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RESUMO 

 

Esta monografia documenta o processo de análise da arquitetura, depuração, 

implementação de novas funcionalidades e refatoração de código da segunda versão do 

sistema de gestão e rastreabilidade para experimentos científicos, o programa aplicativo 

Prolifera. Com ele, é possível criar um projeto de pesquisa, adicionar etapas, registrar 

dados qualitativos e quantitativos em amostras, incluindo imagens, e rastreá-las por meio 

de QR Codes, economizando horas produtivas dos funcionários do laboratório. O sistema 

é composto por um aplicativo Android desenvolvido em Java, um servidor em Spring e 

um banco de dados PostgreSQL. O projeto foi desenvolvido em parceria com o 

laboratório de Bionanomanufatura do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, onde será 

implementado devido aos resultados positivos dos testes com usuários. 

 

Palavras-chave: Gestão. Rastreabilidade. Sistema de Informação. Experimentos 

científicos. Aplicativo. Android. QR Codes. Imagens. Documentação de Pesquisas 

Científicas. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This monograph documents the process of analyzing the architecture, debugging, 

implementing new features and refactoring the code of the second version of the 

management and traceability system for scientific experiments, the Prolifera application. 

With the App, it is possible to create a research project, add steps, record qualitative and 

quantitative data in samples, including images, and track them through QR Codes, saving 

productive hours for laboratory employees. The system consists of an Android application 

developed in Java, a server in Spring and a PostgreSQL database. The project was 

developed in partnership with the Bionanomanufatura laboratory of the Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas, where it will be implemented due to positive user test results. 

 

Key-words: Management. Traceability. Information System. Scientific Experiments. App. 

Android. QR Codes. Images. Scientific Research Documentation. 
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1. INTRODUÇÃO 

Em laboratórios de pesquisa e Universidades, nos quais diversos experimentos 

científicos são conduzidos, uma grande quantidade de dados é gerada. Além disso, 

esses experimentos podem diferir uns dos outros drasticamente, pelos seus objetivos e 

modos de operação dificultando, assim, o gerenciamento e documentação dos processos 

de desenvolvimento, a alocação dos recursos do laboratório, e a análise dos resultados. 

Com base neste cenário foi idealizado o Prolifera, um software concebido para auxiliar 

na documentação, gerenciamento e rastreamento de experimentos científicos. 

A primeira versão do projeto foi desenvolvida em 2019, pelos alunos Bruno Hirata 

e Gustavo Rosanova em seu Projeto de Formatura. Essa versão já atendia a maioria dos 

requisitos, mas carecia de algumas funcionalidades importantes para os stakeholders, e 

apresentava algumas imperfeições que penalizavam a experiência do usuário. As 

principais características dessa versão encontram-se apresentadas no Capítulo 6. 

Este trabalho contempla todo o processo de implementação da segunda versão 

do aplicativo, desde a análise do estado em que se encontrava na primeira versão, até 

os testes com usuários realizados na versão atual. 

1.1. História do Projeto 

A ideia para o sistema Prolifera surgiu no início de 2019 após visitas guiadas pelo 

coorientador deste trabalho, o pesquisador Henrique da Costa, ao laboratório de 

Bionanomanufatura (BIONANO) do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT). O intuito 

das visitas era observar o processo de pesquisa e levantar os gargalos técnicos e 

administrativos passíveis de melhora, nos quais um Sistema de Informação poderia 

otimizar e facilitar o trabalho dos pesquisadores. 

No primeiro semestre de 2019, o grupo até então era formado pelos alunos Bruno 

Hirata, Gabriel Garcia Gomes do Ó1 e Gustavo Rosanova. Por meio de sessões de 

 

1 Coautor do presente trabalho. 
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brainstorming com o coorientador, concluiu-se que o maior ponto de dificuldade dos 

envolvidos nas pesquisas é relacionado a tarefas gerenciais e administrativas dos 

experimentos, como gerar relatórios, registrar medições eficientemente e rastrear 

amostras ao longo do processo produtivo. Desta forma, elaborou-se e planejou-se um 

tipo de Laboratory Information Management System (LIMS) para resolver estes 

problemas. 

Durante o segundo semestre de 2019 houve a implementação da primeira versão 

do sistema por parte dos alunos Bruno Hirata e Gustavo Rosanova em seu Projeto de 

Formatura, mas infelizmente o trabalho não chegou a ser implementado em campo. O 

aluno Gabriel Garcia Gomes do Ó não pôde participar no projeto na ocasião devido à 

realização do seu intercâmbio. 

Devido à pandemia, o projeto não teve continuidade no primeiro semestre de 2020, 

e no segundo semestre, a aluna Luciana Harada e o aluno Gabriel Garcia Gomes do Ó 

constituíram um grupo para a realização do Projeto de Formatura para desenvolver a 

versão 2.0 do Prolifera, objeto desta monografia. 

1.2. Motivação 

Há dois pontos principais quando se trata da motivação para o desenvolvimento 

do Prolifera: em primeiro lugar, a sua razão de existir e em segundo, o porquê de sua 

continuidade. 

Hirata e Rosanova (2019) levantaram que um ponto comum entre institutos de 

pesquisa, laboratórios e universidades é que nestes há grande quantidade de pesquisa 

básica e aplicada de vários tipos e finalidades diferentes. Durante o processo de pesquisa 

gera-se muitos dados que, se coletados adequadamente, têm grande potencial para 

auxiliar no processo de análise de resultados, gerar inteligência para tomada de decisões 

e agilizar o processo científico. Desta forma, há a necessidade nestes locais de coletar e 

organizar os seus dados de forma eficiente. 

Entretanto, como já observado em 2019 durante a pesquisa de campo no 

BIONANO, a realidade muitas vezes é que esses dados registrados não são utilizados 

porque estão armazenados de uma forma pouco eficiente, ou pior, são perdidos em meio 
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à desorganização. O armazenamento frequentemente é difuso, com informações 

dispersas, às vezes em computadores desconectados entre si, outras em papel escrito à 

mão, ou mesmo são imagens que ficam nos aparelhos pessoais dos próprios 

pesquisadores (HIRATA e ROSANOVA, 2019). 

Tal realidade penaliza o time de pesquisa, obrigando os seus membros a gastarem 

muito tempo reunindo informações para gerar relatórios e organizando dados, horas que 

poderiam ser mais eficientemente alocadas em tarefas que agregam mais valor para a 

pesquisa, como a análise dos resultados em si. Vale ressaltar também que o laboratório 

fica menos competitivo ao perder dados devido à ineficiência processual, uma vez que 

esses dados poderiam ser utilizados para alimentar modelos preditivos de machine 

learning que poderiam ser aplicados em diversas áreas do laboratório. 

Somado a essa necessidade, segundo experiências anteriores de alguns 

pesquisadores entrevistados no Laboratório, os softwares que eles haviam 

experimentado não possuíam a versatilidade e a simplicidade de uso que eles gostariam, 

nem possibilitavam, de forma interativa pelo próprio pesquisador, configurações 

ajustadas para a sua pesquisa. Essa necessidade de simplicidade e versatilidade abre 

uma oportunidade de negócios, discutida no APÊNDICE A - Modelo de negócios para o 

sistema Prolifera. 

Ao término do segundo semestre de 2019, o sistema Prolifera já oferecia várias 

características essenciais ao seu funcionamento, mas alguns casos de uso importantes, 

como o de salvar as fotos das amostras e gerar automaticamente o Quick Response (QR) 

Code de uma amostra ainda não estavam funcionando, e por esta razão o aplicativo não 

chegou a ser utilizado na prática. Logo, a equipe de 2020 tem como objetivo dar 

continuidade ao trabalho para que este possa funcionar no ambiente de pesquisa e ser 

implementado na prática. 

1.3. Justificativa 

Tendo em vista que no laboratório BIONANO do IPT vários projetos são 

desenvolvidos paralelamente e, salvo raras exceções, cada pesquisador está envolvido 

em mais de um projeto, a falta de um software para auxiliar na organização e 
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documentação do trabalho, somado à alta demanda das equipes de pesquisa e aos 

prazos exíguos, acabam por resultar na perda de dados valiosos que poderiam ser 

utilizados para gerar conhecimento, treinar redes neurais e gerar relatórios 

automaticamente, economizando muitas horas de trabalho dos pesquisadores. 

Dessa forma, mesmo que o resultado de um projeto tenha sido excepcional, tem-

se a perda de valor referente aos dados de produção da pesquisa que não foram 

registrados e tal fato gera um efeito “caixa preta” entre as entradas e as saídas do projeto, 

que pode ser ilustrado como na Figura 1. 

 

Figura 1- Efeito caixa preta no processo de pesquisa 

 

Fonte: Autoria própria, adaptado de HIRATA e ROSANOVA (2019) 

 

Para solucionar este problema, o sistema Prolifera propõe ajudar os 

pesquisadores no registro do seu trabalho de forma simples e rápida para, assim, reter 

valor ao guardar os dados de forma estruturada, rastrear amostras e ainda facilitar a 

geração de relatórios ao final dos projetos. A Figura 2 apresenta a parte da cadeia 

produtiva de experimentação científica que o Prolifera pretende englobar. 
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Figura 2- Experimento após implantação do sistema Prolifera 

 

Fonte: Autoria própria, adaptado de HIRATA e ROSANOVA (2019) 

 

Espera-se que com um sistema de rastreabilidade para laboratórios de pesquisa 

a perda de dados durante a pesquisa diminua consideravelmente. Além disso, cria-se a 

oportunidade de utilizá-los para gerar inteligência de negócios e promover a otimização 

dos processos e inovação. 

1.4. Objetivos 

Este trabalho visa: 

• Dar continuidade ao desenvolvimento de funcionalidades que não foram 

implementadas totalmente na primeira versão; 

• Resolver erros na aplicação presentes no front-end e/ou back-end; 

• Desenvolver recursos para suprir necessidades dos usuários, mas ausentes na 

primeira versão; 

• Refatorar o código, tornando-o mais legível e fácil de manter a longo prazo; 

• Realizar otimizações no software para que execute utilizando menos recursos 

computacionais; 
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• Realizar testes com usuários simulando experimentos reais e avaliando o emprego 

do sistema no cotidiano do laboratório. 

Em suma, pretende-se com este projeto de formatura finalizar o trabalho iniciado 

em 2019, aprimorando-o em todos os aspectos possíveis e prepará-lo para ser utilizado 

no cotidiano do laboratório. 

1.5. Organização do Trabalho 

Este trabalho contém oito capítulos incluindo as Referências, sendo estas: 

1. Introdução: Discorre sobre o objetivo, motivação e justificativa para o 

desenvolvimento deste trabalho; 

2. Requisitos do Sistema: Descreve as funções que o sistema deve desempenhar 

e a arquitetura proposta; 

3. Aspectos Conceituais: Explica-se os conceitos técnicos e não técnicos utilizados 

para construir o sistema Prolifera; 

4. Tecnologias Utilizadas: Detalha uma lista de todas as tecnologias envolvidas 

diretamente na programação do trabalho; 

5. Metodologia de Trabalho: Mostra os paradigmas adotados para desenvolver 

novas funcionalidades, corrigir erros de código e lógica, testar o sistema e priorizar 

tarefas; 

6. Prolifera Versão 1.0: Destaca os pontos fortes e fracos da 1a versão do programa 

aplicativo; 

7. Implementação da Nova Versão: Expõe e exemplifica como a metodologia de 

trabalho foi aplicada para melhorar a versão anterior do aplicativo; 

8. Considerações Finais: Inclui a conclusão do projeto e a avaliação dos sucessos, 

das falhas e os próximos passos; 

9. Referências: Lista as referências bibliográficas utilizadas 
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2. REQUISITOS DO SISTEMA 

2.1. Escopo do Projeto 

Os requisitos do sistema foram levantados em 2019 a partir de pesquisas 

realizadas com usuários e de informações levantadas com os pesquisadores do 

laboratório BIONANO. Neste trabalho, mantém-se todos os requisitos já mapeados pelo 

time de 2019 e adiciona-se mais alguns referentes às funções não implementadas em 

sua totalidade e correção de erros. 

As funcionalidades do sistema foram embasadas nas tarefas técnicas e cotidianas 

dos pesquisadores ao executar os procedimentos dos experimentos em que muitas 

vezes visam multiplicar a biomassa de um objeto de estudo para que se possam testar 

hipóteses e aplicar diferentes técnicas para posterior análise e comparação de 

resultados. Uma arquitetura de alto nível é apresentada na Figura 3 e neste nível em 

nada difere da versão 1.0. 

 

Figura 3- Fluxo de trabalho do aplicativo Prolifera em ambiente laboratorial 

 

Fonte: Rosanova, Gustavo; Hirata, Bruno 2019, p. 26 

 

O objetivo do programa aplicativo é manipular as informações de amostras de 

experimentos, que devem: (i) ser caracterizadas com medidas quantitativas e 

qualitativas; (ii) conter data de criação e de descarte; (iii) fornecer uma breve descrição 
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de cada amostra; e (iv) manter a rastreabilidade destas, ou seja, a partir de uma amostra 

pode-se encontrar as suas antecessoras e as que foram geradas dessa de forma que se 

possa visualizar a “árvore genealógica” de cada etapa de um projeto de pesquisa 

laboratorial. 

O Prolifera, portanto, deve conseguir capturar as informações das amostras em 

laboratório e armazená-las no banco de dados e no servidor, deforma que se possa 

acessá-las posteriormente pelo aplicativo. Além disso, deve poder gerar relatórios e 

etiquetas com códigos QR para serem impressas pela impressora de etiquetas do 

laboratório. Esse fluxo de informações está resumido na Figura 4. 

 

Figura 4- Fluxo informações do aplicativo Prolifera 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Como já explicado na documentação da versão 1.0, “Um projeto é definido pelo 

seu nome, data de criação, duração estimada, e um conjunto de métricas que 

caracterizam as suas amostras. Uma métrica pode ser um quantificador, um valor 

numérico com uma unidade relacionada (massa, volume, pH), ou um qualificador, que 

possui o nome da característica que será avaliada, dois extremos que farão parte de uma 

escala e o número de pontos entre eles. Por exemplo, para avaliar a cor de uma amostra, 



 

 

23 

pode-se utilizar claro e escuro como extremos, com 3 níveis adicionais entre os dois.” 

(HIRATA e ROSANOVA, 2019) 

2.2. Armazenamento 

2.2.1. Banco de dados 

Utiliza-se o mesmo banco de dados relacional da versão 1.0 do aplicativo com 

algumas poucas mudanças nas entidades já existentes, segue uma descrição das 

entidades presentes no banco e em destaque as mudanças feitas em cada uma para a 

release 2.0. 

 

Entidades: 

● Usuário: tem os dados básicos como nome, sobrenome e e-mail. O campo login 

é sua chave primária, a senha não era criptografada, mas agora o guarda-se 

apenas o SHA-256 desta e o campo tipo que discrimina usuários comuns de 

administradores, todavia decidiu-se que agora todos usuários em um projeto 

poderão visualizar os dados gerados por motivos de segurança (safety); 

● Amostra: faz parte de um processo e é definida pelos seus atributos básicos como 

nome e descrição e também um conjunto de qualificadores e quantificadores 

cabíveis àquela etapa; 

● Processo: é o maior nível na hierarquia da base de dados, é composto por um 

conjunto de etapas recebendo o seu nome a partir de um lote; 

● Etapa: descreve uma etapa, que é um conjunto de procedimentos pelos quais uma 

determinada quantidade de amostras serão submetidas durante os experimentos; 

● Quantificador: descreve alguma característica de uma amostra que possa ser 

medida numericamente, como massa ou pH. É definida em uma etapa, e possui 

um nome e uma unidade; 

● Qualificador: descreve alguma característica qualitativa de uma amostra, através 

da escolha entre um conjunto de opções predefinidos. Possui um nome, e a 
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possibilidade de ser aberto, ou seja, receber um valor diferente das opções 

cadastradas; 

● Opção: descreve uma opção de Qualificador. 

 

Entidades Associativas: 

● Amostra-Pai: descreve uma relação de hereditariedade entre duas amostras 

através da associação de duas amostras distintas, identificando a amostra pai e a 

amostra filha; 

● Amostra-Quantificador: descreve uma medida quantitativa de uma amostra, 

pertencente a uma etapa, através de um valor numérico com a unidade definida 

pelo usuário; 

● Amostra-Qualificador: Descreve uma medida qualitativa de uma amostra, 

pertencente a uma etapa, através da seleção feita pelo usuário de uma opção 

predefinida; 

● Etiqueta: descreve uma amostra e uma entidade etiqueta a qual possui um id 

próprio gerado e o id da amostra associada. 

 

O diagrama Entidade-Relacionamento do banco de dados (Figura 5) segue 

conforme descrito acima, com os campos de cada entidade, as chaves primárias (PK), 

estrangeiras (FK) e as mudanças em relação à versão 1.0 destacadas em negrito: 
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Figura 5- Diagrama entidade de relacionamento 

 

Fonte: Autoria própria 

2.2.2. Imagens 

A versão 2.0 do sistema Prolifera permite que o usuário tire várias fotos de uma 

amostra e as envie para serem salvas em diretórios do próprio servidor, organizadas por 

projeto, etapa e amostra correspondente. 
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2.2.3. Relatórios 

A versão 1.0 do sistema Prolifera já permitia a geração de relatórios compilados 

em arquivos em formato .xls salvos no servidor, contudo não estavam devidamente 

organizados. A versão 2.0 do Prolifera organiza os relatórios gerados por projeto e etapa 

correspondente, além de permitir a manutenção de um histórico de relatórios gerados 

através da data de criação dos arquivos. 

2.2.4. Etiquetas 

A versão 2.0 do sistema Prolifera permite que o usuário gere um lote de etiquetas 

que são salvas em diretórios do próprio servidor. 

2.3. Necessidades do usuário 

Após uma revisão das necessidades de usuário previamente levantadas no estudo 

de 2019 durante as pesquisas de campo no IPT, foi decidido que todas elas ainda eram 

válidas e, portanto, foram mantidas. Além disso, foram levantadas novas necessidades. 

Segue na Tabela 1, as necessidades de usuário e um resumo do estado de 

implementação delas atingidos com a versão 1.0 do Prolifera. 

 

Tabela 1- Necessidades do usuário e estado inicial de implementação. 

Necessidade do usuário 
Estado da 

implementação 

Armazenar informações de forma eficiente, em um formato que seja 

capaz de adaptar-se a uma variedade de situações. 

Totalmente 

atendida 

Registrar um prontuário fotográfico de amostras centralizado, 

permitindo que os usuários façam a inclusão de imagens de maneira 

colaborativa. 

Não atendida 

Identificação fácil e rápida de uma amostra, permitindo o acesso à 

fotos, informações básicas, informações de etapa, associações pai 

e filho, inclusão e visualização de métricas. 

Parcialmente 

atendida 
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Associação de hereditariedade entre amostras, sendo flexível nos 

dois sentidos, de forma que possam ser associados de 0 a N pais 

e/ou filhos para uma dada amostra. 

Parcialmente 

atendida 

Registrar métricas associadas a uma amostra, cujos valores podem 

ser numéricos ou texto, e podem variar de acordo com o andamento 

do experimento. 

Totalmente 

atendida 

Necessidade de armazenar datas de diversos tipos de eventos, 

como início e fim de uma etapa, de criação e destruição de 

amostras, permitindo o cálculo posterior de ciclos de vida dos 

procedimentos realizados. 

Parcialmente 

atendida 

Flexibilidade durante qualquer fase do experimento, permitindo a 

inclusão de novas etapas ou medições, divisão ou união de 

amostras, de acordo com o andamento do experimento em questão. 

Parcialmente 

atendida 

Necessidade de geração de relatórios, em formato de planilhas, de 

forma automatizada e personalizada de acordo com os parâmetros 

do experimento, recuperando as informações armazenadas durante 

o experimento e permitindo ao usuário acesso limpo e detalhado 

Parcialmente 

atendida 

Permitir que todos técnicos e pesquisadores envolvidos em um 

projeto possam visualizar as informações dos experimentos. 

Nova 

necessidade 

Remover erros da versão anterior do aplicativo que prejudicam a 

usabilidade deste e comprometem a experiência do usuário 

Nova 

necessidade 

 

2.4. Requisitos Funcionais 

Tendo em vista as necessidades dos usuários e também o escopo do projeto, 

elaborou-se uma lista contendo os requisitos funcionais para este projeto. A lista inclui os 

requisitos já implementados, porém após análise da arquitetura da primeira versão e 

reuniões com o coorientador as prioridades de alguns requisitos foram revistas, uma vez 

que a visão presente do futuro do aplicativo é mais clara que em 2019. 

Assume-se também que novas características e correções de erros não 

comprometam módulos já funcionais de software. 
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Alta Prioridade: 

● F001 - Sistema permite registro de um processo: A aplicação deve fornecer ao 

usuário uma maneira fácil e intuitiva de se cadastrar um novo processo no sistema; 

● F002 - Sistema permite registro de etapa: A aplicação deve fornecer ao usuário 

uma maneira de cadastrar uma nova etapa, pertencente a um processo, no 

sistema; 

● F003 - Sistema permite registro de amostra: A aplicação deve fornecer ao usuário 

uma maneira de cadastrar uma nova amostra, pertencente a uma etapa, no 

sistema; 

● F004 - Sistema cria a árvore de visualização de um projeto; 

● F005 - Sistema exibe o histórico de uma amostra; 

● F006 - Sistema permite alocação de usuários a um projeto; 

● F007 - Sistema registra prontuário fotográfico da amostra; 

● F008 - Sistema permite a inserção de medições das amostras feitas no laboratório; 

● F009 - Sistema livre dos erros da primeira versão que mais prejudicam a sua 

usabilidade; 

 

Média Prioridade: 

● F010 - Sistema permite associação de funções específicas a cada usuário; 

● F011 - Sistema emite relatórios; 

● F012 - Sistema livre de pequenos bugs que não prejudicam muito a sua 

usabilidade; 

 

Baixa Prioridade: 

● F013 - Sistema permite registro de amostras com múltiplos predecessores. 
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2.5. Requisitos Não Funcionais 

Prioridade Alta: 

● NF001 - O sistema deve ser disponível para mobile (Android); 

● NF002 - Sistema deve utilizar um gerenciador de banco de dados relacional; 

● NF003 - Sistema possui repositório para armazenamento de mídias; 

 

Prioridade Média: 

● NF004 - Back-end do sistema deve ser disponibilizado em uma máquina na nuvem 

possibilitando acesso remoto aos dados do aplicativo; 

● NF005 - Banco de dados do sistema deve ser disponibilizado em uma máquina na 

nuvem possibilitando acesso remoto aos dados do aplicativo. 

 

Prioridade Baixa: 

● NF006 - Sistema deve ser disponível para mobile (iOS); 

● NF007 - Sistema deve ser disponível para desktop; 

● NF008 - Sistema pode ser acessado remotamente. 
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3. ASPECTOS CONCEITUAIS 

3.1. Sistema de Informação 

Pela definição de O’BRIEN (O’BRIEN 2004, p.6), um sistema de informação é um 

conjunto organizado de pessoas, hardware, software, redes de comunicações e recursos 

de dados que coleta, transforma e dissemina informações em uma organização. A 

implementação desses sistemas pode trazer inúmeros benefícios para a instituição que 

decidir fazer uso deles, porém vale ressaltar que muitas vezes se enfrenta não apenas 

desafios técnicos, mas também organizacionais devido ao fato de geralmente um sistema 

de informação requerer mudanças drásticas nos processos, que quando implementadas, 

a rotina dos stakeholders pode ser diretamente impactada o que gera certa resistência a 

qual pode ser superada com uma mudança cultural na instituição. 

3.2. Laboratory Information Management System 

O Laboratory Information Management System (LIMS) pertence à classe de 

aplicações de software projetadas para armazenar e gerenciar informação obtida no 

curso do trabalho do laboratório (SKOBELEV, ZAYTSEVA, KOZLOV, PEREPELITSA, 

MAKAROVA, 2011). Os sistemas são utilizados para controlar e gerenciar amostras, 

normas, resultados de testes, relatórios, equipe do laboratório, instrumentos e automação 

do fluxo de trabalho. 

No caso deste trabalho, o objetivo é a otimização de processos para o aumento 

de produtividade e um uso mais eficiente de equipamentos e do tempo dos funcionários. 

Segundo a companhia de inteligência de marketing IDC, estima-se que em 2018 

havia cerca de 33 Zettabytes de dados no mundo todo e este valor crescerá para cerca 

de 175 Zettabytes em 2025 (REINSEL; GANTZ; RYDNING, 2018), representando um 

aumento de mais de 430% em apenas 7 anos. Este cenário mundial de crescimento 

exponencial da informação se aplica também para laboratórios e consequentemente o 

mercado de LIMS poderá ter um grande aumento de demanda nos próximos anos, 

abrindo oportunidade para novos softwares como a plataforma Prolifera. O APÊNDICE A 

- Modelo de negócios para o sistema Prolifera explica mais detalhadamente este tópico. 
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3.3. Experimentação Científica 

Os experimentos conduzidos no BIONANO têm objetivos diversos, indo da 

micromanufatura até a bio e nanotecnologia, e são tão distintos quanto a própria área em 

si. Exemplos de projetos incluem cultivos em escala para produção de compostos de 

interesse na indústria, escalonamento de bioprocessos, modificação genética em 

microrganismos e até mesmo desenvolvimento de biossensores. 

Por mais diferentes que sejam, cada um desses experimentos segue o método 

científico, definido por uma observação, uma formulação de hipóteses e ensaios para 

atingir objetivos específicos. O fluxo de atividades sempre segue esta ordem, finalizando 

com a conclusão a respeito das hipóteses testadas e, de forma iterativa, novos 

experimentos são propostos para continuar a pesquisa. 

Todos os projetos de experimentos têm em comum o fluxo de atividades no 

laboratório, que são definidos em cronogramas, tendo diversas etapas em datas pré-

definidas, e por todos os momentos há a definição dos parâmetros a serem avaliados, 

que são os quantificadores e os qualificadores (variáveis dependentes e 

independentes, discretas ou contínuas). 

Há a coleta de dados em cada etapa, podendo ser desde uma análise visual, até 

a obtenção de amostras, com medições e anotações dos parâmetros definidos 

anteriormente. Com o registro de todas as observações, os dados compilados são 

discutidos e tem-se a conclusão sobre a hipótese testada. 

Observando os pontos em comum dos experimentos pode-se projetar um Sistema 

de Informação flexível para registro de dados das etapas e amostras que atenda diversos 

projetos, permitindo relacionar amostras genitoras e suas descendentes, criar medidas 

qualitativas e quantitativas (contínuas ou discretas) de acordo com as necessidades do 

pesquisador e ao final poder exportar os dados. 

3.4. Revisão do Código (Code Review) 

Entende-se como a prática de ter membros da equipe que não participaram 

diretamente do desenvolvimento de certa tarefa tecendo críticas relacionadas às 
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mudanças consequentes dela em um sistema de software. É uma prática recomendada 

bem estabelecida tanto em softwares de código aberto quanto em proprietários.  

Dentre os benefícios de adotar essa prática destaca-se a diminuição de ocorrência 

de erros e, por consequência, uma melhor qualidade de código, “Prior work has shown 

that the formal code inspections of the past tend to improve the quality of software 

delivered by students and small teams” (MCINTOSH; KAMEI; ADAMS, 2014). 

Tendo em vista o curto período para a implementação do escopo deste projeto, 

Code Review será amplamente empregado visando a redução de erros provenientes de 

alterações feitas pela equipe Prolifera 2020.  

3.5. Refatoração de Código (Code Refactoring) 

É a prática de reestruturação do código, sem alterar de maneira alguma o seu 

comportamento externo, com o intuito de melhorar a sua legibilidade, design, 

inteligibilidade, estrutura ou implementação. Os benefícios dessa prática são, por 

exemplo, facilitar a manutenção do código, reduzir a complexidade deste e economizar 

horas de desenvolvimento a médio e longo prazo. 

3.6. Depuração 

Entende-se como o processo de encontrar e remover erros e comportamentos não 

esperados de um software ou hardware. A metodologia de depuração aplicada ao 

aplicativo Prolifera se baseia na experiência prévia de trabalho dos integrantes do grupo 

e consiste em passos simples para identificar e corrigir os erros em funcionalidades. 

Segue-se para tanto o seguinte processo: 

1. Testar uma feature do código e observar o seu comportamento, comparando-o 

com o que era esperado que acontecesse; 

2. Identificar o comportamento inesperado do código, como, por exemplo, uma 

mensagem de erro no console, uma ação que não ocorreu, mas que deveria ter 

ocorrido ou a inserção incorreta de dados no banco; 
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3. Caso haja uma mensagem de erro clara, buscar o trecho do código responsável 

pelo bug, analisá-lo e arquitetar uma solução; 

4. Em caso de ausência de mensagem de erro, utilizar o depurador para observar o 

valor de variáveis e estados da aplicação durante uma execução passo a passo 

do código e, desta forma, identificar o momento em que os valores divergem do 

esperado; 

5. Entender como o erro é gerado e fazer as alterações necessárias no código para 

o solucionar o problema. 

3.7. Ambientes de Desenvolvimento da Aplicação 

Moura (1992) define os Ambientes de Desenvolvimento da Aplicação “Ambientes 

de Desenvolvimento de Software (ADS) são sistemas computacionais que apoiam o 

desenvolvimento, reparo e melhoria de produtos de software bem como o controle e 

gerenciamento destas atividades”. No caso do sistema Prolifera, pode-se agrupar os 

ambientes de desenvolvimento em três classes distintas: 

● Produção: contempla os estados seguros do desenvolvimento da aplicação nos 

quais o código foi amplamente testado e aprovado; 

● Homologação: é o ambiente para testar uma nova funcionalidade ou correção de 

erro integradas com o resto da plataforma; 

● Desenvolvimento: utilizado para o desenvolvimento de código, o programador 

pode desenvolver neste ambiente sem se preocupar em afetar as funcionalidades 

já em operação em outros ambientes. 

Esta segmentação faz parte das boas práticas aplicadas na construção de cada 

uma das partes do sistema Prolifera e garante a estabilidade do serviço em operação 

durante o desenvolvimento. 

3.8. Manufatura Otimizada (Lean Manufacturing)  

Também conhecido como Lean Production, a Manufatura Otimizada é um método 

de produção derivado do modo de operação da Toyota na década de 30 e, de acordo 

com Womack e Jones (1996), ela consiste em cinco princípios: “specify value, line up 



 

 

34 

value-creating actions in the best sequence, conduct these activities without interruption 

whenever someone requests them, and perform them more and more effectively”. 

Esta filosofia de produção é amplamente utilizada no desenvolvimento de software 

devido aos seus resultados consistentes na indústria de tecnologia de informação. 

3.9. Kanban 

Trata-se de uma técnica para melhor controle e visualização da produção e 

transporte, utilizada por muitas indústrias e empresas que utilizam a filosofia do Lean. A 

carga de trabalho é organizada em um quadro com cartões (estes podem representar 

tarefas ou objetos físicos no caso de estoques, por exemplo) que se distribuem em 

colunas, que normalmente representam etapas do processo produtivo ou do transporte 

logístico em uma indústria.  

A Figura 6 é uma representação do quadro de Kanban utilizado pelo grupo. Ele 

apresenta como colunas as etapas do processo que o grupo julgou necessárias: 

problemas a serem corrigidos, tarefas a serem realizadas, tarefas em andamento, tarefas 

em teste, tarefas prontas para implementação e tarefas concluídas.  

 

Figura 6- Exemplo de um quadro de Kanban para produção de software 

 

Fonte: Autoria própria  
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4. TECNOLOGIAS UTILIZADAS 

4.1. Desenvolvimento Front-end 

Decidiu-se por manter as mesmas tecnologias utilizadas durante a primeira etapa 

de implementação da interface do usuário do Prolifera, sendo estas:  

4.1.1. Android Studio 

É a Integrated Development Environment (IDE) oficial voltada para 

desenvolvimento de aplicativos Android. É baseada no IntelliJ, IDE escolhida para o 

desenvolvimento do back-end a ser apresentada mais à frente. O Android Studio (Figura 

7) possui várias ferramentas específicas para facilitar o desenvolvimento de aplicações 

para diversos dispositivos Android. Dentre as ferramentas de grande utilidade, podemos 

citar a pré-visualização da interface, a ferramenta de depuração detalhada e o emulador 

de dispositivos, que permite que um desenvolvedor sem acesso a um aparelho Android 

possa trabalhar sem problemas. 

 

Figura 7- Logo do Android Studio 

 

Fonte: Blog oficial para desenvolvedores Google2 

 

4.1.2. Gradle 

O Gradle (Figura 8) é a ferramenta de automação de compilação padrão utilizada 

para o desenvolvimento de aplicativos Android. 

 

2 Disponível em <https://developers-br.googleblog.com/2017/08/android-studio-30-canary-1.html>. 
Acesso em: dez. 2020. 

https://developers-br.googleblog.com/2017/08/android-studio-30-canary-1.html
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Figura 8- Logo do Gradle 

 

Fonte: Página do Gradle3 

4.1.3. Java 

Uma das linguagens de programação mais populares do mundo, o Java (Figura 9) 

possui uma grande comunidade de desenvolvedores e suporte pela Oracle. Sua máquina 

virtual, Java Virtual Machine (JVM), oferece flexibilidade para rodar código em diversas 

plataformas distintas. Por esse motivo foi escolhida para o desenvolvimento tanto do 

front-end quanto do back-end.  

Figura 9- Logo do Java 

 

Fonte: Página do Java4 

4.2. Desenvolvimento Back-end 

 O grupo decidiu por manter o desenvolvimento desta parte da plataforma 

dentro do framework Spring para evitar problemas com o funcionamento das 

características que já haviam sido implementadas fazendo uso da IDE IntelliJ em Java. 

4.2.1. Spring 

O Spring (Figura 10) é um dos frameworks de desenvolvimento Java de código 

aberto mais populares do mundo. Baseado no padrão de desenvolvimento de injeção de 

 

3 Disponível em <https://gradle.com/brand/>. Acesso em: dez. 2020. 
4 Disponível em <https://java.com/pt-BR/about/>. Acesso em: dez. 2020. 

https://gradle.com/brand/
https://java.com/pt-BR/about/
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dependência, possibilita a criação de aplicações altamente performáticas, modularizadas 

e fáceis de testar. 

Figura 10- Logo do Spring 

 

Fonte: Página do Spring5 

4.2.2. IntelliJ 

O IntelliJ (Figura 11) é uma IDE, parte da família de produtos do JetBrains, para 

desenvolvimento de aplicações Java com amplo suporte e facilitadores para escrever 

código. 

Figura 11- Logo do IntelliJ 

 

Fonte: Página do IntelliJ IDEA6 

4.2.3. Maven 

O Maven (Figura 12) é uma ferramenta de automação de compilação muito 

utilizada no desenvolvimento em Java. 

Figura 12- Logo do Maven 

 

Fonte: Página do Maven7 

 

5 Disponível em <https://spring.io/>. Acesso em: dez. 2020. 
6 Disponível em <https://www.jetbrains.com/idea/download/#section=windows>. Acesso em: dez. 

2020. 
7 Disponível em <https://maven.apache.org/>. Acesso em: dez. 2020. 

https://spring.io/
https://www.jetbrains.com/idea/download/#section=windows
https://maven.apache.org/
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4.3. Banco de Dados 

O grupo optou por continuar utilizando o banco de dados sequencial PostgreSQL 

(Figura 13) para manter a consistência dos dados da aplicação, fazendo as devidas 

modificações sempre que necessário. 

Figura 13- Logo do PostgreSQL 

 
Fonte: Página do PostgreSQL8 

4.4. Versionamento de Código 

Para esta tarefa, optou-se utilizar o GitLab (Figura 14) que, além de oferecer 

gratuitamente o controle das versões do código e backup, possui funcionalidades de 

devops que podem ser utilizadas posteriormente no projeto Prolifera caso seja decidido 

por continuar o seu desenvolvimento e implementação no laboratório parceiro BIONANO. 

Figura 14- Logo do GitLab 

 

Fonte: Página do GitLab9 

4.5. Código QR 

QR Codes (Figura 15) podem ser entendidos como códigos de barra matriciais. 

Sua função é armazenar dados das mais diversas naturezas, como identificadores, 

localizadores, rastreadores e links. No contexto deste trabalho, esta tecnologia será 

utilizada para identificar amostras de forma que o aplicativo possa encontrar informações 

sobre ela, como o projeto ao qual pertence e as amostras geradoras. 

 

8 Disponível em <https://www.postgresql.org/about/press/presskit12/pt/>. Acesso em: dez. 2020. 
9 Disponível em <https://gitlab.com/>. Acesso em: dez. 2020. 

https://wiki.calculate-linux.org/postgresql
https://www.postgresql.org/about/press/presskit12/pt/
https://gitlab.com/
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Escolheu-se códigos QR para esta finalidade pelos seguintes motivos: 

● Não necessita pagar licença por seu uso; 

● O tamanho e formato padrão dos QR Codes são adequados para serem fixados 

em amostras de laboratório; 

● A capacidade de armazenamento é mais que suficiente para o caso de uso no 

Prolifera App; 

● Possui redundância de dados e correção automática destes já implementados na 

maioria dos leitores; 

● Smartphones com câmeras de baixa resolução podem ser utilizados para ler as 

informações em curta ou média distância sem maiores problemas; 

● Possui padronização internacional através do ISO/IEC 18004. 

 

Figura 15- Exemplo de QR Code 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

No aplicativo Prolifera, as amostras são identificadas por hashes de todos os seus 

dados retirados utilizando o algoritmo SHA-256 e posteriormente os hashes são 

codificados em códigos QR. 

4.6. Hardware 

Optou-se por desenvolver para smartphones e tablets com o sistema operacional 

Android (Figura 16). Justifica-se a escolha na citação do trabalho do primeiro grupo de 

implementação: 
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A partir do levantamento de aparelhos disponíveis no laboratório para a utilização 

da aplicação e análise da versão do sistema mínima necessária para contemplar todas 

as bibliotecas de programação a serem utilizadas no projeto, foi decidido que o software 

seria criado para smartphones e tablets Android com sistema operacional de versão 6.0 

(Marshmallow) ou superior (HIRATA; ROSANOVA, 2019). 

Figura 16- Logo do Android 

 

Fonte: Página do Android10 

4.7. Organização e Backlog 

Para organizar as tarefas e datas de entrega o grupo optou por utilizar o Trello 

(Figura 17), disponível gratuitamente em https://trello.com/.  

Figura 17- Logo do Trello 

 

Fonte: Página do Trello11 

4.8. Utilidades 

Para o controlador desktop de dispositivos móveis utilizou-se o software Scrcpy12 

para auxiliar nos testes e agilizar a navegação pelo smartphone, que se trata de uma 

aplicação gratuita de código aberto para Windows, Linux e macOS que espelha a tela de 

um dispositivo Android conectado via Universal Serial Bus (USB), e ainda permite que se 

controle o smartphone pelo computador. 

 

10 Disponível em <https://www.android.com/>. Acesso em: dez. 2020. 
11 Disponível em <https://trello.com/>. Acesso em dez. 2020. 
12 Disponível em <https://github.com/Genymobile/scrcpy>. Acesso em: out. 2020. 

https://trello.com/
https://www.android.com/
https://trello.com/
https://github.com/Genymobile/scrcpy
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Para a seleção de paleta de cores utilizou-se o software gratuito da Adobe 

Color13, para gerar uma paleta de cores harmoniosas e apropriadas para daltônicos e 

alinhar melhor a identidade visual com o IPT. 

  

 

13 Disponível em <https://color.adobe.com/pt/create/color-accessibility>. Acesso em: out. 2020. 

https://color.adobe.com/pt/create/color-accessibility
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5. METODOLOGIA DE TRABALHO 

5.1. Estado Inicial de Trabalho 

No primeiro semestre de 2019, os então alunos da EPUSP Bruno Hirata, Gabriel 

Garcia e Gustavo Rosanova trabalharam na especificação do sistema Prolifera como o 

seu trabalho de conclusão de curso. Durante o segundo semestre de 2019, Bruno e 

Gustavo implementaram o protótipo do sistema, porém Gabriel não participou desta 

etapa do trabalho. Em 2020, Gabriel junto com Luciana Harada, uma colega muito 

interessada no projeto, aceitaram o desafio proposto pelo coorientador, Henrique 

Oliveira, para retomar o projeto, melhorar a usabilidade do aplicativo e implementar 

alguns recursos que não foram adicionados ao projeto. 

5.2. Levantamento de Tarefas 

O grupo entrou em contato com o coorientador do trabalho, que também é o 

representante do laboratório BIONANO, e com a equipe Prolifera de 2019 para ficar a par 

de todos os defeitos do aplicativo que já haviam sido identificados, e das funcionalidades 

que ainda não haviam sido implementadas. Em seguida, criou-se no Trello um quadro de 

Kanban no qual foi adicionado um cartão para cada nova funcionalidade a ser 

desenvolvida e bugs a se depurar dentro da coluna Open to do para que posteriormente 

fosse feita a priorização do backlog, a lista de tarefas a serem realizada. 

5.3. Priorização de Tarefas 

A priorização de tarefas com status Open to do foi feita em duas etapas distintas 

visando reduzir o risco das estimativas realizadas: 

1. Em uma dinâmica com o coorientador, que assume neste caso o papel de 

CLIENTE, traça-se um gráfico de valor para o usuário X risco de 

desenvolvimento (Figura 18), em que para cada tarefa no backlog, seja correção 

de bug ou implementação de nova funcionalidade, foi atribuída uma nota de 0 a 

10 em cada um dos eixos propostos e depois o par (valor, risco) de cada uma foi 

desenhado em um gráfico para auxiliar a visualização e a tomada de decisão; 
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Figura 18- Gráfico ilustrativo de Valor x Risco 

 

Fonte: Autoria própria 

2. Em seguida, com uma ideia de valor e risco para cada tarefa, o grupo entrou em 

contato com a equipe Prolifera 2019, que ofereceu consultoria técnica para 

aprimorar a estimativa do fator risco de desenvolvimento das tarefas mais 

importantes; 

3. Por fim, as tarefas de maior entrega de valor e menor risco de implementação 

ganharam prioridade na ordem de execução. O resultado das dinâmicas pode ser 

encontrado no tópico 7.4, da Priorização de tarefas. 

5.4. Desenvolvimento de Novas Funcionalidades 

Ao desenvolver uma nova funcionalidade, o método a ser seguido é (Figuras 19 e 

20): 

● Criar uma branch localmente a partir da branch master atualizada com a origem 

no GitLab; 

● Desenvolver a funcionalidade; 

● Abrir um merge request da branch local com as novidades para o ambiente de 

homologação; 

● O colega de trabalho que não desenvolveu deve ler e entender a dinâmica da nova 

funcionalidade; 
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● Fazer deploy em homologação; 

● Testar de acordo com a descrição no tópico 5.6; 

● Fazer deploy no ambiente de produção partindo do código em homologação; 

Segue abaixo o caso geral e um exemplo gráfico: 

Figura 19- Caso geral de desenvolvimento de nova feature 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Figura 20- Exemplo de desenvolvimento de nova feature 

 

Fonte: Autoria própria.  

 

O emprego dessa metodologia tem base empírica nas experiências de trabalho 

prévias de ambos os integrantes do grupo e traz vários benefícios como: 

● Fácil identificação de erros, pois como cada feature provém de uma branch 

específica, o rastreamento de um bug é simples de se fazer; 

● Evita a propagação de falhas pelo código; 

● Oferece sempre um ponto seguro do código na branch master, pois as mudanças 

só são implementadas nesta após vários testes; 
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● Ambos os integrantes do grupo ganham visibilidade total da evolução do código; 

● Facilita a documentação após o término do projeto, uma vez que se tem a data de 

conclusão do desenvolvimento de cada uma das funcionalidades e de aprovação 

dos testes realizados no ambiente de homologação. 

 

Pode-se citar também alguns pontos fracos da metodologia como: 

● Muito tempo gasto com testes e revisão de código para assegurar a sua 

consistência, legibilidade e coerência bem como garantir o seu funcionamento 

correto; 

● Caso haja atraso nos testes de uma novidade no ambiente de homologação, 

rapidamente a fila de testes cresce; 

Apesar desses pontos fracos, os benefícios impactam mais para este projeto. 

5.5. Correção de Erros (Bugs) 

Para corrigir erros, dois métodos distintos são aplicados. Para os erros mais 

simples, apenas encontrar o componente defeituoso, analisar o seu código e verificar as 

suas entradas e saídas já é o suficiente para fazer uma correção efetiva e rápida. Já para 

falhas de maior complexidade, a ferramenta de debug oferecida pelo Android Studio é 

utilizada, pois possibilita colocar pontos de parada no código, executar linha a linha e 

ainda observar os valores de todas as variáveis no escopo do componente em tempo de 

execução. 

5.6. Testes 

Para assegurar a qualidade do software desenvolvido, a seguinte rotina de testes 

foi executada para cada uma das novas funcionalidades e correções de bugs que 

entravam no ambiente de homologação: 

1. Abrir o aplicativo e seguir o fluxo direto para a funcionalidade nova ou para a área 

do bug recém corrigido e verificar se: 

a. O seu funcionamento está correto; 
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b. O aplicativo está respondendo em um período de tempo adequado; 

c. A formatação não quebrou com os itens adicionados/retirados; 

d. Ao forçar um erro com uma entrada inválida ou ação incoerente com o fluxo 

da feature, o aplicativo consegue retornar uma mensagem de erro 

adequada sem interromper inesperadamente o uso da aplicação. 

2. Testar as demais funcionalidades já implementadas seguindo a mesma sequência 

de ações descritas acima para, desta forma, ter a certeza de que as novidades 

não inseriram bugs no software. 

 

Devido ao cronograma apertado para a entrega final do projeto, não foi possível 

desenvolver testes automatizados para o sistema e, portanto, sempre que uma correção 

de um erro ou uma nova funcionalidade entrava no ambiente de homologação, foi preciso 

testar manualmente toda a rotina descrita acima para assegurar que nenhum 

componente fosse afetado pelas mudanças. 
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6. PROLIFERA VERSÃO 1.0 

6.1. Visão Geral 

Na segunda semana de dezembro de 2019, o grupo formado por Bruno Hirata e 

Gustavo Rosanova finalizou o trabalho em cima da primeira versão do sistema Prolifera, 

o qual foi apresentado à Escola Politécnica da Universidade de São Paulo como um 

Trabalho de Conclusão de Curso. 

O projeto em seu estado naquela época já possuía algumas funcionalidades 

implementadas, como salvar amostras com qualificadores e quantificadores no banco de 

dados, autenticar usuários, escanear QR Codes para encontrar uma amostra e exportar 

os dados gerados, mas ainda faltavam algumas funcionalidades muito importantes para 

sua efetiva implementação em espaço laboratorial, como salvar fotos de amostras e gerar 

QR Codes automaticamente a partir de uma amostra. Dadas as limitações do projeto na 

época, não foi possível implementar o sistema Prolifera em um projeto real do laboratório.  

6.2. Pontos de Dor do Usuário 

6.2.1. Geração automática de QR Codes a partir de amostras 

Uma das funcionalidades mais emblemáticas do aplicativo prolifera é a capacidade 

de, a partir de uma representação digital da amostra no aplicativo, gerar um QR Code 

único que pode ser impresso e anexado à amostra real. Esta funcionalidade agrega muito 

valor para o usuário uma vez que este poderia apontar a câmera do smartphone para 

uma amostra que contém um QR Code e encontrar, em instantes, onde esta se localiza 

no projeto, suas características, informações adicionais, quais foram os pais desta 

amostra e também os seus ‘filhos’.  

Esta funcionalidade ainda não estava completamente implementada, portanto 

havia um déficit de valor neste aspecto e a falta desta funcionalidade totalmente funcional 

se caracteriza como um ponto de dor para o usuário. 
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6.2.2. Captura e armazenamento de fotos das amostras 

Possibilitar que o usuário tire uma foto da amostra durante o processo de pesquisa 

é essencial para a formação de uma documentação sólida e consistente do projeto, mas 

infelizmente essa funcionalidade não foi implementada na primeira versão. 

A versão 1.0 possibilita apenas que o usuário entre na tela de uma amostra e o 

aplicativo acessa a câmera do dispositivo móvel e capture uma foto, mas esta não é salva 

nem mesmo no próprio smartphone, o que compromete bastante a usabilidade do 

aplicativo. 

6.2.3. Geração de lote de amostras 

O aplicativo oferece a funcionalidade de geração de lote de amostras com o intuito 

de facilitar a criação de muitas simultaneamente, mas esta função não é disponibilizada 

na tela de listagem de amostras da etapa e, assim, dificulta o fluxo do caso de uso 

referente ao lote de amostras. Seria mais intuitivo, principalmente para as etapas iniciais 

do projeto, se a geração de lotes fosse disponibilizada na tela de listagem das amostras 

da etapa. 

6.2.4. Bugs diversos na aplicação 

Dentre os pontos de dor pode-se citar os bugs do aplicativo que dificultavam a 

usabilidade deste e feriam a experiência do usuário. Segue uma lista com os erros que 

mais atrapalhavam o uso do sistema prolifera em sua primeira versão: 

● Ao salvar uma medição quantitativa ou qualitativa em uma amostra, a data e hora 

destas medidas eram mostradas erroneamente devido ao fuso horário, por 

exemplo, uma medida de pH com o valor de 4,7 realizada no dia 16/07/2019 às 

18:55 era mostrada como se tivesse sido feita no dia 16/07/2019 às 21:55, o que 

gera uma inconsistência nos dados; 

● Ao tentar criar uma etapa sem data de início, o aplicativo falhava ao tentar gerá-la 

e entrava em um estado em que não respondia nenhum comando ou toque de 

tela, sendo necessário fechá-lo e reabri-lo para poder utilizá-lo novamente. Este 

bug pode ser evitado caso o usuário esteja atento e insira uma data, mas o ideal 

é que haja uma verificação do campo para impedir o dano na usabilidade; 
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● Criar uma medida quantitativa com o nome da unidade muito grande fazia com 

que o dropdown sobrepusesse o campo de texto, não sendo possível inserir o 

valor da medida; 

● Em um Projeto, se criada apenas uma etapa e esta é finalizada, não é mais 

possível criar novas etapas neste projeto. A taxa de incidência desse bug é muito 

baixa, pois é difícil que uma etapa seja finalizada sem que a próxima sequer tenha 

sido criada. Em uma rara situação, pode ser necessário criar um novo projeto para 

dar continuidade com a documentação; 

● Se há mais de uma medida quantitativa registrada em uma etapa, apenas a última 

é mostrada no dropdown para escolher a unidade da medida.  

6.3. Melhorias para a Segunda Versão 

O objetivo de melhorar o código da aplicação para a segunda versão é diminuir as 

dores dos stakeholders do sistema em relação à primeira versão, de forma que seja 

possível utilizar o sistema em simulações de experimentos e também em ambiente 

laboratorial com dados reais no curto prazo. 

Para a segunda versão do Sistema Prolifera, as dores do usuário foram levadas 

em consideração tanto na etapa de levantamento de tarefas quanto na de priorização 

destas. Os problemas com a usabilidade do aplicativo reportados no item 5.2 desta 

monografia foram ordenados de acordo com a sua relevância para o usuário e o seu risco 

de desenvolvimento e, de acordo com as suas notas para cada quesito, foi feita a 

priorização. Mais informações sobre a implementação destas tarefas podem ser 

encontradas no tópico   
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, parte 0 deste trabalho. 
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7. IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA VERSÃO 

O trabalho no aplicativo iniciou-se no início de agosto de 2020 com a análise do 

sistema, levantamento das necessidades dos usuários em relação à primeira versão, 

elaboração do cronograma, correção de alguns pequenos defeitos visuais e validação de 

dados. Já em setembro montaram-se as tarefas de acordo com as necessidades 

levantadas e reuniões com o coorientador e seguiu-se com o desenvolvimento até o início 

de dezembro. No final de novembro, foram realizados os testes com usuário e os 

resultados estão documentados no tópico 8 deste trabalho. 

7.1. Cronograma 

A Figura 21 apresenta o cronograma elaborado para a execução do projeto. 

Figura 21- Cronograma do projeto de formatura 

 

Fonte: Autoria própria 

7.2. Análise do Sistema 

Durante o primeiro mês de trabalho, o grupo analisou o sistema com o intuito de 

entender as suas partes, se familiarizar com o código e adiantar um pouco do trabalho, 

refatorando e arrumando pequenos erros. Durante este período as seguintes tarefas 

foram realizadas: 

● Mudanças nas configurações do front-end e do back-end do aplicativo para que 

este funcionasse fora da rede do laboratório BIONANO, na rede local dos 

desenvolvedores; 

● Criação e configuração de um repositório cloud para o versionamento do código 

no GitLab; 
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● Criação dos ambientes de desenvolvimento da aplicação, sendo estes o de 

produção, homologação e desenvolvimento; 

● Por questões de segurança, alterações no sistema de forma a salvar a senha do 

usuário como um hash SHA-256 no banco de dados; 

● Inserção de validação de dados em campos de input do usuário. 

7.3. Levantamento de tarefas 

Uma vez familiarizados com o código do sistema, o grupo entrou em contato com 

o coorientador para discutir os pontos de dor relativos à primeira versão do aplicativo, ou 

seja, entender as necessidades de usuário que ainda não haviam sido supridas e mapear 

os erros que mais penalizavam a experiência do usuário. Embasando-se na conversa, 

criaram-se as tarefas a serem executadas. 

7.4. Priorização de tarefas 

Durante a primeira quinzena de setembro, o grupo realizou algumas tarefas mais 

simples de forma a aumentar ainda mais o seu entendimento do código da aplicação para 

estimar com melhor precisão a dificuldade técnica das restantes. 

Algumas tarefas exigiram um estudo preliminar para avaliar o risco de 

implementação, como no caso de integrar a aplicação com a impressora de etiquetas do 

laboratório. Essa tarefa em específico foi um dos casos em que o risco superou o valor 

agregado devido a limitações do software prioritário da impressora e limitações de 

conectividade de hardware do modelo do dispositivo, o que resultou numa redução de 

prioridade da tarefa.  

Os valores de todas as tarefas levantadas inicialmente seguem descrito na Tabela 

2 e o correspondente gráfico distribuição das atividades por valor x risco segue na Figura 

22. 

Tabela 2- Pontuação de Valor e Risco por tarefa 

Tarefa Valor Risco 

Salvar fotos nas amostras 8 7 
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Erro ao criar Etapa sem data 3 2 

Gerar QR Code com hash SHA-256 5 7 

Trocar nome de Gen para Projeto 10 1 

Login por JWT Token 4 8 

Integrar com impressora de etiquetas 5 9 

Gerar QR Codes únicos 7 6 

Poder deletar amostras, etapas e projetos 4 6 

Registro de hora errada adicionada em amostras 10 5 

Erro de etapa única finalizada 5 5 

 

 

Figura 22- Gráfico da distribuição das tarefas por valor e risco 
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Fonte: Autoria própria 

De acordo com o método explicado no item 5.3, da Priorização de Tarefas, segue 

a lista de prioridades: 

1. Trocar nome de Gen para Projeto; 

2. Registro de hora errada adicionada em amostras; 

3. Salvar fotos nas amostras; 

4. Gerar QR Codes únicos; 

5. Erro de etapa única finalizada; 

6. Erro ao criar Etapa sem data; 

7. Poder deletar amostras, etapas e projetos; 

8. Gerar QR Code com hash SHA-256; 

9. Login por JWT token; 

10. Integrar com impressora de etiquetas. 

7.5. Implementação 

As principais tarefas se encontram detalhadas abaixo. 

7.5.1. Setup do projeto 

Assim que iniciado o trabalho técnico de desenvolvimento do Prolifera, foi 

necessário configurar o banco de dados e os projetos de front-end e de back-end nas 

máquinas e redes locais dos membros do grupo. 

Seguiu-se as instruções deixadas no manual do usuário criado pela equipe de 

2019, mas mesmo assim encontraram-se diversas dificuldades, como: 

• Existiam dois scripts diferentes de setup do banco de dados e como o manual não 

deixava claro qual deveria ser utilizado um dos membros executou o script errado, 

o que gerou alguns erros e consumiu algumas horas de depuração destes; 

• Não foi possível criar um emulador de dispositivo móvel pelo Android Studio, sendo 

que a causa provável era incompatibilidade de hardware necessário para 

instanciar um emulador e, por este motivo, um dos integrantes teve que 

providenciar um smartphone Android para testes; 
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• Havia erro na comunicação do front-end com o back-end devido a configurações 

de firewall do Windows, uma vez que a interface com usuário era executada em 

outro dispositivo que não a máquina que hospedava o servidor; 

• Foi necessário configurar o front-end e back-end para reconhecer a rede local dos 

desenvolvedores. 

Uma vez que o setup foi concluído, o desenvolvimento seguiu normalmente. 

7.5.2. Melhoria de segurança 

Um dos primeiros aspectos percebidos no início do desenvolvimento da versão 

2.0 do Prolifera foi que as senhas de login dos usuários eram armazenadas de forma 

exposta, sem nenhum tratamento no banco de dados. 

Para garantir um mínimo de segurança foi implementada, a princípio, uma 

codificação das senhas utilizando SHA-256, ficando como uma tarefa para ser 

implementada no futuro a autenticação por token. 

7.5.3. Reformulação da identidade visual 

Outro aspecto inicial trabalhado foi a reformulação da identidade visual do 

aplicativo. Essa tarefa englobou um mapeamento por todo o front-end buscando 

organizar o código, padronizar os elementos visuais e melhorar a usabilidade do 

aplicativo, incluindo componentes de uso comum validado pelo mercado de aplicativos 

Android. 

Um exemplo de componente muito utilizado em aplicativos Android que foi incluído 

no design do projeto é o Extended Floating Action Button, o botão azul no canto inferior 

direito da   
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Figura 23. Esse tipo de botão é comumente utilizado para ações que são 

intuitivamente indicadas pelo conjunto ícone e texto. 
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Figura 23- Tela de etapas com visual reformulado 

 

Fonte: Autoria própria. 

Outro ponto de destaque na reformulação da identidade visual foi a mudança da 

paleta de cores do aplicativo, a qual foi inspirada no logo do IPT (Figura 24) e 

cuidadosamente escolhida para que esta fosse acessível para usuários daltônicos 

através da ferramenta Adobe Color (Figura 25), disponibilizada gratuitamente na internet. 

Figura 24- Logo do IPT tomado como base para criação da paleta de cores. 

 

Fonte: Página do IPT14 

 

14 Disponível em <https://www.ipt.br/>. Acesso em: dez. 2020. 

https://www.ipt.br/
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Figura 25- Captura de tela do Adobe Color, ferramenta utilizada na escolha da paleta de cores com 
indicação de acessibilidade 

 

Fonte: Autoria própria. 

A comparação de telas entre a primeira versão e a implementação deste projeto 

encontra-se mais detalhada no APÊNDICE B - Comparação de telas entre versão 1.0 e 

2.0. 

7.5.4. Salvar imagens da amostra 

Para a documentação dos experimentos, é essencial que o aplicativo seja capaz 

de tirar fotos das amostras e armazená-las de forma que possam ser acessadas 

posteriormente. Para tanto, decidiu-se pelo armazenamento dos arquivos no servidor. 

O aplicativo do Prolifera acessa a câmera do dispositivo móvel para realizar a 

captura das imagens, gerando um arquivo bitmap que é exibido na seção de galeria da 

amostra. 
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Em seguida, para enviar as imagens para o servidor, é necessário codificá-las em 

arquivos binários para serem enviadas utilizando o método POST do protocolo Hypertext 

Transfer Protocol (HTTP) com conteúdo do tipo multipart/form-data. Para a codificação 

das imagens é utilizado o método base64, comumente utilizado na transferência de 

dados na Internet. 

O envio dos dados é feito no front-end utilizando Volley, uma biblioteca HTTP 

voltada para facilitar a conectividade de aplicativos Android. 

Assim que a requisição é recebida no servidor, os dados são decodificados e 

imagens PNG são salvas em diretórios organizados por projeto, etapa e amostra, como 

é possível observar na Figura 26.  

Figura 26- Organização do diretório das imagens no servidor 

 

Fonte: Autoria própria. 

De forma similar, utiliza-se o método GET do protocolo HTTP, gerenciado pela 

biblioteca Volley no aplicativo, para recuperar as imagens do servidor (Figura 27), estas 

são codificadas em base64 novamente no back-end e decodificadas no front-end. 

Figura 27- Imagem recuperada do servidor 

 

Fonte: Autoria própria. 
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7.5.5. Criação de um sistema de etiquetas 

Para que os envolvidos nas pesquisas científicas possam facilmente identificar 

amostras no laboratório, é necessário que haja um identificador físico e único nestas, de 

forma que um pesquisador possa rapidamente encontrar sua correspondente virtual no 

aplicativo. 

Por este motivo, pensou-se como solução inicial a geração de QR Codes, um para 

cada amostra baseado em seus dados, a serem impressos na impressora de etiquetas 

adquirida pelo laboratório. 

Nessa primeira solução seria necessário conectar o aplicativo com a impressora 

para imprimir a etiqueta no momento do cadastramento da amostra. Contudo, a 

integração da impressora de etiquetas com o aplicativo não se mostrou viável.  

A impressora, da marca Brother modelo QL-800 (Figura 28), não possui conexão 

de rede, possui apenas interface USB, o que inviabiliza uma conexão direta com o 

smartphone que executa o aplicativo. Outro empecilho é que os softwares prioritários da 

impressora são limitados e a opção de desenvolvimento integrado por meio de um 

Software Development Kit (SDK) é restrita. 

 

Figura 28- Impressora de etiquetas disponível no laboratório BIONANO 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Além disso, com a etiqueta sendo reflexo dos dados de determinada amostra, seria 

preciso muito cuidado de manipulação do operador para não colar a etiqueta na amostra 

errada. 

Considerando todas as questões expostas, levantou-se a necessidade de 

reformular o sistema de rastreamento por meio de etiquetas. Assim, chegou-se na 

solução implementada, baseada num banco de etiquetas geradas sem qualquer 

dependência dos dados de amostra.  

As etiquetas são geradas em lotes determinados no momento da criação e são 

salvas no servidor, organizadas por data de emissão (Figura 29). Do servidor, o operador 

pode enviar o lote de etiquetas para impressão. As etiquetas podem ser, então, anexadas 

às amostras, não sendo obrigatório o uso de todas elas. 

 

Figura 29- Organização do diretório das etiquetas no servidor 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

A associação da etiqueta à amostra se dá posteriormente através da leitura do QR 

Code, de forma que o sistema não permite associar uma amostra a uma etiqueta que não 

existe ou que já esteja associada a outra. 

Após vincular uma etiqueta à amostra, é possível acessar os dados desta 

diretamente com a leitura do QR Code. Se a amostra já possui uma etiqueta vinculada, 
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é possível também cadastrá-la como amostra pai de outra apenas lendo o código da 

etiqueta, caso contrário, é possível também inserir o identificador da amostra 

manualmente. 

A implementação, tanto da geração de QR Codes no back-end, quanto da leitura 

dos QR Codes no front-end, foi concluída utilizando-se ZXing (Figura 30), uma biblioteca 

open source implementada em Java, popularmente conhecida pelo processamento de 

códigos de barra uni e bidimensionais. 

Figura 30- Logo do projeto da biblioteca ZXing 

 

Fonte: Página do Projeto ZXing15 

7.5.6. Demais tarefas 

Por serem simples, ou de baixa prioridade, as demais tarefas realizadas no projeto 

podem ser encontradas detalhadas no APÊNDICE C - Grafos de Trabalho.  

7.6. Atualizações no Prolifera API 

O Prolifera Application Programming Interface (API) é o back-end do Prolifera. É 

um projeto Apache Maven desenvolvido em Java com o framework Spring Boot versão 

2.2.0.RELEASE (HIRATA; ROSANOVA, 2019). 

Para essa nova versão do Prolifera, foram necessárias alterações na API que 

estão descritas a seguir. Um resumo da primeira versão do Prolifera API pode ser 

encontrado no APÊNDICE D - Prolifera API 1.0. 

 

15 Disponível em <https://github.com/zxing/zxing>. Acesso em: dez. 2020. 

https://github.com/zxing/zxing
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7.6.1. Dependências 

Com a implementação da geração de QR Codes no back-end, foi necessário 

acrescentar os módulos Core e Javase do ZXing como dependência Maven do projeto. 

7.6.2. Modelagem de dados 

A arquitetura do back-end tem como base o modelo Model-View-Controller (MVC) 

e é formada por um conjunto de classes de Modelo e de Repositório e uma classe única 

de Controlador (HIRATA; ROSANOVA, 2019). 

Para implementar o sistema de etiquetas, foi necessário criar uma nova tabela 

etiqueta no banco de dados e suas respectivas classes de modelo e repositório, Etiqueta 

e EtiquetaDTO e EtiquetaRepository. 

7.6.3. Endpoint API 

O servidor do Prolifera API disponibiliza os endpoints através de Uniform Resource 

Locators (URLs), organizadas por uma arquitetura Representational State Transfer 

(REST) e acessadas por requisições HTTP (HIRATA e ROSANOVA, 2019). 

A versão inicial do Prolifera possuía um endpoint reservado para salvar imagens, 

apesar de não estar funcional. Para implementar a funcionalidade de captura e 

disponibilização das imagens da amostra completamente, foi preciso corrigir esse 

endpoint que salva a imagem no servidor e criar um outro para recuperar a imagem. 

Além disso, a implementação do sistema de etiquetas exigiu a criação de novos 

endpoints e a alteração de alguns já existentes. Segue abaixo os endpoints criados e 

alterados: 

● api/prolifera/amostra/picture/{id} - Método GET: Criado para 

codificar e retornar todas as imagens de uma amostra salvas no servidor. 

● api/prolifera/batch_etiqueta?qtd={qtd} - Método POST: Criado para 

gerar um lote de etiquetas a serem salvas no servidor. Recebe como parâmetro a 

quantidade de etiquetas a ser gerada. 



 

 

64 

● api/prolifera/etiqueta?id={idEtiqueta}&amostra={idAmostra} - 

Método GET: Criado para retornar uma etiqueta através do id da etiqueta ou do id 

da amostra. Recebe como parâmetro opcional o id da etiqueta ou o id da amostra. 

● api/prolifera/etiqueta - Método POST: Criado para salvar uma etiqueta 

enviada no corpo da requisição. 

● api/prolifera/amostra_pai?etiquetaPai={idEtiqueta} - Método 

POST: Alterado para permitir associar uma amostra pai através do id da etiqueta 

da amostra pai. Recebe a amostra a ser salva no corpo da requisição e o id da 

etiqueta da amostra pai como parâmetro opcional, caso o parâmetro seja enviado, 

utiliza-se o id da etiqueta enviado para encontrar o id da amostra correspondente. 
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8. TESTES COM USUÁRIO 

Uma vez que as tarefas técnicas foram concluídas, entrou-se em contato com o 

coorientador do trabalho para marcar uma data para realizar uma sessão de testes de 

validação da plataforma. É importante ressaltar que não houve explicação prévia sobre o 

funcionamento do aplicativo para que fosse possível identificar eventuais pontos de 

melhora em relação a usabilidade do produto. Os resultados estão compilados na tabela 

seguinte. 

Tabela 3- Comentários de cada fluxo após testes com o usuário 

Fluxo Comentários 

Login Logou sem problemas, pediu para adicionar rolagem da tela pois o 

teclado do celular sobrepõe o botão de login 

Criar Projeto Achou o fluxo fácil e intuitivo 

Criar Etapa Achou o fluxo fácil e intuitivo 

Gerar 

Amostras 

Achou fácil gerar amostras. Gostou muito da parametrização na geração 

de amostras, podendo ou não incluir uma amostra pai na criação. 

Sugeriu que a lista de amostras gerada não contivesse os ids 

respectivos de cada uma, pois, embora goste de ver essa informação 

adicional e a presença dos ids facilitem alguns fluxos que possuíam 

etiqueta não cadastrada, preocupou-se que outros operadores poderiam 

se confundir com o excesso de informações 

Gerar 

Etiquetas 

Demorou um pouco para entender como funcionava a ferramenta, mas 

após compreender o processo, elogiou o fluxo de trabalho implementado 

Criar 

Métricas 

Achou fácil e visualmente confortável, apenas levantou a necessidade 

de poder editar uma métrica criada para corrigir cadastramentos 

incorretos 

Criar 

Medidas 

Achou fácil cadastrar as medidas e muito prático para o uso na rotina do 

laboratório, mas levantou a possibilidade de alteração do método de 

medição de alguns experimentos do laboratório que irão demandar uma 

nova implementação futura 

Ler 

Etiquetas 

Achou bem prático a leitura de etiquetas para encontrar uma amostra e 

gostou muito dos feedbacks de erro de leitura 
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Gerar 

Relatório 

Esperou que o relatório fosse baixado para o celular ou aparecesse na 

tela, mas considerou válido o relatório ser salvo no servidor. Levantou a 

necessidade de o relatório conter o histórico de todas as medidas 

realizadas (ponto levantado desde a primeira versão do Prolifera) 

 

Seguem alguns comentários relevantes do coorientador feitos durante e após o 

teste na plataforma: 

● “muito útil esse atalho na toolbar”; 

● “tentei várias vezes fazer um scroll para conseguir logar, o botão de login some 

debaixo do teclado”; 

● “É muito fácil criar um processo”; 

● Gerar amostras dentro ou fora da etapa direciona para a mesma tela, “é como se 

o botão de fora fosse um atalho, dá segurança porque sei que não gerei no local 

errado. Gerar amostras é bem fácil.”; 

● “Muito bom que na hora de gerar amostras posso gerar todas com o mesmo pai”; 

● “Gostei bastante do jeito que é as etiquetas”; 

● “bom que não dá pra errar no sentido de colocar 2 etiquetas na mesma amostra”; 

● “Só é meio chato que tem que voltar a tela para atualizar os dados”; 

● “Os parâmetros são bem versáteis, gostei”; 

● “O histórico ajuda bastante e é bom que tenha mais de uma medida por amostra, 

mas é bom ficar na ordem cronológica, não separar por ‘quali’ e ‘quanti’ pra facilitar 

na análise”; 

● “Talvez as outras pessoas não gostem de ver o id das amostras”, chegou-se à 

conclusão que seria melhor o nome da amostra na esquerda e o id na esquerda 

mais clara para não chamar muita atenção; 

● “Nas medições seria muito bom adicionar um campo de datas retroativas”, ou seja, 

fiz uma medição no dia 05/10 mas só registrei no app no dia 10/10 e preciso 

discriminar que a medição de fato foi feita no dia 05; 

● “Hoje eu já implementaria o app no ‘lab’, antes eu não conseguia". 
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Durante o teste, ainda elogiou a boa segmentação do aplicativo e realizou diversos 

fluxos de forma intuitiva, sem ter a necessidade de explicação por parte do grupo. Em 

suma, os comentários foram muito positivos e o coorientador demonstrou grande 

interesse em implementar o Prolifera no laboratório. 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

9.1. Conclusões do Projeto de Formatura 

Apesar das dificuldades iniciais com o setup do projeto e da necessidade de 

repensar algumas funcionalidades, o grupo foi capaz de rapidamente ganhar afinidade 

com o código herdado e concluir o desenvolvimento de todas as principais 

funcionalidades que se comprometeu a implementar. 

9.2. Contribuições 

As contribuições da equipe de 2020 para o Prolifera podem ser resumidas em: 

• Mudança na identidade visual do aplicativo; 

• Desenvolvimento da funcionalidade de capturar e salvar fotos das amostras nos 

servidores; 

• Desenvolvimento do sistema de etiquetas com QR Code e suas associações com 

amostras no aplicativo; 

• Atualizações na API do Prolifera; 

• Implementação de senhas de autenticação em SHA-256; 

• Inserção de validação de dados em vários campos de input de usuário; 

• Correção de diversos erros na aplicação; 

Além disso, foi possível realizar os testes que não puderam ser conduzidos na 

primeira versão do projeto. Os resultados foram muito positivos com a aprovação do 

coorientador, que ainda demonstrou grande interesse em começar a utilizar o aplicativo 

no Laboratório no futuro próximo devido à facilidade que teve em catalogar as amostras, 

registrar medidas e gerenciar o projeto de pesquisa. 

9.3. Perspectivas de Continuidade 

Com todas as funcionalidades propostas entregues, espera-se dar 

prosseguimento no desenvolvimento das tarefas de menor prioridade que foram deixadas 



 

 

69 

para ser implementadas posteriormente, uma vez que elas possuem algum valor para o 

sistema Prolifera, são elas: 

● Implementação de um token JWT para autenticação de usuário no aplicativo e 

para utilizar os endpoints do back-end; 

● Implementar funcionamento off-line do aplicativo; 

● Criar plataforma Web para gerenciamento e uso das funções do aplicativo; 

● Implementar tipos de usuário diferentes com diferentes níveis de permissão; 

● Gerar um grafo para visualização do progresso das amostras.  

Outro aspecto que já está nos planos é que, em breve, o grupo irá implementar o 

sistema no laboratório parceiro BIONANO e, com isso, provar o valor que é agregado 

pelo projeto. Uma vez que o aplicativo esteja aprovado pela gerência, pretende-se focar 

em melhorar ainda mais a qualidade do software para construir um caso sólido de 

sucesso e utilizá-lo como alavanca para implementá-lo em outros laboratórios dentro do 

IPT. 

Mais informações em detalhes sobre o plano de negócios para o Prolifera podem 

ser encontrados no APÊNDICE A - Modelo de negócios para o sistema Prolifera. 

Por fim, grupo planeja manter o aplicativo durante 2021, adicionando novas 

funcionalidades e melhorando a qualidade de código para que, caso o Prolifera 

demonstre ser uma ferramenta valiosa para o laboratório parceiro, esse esteja no 

caminho de se tornar um produto completo.  
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APÊNDICE A - Modelo de negócios para o sistema Prolifera 

Neste apêndice discute-se brevemente um modelo de negócios pensado para o 

sistema Prolifera. 

A.1 - Valor Gerado 

O valor criado pelo Prolifera consiste na organização e estruturação dos dados 

dos experimentos, na flexibilidade para atender as necessidades de projetos de pesquisa 

distintos, em dar ao pesquisador a opção de registrar sem grandes esforços novas 

variáveis durante as etapas de desenvolvimento do seu trabalho e na economia de horas 

produtivas dos funcionários do laboratório, devido à facilidade de documentação e 

geração automática de relatórios.  

A.2 - Lean Business Model Canvas 

A Figura 31 apresenta o framework Lean Canvas que resume o modelo de 

negócios do Prolifera. 

Figura 31- Lean Business Model Canvas do Prolifera 

 

Fonte: Autoria própria 
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A.3 - Objetivo e Descrição do Negócio  

Levando em conta o valor gerado pelo aplicativo, o Prolifera visa, no curto e médio 

prazo, otimizar o processo de pesquisa em laboratórios voltados para este propósito e 

ser recompensado financeiramente com base na economia gerada para o cliente. A longo 

prazo, o objetivo é expandir o mercado para além do nicho inicial, podendo oferecer 

serviços de rastreabilidade para laboratórios industriais e até em outros setores da 

economia, como o de logística e agropecuária. 

A.4 - Análise das Forças de Porter 

Este tópico discute as 5 forças de Porter para o projeto Prolifera. 

1. Rivalidade entre Concorrentes 

Há outros LIMS no mercado que ajudam tanto na gestão de laboratórios quanto 

na documentação dos procedimentos. Porém, estes são muito mais generalistas, têm 

preços elevados de contratação e atendem, em maioria, indústrias e laboratórios de 

serviços, os quais já possuem processos bem definidos. 

 Pela falta de foco em laboratórios de pesquisa, estes acabam sendo obrigados a 

adaptar os softwares disponíveis no mercado, o que além de não atender totalmente as 

suas necessidades, cria dificuldades operacionais que podem culminar em erros e 

ineficiência. Um exemplo de competidor é o myLIMS. 

2. Ameaça de Novos Entrantes 

Para desenvolver um LIMS de qualidade para laboratórios de pesquisa, é 

necessária uma equipe na qual há membros com capacidade técnica em 

desenvolvimento de aplicativos e outros com vasta experiência em pesquisas científicas 

para que possam explicar as necessidades atuais, ajudar a definir os casos de uso e 

testar o software construído. 

O mais provável é que uma equipe destas venha de alguma universidade, como 

no caso do Prolifera, ou de uma empresa já atuante no setor, a qual, por uma decisão de 

negócios, resolveu atuar também no mercado de laboratórios de pesquisa. 
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Mesmo no pior cenário previsto, no qual tal equipe concorrente se dedicaria 

totalmente ao desenvolvimento do seu produto, é estimado que leve de 4 a 10 meses 

para obterem um sistema equivalente ao que o Prolifera oferece hoje. Esta vantagem de 

tempo seria utilizada para aprimorar a plataforma, construir casos de sucesso no mercado 

e converter mais clientes, para que, assim, o Prolifera já seja líder de mercado quando a 

concorrência lançar o seu produto. 

3. Ameaça de Produtos Substitutivos 

Como o Prolifera resolve um problema específico e bem definido, que é o registro 

e rastreamento de experimentos científicos, é muito difícil encontrar um produto que o 

possa substituir. 

É possível obter um resultado similar com vários outros aplicativos, como um 

gerenciador de notas para registrar dados das amostras, um banco de dados para 

armazenar fotos dos experimentos tiradas com um celular e códigos de barra com leitor 

para identificação de espécimes, mas utilizar todos estes serviços paralelamente gera 

um problema na medida que adiciona uma grande complexidade processual o qual o 

Prolifera já resolve de forma eficiente. 

4. Poder de Barganha dos Fornecedores 

No momento não há nenhum fornecedor, uma vez que os softwares utilizados são 

todos gratuitos e assume-se que os laboratórios atuarão com o aplicativo no modelo on 

premise. Dessa forma, não haverá necessidade de um fornecedor de computação de 

nuvem.   

5. Poder de Barganha dos Clientes 

No momento, os clientes necessitam da solução proposta pelo Prolifera devido à 

ausência de softwares no mercado que supram as suas necessidades sem que seja 

preciso adequar o seu processo de negócios ao funcionamento do programa. Desta 

forma o sistema desenvolvido cria uma relação mútua de benefícios para ambos os lados 

A.5 - Expansão do negócio ao longo prazo 

Espera-se que uma vez que o mercado de Laboratórios de pesquisa esteja muito 

bem definido, haverá um investimento no desenvolvimento de outros produtos similares 
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para rastreabilidade, mas estes atuarão em outros setores da economia, como na 

Agropecuária e no setor de logística. 

A.6 - Conclusão 

O Prolifera é um Sistema de Informação flexível e focado em experimentos 

científicos e possui grande potencial para crescer neste nicho de mercado, já podendo 

ser testado em laboratórios parceiros no próximo ano. O foco no início das operações 

será a qualidade e segurança do aplicativo fornecidas por meio de suporte e atualizações 

de software para assim conquistar a confiança dos clientes e ser mais fácil de expandir o 

mercado. 

Conforme o Prolifera cresça, espera-se que a empresa evolua ao ponto de 

desenvolver mais produtos, os quais atuarão em outros setores da economia. 
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APÊNDICE B - Comparação de telas entre versão 1.0 e 2.0 

Este apêndice faz uma comparação entre todas as telas da interface com o usuário 

entre as versões disponíveis do sistema Prolifera destacando as mudanças feitas e com 

imagens explicativas. Todas as figuras à esquerda são provenientes da primeira versão 

enquanto à direita encontra-se material da segunda. 

Vale comentar que todas as telas tiveram mudanças na paleta de cores e no 

formato dos botões de acordo com a nova identidade visual. 

Todas as imagens neste apêndice foram retiradas do aplicativo Prolifera. 

Tela de Login 

  

Imagem alterada para combinar com a nova paleta de cores e logo adicionado na 
toolbar 
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Tela de Início 

  

 
Tela de adição de novo processo 
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Tela de visualização de processo 

  

Ícones mais anatômicos 
 

Visualização de Etapas do Processo 

Estado inicial 
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Variações dos fragmentos: 

 

 

 

 

 
Visualização de Etapa 

Estado inicial: 
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Variações dos fragmentos 
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Adição de Nova Etapa 

 

 

 

Gerar Lote de Amostras 
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Adição de Métricas 

Estado inicial: 

 
 
Variação do fragmento: 
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Visualização de Amostra 

Estado inicial: 
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Variações do fragmento: 
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Escanear QR Code 

 

Não houve mudanças na visualização da câmera 
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Gerar Etiquetas 

 

Tela criada para geração de códigos QR, não existia na versão 1.0 
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APÊNDICE C - Grafos de Trabalho 

C.1 - Front-end 

O grafo da Figura 32 contempla todos os commits, com exceção dos contidos em 

branches de teste, do trabalho realizado em cima da versão 1.0 do Prolifera. 

 

Figura 32- Grafo de trabalho do front-end 
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Fonte: Autoria própria.  

 

 

  



 

 

89 

C.2 - Back-end 

O grafo da Figura 33 contempla todos os commits, com exceção dos contidos em 

branches de teste, do trabalho realizado em cima da versão 1.0 do Prolifera. 

 

Figura 33- Grafo de trabalho do back-end 

 

 
Fonte: Autoria própria. 
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APÊNDICE D - Prolifera API 1.0 

D.1 - Dependências do back-end 

A Tabela 4 apresenta a descrição de todas as dependências Maven necessárias 

para a execução da versão 1.0 do Prolifera. 

Tabela 4- Dependências Maven importadas no back-end do Prolifera API 1.0 

Função Módulos de dependência 

Implementação do framework Spring spring-boot-starter-web, 

spring-boot-starter-test 

Comunicação com o banco de dados 
PostgreSQL 

postgresql 

Persistência de objetos Java usando 
JpaRepository 

spring-boot-starter-data-jpa 

Utilidade commons-io, 

spring-boot-starter-actuator 

Segurança spring-boot-starter-security, 

jjwt 

 

D.2 - Modelagem de dados 

A Tabela 5 apresenta a descrição de todas as tabelas e seus respectivos modelos 

de Data Transfer Object (DTO) e de repositórios que foram modelados na versão 1.0 do 

Prolifera. 

Tabela 5- Tabelas existentes no banco de dados e os Modelos DTO e Repositórios correspondentes do 
Prolifera API 1.0 

Tabela Modelo DTO Repositório 

Amostra AmostraDTO AmostraRepository 

AmostraQualificador AmostraQualificadorDTO AmostraQualificadorRepository 

AmostraQuantificador AmostraQuantificadorDTO AmostraQuantificadorRepository 

AmostraPai  AmostraPaiRepository 

Etapa EtapaDTO EtapaRepository 
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Opcao  OpcaoRepository 

Processo ProcessoDTO ProcessoRepository 

Qualificador QualificadorDTO QualificadorRepository 

Quantificador  QuantificadorRepository 

Usuario  UsuarioRepository 

 

D.3 - Endpoint API 

A Tabela 6 apresenta a descrição de todos os endpoints já disponíveis na versão 

1.0 do Prolifera. Nota-se que na coluna URL da tabela abaixo o início dos endereços é 

sempre igual, caso o servidor esteja sendo executado localmente, 

localhost:8080/api/prolifera/ e por esta razão foi ocultado. 

Tabela 6- Endpoints herdados da versão 1.0 e suas descrições 

URL Método Descrição 

/usuario POST Insere ou atualiza dados de um usuário 

/processo POST Insere ou atualiza dados de um processo 

/etapa POST Insere ou atualiza dados de uma etapa 

/quantificador POST Insere ou atualiza dados de um quantificador 

/amostra_quantificador POST Insere ou atualiza dados de um quantificador 
relacionado à uma amostra 

/qualificador POST Insere ou atualiza dados de um qualificador 

/amostra_qualificador POST Insere ou atualiza dados de um qualificador 
relacionado à uma amostra 

/opcao POST Insere ou atualiza dados de uma opção de 
medida em uma amostra 

/amostra_pai POST Insere ou atualiza dados de relação entre duas 
amostras 

/batch_amostra POST Recebe uma SampleBatch como parâmetro, 
serão inseridas n amostras no banco sendo 
que n = número de amostras x número de 
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subamostras. O nome de cada item é formado 
por uma letra (amostra) e um número 
(subamostra).   

/usuario GET Recupera lista de dados com todos usuários 

/usuario/{login} GET Recupera dados do usuário com o login 
especificado 

/processo GET Recupera lista de dados com todos processos 

/processo/{id} GET Recupera dados do processo com o id 
especificado 

/etapa/{id} GET Com o id de um processo recupera lista com 
todas etapas deste ordenadas pelo status da 
seguinte forma: 
● em andamento, por ordem de data de 

início; 
● em espera, por ordem de data prevista; 
● finalizadas, por ordem de data de 

término. 

/etapa/started/{id} GET Com o id de um processo retorna apenas as 
suas etapas com status ‘em andamento’ 

/amostra GET Recupera lista de dados com todas amostras 

/amostra/{id} GET Recupera dados da amostra de id especificado 

/quantificador/{id} GET A partir do id de uma etapa, retorna uma lista 
com todos os quantificadores daquela etapa. 

/qualificador/{id} GET A partir do id de uma etapa, retorna uma lista 
com todos os qualificadores, em formato DTO, 
daquela etapa 

/amostra_quantificador/{id} GET A partir do id de uma amostra, retorna uma 
lista com todas as medidas quantitativas 
realizadas para aquela amostra 

/amostra_qualificador/{id}  GET A partir do id de uma amostra, retorna uma 
lista com todas as medidas qualitativas 
realizadas para aquela amostra 
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