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RESUMO 

Este trabalho pretende aplicar os recursos disponíveis no Android, nomeadamente os 

serviços de geolocalização (GPS), API do Google Maps, suporte a dados, entre outros 

para desenvolver uma aplicação móvel de apoio ao serviço de Gás a Domicílio.  

A aplicação desenvolvida permite aos clientes realizar pedidos de gás e assistência 

diversa de acordo com o menu pré-estabelecido. O cliente ainda tem a opção de efetuar o 

pagamento online.  

As classes que compõe o código fonte da aplicação, foram implementadas com uso da 

linguagem de programação JAVA, enquanto que para as interfaces de utilizador se baseou 

na linguagem XML.  

A base de dados foi desenvolvida no MySql e o mesmo se encontra alojado num servidor 

online. A interligação entre a base de dados remota e a aplicação instalada nos 

dispositivos dos clientes é feita através de uma Web service PHP.  

Para a estimação da distância e a seleção de rotas entre o assistente e o cliente se recorreu 

ao API do Google Maps.  

Palavras-Chave: Android, GPS, Java, Web Service, MySQL 
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ABSTRACT 

This work intends to apply the resources available in Android, namely the services of 

geolocation (GPS), Google Maps API, data support, among others to develop a mobile 

application to support the Home Gas service. 

The developed application allows customers to order gas and assorted according to the 

pre-set menu. The customer still has the option to make the payment online. 

The classes that make up the source code of the application were implemented using the 

JAVA programming language whereas for the user interfaces it was based on the XML 

language. The database was developed in MySql and is hosted on an online server. The 

interconnection between the remote database and the application installed on the clients' 

devices is done through a Web service PHP. For distance estimation and route selection 

between the wizard and the customer, the Google Maps API was used. 

Keywords: Android, GPS, Java, Web Service, MySQL 
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CAPITULO I 

1. Introdução  

1.1. Contextualização  

É inegável o poder que a tecnologia exerce na sociedade atual. Com os recentes avanços 

no campo da informática, a Internet tornou-se um meio de comunicação, informação e 

entretenimento comum na vida de muitas pessoas, facilitando a conexão de dados por 

diversas formas. 

Nesse contexto de constantes avanços tecnológicos, destaca-se a massificação do uso de 

dispositivos móveis no seio da nossa sociedade, não somente entre utilizadores mais 

jovens, mas também faz parte da vida dos menos jovens.  

Para acompanhar essa evolução pretende-se desenvolver uma aplicação para dispositivos 

moveis com sistema operativo Android, aplicação essa, denominado «Nôs Laranjinha» 

que vai permitir aos clientes fazer os seus pedidos de gás e assistência, realizar o 

pagamento online independentemente da sua localização geográfica. 

1.2. Motivação  

Estando inserido numa empresa cujo setor do gás faz parte do seu objeto social, e por 

estar certo de que uma aplicação desse tipo faz falta no mercado, podendo esse contribuir 

e muito para o crescimento da empresa, proporcionando comodidade aos clientes. 

Desenvolveu-se o projeto tendo em vista esse objetivo. 

1.3. Objetivos  

1.3.1. Geral  

Pretende-se desenvolver um sistema Android que permita aos clientes efetuar pedidos e 

pagamento Online de produtos distribuídos pela empresa através de dispositivos moveis 

com acesso a Internet. 

1.3.2. Específicos 

- Fazer o registo e Login na aplicação; 

- Permitir ao cliente efetuar pedido e Pagamento de produtos; 

- Permitir ao cliente efetuar pedidos de assistência; 

- Permitir ver a localização do cliente no Google Maps para facilitar o serviço solicitada; 
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- Comunicar com a base de dados desenvolvida em MySQL através de Web Service PHP; 

1.3.3. Metodologia 

Para a realização deste projeto, inicialmente foram realizadas pesquisas sobre as 

principais ferramentas de desenvolvimento para a plataforma Android e os serviços de 

geolocalização. 

Foram também efetuadas pesquisas em trabalhos já realizados relacionados com este 

tema. 

De seguida foi criada uma base de dados, hospedada num servidor online, onde são 

guardados os dados referentes aos clientes bem como a lista de produto e serviços 

disponíveis. A comunicação dos dados entre a aplicação Android e a base de dados online, 

é feita através de uma Web Service PHP. 

Foi desenvolvido uma aplicação que é disponibilizada aos clientes que possuem um 

dispositivo com sistema operativo Android e que incorpora as tecnologias do Google 

Maps e com GPS integrado, e uma outra disponibilizada aos assistentes. 

1.4. Estrutura do trabalho  

De acordo com os objetivos definidos este trabalho esta estruturado em seis «6» capítulos, 

organizados da seguinte forma: 

O primeiro capítulo - Introdução, onde foi feito uma contextualização do tema, bem como 

a motivação pela escolha do mesmo, os objetivos gerais e específicos e a metodologia 

adotada para elaboração do trabalho. 

O segundo capítulo - Enquadramento, onde foi feito uma pequena apresentação da Enacol 

SA, sistemas de pagamento eletrónico, serviços de localização e ainda a plataforma 

Android. 

No terceiro capítulo foi feito a abordagem teórica, sobre as Tecnologias e Ferramentas 

utilizadas durante a elaboração do projeto, recorrendo a fontes bibliográficas como livros 

e Internet. 

No quarto capítulo foi feito a Análise e Modelação do Sistema a ser desenvolvido, 

descrição dos requisitos funcionais e não funcionais e a modelação do sistema através dos 

diagramas. 
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No quinto capítulo, o Desenvolvimento e Implementação do Protótipo em que foi 

apresentado as Interfaces da Aplicação através de figuras, bem como alguns extrato de 

códigos através do mesmo método. 

No sexto e último capítulo fez-se a análise dos trabalhos desenvolvidos, apresentação dos 

resultados obtidos, bem como projetos futuros.  
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CAPITULO II 

2. Enquadramento  

2.1. Enacol SA 

A Enacol é uma sociedade anónima de capital aberto que se dedica à comercialização de 

combustíveis e lubrificantes. 

"De acordo com a deliberação da Assembleia Geral de Acionistas, ocorrida no passado 

dia 26 de Novembro de 2008, a sociedade tem por objeto principal a importação, 

processamento, distribuição, transporte, armazenagem, comercialização e reexportação 

de hidrocarbonetos e seus derivados, incluindo betumes, óleos base e lubrificantes, a 

exploração de parques de armazenagem, bem como das respetivas estruturas de transporte 

primário intra e inter-ilhas, receção, movimentação, enchimento e expedição de 

combustíveis líquidos e gasosos, a exploração de postos de abastecimento e áreas de 

serviço, de assistência a automóveis, a produção, distribuição e comercialização de outras 

formas de energia não fóssil, designadamente solar, eólica, hídrica e outras de fontes 

renováveis, a exploração das respetivas instalações, bem como outras atividades 

industriais, comerciais, de investigação ou de prestação de serviços, conexas com este 

objeto principal. A sociedade pode ainda participar em sociedade de qualquer natureza e 

objeto, associações, agrupamentos complementares e empresas e agrupamentos de 

interesse económico internacionais." 

Missão 

Atuar no mercado energético em todo o País, de forma segura, inovadora e eficiente, 

constituindo-se na melhor escolha de atendimento para os clientes, de atividade para os 

colaboradores e de investimento para os acionistas e proporcionando ao país, criação de 

riqueza e desenvolvimento sustentável. 

Visão 

Acreditamos num Cabo Verde com energia para todos, sustentável, onde somos líderes 

do mercado em fontes de energia e reconhecidos como uma empresa de referência.  

Princípios e Valores 

·Foco no Cliente: 

·Valorização dos Colaboradores; 
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·Confiança nas relações com a Sociedade; 

·Responsabilidade Social; 

·Harmonia com o Meio Ambiente; 

·Agilidade nas Mudanças; 

·Integridade. 

2.2.Pagamento eletrónico 

Segundo o Online Payments Group AG, o sistema de pagamento eletrónico é uma 

maneira de fazer transações ou pagar bens e serviços através de um meio eletrónico sem 

o uso de cheque ou dinheiro. Também é chamado de sistema de pagamento eletrónico ou 

sistema de pagamento on-line. O sistema de pagamento eletrónico cresceu cada vez mais 

nas últimas décadas devido à ampla divulgação de bancos e compras na Internet. À 

medida que o mundo avança mais no desenvolvimento de tecnologia, muitos sistemas de 

pagamento eletrónico e dispositivos de processamento de pagamento foram 

desenvolvidos para aumentar, melhorar e fornecer transações seguras de pagamento 

eletrónico ao diminuir a percentagem de cheques e transações em dinheiro. 

2.2.1 Vantagens de um sistema de pagamento eletrónico 

- Economia de tempo. Normalmente a transferência de dinheiro entre contas virtuais 

geralmente demora alguns minutos. 

- Mobilidade e Conveniência. Todas as transferências podem ser realizadas de qualquer 

lugar a qualquer momento desde que tiver acesso à Internet. 

2.2.2. Desvantagens de pagamento eletrónico 

- Restrições. Cada sistema de pagamento tem limites quanto ao valor máximo da conta, 

o número de transações por dia e a quantidade de saída. 

- A necessidade do acesso à Internet. Sem a ligação a Internet não se pode ter acesso a 

conta online. 

2.2.3. Plataformas de pagamento online mais cotadas a nível mundial 

 2.2.3.1. PayPal 

Essa é uma plataforma bastante conhecida e considerada a maior operadora do mundo em 

serviços de pagamento online. O PayPal permite a venda para clientes em todo o mundo, 
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além de oferecer análise de risco e gerenciamento antifraude em transações. Outra 

vantagem do PayPal é o serviço de proteção ao vendedor, que garante que ele receba o 

pagamento referente a venda mesmo em casos de chargebacks, estornos ou reclamações, 

mas isso é naturalmente, mediante a análise de uma equipe do serviço. 

O PayPal permite não só a venda em sites e e-commerce, mas também em redes sociais 

e até e-mail. As formas de pagamento são em cartão de crédito Visa e Mastercard. 

  2.2.3.2. MoIP 

É uma plataforma de pagamentos online que funciona com o selo de maior nível do PCI 

DSS (Padrão de Segurança de Dados para a Indústria de Cartões de Pagamento) 

garantindo, assim, o alto nível de segurança do serviço. Esse serviço pertence 

ao grupo iG, ideiasnet e Arpex Capital, empresas com nome no mercado. O MoiP se 

destaca porque possui o recurso “Checkout transparente”,que permite ao vendedor 

desenvolver o seu próprio fluxo de pagamento. Com isso, não é necessário o registo do 

comprador e nem as páginas intermediárias. Além disso, o sistema também permite 

otimizações de acordo com o ramo de atividade e perfil de clientes, como realizar todo o 

fluxo de compra num só ecrã. 

Entre as outras vantagens do MoiP, podemos citar: oferecimento de todas as opções de 

pagamento, ferramentas de gestão de fraude, central de resolução de problemas, 

recebimento de pagamento antecipado, etc. 

O MoiP possui como clientes a rede Ipiranga, Microsoft, IG, Danone, Edools, entre 

outros. 

2.2.3.3. PagSeguro 

É uma plataforma do UOL que vem se popularizando a cada dia mais e recebe 

pagamentos tanto dentro quanto fora da internet. Isto é, a venda pode ser feita tanto pela 

internet quanto por cartões de crédito nos dispositivos moveis. No PagSeguro, o vendedor 

pode personalizar a tela de pagamento, ter a antecipação de pagamentos, disponibilizar 

frete com desconto e parcelamento de compras no cartão de crédito, configurar API de 

apagamentos, etc. Além disso, a plataforma oferece a vantagem de pagamentos por e-

mail caso o vendedor não tenha um site ou loja virtual. 
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2.2.4. Plataformas de pagamento online existentes em Cabo Verde 

2.2.4.1. PAGALI 

PAGALI é uma plataforma totalmente voltada para os sistemas de pagamento eletrónicos 

on-line. A PagaLi criou um novo conceito de pagamento eletrónicos on-line, que permite 

a qualquer empresa ou profissional liberal aderente (Parceiro) utilizar a nossa plataforma 

para disponibilizar as suas faturas para pagamento de serviços na Rede Vinti4.  

A aplicação permite que cada cliente (portador do cartão vinti4 ou Visa), pague suas 

faturas através do portal, desde que tenha acesso ao serviço (Pagali, 2018). 

É seguro usar o Pagali?  

A prioridade do Pagali é a segurança dos seus utilizadores. É a forma mais rápida e segura 

de enviar e receber pagamentos on-line sem partilhar suas informações financeiras. Os 

dados do seu cartão nunca serão revelados nem guardados nos nossos servidores. A 

plataforma de processamento do pagamento é a da SISP (Entidade certificada para 

processamento de transações eletrónicas).  

O Pagali usa canais de comunicação seguras para trocar informações. O Pagali está 

certificado por entidade certificadora, para garantir a segurança dos dados do cliente. 

Toda a informação das transações são encriptadas (Pagali, 2018). 

2.2.4.2. HABIL4U 

Segundo a habil4u (Pagamentos Eletrónicos, 2018), o sistema é uma plataforma de 

excelência que disponibiliza vários meios e serviços de pagamentos online para o Cabo-

Verde, desenvolvido para empresas nacionais, plataformas de comércio eletrônico e 

processadores de pagamentos. Com a ERV4, pode-se processar seus pagamentos em 

“OLRT” (OnLine-RealTime) no banco de preferência, sem precisar ter uma empresa em 

Cabo-Verde. Ganhe acesso à mais ampla gama de formas de pagamentos locais, que 

poderão multiplicar imediatamente as suas vendas em território cabo-verdiano. A 

Habil4U conta com técnicos com vários anos de experiência em processamento de 

pagamentos online em Cabo-Verde e Internacionalmente. 

Como funciona? 

A ERV4 é um Gateway de pagamentos on-line, ou seja, um sistema que integra o seu 

negócio com as instituições financeiras para que você possa receber pagamentos de seus 

clientes por diversos meios: cartões de crédito e débito sem intermediação financeira. Os 
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valores pagos pelos clientes são transferidos diretamente para a conta bancária, sem a 

necessidade de realizar levantamentos nem pagar por operações de resgate. 

2.2.5. SISP 

A Sociedade Interbancária e Sistemas de Pagamentos (SISP) é uma sociedade 

parabancária encarregue de gerir atividades relacionadas com o desenvolvimento e 

utilização de meios de pagamentos em Cabo Verde, devendo ocupar-se, em particular, 

com a gestão de sistemas bancários de pagamentos nacionais e internacionais, emissão e 

gestão de cartões de débito, prestação de serviços ligados a sistemas eletrónicos de 

pagamentos de transmissão e gestão de informação de dados (SISP, 2018). 

2.2.5.1. Fluxo de Mensagens 

Segundo a SISP o comerciante deve aplicar a política adequada com configuração 

adequada ao site, com regras de acesso seguras devido a exposição a internet.  

Todos os pedidos do pagamento deverão ser enviados ao servidor do comerciante para o 

servidor da SISP, e não do terminal do cliente para o servidor da SISP.  

Para transações vinti4, cada pedido do comerciante é enviado uma resposta com o 

resultado do processamento da transação. Abaixo é apresentado o fluxo do processamento 

das transações.  

 

Figura 1- Fluxo de mensagem 

2.2.5.2. Cartão Vinti4  

Cartão de débito associado a uma conta de Depósito à Ordem, e que permite ao detentor 

efetuar operações na rede vinti4, pagamentos, levantamentos, até ao limite do saldo 

disponível. Permite ao Titular aceder à sua conta quer seja através de caixas Automáticas, 

Terminais de Pagamento Automático (POS), Telemóvel (Televinti4) e Internet 

(vinti4net). 
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2.2.5.3. Processamento de transação Vinti4 

1. Comerciante efetua o POST para o MPI com os parâmetros especificados. 

2. MPI autentica o comerciante e submete o pedido de autorização ao banco emissor do 

cartão. 

3. Banco envia o resultado do pedido de autorização. 

4. SISP envia o resultado da transação para o comerciante. No resultado é enviado o 

sucesso ou erro, e neste último é devolvido a descrição. 

2.2.5.4. Benefícios da utilização dos cartões Vinti4 

Segundo a SISP a utilização do Cartão Vinti4, trás várias vantagens para o seu portador. 

Tais como: 

- Este meio de pagamento, pessoal e intransmissível, proporciona ao titular, de forma 

gratuita, um importante conjunto de serviços associados ao cartão; 

- Proporciona segurança e comodidade ao evitar a necessidade de transporte de dinheiro; 

- Estar sempre em condições de efetuar pagamentos de produtos e serviços; 

- Acesso à conta 24x7, 365 dias por ano; 

- Realização de operações bancárias fora do horário de funcionamento do Banco; 

- Segurança e comodidade na realização de pagamentos; 

- Aceite em 161 Caixas vinti4 em todo o país e em mais de 2990 POS em estabelecimentos 

comerciais. 

2.3. Serviços de localização 

Segundo BERNARDI, J.V.E. & LANDIM, P.M.B. (Aplicação do Sistema de 

Posicionamento Global (GPS) na coleta de dados), o sistema GPS entrou em operação 

em 1991 e em 1993 a constelação dos satélites utilizados pelo sistema foi concluída.  Este 

sistema foi projetado de forma que em qualquer lugar do mundo e a qualquer momento 

existam pelo menos quatro satélites acima do plano horizontal do observador 

(BLITZKOW, 1995). 

Desde o lançamento dos primeiros recetores GPS no mercado, tem havido um crescente 

número de aplicações nos levantamentos topográficos, cartográficos e de navegação, face 

às vantagens oferecidas pelo sistema quanto à precisão, rapidez, versatilidade e economia. 
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Com o desenvolvimento da navegação espacial adjunto ao surgimento do Sistema de 

Posicionamento Global (GPS), vem se observando um grande interesse científico na 

criação de bancos de dados georreferenciados com extrema precisão, pois o sistema é 

uma grande ferramenta para estudos geodésicos, devido a sua precisão, além de permitir 

em tempo real o posicionamento em 3D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Aplicação do Sistema de Posicionamento Global (GPS) na coleta de dados 

Ainda segundo BERNARDI, J.V.E. & LANDIM, P.M.B., o sistema GPS consiste de três 

segmentos principais: espacial, controle e de utilizador. 

2.3.1. Segmento espacial 

Segundo MONICO, 2000 os satélites que compõem o segmento espacial do sistema GPS 

orbitam ao redor da Terra distribuídos em seis orbitas distintas, a uma altitude de 20.200 

Km, distribuídos em seis planos orbitais com uma inclinação de 55° em relação ao 

equador, e com um período de resolução de 12 horas siderais. Isso vem acarretar uma 

repetição na configuração dos satélites com uma repetição de quatro minutos mais cedo 

diariamente em um mesmo local. Essa configuração garante que, no mínimo, quatro 

satélites GPS sejam visíveis em qualquer local da superfície terrestre, a qualquer hora do 

dia. 

Figura 2-Número de satélites necessário para o posicionamento 3D 
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Fonte: Aplicação do Sistema de Posicionamento Global (GPS) na coleta de dados 

2.3.2. Segmento de controlo 

Segundo BERNARDI, J.V.E. & LANDIM, P.M.B., o segmento de controlo tem como 

principais tarefas monitorar e controlar continuamente o sistema de satélites, determinar 

o tempo GPS, calcular as correções dos relógios dos satélites, predizer as efemérides dos 

satélites e atualizar periodicamente as mensagens de navegação de cada satélite. Esse 

sistema é composto por cinco estações de monitoramento mundial que estão localizadas 

nos seguintes locais: Hawai (EUA), Atol Kwajalein (Oceano Pacífico Norte), Ilha de 

Ascension (Oceano Atlântico Sul), Ilha de Diego Garcia (Oceano Indico Sul) e Colorado 

Springs (EUA); três delas com antenas para transmitir os dados para os satélites (Ilha 

Ascension, Ilha de Diego Garcia e Atol de Kwajalein); e uma estação de controle central 

(Master Control Station) localizada em Colorado Springs. 

Estas cinco estações de monitoramento pertencem a American Air Force. Em conjunto 

com as sete estações do National Imagery and Mapping Agency, compõem as estações 

monitoras GPS do DoD. 

Figura 3 - Plano orbitais dos satélites da constelação GPS 
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Fonte: Aplicação do Sistema de Posicionamento Global (GPS) na coleta de dados 

2.3.3. Segmento de utilizadores 

Esse segmento é o recetor GPS, responsável pela captação dos sinais fornecidos pelos 

satélites. 

Segundo BERNARDI, J.V.E. & LANDIM, P.M.B., o GPS um sistema multipropósitos, 

que permite aos utilizadores determinar suas posições expressa em latitude, longitude e 

altura geométrica ou elipsoidal, velocidade e o tempo em relação a um sistema de 

referência definido para qualquer ponto sobre ou próximo da Terra. 

A grande vantagem deste sistema é a sua capacidade de integração com outros sistemas, 

ressaltando sua relação com o Sistema de Informação Geográfica (SIG), capaz de 

produzir mapas digitais em tempo real com alta precisão.  

 

Figura 4 - Estações de Controle e Monitoramento GPS 
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Fonte: https://tecnologiabelicablog.wordpress.com/ 

2.4. Android  

Segundo da Silva (Apostila de Android – Programando Passo a Passo, edição 2015, 

Pag.7) o Android é uma plataforma desenvolvida pela Google voltada para dispositivos 

móveis, totalmente aberta é livre (Open Soure), que foi divulgada em 5 de novembro de 

2007. Inicialmente o sistema Android foi desenvolvido pelo Google e atualmente essa 

plataforma é mantida pela OHA (Open Handset Alliance), um grupo constituído por 

aproximadamente 84 empresas as quais se uniram para inovar e acelerar o 

desenvolvimento de aplicações e serviços, com o objetivo e trazer aos consumidores uma 

experiência mais rica em termos de recursos, menos dispendiosa em ternos financeiros 

para o mercado móvel. 

2.4.1. Estrutura Geral da plataforma Android  

De acordo com Silva (Programando passo a passo 6ª Edição, 2013, Pag.9), o Android 

SDK é uma ferramenta de desenvolvimento que disponibiliza um conjunto de APIs 

necessárias para desenvolver aplicações para a plataforma Android, utilizando a 

linguagem Java. 

Recursos encontrados nessa plataforma: 

- Application framework: Permite a reutilização e substituição de componentes; 

- Dalvik virtual machine: É uma Máquina Virtual Java (JVM) voltada para dispositivos 

móveis; 

Figura 5 - Dispositivo recetor GPS 

https://tecnologiabelicablog.wordpress.com/
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- Browser Integrado baseado no webkit engine; 

- Gráficos Otimizados: O Android é constituído por bibliotecas 2D e 3D baseada na 

especificação OpenGL ES 1.0; 

- SQLite: Sistema Gerenciador de Base de Dados (SGBD) já embutido no Android para 

guardar dados; 

- Suporte multimídia: A plataforma já oferece para áudio, vídeo e formatos de imagem 

(MPEG4, H.264, MP3, AAC, AMR, JPG, PNG, GIF); 

- Telefonia GSM (dependente de hardware); 

- Bluetooth, EDGE, 3G, e WiFi (dependente de hardware); 

- Câmara, GPS, compasso e acelerômetro (dependente de hardware); 

- Rico ambiente de desenvolvimento, incluindo um emulador de dispositivo, 

ferramentas de depuração, memória e performance. 

2.4.2. Arquitetura do Android 

Arquitetura do Android segundo da Silva (Apostila de Android – Programando Passo a 

Passo, edição 2015, Pag.10). 
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Fonte: Apostila de Android – Programando Passo a Passo, edição 2015, Pag.10 

2.4.2.1. Aplicações Android 

Segundo da Silva (Apostila de Android – Programando Passo a Passo, edição 2015, 

Pag.10) o Android nos fornece um conjunto de aplicações fundamentais, são elas: 

- Um cliente de e-mail; 

- Programa de SMS; 

- Agenda; 

- Mapas; 

- Navegador; 

- Contactos entre outros. 

Todos os aplicativos acima foram desenvolvidos na linguagem de programação Java.  

Figura 6 - Arquitetura plataforma Android 
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Vai ser dado mais ênfase a aplicação Mapas isso porque vai ser utilizado para capturar 

as coordenadas latitude e longitude dos clientes no processo de registo, e 

consequentemente utilizadas no processo de entrega de pedidos. 

2.4.2.1.1. API Google Maps 

O API Google Maps é um serviço gratuito, desenvolvido pelo Google, que permite a 

pesquisa e a visualização de mapas de ruas, imagens de satélite da terra, bem como utilizar 

as funções para o desenho de rotas. 

Para utilizar o API Google Maps é necessário estar registado com o serviço do Google 

Maps, concordar com os termos de serviço e obter uma chave de autenticação que é 

utilizada para que os servidores do Google reconheçam a aplicação e permitam o acesso 

aos dados dos mapas. O API Google Maps é utilizado para possibilitar aos utilizadores a 

visualização de locais e rotas de destino. 

Para ter acesso ao API do Google Maps e necessário ter acesso a determinadas permissões 

como mostra a figura abaixo. 

 

 

 

 

Fonte: Própria 

No Android também é possível desenvolver aplicações baseadas em geolocalizações. Os 

serviços de localização permitem determinar a localização do dispositivo na superfície da 

terra e estão disponíveis através das classes do pacote android.location. 

No desenvolvimento da aplicação foi criada uma classe denominada de ActivityMaps que 

usa as classes do pacote android.location para determinar a localização do dispositivo. 

Para a implementação da classe ActivityMaps foram utilizados as seguintes classes do 

pacote android.location: 

- LocationManager; 

- LocationProvider; 

- Location. 

Figura 7 - Permissão no AndroidManifest.xml para trabalhar com Google Maps 
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A classe LocationManager permite a cessar os serviços de localização no dispositivo. 

Através desta classe se pode obter a posição atual do dispositivo e obter atualizações 

quando o dispositivo estiver em movimento. A classe LocationManager não pode ser 

instanciada diretamente. É necessário utilizar o método seguinte para se obter uma 

instância dessa classe: 

locationManager =(LocationManager) getSystemService(LOCATION_SERVICE); 

A classe LocationProvider permite especificar o provedor de localização que fornece as 

informações acerca da posição atual. Estão disponíveis os seguintes LocationProviders: 

 - GPS_PROVIDER: Determina a localização via satélites através do GPS do dispositivo. 

Apresenta uma maior precisão, no entanto o consumo de bateria é alto; 

- NETWORK_PROVIDER: Utiliza a rede móvel ou Wi-Fi para determinar a melhor 

localização. A sua precisão é menor que a GPS, mas é mais rápida e apresenta menor 

consumo da bateria; 

- PASSIVE_PROVIDER: Determina a localização de forma passiva, quando outros 

aplicativos ou serviços fazem a solicitação. 

A classe Location permite solicitar a localização do dispositivo. A localização do 

dispositivo pode conter informações de latitude, longitude, altitude, entre outros. 

Para ter acesso aos serviços de localização na aplicação primeiramente, é necessário ter 

permissão no ficheiro AndroidManifest.xml, como demonstrado na figura anterior. 

2.4.2.2. Bibliotecas C/C++ nativas 

 Segundo da Silva (Apostila de Android – Programando Passo a Passo, edição 2015, 

Pag.10) o Android nos fornece um conjunto de bibliotecas C/C++ utilizadas por vários 

componentes do sistema. Exemplos de algumas das bibliotecas: 

- System C library: Consiste em uma implementação derivada da biblioteca C padrão 

baseado no sistema (libc) do BSD sintonizada para dispositivos rodando Linux. 

- Media Libraries: Baseado no PacketVideo’s OpenCORE; são as bibliotecas que 

suportam os mais diversos formatos de áudio e vídeo, incluindo também imagens. 

- Surface Manager: Responsável pelo acesso ao subsistema de exibição bem como as 

múltiplas camadas de aplicações 2D e 3D; 
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- LibWebCore: Consiste em um web browser engine utilizado tanto no Android Browser 

quanto para exibições web. 

- SGL – o engine de gráficos 2D; 

- 3D libraries: Uma implementação baseada no OpenGL ES 1.0 APIs; As bibliotecas 

utilizam aceleração 3D via hardware (quando disponível) ou o software de renderização 

3D altamente otimizado incluído no Android. 

- FreeType: Biblioteca responsável pela renderização de fontes bitmap e vector; 

- SQLite: Conforme já mencionado, consiste no sistema gerenciador de base de dados 

(SGBD) relacional disponível para todas as aplicações. 

2.4.2.3. Android Runtime 

Segundo da Silva (Apostila de Android – Programando Passo a Passo, edição 2015, 

Pag.11) o Android é constituído por um conjunto de bibliotecas que fornece a maioria das 

funcionalidades disponíveis nas principais bibliotecas da linguagem Java.  

Toda aplicação Android roda em seu próprio processo, com sua própria instância da 

máquina virtual Dalvik. O Dalvik foi escrito de forma a executar várias VMs 

eficientemente. Ele executa ficheiros. dex, que é otimizado para consumo mínimo de 

memória. A VM é baseada em registos e roda classes compiladas pela linguagem Java 

que foram transformadas em ficheiros. dex, através da ferramenta “dx” incluída no SDK. 

O Dalvik VM foi baseado no Kernel do Linux para funcionalidades subjacentes como o 

encadeamento e a gestão de baixo nível de memória. 

2.4.2.4. Linux Kernel 

Segundo Silva (Programando passo a passo, 2015, Pag.11) o Android foi projetado em 

cima da versão 2.6 do kernel do Linux para os serviços centrais do sistema, tais como 

segurança, gestão de memória, gestão de processos, entre outros. O kernel também atua 

como uma camada de abstração entre o hardware e o resto do software. 
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2.4.3. Componentes de uma aplicação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.softblue.com.br/blog/home/postid/11/conhecendo+o+android 

2.4.3.1. Activities 

Uma Activity é um componente de aplicativo que fornece uma tela com a qual os 

utilizadores podem interagir para fazer algo, como discar um número no telefone, tirar 

uma foto, enviar um e-mail ou ver um mapa. Cada atividade recebe uma janela que exibe 

a interface do utilizador. Geralmente, a janela preenche a tela, mas pode ser menor que a 

tela e flutuar sobre outras janelas. 

Aplicativos geralmente têm várias atividades pouco vinculadas entre si. Normalmente, 

uma atividade em um aplicativo é especificada como "principal", que é a apresentada ao 

utilizador ao iniciar o aplicativo pela primeira vez. Cada atividade pode, então, iniciar 

outra atividade para executar diferentes ações. Ao iniciar uma nova atividade, a atividade 

anterior é interna, mas o sistema conserva a atividade em uma pilha (a "pilha de retorno"). 

Quando uma atividade inicia, ela é enviada para a pilha de retorno e obtém o foco do 

utilizador. A pilha de retorno segue o mecanismo básico de pilha UEPS (o último que 

entra é o primeiro que sai). Assim, quando o utilizador terminar a atividade atual e apertar 

o botão Voltar, ela sairá da pilha (é destruída) e a atividade anterior será retomada. (a 

pilha de retorno é discutida em mais detalhes no documento Tarefas e pilha de retorno) 

(Developer Android, 2018). 

 

Figura 8 - Componente de um aplicativo Android 
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2.4.3.2. Services 

Um Service é um componente do aplicativo que pode realizar operações longas e não 

fornece uma interface do utilizador. Outro componente do aplicativo pode iniciar um 

serviço e ele continuará em execução em segundo plano mesmo que o utilizador alterne 

para outro aplicativo. Além disso, um componente poderá se vincular a um serviço para 

interagir com ele e até estabelecer comunicação entre processos (IPC). Por exemplo, um 

serviço pode lidar com transações de rede, reproduzir música, executar E/S de ficheiros, 

ou interagir com um fornecedor de conteúdo, tudo a partir do segundo plano (Google, 

Developers Android, 2018). 

2.4.3.3. ContentProviders  

Um ContentProvider gerência o acesso a um conjunto estruturado de dados. Encapsulam 

os dados e fornecem mecanismos para definir a segurança dos dados. Fornecedores de 

conteúdo são a interface padrão que conecta dados em um processo com código em 

execução em outro processo. 

Quando desejar aceder dados em um fornecedor de conteúdo, você usa o objeto 

ContentResolver no Context do aplicativo para se comunicar com o fornecedor como 

cliente. O objeto ContentResolver se comunica com o objeto fornecedor, uma instância 

de uma classe que implementa ContentProvider. O objeto fornecedor recebe solicitações 

de dados de clientes, realiza a ação solicitada e devolve os resultados. 

Não é preciso desenvolver o próprio fornecedor se você não pretende compartilhar seus 

dados com outros aplicativos. No entanto, precisará do próprio fornecedor para fornecer 

sugestões de pesquisa personalizada em seu aplicativo. Também precisará do próprio 

fornecedor se quiser copiar e colar dados complexos ou ficheiros de seu aplicativo em 

outros aplicativos. 

O Android propriamente dito inclui fornecedores de conteúdo que gerenciam dados como 

áudio, vídeo, imagens e informações de contacto pessoais. Alguns deles estão listados na 

documentação de referência do pacote Android Provider. Com algumas restrições, esses 

fornecedores podem ser a cessados por qualquer aplicativo Android. 

2.4.3.4. Broadcast Receivers  

Um Broadcast Receiver é uma componente que reage a eventos ou sinais de sistema. No 

processo de instalação de uma aplicação em Android, o instalador procura pelas 
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componentes deste tipo e insere numa tabela de sistema as referências sobre a que tipo de 

eventos aquela aplicação reage. Entre eventos deste tipo enviados pelo sistema operativo 

podem-se contar coisas como a mudança da hora atual, alteração do estado da bateria, 

alteração das condições de conectividade entre muitas outras coisas.  

2.4.4. Ciclo de vida de uma aplicação Android 

Segundo o site Developer Android (2018) Activity é um componente do aplicativo que 

fornece um ecrã com a qual os utilizadores podem interagir para fazer algo, como marcar 

um número no telefone, tirar uma foto, enviar um e-mail ou ver um mapa. Cada atividade 

recebe uma janela que exibe a interface do utilizador. Geralmente, a janela preenche o 

ecrã, mas pode ser menor que o ecrã e flutuar sobre outras janelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte:https://developer.android.com/guide/components/activities.html?hl=pt-br 

Figura 9 - Ciclo de vida de uma Activity 
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- onCreate() É a primeira função a ser executada quando uma Activity é lançada. 

Geralmente é a responsável por carregar os layouts XML e outras operações de 

inicialização. É executada somente uma vez durante a “vida útil” da Activity. 

- onStart() É chamada imediatamente após a onCreate() – e também quando uma Activity 

que estava em background volta a ter foco.  

- onResume() Assim como a onStart(), é chamada na inicialização da Activity (logo após 

a própria onStart()) e também quando uma Activity volta a ter foco. Qual a diferença entre 

as duas? A onStart() só é chamada quando a Activity não estava mais visível na tela e 

volta a ter o foco, enquanto a onResume() sempre é chamada nas “retomadas de foco”. 

- onPause() É a primeira função a ser invocada quando a Activity perde o foco (ou seja, 

uma outra Activity vem à frente). 

- onStop() – Análoga à onPause(), só é chamada quando a Activity fica completamente 

encoberta por outra Activity (não é mais visível). 

- onDestroy() A última função a ser executada. Depois dela, a Activity é considerada 

“morta” – ou seja, não pode mais ser relançada. Se o utilizador voltar a requisitar essa 

Activity, outro objeto será construído.  

- onRestart() Chamada imediatamente antes da onStart(), quando uma Activity volta a 

ter o foco depois de estar em background. 

2.4.4.1. Iniciar uma Activity 

 Ao contrário de outros paradigmas de programação em que os aplicativos são iniciados 

com um método main(), o sistema Android inicia o código em uma instância Activity 

invocando métodos de retorno de chamada específicos que correspondem a estágios 

específicos de seu ciclo de vida. Há uma sequência de métodos de retorno de chamada 

que iniciam uma atividade e uma sequência de métodos de retorno de chamada que 

destroem uma atividade. 

2.4.4.2. Retornos de uma Activity 

Durante a vida de uma Activity, o sistema chama um conjunto básico de métodos de ciclo 

de vida em uma sequência semelhante à de uma pirâmide de passos. Ou seja, cada etapa 

do ciclo de vida da atividade é um passo separado da pirâmide. Quando o sistema cria 

uma nova instância da atividade, cada método de retorno de chamada move o status da 
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atividade um passo até o topo da pirâmide. O topo da pirâmide é o ponto em que a 

atividade é executada em primeiro plano e o utilizador pode interagir com ela. 

Quando o utilizador começa a deixar a atividade, o sistema chama outros métodos que 

movem o estado da atividade para a base da pirâmide para desmantelar a atividade. Em 

alguns casos, a atividade só se moverá para um ponto intermediário na pirâmide e 

aguardará (como quando o utilizador fizer uma alteração para outro aplicativo), a partir 

deste ponto, a atividade pode retornar ao topo (se o utilizador retornar à atividade) e 

retomar sua operação de onde o utilizador a deixou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://developer.android.com/guide/components/activities.html?hl=pt-br 

2.4.5. Versão da plataforma Android  

Desde que foi lançado em 2007, o sistema operativo Android teve várias versões novas, 

cada uma corrigindo erros das versões anteriores e com novas funcionalidades. 

Curiosamente a partir de Abril de 2009, cada versão lançada recebe o nome de uma 

sobremesa (em Inglês) e seguem uma ordem alfabética. 

Atualmente o Android dispõe das seguintes versões: 

- Versão 1.0:  Alpha; 

-Versão 1.1: Beta; 

Figura 10 - Código de um Activity 
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- Versão 1.5: Cupcake; 

- Versão 1.6: Donut; 

- Versão 2.0 - 2.1: Eclair; 

- Versão 2.2: FroYo; 

- Versão 2.3: Gingerbread; 

- Versão 3.0/3.1/3.2: Honeycomb; 

- Versão 4.0: Ice Cream Sandwich; 

- Versão 4.1/4.2/4.3: Jelly Bean; 

- Versão 4.4: KitKat; 

- Versão 5.0/5.1: Lollipop; 

- Versão 6.0: Marshmallow; 

- Versão 7.0/7.1: Nougat; 

- Versão 8.0/8.1: Oreo. 

 

Fonte: https://developer.android.com/about/dashboards/index.html 

Figura 11 - Distribuição das versões Android 

https://developer.android.com/about/dashboards/index.html
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2.4.6. Plataforma Android vs. Outros Plataformas móveis 

Segundo o IDC Quarterly Mobile Phone Tracker (2017), as empresas de telefonia 

enviaram um total de 344,3 milhões de Smartphone em todo o mundo no primeiro 

trimestre de 2017 (1T17). À luz do que pode parecer um mercado em desaceleração, os 

consumidores continuam a mostrar demanda por Smartphone e o bombo da bandeira 

americana parece ser forte como sempre. Os embarques mundiais de Smartphone 

cresceram 3,4% no 1T17 em relação ao ano anterior, o que foi ligeiramente inferior à 

previsão anterior de IDC de crescimento de 3,6%. 

Fonte: https://www.idc.com/promo/smartphone-market-share/os 

Android: a discussão em torno da participação do Android no mercado de Smartphone 

tornou-se irrelevante alguns anos atrás quando ficou claro que os dispositivos que 

executam o sistema operacional do Google continuariam a capturar cerca de 85% do 

volume mundial de telefones inteligentes. O que é interessante é olhar para as muitas 

micro tendências acontecendo dentro da plataforma. Apesar de uma série de produtos 

Android de alta qualidade muito atraentes, a IDC continua a ver os preços de venda média 

do Android (ASPs) diminuir e as expectativas são de que os 1.5 bilhões de telefones 

Android que enviam em 2021 terão um ASP coletivo de $ 198, abaixo de US $ 220 em 

2017Q1. 

iOS: saindo do primeiro ano em que os envios do iPhone diminuíram, as expectativas são 

de que os volumes de 2017 crescerão 3,8%. A IDC baixou ligeiramente suas projeções 

de 2017 para o iOS em sua última previsão para 223,6 milhões, enquanto aumentou seus 

volumes de 2018 para 240,4 milhões. Todos os sinais apontam para o final de 2017 e, 

certamente, 2018 é muito forte para a Apple, tanto da sua base instalada parece estar 

Figura 12 - Percentagens de utilização dos Sistemas Operativos móveis 

https://www.idc.com/promo/smartphone-market-share/os
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pronta para uma atualização e a próxima rodada de iPhone provavelmente não 

dececionará seus fãs. 

Windows Phone: os carregamentos do Windows Phone continuam a cair à medida que 

a falta de novos parceiros de hardware, o suporte ao desenvolvedor e o entusiasmo geral 

pela plataforma não mostram sinais imediatos de recuperação. A IDC espera que os 

volumes de 2017 diminuam 80,9% para apenas 1,1 milhão de unidades. A Microsoft 

ainda não se comprometeu totalmente com qualquer ataque de estilo "Superfície" para 

Smartphone ou para empurrar novos fornecedores para abraçar a plataforma, deixando 

pouca esperança de montar um retorno de escala total nos próximos anos. 

2.4.7. Dialog 

Em Android, um Dialog é uma pequena janela que pede ao utilizador para tomar uma 

decisão ou para mostrar alguma informação adicional. Um Dialog não preenche 

totalmente o ecrã e é utilizador, normalmente, por eventos pontuais, que exige ao 

utilizador tomar alguma decisão antes de prosseguir (Android Developer, 2016). 

Na figura está um exemplo de dois Dialog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:https://developer.android.com/guide/topics/ui/dialogs.html 

 

 

 

Figura 13 - Dialog 



 

46 

CAPITULO III 

3. Ferramentas e Tecnologias utilizadas 

Segundo Hughes (Human - Built Word,2004, Pag.1), a tecnologia é confusa e complexa. 

É difícil de definir e de compreender, em sua variedade, esta cheio de contradições, 

carregadas de loucura humana; salvas por atos benignos ocasionais e ricas consequências 

não desejadas. 

Segundo Emmanuel Mesthene (Mudança Tecnológica: Seu Impacto no Homem e na 

Sociedade, 1970) a tecnologia pode ser definida como a organização do conhecimento 

para realização de propósitos práticos. 

Para a realização do projeto foram utilizadas quatro linguagens de programação: 

- Java – para o desenvolvimento da aplicação em Android; 

- PHP – para o desenvolvimento do Web service; 

- UML – para o desenho dos diagramas; 

- HTML e CSS – para desenvolvimento e formatação da parte de administração do 

sistema. 

3.1. IDE Android Studio v2.3.3 

O Android Studio é o ambiente de desenvolvimento integrado oficial (IDE) para o 

desenvolvimento de aplicativos para Android, baseado no IntelliJ IDEA. Além do 

poderoso editor de código e ferramentas de desenvolvedor do IntelliJ, o Android Studio 

oferece ainda mais recursos que melhoram sua produtividade ao criar aplicativos Android 

(Google, Developer Android, 2018), tais como: 

- Um sistema flexível de compilação baseado em Gradle; 

- Um emulador rápido e rico em recursos; 

- Um ambiente unificado onde se pode desenvolver para todos os dispositivos Android; 

- Execução instantânea para enviar as alterações ao aplicativo em execução sem criar um 

novo APK; 

- Modelos de código e integração do GitHub para ajudá-lo a criar recursos de aplicativos 

comuns e importar código de exemplo; 
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- Ferramentas e estruturas de teste extensivos; 

- Ferramentas de fiabilidade para detetar desempenho, usabilidade, compatibilidade de 

versão e outros problemas; 

- Suporte C ++ e NDK; 

- Suporte integrado para o Google Cloud Platform, facilitando a integração do Google 

Cloud Messaging e do App Engine. 

 

Figura 14 - IDE Android Studio v2.3.3 

Fonte: Própria 

3.1.1. Android SDK  

Segundo da Silva (Apostila de Android – Programando Passo a Passo, edição 2015, 

Pag.9) o Android SDK é uma ferramenta de desenvolvimento que disponibiliza um 

conjunto de APIs necessárias para desenvolver aplicações para a plataforma Android, 

utilizando a linguagem Java. 

3.2. Linguagem de HTML 

Segundo os autores Ferreira e Eis (HTML5 - Curso W3C Escritório Brasil, Pag.7) o 

HTML é uma abreviação de Hypertext Markup Language - Linguagem de Marcação de 

Hypertexto. Resumindo em uma frase: o HTML é uma linguagem para publicação de 

conteúdo (texto, imagem, vídeo, áudio e etc.) na Web. O HTML é baseado no conceito 

de Hipertexto. Hipertexto são conjuntos de elementos – ou nós – ligados por conexões. 
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Estes elementos podem ser palavras, imagens, vídeos, áudio, documentos etc. Estes 

elementos conectados formam uma grande rede de informação. Eles não estão conectados 

linearmente como se fossem textos de um livro, onde um assunto é ligado ao outro 

seguidamente. A ligação feita em um hipertexto é algo imprevisto que permite a 

comunicação de dados, organizando conhecimentos e guardando informações 

relacionadas. Para distribuir informação de uma maneira global, é necessário haver uma 

linguagem que seja entendida universalmente por diversos meios de acesso. O HTML se 

propõe a ser esta linguagem. Desenvolvido originalmente por Tim Berners-Lee o HTML 

ganhou popularidade quando o Mosaic - browser desenvolvido por Marc Andreessen na 

década de 1990 - ganhou força. A partir daí, desenvolvedores e fabricantes de browsers 

utilizaram o HTML como base, compartilhando as mesmas convenções. 

3.3. Base Dados MySQL 

Segundo Daniel Rodrigo Henrique (Introdução a Base de Dados, MySQL), o MySQL foi 

desenvolvido pela TCX em 1996. Atualmente a MySQL AB desenvolve o programa. 

MySQL AB é a companhia dos fundadores e principais desenvolvedores do MySQL. Eles 

criaram-no porque precisavam de uma base de dados relacional que pudesse tratar 

grandes quantidades de dados em máquinas de custo relativamente barato. O MySQL é 

uma base de dados relacionais mais rápidos do mercado, apresenta quase todas as 

funcionalidades das grandes base de dados. MySQL é uma linguagem simples, em que 

facilmente pode gravar, alterar e recuperar informações numa web síte com segurança e 

rapidez. O MySQL é executado, principalmente, em sistemas que participam da filosofia 

UNIX, embora outros sistemas também fornecem suporte, como Windows, por exemplo. 

O MySQL é um sistema de gerenciamento de base de dados relacionais multe encadeado, 

de código fonte aberto e nível corporativo. O MySQL não é apenas um base de dados, 

mas sim um gerenciador de base de dados. Com este SGBD (Sistema Gerenciador de 

Banco de Dados), também pode ser utilizado para aplicações corporativas, o qual, 

necessitam de várias conexões simultâneas, que possibilita muitas ligações simultâneas. 

Uma conexão é o tempo que leva para o utilizador receber o dado solicitado. 

O MySQL oferece o melhor cenário de todos SGBD, executa em muitas plataformas, 

oferece um baixo TCO (custo total de propriedade) e é muito estável. O MySQL é um 

sistema de gerenciamento de base de dados relacionais. Um banco de dados relacional 

armazena dados em tabelas separadas em vez de colocar todos os dados num só local. 

Isso proporciona velocidade e flexibilidade. O Servidor MySQL foi desenvolvido 
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originalmente para lidar com bases de dados muito grandes de maneira muito mais rápida 

que as soluções existentes e tem sido usado em ambientes de produção de alta demanda, 

por diversos anos de maneira bem-sucedida. Apesar de estar em constante 

desenvolvimento, o Servidor MySQL oferece hoje um rico e proveitoso conjunto de 

funções. A conectividade, velocidade, e segurança fazem com que o MySQL seja 

altamente adaptável para obter acesso a base de dados na Internet. 

O Programa de Base de Dados MySQL é um sistema cliente/servidor que consiste de um 

servidor SQL multitarefa que suporta acessos diferentes, diversos programas clientes e 

bibliotecas, ferramentas administrativas e diversas interfaces de programação (API's). 

Também concedemos o Servidor MySQL como uma biblioteca multitarefa que você pode 

ligar à sua aplicação para chegar a um produto mais rápido, menor e mais facilmente 

gerenciava. 

3.3.1. Caraterísticas do MySQL 

- Multiplataforma, compatível com a maioria dos sistemas operacionais existentes 

atualmente no mercado. Vejamos alguns desses sistemas. 

• Windows: Compatível com todas as versões 

• Linux: Sendo compatível com as principais versões, como Fedora, Core, Debian, 

SuSE e RedHat. 

• Unix: Sendo compatível com as versões Solaris, HP-UX, AIX, SCO. 

• FreeBSD. 

• Mac OS X Server. 

- Suporte a múltiplos processadores; 

- Um sofisticado sistema de senhas criptografadas flexível e Seguro; 

- Suporta até 16 índices por tabela; 

- Código fonte escrito em C e C++ e testado com uma variedade de diferentes 

compiladores; 

- As tabelas criadas podem ter tamanho de até 4 GB; 

- Suporte às API ́s das Seguintes linguagens: PHP, Perl, C, C++, Java, Pynthon, etc; 
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- Suporte à ODBC, pode-se facilmente conectar o Access a uma base de dados do 

MySQL; 

3.3.2. Porque da utilização do MySQL 

Foi utilizado o MySQL no desenvolvimento da aplicação devido as características 

mencionadas acima, por ser gratuito e por possui também grande compatibilidade com o 

PHP, tendo este, funções próprias para se ligar facilmente à base de dados. Para além de 

garantir um nível de segurança mais alto que muitos outros Sistemas de Gestão de Base 

de Dados, possui também uma maior eficiência a programar. 

A figura demonstra um exemplo de ligação à Base de Dados MySQL através do PHP. 

 

Fonte: Própria  

3.4. Web Services 

Segundo o autor Lima (Web Service SOAP x REST, Pag.8) Web Service são aplicações 

autocontidas, que possuem interface baseadas em XML e que descrevem uma coleção de 

operações acessíveis através da rede, independentemente da tecnologia usada na 

implementação do serviço. Os Web Services devem ser definidos de forma consistente 

para que possam ser descobertos e interface com os outros serviços e aplicações. 

Ainda segundo o mesmo autor XML é o formato de mensagem adotado pelo W3C para 

troca de informações entre aplicações distribuídas através do protocolo HTTP. 

Características: 

- Interação entre novas e antigas aplicações; 

- Compatibilidade de plataformas; 

- Agilidade de processos; 

- Segurança. 

 

 

Figura 15 - Ligação à Base de Dados MySQL através do PHP 
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3.4.1. RESTful 

Segundo a Deitel (Java Como Programar, 2012, pag.1020) o Representational State 

Transfer (REST) é um estilo arquitetónico de implementar Web Services. Esses 

costumam ser chamados de Web Services RESTful. Embora o Própria REST seja 

implementado utilizando o padrão Web. Cada método em um serviço Web RESTful é 

identificado por um URL único. Assim, quando o servidor receber uma solicitação ou 

requisição de algum serviço, ele saberá imediatamente que operação realizar. Esses Web 

Services podem ser utilizados em uma aplicação ou até mesmo diretamente de um 

navegador web. Os resultados de uma determinada operação podem ser armazenados em 

cache localmente pelo navegador quando o serviço é invocado com a solicitação GET. 

Isso pode tornar solicitações subsequentes a mesma operação mais rápida carregando o 

resultado diretamente na cache do navegador. 

Segundo MARTINS (2010), utilizar um Web Service é uma maneira de integrar 

aplicações. Existem diferentes tipos de arquiteturas para Web Services, e o RESTful é 

mais simples em comparação aos outros Web Services, que geralmente utilizam a 

arquitetura SOAP (Simple Object Access Protocol, em português Protocolo Simples de 

Acesso a Objetos). 

Segundo SAUDATE (2013), REST é uma sigla que significa Representational State 

Transfer e um modelo arquitetural concebido pelo doutor Roy Fielding (autor do 

protocolo HTTP) no ano de 2000, na sua dissertação de doutorado, na qual buscou as 

melhores práticas nos estilos de arquiteturas existentes para compor um novo estilo que 

as reunissem em apenas um estilo, e tem como plataforma justamente as capacidades do 

protocolo, onde se destacam: 

- Diferentes métodos (ou verbos) de comunicação (GET, POST, PUT, DELETE, HEAD, 

OPTIONS); 

- Utilização de headers HTTP (tanto padronizados quanto customizados); 

- Definição de ficheiros como recursos (ou seja, cada um com seu Própria endereço); 

- Utilização de media types. 

A figura 16 ilustra o processo de funcionamento do processo restful. 
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Fonte: https://www.9lessons.info/2017/02/create-restful-api-nodejs-mysql.html 

3.4.2. SOAP 

Segundo a Deitel (Java Como Programar, 2012, pag.1019), o Simple Object Access 

Protocol (SOAP), é um protocolo independente de plataforma que utiliza a XML para 

fazer chamadas de procedimento remoto, geralmente sobre o HTTP. Cada solicitação e 

resposta são empacotadas em uma mensagem SOAP — marcação XML que contém as 

informações que um serviço Web exige para processar a mensagem. Mensagens SOAP 

são escritas em XML para que sejam legíveis por computadores e humanos e para que 

sejam independentes de plataforma. A maioria dos firewalls — as barreiras de segurança 

que restringem a comunicação entre redes — permite que o tráfego http passe para que 

os clientes possam navegar pela Web enviando solicitações e recebendo respostas de 

servidores Web. Assim, serviços baseados em SOAP podem enviar e receber mensagens 

SOAP por meio de conexões HTTP com poucas limitações. 

O SOAP suporta um extenso conjunto de tipos. O formato wire utilizado para transmitir 

solicitações e respostas deve suportar todos os tipos passados entre os aplicativos. Tipos 

SOAP incluem os tipos primitivos (por exemplo, int), bem como DateTime, XmlNode 

entre outros. 

Quando um programa invoca um método de um serviço Web SOAP, a solicitação e todas 

as informações relevantes são empacotadas em uma mensagem SOAP colocadas em um 

envelope SOAP e enviadas ao servidor no qual o serviço Web reside. Quando o serviço 

Web recebe essa mensagem SOAP, ele analisa a XML que representa a mensagem e então 

Figura 16 - Processo de funcionamento do WebService RESTful 

https://www.9lessons.info/2017/02/create-restful-api-nodejs-mysql.html
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processa o conteúdo da mensagem. A mensagem especifica o método que o cliente deseja 

executar e os argumentos que o cliente passou para esse método. Em seguida, o serviço 

Web chama o método com os argumentos especificados (se houver um) e envia a resposta 

de volta ao cliente em outra mensagem SOAP. O cliente analisa a resposta para recuperar 

o resultado do método. 

 

Figura 17 - Processo de funcionamento do Web Service SOAP 

Fonte: http://sharepoint-works.blogspot.com/2012/12/basics-of-web-services.html 

3.5. JSON 

Segundo a Deitel (Java Como Programar, 2012, pág. 1020) a JavaScript Object Notation 

(JSON) é uma alternativa a XML para representar dados. JSON é um formato de troca de 

dados baseados em textos utilizando para representar objetos em JavaScript como 

coleções de pares nome/valor representados como Strings. Ele é comummente utilizado 

em aplicações AJAX. JSON é um formato simples que facilita a leitura, criação e análise 

de objetos e, como é muitos menos extenso que a XML, permite que os programas 

transmitem dados eficientemente pela Internet. 

3.5.1. Benefícios do JSON 

- Leitura mais simples; 

- Analisador(parsing) mais fácil; 

- JSON suporta objetos; 

- Maior velocidade na execução e transporte de dados; 

http://sharepoint-works.blogspot.com/2012/12/basics-of-web-services.html
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- Ficheiro com tamanho reduzido; 

- Utilizado pelas principais empresas de tecnologias Web. 

A figura a seguir representa o processo do uso de JSON. 

 

Figura 18 - Processo do uso de JSON 

Fonte: https://mylobstertech.wordpress.com/2015/05/24/connect-your-android-app-to-an-online-server-

from-scratch/ 

3.6. Linguagem de PHP 

 Segundo Frederico Tavares (Desenvolvimento de aplicações em PHP, 2012 Pag.18), a 

linguagem PHP surgiu no ano de 1994, tendo sido criado por Rasmus Lerdorf, com a 

designação de Personal Home Page Tools. Mais tarde, foi desenvolvida a versão PHP 3 

e, já numa fase posterior, foi melhorada e deu origem a versão PHP 4, tendo esta última 

incorporada recursos dirigidos para a programação com objetos em junho de 2004, foi 

apresentado a versão PHP 5 mas, atualmente, a versão corrente é a PHP 7. 

Esta linguagem é uma poderosa ferramenta para a construção de páginas Web, mas 

também pode ser utilizada para o desenvolvimento de aplicações que corre sobre um 

servidor adequado. Tal como outras linguagens existentes, orientadas ou não para páginas 

Web, também a linguagem PHP inclui um conjunto de bibliotecas que permitem ao 

programador o desenvolvimento de código com inúmeras funcionalidades. 

A linguagem PHP foi utilizada para criar a Web Service da aplicação Nôs Laranjinha do 

lado do servidor, que permite fazer consultas e inserção dos dados da aplicação na Base 

de Dados MySql através de JSON. 
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Características: 

- Suporte a diferentes sistemas operativos  

A escolha do sistema operativo é totalmente indiferente quando falamos de páginas ou 

aplicações em PHP, pois seja Windows, Linux, Mac OS ou outro sistema operativo, a 

linguagem PHP é interpretada num servidor que processa o código e o fornece ao browser, 

independentemente do sistema operativo utilizado. 

- Suporte a sistema de gestão de bases de dados   

Quando se fala de PHP, quase sempre o associa ao MySQL, que é apenas um dos muitos 

sistemas de gestão de bases de dados (SGBD ou DBMS – Database management System) 

suportado por esta linguagem. 

- Suporte a PDF, XML E FLASH  

O PHP não esta apenas limitado a produzir código HTML, quando interpretado pelo 

servidor. Dispõe de varias bibliotecas com inúmeras funções, o PHP pode gerar imagens, 

produzir ficheiros em formato XLSX (formato utilizado pelo Microsoft Excell), suportar 

animações Flash e utilizar dados provenientes de ficheiros XML, dado que a partir da 

versão do PHP 5 passou a ser possível utilizar bibliotecas que suportam este tipo de 

ficheiros. 

- Suporte de protocolos  

Em termos de protocolos existentes, o PHP tem suporte para comunicar com outros 

serviços. Destaca-se o LDAP, SNMP, HTTP, COM (em ambiente Windows), entre 

outros. 

- Programação Orientada a Objetos  

O PHP suporta a programação orientada a objetos (POO), tornando-se assim numa 

linguagem de referência para o mundo da programação. 

- Ferramenta open source 

 O PHP é uma ferramenta que se mantém em constante desenvolvimento uma vez que, 

sendo open source, tem uma comunidade de milhares de pessoas que estudam, testam e 

desenvolvem esta linguagem. 
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Fonte: Própria 

3.7. Linguagem CSS 

Segundo a W3C (2017), a CSS é uma linguagem para descrever a apresentação de páginas 

Web, incluindo cores, layout e fontes. Permite adaptar a apresentação a diferentes tipos 

de dispositivos, como telas grandes, telas pequenas ou impressoras. O CSS é 

independente do HTML e pode ser usado com qualquer linguagem de marcação baseada 

em XML. A separação do HTML do CSS torna mais fácil a manutenção de sites, 

compartilhe folhas de estilo em páginas e adapte páginas a diferentes ambientes. 

3.8. Sublime Text 

Segundo Guillermo (Sublime Text Unofficial Documentation, Release 3.0, 2014), 

Sublime é um editor de código muito rápido e sofisticado que permite ao utilizador 

executar inúmeras tarefas de forma rápida e fácil. Ele suporta muitas linguagens de 

programação e possui um sistema para instalar pacotes adicionais que estendem seus 

recursos de forma ilimitada. 

Usando informações de definições de sintaxe, Sublime Text gera automaticamente um 

índice de todas as classes, métodos e funções em todo o projeto. Este índice elege a 

Definição Goto, que está exposta de três formas diferentes. 

A indexação de símbolos pode ser personalizada por uma base de sintaxe através de 

ficheiros de configuração, permitindo que os utilizadores adaptem o recurso às suas 

necessidades, ou seja, é sem dúvida uma ferramenta essencial em qualquer sistema 

operativo. Além das funcionalidades básicas de edição de texto, estes tipos de ferramentas 

integram hoje muitas funções direcionadas para a programação. 

Figura 19 - Extrato de código para inserir o Registo na Base de Dados 
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Sublime Text é um editor de texto e código-fonte multiplataforma, escrito em linguagem 

C++. Este editor oferece recursos extraordinários e um desempenho simplesmente 

surpreendente. 

Das muitas funcionalidades que oferece, destacam-se a: Possibilidade de usar múltiplas 

seleções para renomear facilmente variáveis, possibilidade de usar também múltiplas 

seleções em batch files, sugestão de comandos, suporte para expressões regulares. 

Sublime Text possui versões testes e também versões pagas. 

3.9. Bootstap 

Segundo Daniel Schmitz (Bootstrap framework front-end para aplicações web e mobile, 

2014), o Bootstrap é, basicamente, um pacote básico contendo diversos componentes web 

prontos para que possamos desenvolver uma aplicação web/mobile de forma mais fácil e 

objetivo, sem necessitar de um solido conhecimento em Javascript e CSS para isso. 

Este framework está estritamente ligado ao front-end e a camada view do padrão MVC. 

Ele não interfere em nada outras tecnologias ou linguagens, pois o seu foco é o “Desenho” 

da aplicação sendo “montado” exclusivamente com html puro. 

O Bootstrap nasceu como uma biblioteca ligada ao Twitter (o nome era “Twitter 

Bootstrap”), no qual a equipa de desenvolvimento usa para desenvolvimento desta 

aplicação, e como o resultado ficou muito bom, resolverão disponibilizar de forma 

gratuita para a comunidade. Com o avanço do produto, tendo ajuda de diversos 

desenvolvedores, o framework front-ende evolui para esta terceira geração, na qual 

chamamos apenas de Bootstrap. 

3.10. Linguagem Java 

Segundo Mendes e Marcelino (Fundamentos da Programação em Java, 4° edição, Pag.16) 

a linguagem Java foi criada no início dos anos 90 nos laboratórios de investigação da 

SUN Microsystems, por uma equipa liderada por James Gosling. A equipa estava 

envolvida em projeto Green. Durante o desenvolvimento do mesmo projeto concluiu-se 

que nenhuma linguagem de programação disponível satisfazia os seus requisitos, em 

particular a necessidade de criar programas que pudessem ser executados em dispositivos 

com arquitetura diferentes. Daqui surgiu a ideia de criar uma nova linguagem que 

permitisse o desenvolvimento de programas que pudessem ser executados em qualquer 

tipo de computador. 
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Segundo os mesmos autores, em 2004 foi lançado o Java 5, uma versão substancialmente 

diferente das anteriores, mais robusta e segura com diferenças significativas no ponto de 

vista da própria linguagem. Estas diferenças foram tão importantes que muitas vezes que 

o Java 5 é referida como uma nova linguagem e não uma atualização. 

3.10.1. Executar um programa Java 

Segundo os autores Mendes e Marcelino (Fundamentos da Programação em Java, 4° 

edição, Pag.18) um dos objetivos principais do desenvolvimento do Java era a 

possibilidade de um programa ser executado em qualquer tipo de computador sem ter de 

ser alterado ou compilado novamente. Este objetivo não pode ser atingido com 

compilador tradicionais uma vez que são específicos de uma linguagem e de um tipo de 

computador. 

O problema foi resolvido considerando um computador uma máquina virtual que é capaz 

de executar um código constituído por instruções simples, geralmente denominado por 

bytecode, uma vez que é utilizado um byte para representar cada instrução. O compilador 

Java ao contrário de outros compiladores tradicionais não vai gerar código executável, 

mas sim bytecode. Uma vez que este código é independente do computador em que o 

programa vai ser executado, não é necessário compilar o código separadamente para cada 

tipo de computador. Para que esta estratégia funciona, cada computador tem de ter um 

programa que possa interpretar e executar o bytecode. Ao conjunto de todos os interpretes 

disponíveis dá-se o nome de máquina virtual JAVA (JVM-JAVA Virtual Machine). 
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CAPITULO IV  

4. Análise do sistema a desenvolver  

A análise de sistema é uma atividade que tem como propósito realizar estudos de 

processos a fim de encontrar o melhor e mais racional caminho para que a informação 

possa ser processada. Implica também o estudo de sistemas existentes, suas aplicações, 

desenvolvendo a partir de então soluções padronizadas.  

4.1. Visão geral do sistema  

Procedimentos atual para a distribuição de Gás a domicílio: 

O cliente efetua uma chamada telefónica para um número de telefone exclusive para o 

efeito, é atendido por uma rececionista, que regista na fixa de pedido de clientes, o nome, 

a morada e número de telefone. De seguida contacta o assistente de serviço, fornecendo-

o os dados recebidos e esse por sua vez faz o seu registo. 

A prioridade no atendimento depende da localização do cliente e da localização do 

veículo no momento que atende a chamada da rececionista.  

A aplicação Nôs Laranjinha 

Nôs Laranjinha é uma aplicação para dispositivos com o sistema operativo android, que 

permite aos utilizadores registar como clientes, disponibiliza informações referentes aos 

produtos disponibilizados pela Enacol, oferece aos clientes a possibilidade de fazer 

pedido e o respetivo pagamento desde que tiver acesso a Internet. É capaz de realizar 

chamadas, enviar emails para os contactos previamente definido e entrar no site 

disponibilizado pela empresa. As interfaces de utilizador foram projetadas com o uso da 

linguagem XML, o código fonte foi escrito com uso da linguagem de programação Java 

e conexão com a Base de Dados e feito com o uso da linguagem de PHP. 

4.2. Análise de Requisitos de sistema 

Os requisitos desta aplicação encontram-se agrupados em duas categorias: 

- Requisitos funcionais; 

- Requisitos não funcionais. 
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  4.2.1.  Requisitos funcionais 

Os requisitos funcionais definem as funcionalidades do sistema. Funcionam como 

resposta às solicitações dos clientes. 

- Permitem aos utilizadores registar no sistema; 

- Permitir aos clientes efetuar Login; 

- Apresentar os produtos disponíveis e os respetivos preços; 

- Realizar pedidos de produtos e serviços; 

- Apresentar históricos; 

- Efetuar chamadas para números previamente disponibilizados; 

- Enviar email; 

- Visitar página da empresa; 

- Determinar a localização do cliente; 

- Ver uma rota de destino entre a posição do assistente e do cliente pretendido; 

- Mostrar a distância do utilizador para o local escolhido. 

4.2.2.  Requisitos não funcionais 

Os requisitos não funcionais definem as características e restrições necessárias para a 

implementação das funcionalidades, não sendo, no entanto, respostas diretas aos 

estímulos dos clientes. 

- Demanda uma conexão a Internet para disponibilizar informações aos clientes; 

- Reconhecer a opção selecionada no menu; 

- Uso do GPS para determinar as coordenadas geográficas do dispositivo; 

- Uso da API Google Maps para determinar e visualizar rotas; 

- Hospedagem da Base de Dados online para disponibilizar informações aos clientes; 

- Requer a versão 4.0 ou superior do sistema operativo Android para executar a aplicação; 

- Segurança e integridade dos dados - Só tem acesso ao sistema utilizadores registados 

como clientes e só tem acesso para editar o registo e fazer pedidos dos produtos 

disponíveis na base de dados. 
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O assistente só tem acesso aos pedidos de clientes do seu município e a este cabe  fazer 

com que esses pedidos sejam satisfeitos no tempo útil, de forma a deixar os clientes 

satisfeitos com o serviço prestado. 

Apenas o Administrador do sistema poderá modificar a base de dados e também o código 

fonte da Aplicação.  

4.3. Modelação do Sistema  

Segundo os autores Alberto Silva e Carlos Videira (UML, Metodologias e Ferramentas 

CASE, Pag.16) a modelação é a arte e ciência de criar modelos de uma determinada 

realidade. E uma técnica bem aceite e adotada pela generalidade das disciplinas de 

engenharia conhecidas. Permite a partilha de conhecimento entre diferentes grupos de 

intervenientes (técnicos e não técnicos), facilita e promove a comunicação entre todos. 

Segundo os mesmos autores a UML (Unified Modeling Language) é uma linguagem para 

especificações de Sistemas. Trata-se de uma linguagem diagramática, ou seja, as 

especificações podem ser representadas através de diagramas que recorrem a um conjunto 

simples de símbolos gráficos UML é muito abrangente porque, foi concebida de forma a 

adequar-se as especificações de qualquer tipo de sistema (sistema de informação, sistemas 

de tempo real, sistemas mecânicos, sistemas geográfico, etc.) e, por outro lado, integra 

grande parte dos aspetos estruturais e comportamentais que habitualmente caracterizam 

os sistemas. 

4.3.1.  Diagrama de caso de uso 

Segundo os autores Alberto Silva e Carlos Videira (UML, Metodologias e Ferramentas 

CASE, Pag.150), um digrama de caso de utilização descreve a relação entre atores e casos 

de utilização de um dado sistema. Este é um diagrama que permite ter uma visão global 

e de alto nível do sistema, sendo fundamental a definição da sua fronteira. 



 

62 

 

 

Fonte: Própria 

  

O diagrama acima demonstra todas as atividades que os utilizadores do sistema podem 

executar. 

Figura 20 - Diagrama de caso de uso 
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O utilizador pode registar, editar registo, adicionar novo endereço, fazer Login, fazer, 

editar, eliminar pedido, fazer pedido de assistência e classificar os pedidos quando 

satisfeitos. 

O assistente faz Login, lista os pedidos dos clientes do seu município, vê os detalhes dos 

pedidos, atende os pedidos dos clientes afete ao seu município. 

O administrador do sistema por sua vez faz Login, regista, edita e elimina assistente pode 

registar, editar, listar e eliminar cliente e ainda pode editar, eliminar, inserir e atualizar 

pode também listar os pedidos e atribui-los aos assistentes.  

4.3.2.  Diagrama de classes  

Segundo os autores Alberto Silva e Carlos Videira (UML, Metodologias e Ferramentas 

CASE, Pag.186), um diagrama de classes ilustra um conjunto de classes, interfaces, 

colaborações e respetivas relações, em geral de dependências, generalizações e de 

associação. 

Ainda segundo os mesmos autores, os diagramas de classes são usados para modelar a 

estrutura de um sistema. Estes modelos são também designados por “vista do desenho, 

estático do sistema “, usados tipicamente em três situações; para modelar o vocabulário 

de um sistema, para modelar colaborações simples e para modelar o desenho de o 

esquema de uma base de dados. 

 

Fonte: Própria 

Figura 21 - Diagrama classe 
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O diagrama acima espelha as classes existentes no sistema. 

4.3.3.  Diagrama entidade relacional 

Segundo os autores Lopes, Morais e Carvalho (Desenvolvimento de Sistemas de 

Informação,2005, Pag.110), diagrama de entidade-relação (ER) representa tal como o 

nome indica, as entidades envolvidas no Sistema de Informação em estudo, bem como 

as relações que existem entre essas entidades. Faz uma representação estática do 

sistema, mostrando somente os seguintes objetos: entidade e relações. 

Segundo os mesmos autores, os elementos que constituem este diagrama são: 

- Entidade: qualquer coisa real ou abstrata de importância para o sistema em estudo, e 

sobre o qual se tem que guardar dados; 

- Relação: qualquer tipo possível de ligação que possa existir entre as entidades; 

- Grau de associação: mostra como estão ligadas quantitativamente duas entidades 

relacionadas. 

 



 

65 

 

Fonte: Própria 

O diagrama acima demonstra as várias situações de relacionamento existente no sistema, 

são esses os tipos de relações existentes: 

- Um para um; 

- Um para muitos; 

- Muitos para muitos. 

4.3.4.  Diagrama de Sequência  

Segundo os autores Alberto Silva e Carlos Videira (UML, Metodologias e Ferramentas 

CASE, Pag.152), o diagrama de Sequência ilustram interações entre objetos num 

determinado período de tempo. Em particular, os objetos são representados pelas suas 

“linhas de vida “e interagem por troca de mensagem ao longo de um determinado período 

de tempo. 

 

 

Figura 22 - Diagrama entidade relacionamento 
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4.3.5. Diagrama de Sequência Compras 

 Para realizar uma compra, basta clicar no item de menu produtos, escolher o produto 

pretendido, é feito a conexão com a base de dados e o produto é apresentado ao cliente. 

Este por sua vez introduza a quantidade pretendida, escolha adicionar ao carrinho ou 

comprar agora. 

 

Fonte: Própria 

4.3.6. Diagrama de Sequência Pagamento 

Para fazer um pagamento, basta clicar no item de menu carrinho, é apresentado os 

produtos existente, escolhe a forma como se quer realizar o pagamento e o pedido é 

processado. Se for escolhido o pagamento online é pedido para introduzir o Nome, a 

Montante, o Número do Cartão, Mês e Ano do prazo de validade do cartão, e por fim o 

CVV2.  

Depois de introduzir corretamente todos os dados, basta fazer um clique no botão Enviar 

para processar o pagamento. 

Figura 23 - Diagrama de Sequência Compras 
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Fonte: Própria 

4.3.7. Diagrama de Sequência Assistência 

Para solicitar uma assistência, basta clicar no item de menu assistência, abre um 

formulário com as assistências pré-definidas, escolhe o pretendido, faz uma pequena 

descrição do problema, clica no botão enviar e esse é registado na Base de dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria 

 

4.3.8. Diagrama de Sequência Atender Pedidos 

Para atender um pedido o assistente escolhe o tipo de pedido, gás ou assistências, é listado 

todos os pedidos. Clica em cima do pedido de acordo com a ordem de prioridade 

Figura 24 - Diagrama de Sequência Pagamento 

Figura 25 - Diagrama de Sequência Assistência 
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estabelecida, vê os detalhe do pedido, assume o pedido, vê a localização do cliente, 

desloca para o satisfazer e finalmente confirma a entrega. 

 

Fonte: Própria 

4.3.9. Diagrama de atividade  

Segundo os autores Nunes e O Neill (Fundamentos de UML, 3 Edição 2004, Pág. 57), o 

diagrama de atividade constitui um elemento de modelação simples, mas eficaz para 

descrever fluxos de trabalho numa organização ou para detalhar operações de uma classe, 

incluindo comportamentos que possuem processamento paralelo. 

Ainda segundo os mesmos autores um diagrama de atividade pode ainda ser utilizado na 

descrição de um fluxo de atividades mais alargada, envolvendo diversos use casses. No 

domínio da gestão das organizações, constitui aquilo a que se pode designar por processo 

de negócio interfuncional. 

4.3.10. Diagrama de Atividade Compras 

Para realizar uma compra o cliente lista os produtos clicando no menu produtos, se não 

estiver rede de internet retorna uma mensagem de erro, caso contrario é feito a conexão 

com a base de dados e os produtos são apresentados ao cliente, este escolhe o pretendido, 

introduza a quantidade, escolha adicionar ao carrinho ou comprar agora. Se tiver conexão 

confirma o pedido caso não é enviado uma mensagem de erro. 

Figura 26 - Diagrama de Sequência Atender Pedidos 
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Fonte: Própria 

4.3.11. Diagrama de Atividade Pagamento 

A figura abaixo ilustra os passos necessário para a realização de um pagamento. 

Seleciona o item de menu carrinho, é apresentado os produtos contidos no carrinho, o 

cliente escolhe a forma de pagamento pretendido e finaliza o pagamento. 

 

Figura 27 - Diagrama de atividade compras 
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Fonte: Própria 

4.3.12. Diagrama de Atividade Atender Pedidos 

A figura abaixo ilustra os passos necessário para atender um pedido.  

Seleciona um dos itens pedidos, é apresentado os detalhes do pedido, o assistente ao 

assumir o pedido é apresentado a localização do cliente, o assistente confirma o 

pagamento e o pedido é finalizado. 

 

Figura 28 - Diagrama de atividade pagamento 
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Figura 29 - Diagrama de Atividade Atender Pedidos 

Fonte: Própria 

A figura a cima demonstra os passos necessários para atender um pedido. 
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CAPITULO V 

5. Protótipo 

Segundo o PUC-Rio, Protótipos, podem ser entendidas como modelos funcionais 

construídos a partir de especificações preliminares para simular a aparência e a 

funcionalidade de um software a ser desenvolvido, ainda que de forma incompleta. Por 

meio de um protótipo, os futuros utilizadores do software, bem como aqueles que o irão 

desenvolve-lo, poderão interagir, avaliar, alterar e aprovar as características mais 

marcantes da interface da funcionalidade da aplicação. 

Rubin e Dana (1994) destacam que protótipos ou mesmo simulações em papel podem ser 

utilizados em fase de estudo exploratório, como maneira de elucidar questões do projeto 

da interface. 

5.1. Configuração da aplicação 

Uma aplicação Android é estruturada por três pastas principais: manifest, java e res. 

A pasta manifest contém o ficheiro AndroidManifest.xml, que contém todas as definições 

e configurações da aplicação. 

A figura mostra um extrato do ficheiro AndroidManifest.xml da aplicação cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria 

Figura 30 - Ficheiro AndroidManifest.xml 
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A pasta java contém todos os ficheiros java, sejam Activities, Fragments ou simples 

classes.  

A figura mostra um extrato da pasta java da aplicação cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria 

A pasta res contém todos os ficheiros de design, sejam layouts das Activities, imagens ou 

animações, ou seja, são todos os ficheiros XML. 

A figura mostra um extrato da pasta res da aplicação cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria 

 

Figura 31 - Pasta java 

Figura 32 - Pasta res 
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5.2. Acesso ao Web service 

Para a realização da leitura e da gravação de dados na base de dados através da aplicação 

Android foi necessária a criação de uma web service. Para o desenvolvimento do Web 

service, foi utilizada a linguagem PHP, devido à sua facilidade e simplicidade em 

trabalhar com valores de objeto JSON, por dispor de funções integradas na biblioteca do 

próprio PHP.  

5.2.1. JSON no PHP 

Em PHP, a estrutura de dados JSON para definir um cliente pode ser identificada de duas 

formas: 

1) Como uma coleção de pares nome/valor, ficando semelhante a um array associativo 

em PHP: $cliente = {"id": "1", "nome": "Antonio", "telefone": "2345678"} 

2) Numa lista ordenada de valores, sem associações nome/valor: $cliente = ["1", " 

Antonio ", "2345678"] 

Como pode ser visto acima, foi criado um array em PHP para definir um cliente, mas, 

como está no formato de um array, é preciso converter os dados para um objeto JSON. 

Para isso, o PHP dispõe de duas funções: 

- json_decode(string variavel_json, boolean = false): função que serve para 

descodificar um objeto JSON, ou seja, converte um objeto JSON (variável do primeiro 

parâmetro) num objeto PHP, se o segundo parâmetro for false ou nulo, ou num array 

associativo se o segundo parâmetro for true. 

Exemplo: converter um objeto em formato JSON para um objeto e array PHP. 

// Variável com um objeto JSON 

$string = '{"nome": "Antonio", "telefone": "2345678"}'; 

// Utilizando a função json_decode para converter o objeto JSON num objeto PHP 

$json = json_decode($string); 

// Utilizando a função json_decode para converter o objeto JSON num array associativo 

// PHP 

$json = json_decode($string, true); 

// Escrever o valor do parâmetro nome 
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echo $json->{'nome'}; 

// Escrever o valor da posição do nome 

echo $json['nome']; 

Como se pode ver no exemplo acima, depois de se converter um objeto JSON num objeto 

e num array em PHP, os valores podem ser acedidos individualmente como se de 

variáveis tratassem. 

- json_encode(variável_json): função que serve para codificar um array em PHP para 

um objeto JSON, ou seja, converte um array associativo em PHP para uma string em 

formato JSON. 

Exemplo: converter um array em PHP para um objeto JSON. 

// Array associativo em PHP 

$array = array("nome" => "Antonio", "idade" => "33"); 

// Utilizando a função json_encode para converter o array num objeto JSON 

$json = json_encode($array); 

//Escrever a string completa do objeto JSON 

echo $json; 

No exemplo acima, o processo foi invertido, ou seja, a partir de um array associativo em 

PHP, foi criado um objeto no formato JSON. 

5.3. Obter dados dos produtos Gás  

Após fazer uma requisição ao servidor pelos produtos gás este retorna os dados em 

formato JSON como pode ver a seguir: 

{"id_produto":"2","descricao":"Butano12.5Kgs","preco":"1675","tipo":"1"},{"id_produ

to":"3","descricao":"Butano6Kgs","preco":"804","tipo":"1"},{"id_produto":"4","descric

ao":"Butano3Kgs","preco":"382","tipo":"1"},{"id_produto":"10","descricao":"Butano(t

arasN/Enacol)","preco":"134","tipo":"1"},{"id_produto":"11","descricao":"ButanoIndus

trial","preco":"134","tipo":"1"}, {"id_produto":"23","descricao":"Butano 

55Kgs","preco":"7369","tipo":"1","data_registo"}. 

Valores obtidos da Base de Dados em formato JSON, serão tratados e apresentados ao 

utilizador de forma clara. 
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5.4. Funcionamento do projeto  

Para uma melhor compressão do sistema será apresentada interfaces da aplicação Cliente 

e da aplicação assistente em funcionamento, para facilitar a compreensão.  As interfaces 

do sistema são simples e intuitivas, de forma a facilitar a utilização pelos clientes tendo 

em conta o seu nível de conhecimento. 

5.5. Aplicação Nôs Laranjinha   

5.5.1. Interface de Login 

A interface de login é a primeira tela a ser apresentada pela aplicação após a sua 

instalação. 

Está dividida em três partes: 

 A primeira parte com o formulário para os clientes iniciarem sessão com o nome e 

password. 

A segunda parte onde os utilizadores registam como clientes. 

A terceira e última parte serve para o cliente recuperar a sua palavra passe. Para tal segue 

os seguintes passos: 

O cliente ao clica em recuperar password abre uma janela que solicita o nome e o email, 

depois de preenchida clica em enviar. Recebera um email com dado solicitado. 
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Figura 33 - Interface de Login 

Fonte: Própria 

 

Ao clicar no botão “Entrar”, a aplicação envia o URL com o nome e password, pelo 

método GET, para o Web service e, se o utilizador existir, é iniciada a aplicação 

ClienteActivity, que é a Activity principal, se não existir, o servidor envia uma mensagem 

de erro. 

Ao clicar em “Novo Cliente”, são apresentados os campos para registar um novo cliente, 

como é demonstrado na Figura 34. 
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5.5.2. Interface de Registo 

Após a instalação da aplicação é necessário fazer o registo para que possa ter os 

credenciais para fazer Login com sucesso no sistema. 

 

Figura 34 - Interface de Registo 

Fonte: Própria 

Se o utilizador estiver em casa, escolher a opção sim, abrirá um mapa que captura a 

latitude e a longitude do utilizador. 

Se escolher a opção não abre um mapa onde o utilizador indicara a sua residência 

movendo o marcador até o ponto pretendido. Será captado as coordenadas desse ponto 

indicado. 

Após a indicação do ponto e do preenchimento dos outros campos desse formulário, deve 

clicar no botão enviar. Posto isso volta à interface de Login para que o cliente possa iniciar 

sessão e desfrutar das opções oferecidas pela aplicação. 
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5.5.3. Interface de Cliente 

Apos fazer o Login o cliente tem acesso a tela da figura 35 onde se pode interagir com a 

aplicação de acordo com as suas necessidades. De seguida é apresentada as interfaces de 

cada um desses itens.  

 

 

Figura 35 - Interface de Cliente 

Fonte: Própria 
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5.5.4. Interface de Produtos 

Conforme demostra a figura 36, aqui o cliente poderá fazer consulta de preço, escolher o 

produto pretendido ou aquisição dos mesmos. Esta aplicação permite ainda visualizar os 

produtos já adquiridos clicando no ícone carrinho. 

 

 

Figura 36 - Interface de Produtos 

Fonte: Própria 
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5.5.4.1 Interface de produtos Gás 

Ao escolher o item gás abre-se a janela da figura 37 onde se pode visualizar os tipos de 

gás existentes para consulta e ou compra conforme a necessidade do cliente.  

 

 

Figura 37 - Interface de Produtos Gás 

Fonte: Própria 
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5.5.5. Interface de compra 

Ao clicar num item da interface produtos abra a janela da figura 38 que possibilita ao 

cliente introduzir a quantidade desejada, se o cliente pertence a um município onde não 

se presta esse serviço é apresentado uma mensagem que diz o seguinte «Disponível só 

para consulta nesse município». Ao clicar no botão comprar agora, abra uma outra janela 

que permite a finalização do pedido. 

 

 

Figura 38 - Interface de compras 

Fonte: Própria 
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5.5.6. Interface do Carrinho 

Esta é a interface de finalização. Após escolher a forma de pagamento pretendida o cliente 

finaliza o pedido. 

 

 

Figura 39 - Interface de carrinho 

Fonte: Própria 
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5.5.7. Interface do pagamento online 

Ao escolher o pagamento online esse é o formulário que devera ser preenchido pelo 

cliente que depois deve clicar em enviar. A SISP confirma os dados e retorna mensagem 

de sucesso ou de erro de transação. 

 

 

Figura 40 - Interface do pagamento online 

Fonte: Própria 
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5.5.8. Interface do pagamento com dinheiro 

Ao escolher a forma de pagamento dinheiro abre o campo onde o cliente informa o 

montante que vai entregar para efetuar o pagamento, isso para que o assistente possa 

preparar o troco, clicando depois em confirmar. 

 

 

Figura 41 - Interface do pagamento com dinheiro 

Fonte: Própria 
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5.5.9. Interface do pagamento com terminal 

Ao escolher a opção terminal o cliente esta a informar ao assistente de que pretende 

efetuar o pagamento com cartão através do terminal. Pode confirmar o pagamento ou se 

desistir dessa forma de pagamento ainda tem a possibilidade de o cancelar. 

 

   

Figura 42 - Interface do pagamento com terminal 

Fonte: Própria 
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5.6. Aplicação Assistente 

Permite ao assistente visualizar os pedidos dos clientes, seja esses de gás ou de assistência 

e de os satisfazer seguindo as instruções do GPS. 

5.6.1. Interface Tipo de Pedidos 

Na figura 43 o assistente escolhe o tipo de pedido que pretende assistir, caso seja  entrega 

de gás a domicílio escolhe a poção gás e se for um técnico de gás escolhe a opção 

assistência. 

 

 

Figura 43 - Interface tipo de pedidos 

Fonte: Própria 
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5.6.2. Interface Pedidos Gás 

Ao clicar no item gás, são listados todos os pedidos de gás do município a qual o assistente 

pertence. Clicando em cima de um dos pedidos da lista apresentada na figura abaixo, uma 

outra tela é aberta para possibilitar ao assistente visualizar os detalhes do pedido. 

 

 

Figura 44 - Interface pedidos de gás 

Fonte: Própria 
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5.6.3. Interface detalhes do Pedido 

Ao clicar num dos pedidos da lista conforme mostra a figura acima abre uma interface 

com todas as informações relevantes acerca do pedido. Essas informações permitem ao 

assistente atender o pedido no tempo previamente estimado.   

 

  

Figura 45 - Interface detalhes do pedido 

Fonte: Própria 
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5.6.4. Interface localização   

Esta é a interface que permitir ao assistente chegar ao cliente para fazer a entrega do 

produto solicitado. 

 

 

Figura 46 - Interface localização  

Fonte: Própria 

A figura acima permite-nos ver a posição do assistente e do cliente no mapa. 

Essa interface aparece quendo o assistente pretende ver a localização exata 

do cliente ao clicar no botão ver localização que esta na interface detalhe do 

pedido. 
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CAPITULO VI 

6. Conclusão  

6.1. Análise do trabalho desenvolvido 

A realização deste projeto foi crucial para o aprofundamento dos conhecimentos de 

programação, obtidos ao longo do curso, especialmente com um projeto que vai ao 

encontro de necessidades reais.   

A aplicação funciona e a cumpre os requisitos para a qual foi criada, contudo há sempre 

aspetos que podem ser melhorados e funcionalidades que poderão vir a ser adicionadas. 

6.2. Trabalhos futuros 

Como trabalhos futuros, pretende-se: 

- Desenvolver uma versão da mesma aplicação para dispositivos iOS, podendo assim ser 

disponibilizada para utilizadores que tenham dispositivos da Apple; 

- Permitir pagamento online com outros tipos de cartões que não seja somente Vinti4, por 

exemplo Visa, Mastercard, etc; 

- Disponibilizar os produtos que estão só para consulta, de forma que possam ser 

adquiridos pelos clientes; 

Estes melhoramentos não afetam o estado atual da aplicação, contudo podem trazer 

vantagens para a mesma.  
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Anexos 

a) TERMO DE RESPONSABILIDADE de ORIENTAÇÃO 
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b) TERMO DE ACEITAÇÃO 

 


