. 2007] tem por objetivo avaliar o 

comportamento do sistema submetido a uma determinada carga em um ambiente de 

teste específico. Ele fornece indicadores de desempenho que são utilizados para 

avaliar o quanto um sistema ou componente de um sistema é capaz de cumprir os 

requisitos de desempenho. Nos testes de desempenho do aplicativo levou-se em 

confederação aspectos tais como: consumo de bateria e dados consumidos 

considerando a ativação e desativação da técnica de cache. Desta forma, busca-se 

evidenciar a diferença da utilização desta técnica na solução proposta em relação a 

sua não adoção. 

Na avaliação de desempenho, realizou-se cem (100) requisições para dezesseis 

registros, que se referem a espécies de plantas do parque, disponíveis no servidor. 

As requisições foram geradas aleatoriamente para a escolha do qrCode (espécie) a 

ser lido. Esse teste foi dividido em duas categorias: requisição sem cache habilitado e 

com cache habilitado no terminal móvel. Os resultados apresentados nas Seções 

4.2.1 e 4.2.2 apresentam a média dos valores obtidos em cada experimento. 

4.2.1 Consumo de Dados 

 Nessa sessão demonstramos o quando o aplicativo consome de dados na sua 

comunicação com o servidor para obter as informações a serem apresentadas ao 

Higor Monteiro

Higor Monteiro
padronizar a citação. antes era com () , aqui tá com []. no início do texto cita dessa forma Meier et al. (2007)

Higor Monteiro
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usuário. Para computar o consumo de dados, foi adotado o aplicativo My Data 

Manager 2. O My Data Manager monitora o uso de dados por aplicativo instalado no 

smartphone.    

A Figura 18 traz os resultados obtidos com o teste dados consumidos pelo 

aplicativo em ambas as abordagens.  

Figura 18- Consumo de dados 

 

FONTE: o autor 

 

4.2.2 Consumo de Bateria 

Uma característica comum em dispositivos móveis é a duração limitada das 

baterias.  A solução para preservar energia deve estar em toda arquitetura, hardware, 

software e protocolos de rede. Os dispositivos móveis usam a notação mAh 

(miliampere-hora), usada para identificar a transferência de carga elétrica por meio de 

uma corrente estável de um ampere ao longo de uma hora. A métrica não mede 

diretamente a energia de uma bateria, ela estabelece e informa o tempo de duração 

da bateria.   

                                                 
2 http://www.mydatamanagerapp.com 
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Para realizar a medição do consumo de bateria foi usado o aplicativo POWER 

BATTERY3. Para determinar o tempo de duração de uma bateria, a capacidade da 

bateria (em miliampere-hora) foi dividida pelo valor de consumo do dispositivo (em 

miliampere) obtido pelo POWER BATTERY.  A Figura 19 apresenta a expressão que 

determina a estimativa da vida útil da bateria usando o aplicativo appParque, onde a 

capacidade da bateria é dada em mAh e o consumo do dispositivo em mA.  

 

Figura 19 - Vida útil da Bateria. 

 

FONTE: o autor 

 Para medir o consumo de bateria também se levou em consideração o uso do 

aplicativo com e sem cache de dados local.  Desprezando qualquer outro aplicativo 

ou hardware consumindo bateria do smartphone, os cálculos apontam que a bateria 

do dispositivo teria vida útil estimada de aproximadamente 29 dias executando o 

aplicativo appParque sem o uso do cache e 82 dias com o uso do cache como 

mostrado na Figura 16. 

                                                 
3 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lionmobi.battery&hl=pt_BR 
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Figura 20- Consumo de Bateria 

 

FONTE: o autor 
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5. Conclusão 

Esse capítulo tem como objetivo apresentar uma visão geral de todos os 

resultados alcançados. Ele está dividido nas seguintes seções: seção 5.1, 

responsável por retomar os objetivos, evidenciando as contribuições desse trabalho, 

bem como o que foi feito para alcançar esses resultados, e a seção 5.2, que sugere a 

possibilidade de continuação desse trabalho. 

 

5.1   Considerações Finais 

O Parque Ecológico Ruber Van Der Linden não dispunha de serviço de 

informação ao visitante, que permitisse que ele conheça mais sobre a fauna, flora, 

história e outros aspectos do parque. Em geral, os visitantes do parque Ecológico 

Ruber Van Der Linden passam as horas tirando fotos e contemplando a natureza, sem 

ter conhecimento sobre a história do lugar, sua fauna, sua flora, sem possuir um 

envolvimento real com o lugar visitado. 

Esse trabalho desenvolveu uma solução de software para dispositivos móveis 

poderá ser instalado em qualquer dispositivo com o sistema operacional Android, onde 

engloba tais informações sobre o parque Ruber Van Der Linden e as dispõe ao 

visitante, permitindo que ele interaja com o ambiente tornando a visita mais prazerosa 

e informativa 

Inicialmente, a análise da literatura disponível sobre computação móvel 

possibilitou a assimilação de conceitos teóricos, definições e características da 

evolução da computação móvel. Na etapa seguinte, foram utilizados os 

conhecimentos da área de Engenharia de Software, introduzidos no ambiente 

acadêmico, para a definição das funcionalidades e modelagem do aplicativo. Na fase 

de implementação, foram obtidos conhecimentos importantes relacionados a 

programação para a plataforma móvel Android, principalmente através da utilização 

do software Delphi IDE e biblioteca de componentes Object.  

Além disso, também foi possível obteve-se um aprofundamento teórico e 

prático na área da computação móvel, no que diz respeito à programação para a 

plataforma Android, através de cada etapa do desenvolvimento do aplicativo. Com 

esse aprofundamento teórico foi possível desenvolver o aplicativo com maior 

Higor Monteiro

Higor Monteiro
continua sem fauna. deixar mais claro que o app só apresenta informações da flora, história e outros aspectos.

Higor Monteiro
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responsabilidade no que diz respeito ao uso de recursos de rede e consumo de 

energia dos dispositivos móveis conforme apresentados na avaliação de 

desempenho. 

Finalmente, através dos testes realizados foi possível obter um feedback dos 

usuários, relacionado a usabilidade do aplicativo. 

 

5.2   Trabalhos Futuros 

Esse trabalho abre margem para vários trabalhos futuros. Dentre eles, podem 

ser mencionados:  

 Portar o aplicativo para outros sistemas operacionais móveis como o IOS 

atendido assim maior número de usuários. 

 Melhorar a avaliação de desempenho avaliando o tempo de envio e resposta 

dos pacotes de dados do cliente ao servidor possibilitando assim remover 

gargalos na largura da banda conseguintemente melhorando o consumo de 

energia do aplicativo.   

  

Higor Monteiro
feedbacks positivos?
limitações do trabalho?
trabalhos futuros com inclusão da fauna e outras funcionalidades de redes sociais.
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