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RESUMO

Uma alimentação controlada é essencial  para uma boa saúde, mas é dificultada
quando  os  consumidores  não  conseguem  identificar,  com  facilidade,  os
componentes dos alimentos, descritos frequentemente em rótulos pequenos ou em
termos técnicos. Isso se torna perigoso para alguns consumidores que não sejam
capaz  de  identificar  ingredientes  a  que  tem  alergias,  como  o  glúten.  Como
alternativa, existe os alertas nutricionais, que são uma forma amigável de transmitir
informações  sobre  os  componentes  do  alimento  ao  consumidor.  Este  trabalho
propõe facilitar  a  identificação de  componentes  por  meio  de alertas  nutricionais,
através de uma aplicação para dispositivos móveis que auxilie os usuários na leitura,
identificando os produtos a partir do código da embalagem. Foram pesquisados os
diferentes tipos de alertas nutricionais para verificar quais eram os mais efetivos
dentre  os  demais,  sendo  adaptado  na  aplicação.  Com a  aplicação,  foi  possível
avaliar  a  eficácia  através  de  um  teste  de  usabilidade.  Os  resultados  obtidos
auxiliaram na avaliação  da interface e  navegação  da  aplicação,  identificando  os
problemas de usabilidade e as melhorias que poderiam ser aplicadas.

Palavras-chave:  Dispositivos  Móveis.  Alertas  nutricionais.  Rótulos  alimentares.
Desenvolvimento de aplicação.



ABSTRACT

A mindful nourishment is essential for a good health, but it’s hard when consumers
can’t identify the components of food products, usually written in small labels or in
technical terms. This is harmful for consumers who are not able to identify ingredients
which they are allergic to, like gluten. As an alternative, there are nutritional alerts,
which is a friendly way to communicate information about the components of the food
product to the consumer. This paper proposes an application that will  help users
identify components through visualization of alerts, reading the product by its code. A
research was conducted on the different types of nutritional alerts to verify which of
them was more effective, being adapted into the application. With the application, it
was possible  to  evaluate the effectiveness through a usability  test.  The collected
results assisted with the evaluation of the interface and navigation of the application,
identifying the usability problems and improvements that could be applied.

Keywords: Mobile Devices. Nutritional alerts. Food labels. Application development.
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Capítulo 1 - Introdução

Este  Trabalho  de  Conclusão  de  Curso  (TCC)  refere-se  a  um  projeto  de
pesquisa científica com desenvolvimento de software. Segundo o regulamento de
TCC do curso Superior de Bacharelado em Ciência da Computação, o TCC é um
projeto de pesquisa científica e tem como entrega final um artigo científico, redigido
de acordo com o modelo exigido pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC),
apresentado no Capítulo 2.
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Capítulo 2 - Artigo

RotuClaro: aplicação para informar o conteúdo dos alimentos
utilizando dispositivos móveis

Gustavo P. Onishi1, Cláudio M. Zaina1

1Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – Câmpus Presidente
Epitácio – Presidente Epitácio – SP – Brasil

gustavo.patara@aluno.edu.ifsp.br, claudio.zaina@ifsp.edu.br

Resumo.  Uma alimentação  controlada  é  essencial para  uma boa  saúde,  mas é
dificultada quando os consumidores não conseguem identificar, com facilidade,  os
componentes dos alimentos, descritos frequentemente em rótulos pequenos  ou em
termos técnicos. Isso se torna perigoso para consumidores que não sejam capaz de
identificar ingredientes a que  tem alergias,  como  o  glúten.  Este trabalho propõe
facilitar  a  identificação  de  componentes  por  meio  de  alertas  através  de uma
aplicação que auxilie os usuários, identificando os produtos a partir do código da
embalagem.

Abstract. A mindful nourishment is  essential for a good health, but it’s hard when
consumers can’t  identify the components of food products, usually written in small
labels or in technical terms. This is  harmful for consumers who are not able to
identify ingredients which they are allergic to, like gluten. This paper proposes an
application that will help users identify components through visualization of alerts,
reading the product by its code.
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1. Introdução

A introdução de alimentos ultraprocessados no cotidiano brasileiro e a falta de tempo para
preparo de alimentos levou a uma mudança no comportamento alimentar brasileiro, na qual
alimentos com nenhum ou pouco processamento (como arroz, feijão, carne) são substituídos
por  alimentos  e  bebidas  ultraprocessadas  (como  lasanha  pronta,  macarrões  instantâneos)
(IDEC, 2019).

A fim de garantir uma qualidade alimentar saudável, em 2001 a rotulagem nutricional
se  tornou  obrigatória  pela  Agência  Nacional  de  Vigilância  (Anvisa).  Isso  permite  que  o
consumidor adquira informações importantes para o controle de sua saúde e evite diversos
tipos de problemas como obesidade, hipertensão e até mesmo câncer (NASCIMENTO, 2001
apud CASSEMIRO; COLAUTO; LINDE, 2006).

Apesar do esforço para se ter rótulos  informativos  nos alimentos, os consumidores
ainda apresentam dificuldades para mudar o seu estilo  alimentar de forma a favorecer os
alimentos mais saudáveis. Ferraz (2001) afirma que “o consumidor tem o desejo de obter a
informação  nutricional,  entretanto  ainda  encontra  dificuldade  em utilizar  esta  informação
como um instrumento para a seleção dos alimentos”. Tais dificuldades podem estar associadas
ao nível socioeconômico das pessoas, visto que os alimentos ultraprocessados costumam ser
mais baratos e ter um marketing mais forte. Assim, o preço  e a falta de educação diante da
falta de conhecimento nutricional se  tornam um fator decisivo para essas pessoas,  que se
tornam mais vulneráveis a esses tipos de alimentos (ARES et al., 2018).

Um dos  maiores  desafios,  entretanto,  encontra-se na  dificuldade  de  comunicar  os
nutrientes e ingredientes existentes nos alimentos. Segundo a pesquisa de Ferraz (2001), ao
adquirir a informação, o consumidor pode não compreendê-la: “eu não sei dizer se os valores
informados na embalagem são altos ou baixos”,  demonstrando que há uma falta de clareza
devido a termos técnicos ou informações confusas.

Outros  problemas  na  dificuldade  de  comunicação  também  se  encontram  na
apresentação  do  rótulo,  como letras  muito  pequenas,  termos  muito  técnicos,  informações
escondidas, entre outros (SATO et al., 2019).

Nos dias de hoje, os celulares são equipamentos altamente presente no dia a dia, que
são de fácil uso e disponível durante a maior parte do tempo. Galletta e Dunn (2014) afirmam
que os celulares trazem diversas funcionalidades práticas distintas de um computador pessoal,
além de requerer apenas interações a partir do toque do dedo, em vez de teclado e mouse. Essa
simplicidade  permite  que  até  pessoas  alheias  a  novas  tecnologias  consigam  utilizar  os
dispositivos  móveis  facilmente,  como  idosos.  Por  ser  comum,  cotidiano  e  com  muitos
recursos,  o  celular  seria  uma  ferramenta  indicada  para  auxiliar  no  reconhecimento  e
apresentação das informações desejadas dos produtos.

1.1. Objetivo 

Este  trabalho têm como objetivo  prover  um modo de facilitar  a  leitura de rótulos
alimentares, relevando informações de interesse do usuário, mitigando os problemas presentes
na leitura e interpretação de rótulos.

Para  alcançar  a  facilidade  prática  de  operação,  considerou-se  um  aplicativo  para
dispositivos  móveis,  utilizando  princípios  de  acessibilidade.  O  aplicativo  será  capaz  de
notificar ou alertar sobre ingredientes em restrição (alergias ou restrições alimentares), com
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base em um perfil  definido pelo próprio usuário,  especificando, por exemplo,  quantias de
nutrientes que ultrapassem com o dado limite ou a presença de componentes indesejados,
como leite para aqueles intolerantes à lactose.

2. Revisão bibliográfica

Uma pesquisa feita por Cassemiro (2006)  revelou que,  de um total  de 200 consumidores,
68,5% deles tem o hábito de ler as informações, mostrando que pouco mais que 2 em cada 3
entrevistados têm interesse ou necessidade de conhecer a composição dos alimentos.

Apesar  do  interesse,  consumidores  encontram  problemas  ao  tentar  obter  as
informações desejadas. Um dos problemas é descrito por Ferraz (2001), que afirma que o
consumidor têm o desejo de conhecer a composição dos produtos,  mas devido à falta de
tempo, passam menos tempo no supermercado e acabam por ler o rótulo em casa, após o
produto já ter sido adquirido.

Sato et al.  (2019) realizou uma pesquisa em diversos estados do Brasil para poder
entender as  barreiras enfrentadas pelos consumidores.  Dentre as barreiras listadas, as mais
citadas foram “Termos técnicos”, “Não é claro” e “Muito escondido”. Sato ainda ressalta um
comentário feito por uma consumidora: “O sódio… o açúcar… às vezes eles deixam isso
muito confuso. Eles falam sacarose, sacarina… nós nem sabemos o que isso significa!”.

Assim,  embalagens  com  informações  mais  simples  e  fáceis  de  serem  lidas  são
preferíveis  no  início  da  tabela  nutricional,  de  forma  a  economizar  o  tempo  para  esses
consumidores e trazer uma maior facilidade na compreensão das informações.

Uma possível solução é adotar alertas visuais posicionados na frente da embalagem. O
uso  de  alertas  permite  ao  consumidor  identificar  mais  rapidamente  onde  localizar
componentes nutricionais excessivos. Os alertas também são mais fáceis de interpretar, visto
que é  uma forma mais  amigável  de transmitir  a  informação nutricional  (ALONSO-DOS-
SANTOS, 2019).

Não há, entretanto, uma única opção de alerta. Um dos exemplos de alertas incluem o
que foi implementado no Chile, que faz a utilização de octógonos pretos (Figura 1) e também
a proposta da Anvisa, para a utilização de um alerta em formato de lupa escura.

O alerta da Anvisa se mostrou ineficaz comparado à utilização de triângulos pretos.
Uma  pesquisa  feita  pelo  Idec  (2020)  com  1.384  participantes  revelou  que  82%  dos
participantes foram capazes de identificar o alimento mais saudável a partir de alertas sobre
excesso de açúcar, gorduras saturadas ou sódio contidos em um triângulo preto.

Para verificar os diferentes alertas, foram consultadas duas pesquisas que realizaram a
comparação entre diferentes tipos de  modelos.  A primeira delas, realizada por Lima et al.
(2016), apresentou que dentre os modelos de alerta, o semáforo nutricional convencional se
demonstrou  o  maior  nível  de  compreensão e  atratividade  dentre  os  três,  apresentados  na
Figura 2.

Figura 1. Alertas em alimentos implementado no Chile

Fonte: DIPOL, 2014-2018
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Na outra pesquisa realizada por Deliza et al. (2020), foi comparada a eficácia de 7
modelos  de  informação  nutricional,  na  qual  o semáforo  nutricional  apresentou  um  dos
melhores resultados, pois além de promover a rápida identificação, também apresenta uma
maior taxa de acertos na identificação do alimento mais saudável. Na Figura  3 é possível
observar os diferentes tipos de alertas.

A utilização de alertas visuais é preferível sobre informações extensas, visto que os
avisos são identificados em um menor tempo e apresentam uma maior compreensão, sendo
considerados mais amigáveis para o consumidor.

Apesar do semáforo nutricional ser positivo, é necessário tomar cuidado na utilização
para pessoas com daltonismo, sendo necessário acompanhar o alerta com um texto de apoio
para que essas pessoas sejam capaz de discriminar os avisos.

Figura 3. Esquemas de rotulagem nutricional de embalagem consideradas no
estudo: (a) sistema de valores diários, (b) sistema de semáforo nutricional, (c)
aviso em octógono preto, (d) aviso em círculo vermelho, (e) aviso em triângulo

preto, (f) aviso com lupa preta, (g) aviso com lupa vermelha

Fonte: DELIZA et al., 2020 (Adaptado)

Figura 2. Modelos de informação nutricional contendo (a) semáforo nutricional
convencional, (b) gráfico de pizza e (c) modelo híbrido

Fonte: LIMA et al., 2016
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Para oferecer alternativas, é possível utilizar os  dispositivos móveis como forma de
transmitir algum tipo de alerta. Segundo uma pesquisa do IBGE (2019), foi apresentado que,
para acessar a Internet, 98,6% dos brasileiros já utilizavam um telefone móvel celular.

Essa alta taxa de posse, praticidade e disponibilidade tornam esses  dispositivos uma
ferramenta válida e inclusiva para notificar os usuários sobre os alimentos que adquirem. Para
este trabalho, é proposto o desenvolvimento de uma aplicação para dispositivos móveis que
introduza a capacidade de alertar o consumidor com base nos componentes alimentares.

2.1. Pesquisa

Foi  realizado um levantamento para validar as opiniões e necessidades dos usuários
para elicitar requisitos relevantes para o desenvolvimento. A pesquisa foi feita através de um
questionário de forma a identificar a existência de um problema na obtenção de informações
que  justificasse  o  desenvolvimento  de  uma  aplicação  para  auxiliar  o  consumidor.  O
questionário foi aberto no dia 18 de maio de 2021 e finalizado em 1 de junho de 2021.

Participantes

A pesquisa  teve  um  total  de  65  participantes  que  responderam  um  questionário  online
disponibilizado  através  do  Google  Forms (2021) compartilhado  através  de  redes  sociais
(Discord e Whatsapp, majoritariamente) e também por e-mail.

Questionário

O  questionário  foi  elaborado  com  7  perguntas  no  total  de  forma  a  captar  a  visão  do
consumidor  do  que  ele  acha  mais  importante  de  encontrar  nas  embalagens;  se  ele  tem
preocupação  em  controlar  ou  restringir  alguns  componentes  alimentar  e  avaliar suas
dificuldades.

Resultados e análise

A maior parcela dos respondentes tem entre 18 e 39 anos (63,1%, 41 participantes),
enquanto  menos  de  um  terço  dos  participantes  tem  mais  que  39  anos  (30,8%,  20
participantes).

Dos 34 participantes que leem rótulos no supermercado, apenas 15 deles  reportam
dificuldade na leitura, representando 44,1% dos que sentem dificuldade (Figura 4).

 

Figura 4. Relação dos respondentes que leem rótulos e sentem dificuldade

Fonte: próprio autor
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Entretanto, houve 31 participantes que responderam que não leem e responderam a
pergunta  se  possui  facilidade  para  ler.  Considera-se  que  a  questão  2 deu  margem à  má
interpretação  e  pode  ter  induzido  o  leitor  entender  se  ele  lê  os  rótulos  regularmente  no
supermercado, o que justifica esses 31 participantes terem respondido a questão 3.

Aqueles  que  não  possuem  costume  de  ler  regularmente  apresentam  uma  maior
dificuldade para ler a rotulagem nutricional: dos 31 que não leem, 20 participantes sentem
algum tipo de dificuldades na leitura dos rótulos (64,5%).

A alta taxa de dificuldade na leitura para aqueles que não tem o costume de visualizar
a rotulagem pode ser explicada pela falta de hábito: quando o consumidor sente a necessidade
de localizar alguma informação e não tem costume de ler rótulos, acaba por conhecer menos a
sua  estrutura,  experimentando  uma  maior  dificuldade  em  encontrar  a  informação  que
necessita, o que poderia ser resolvido com algum tipo de alerta em embalagem.

Quanto aos  detalhes  da dificuldade,  64 participantes  marcaram ao menos uma das
alternativas.  Como  apresentado  na  Figura  5,  as  três  dificuldades  mais  assinaladas  foram
“letras pequenas” (56,3%), acompanhada das  “informações escondidas” (46,9%) e  “termos
muito técnicos” (37,5%).  A pesquisa de  Sato et  al.  (2019) apresenta uma outra ordem de
resultados,  que começa com termos técnicos, letras pequenas e informação escondida, mas
também são reportados como os maiores problemas pelos consumidores.

Das informações mais pesquisada pelos consumidores, Sal e Açúcar apareceram em
56,5%  das  listas  de  componentes  de  alimentos  que  se  tem  preocupação  em  restringir.
Relevante notar a presença também de gorduras (45,2 % das listas), Valor energético (40,3%)
e Carboidratos (35,5%)

De forma a escutar as possíveis outras opiniões existentes, os participantes mostraram
preocupação principalmente com o prazo de validade dos produtos. Outros ainda realçaram
bastante a importância de se ter mais atenção para componentes alergênicos, mesmo que eles
não  tenham  algum tipo  de  alergia.  Também houve  comentários  para  que  seja  exibida  a
composição para a  totalidade  do produto, em vez de  representar por porções (comumente é
utilizado 100 g como referência).

Por fim, dentre os 65 participantes, 63 consideraram que uma aplicação para alertar o
consumidor sobre o conteúdo dos alimentos seria útil dentro desse contexto, mostrando uma
alta taxa de interesse dentre os respondentes.

Figura 5. Dificuldades dos respondentes quanto à leitura nos rótulos

Fonte: próprio autor
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3. Materiais e Métodos

Foi utilizada a biblioteca React Native (2021) com Expo (2021) no desenvolvimento
da aplicação para dispositivo móvel.

O React Native foi utilizado sobre construção nativa, pois em vez de aprender a fundo
sobre diferentes tecnologias (Java e Android para o Android, Swift e Objective C para o iOS),
é  possível  apenas  dominar  React  Native  e  Javascript  para  poder  construir  aplicação para
ambas plataformas.

4. Metodologia

O  desenvolvimento  de  tal  aplicação  deve  obedecer  a  metodologia  própria  dentro  da
Engenharia de Software, seguindo alguma metodologia de processo e também documentar o
software. Para se ter uma boa solução, é necessário ter um bom planejamento.

Para  construir  um modelo  de  análise,  utilizou-se  os  diagramas  de  casos de  uso  e
diagramas  de  atividades,  conforme definido  por  Pressman (2016),  seguindo  o  modelo  da
UML (2017).

4.1. Prova de conceito

A prova de conceito apresentada na Figura  6 mostra uma representação da aplicação. Um
perfil será definido com quantidades estabelecidas de cada componente (gorduras, açúcares,
carboidratos) a partir de dois valores de corte: médio e alto. O primeiro valor de corte se
refere ao alerta em amarelo (médio), o segundo valor de corte se refere ao alerta em vermelho
(alto).

A adoção dessas cores e formatos é uma adaptação do modelo de alerta do Semáforo
Nutricional Convencional, que apresentou melhores resultados nas pesquisas feitas por Deliza
et al. (2020) e Lima et al. (2016).

O perfil também terá o valor da porção para cálculo: por padrão, é considerado 100 g a
porção. Os avisos levam o valor da porção em consideração ao calcular os alertas, no caso da
imagem,  o  valor  de  corte  alto  de  açúcares  é  dado  por  13  g  em 100  g  de  uma  porção.
Componentes alergênicos são informados em baixo da bandeira.

Figura 6. Prova de conceito da aplicação RotuClaro

Fonte: próprio autor
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O aviso da Anvisa foi incluído para seguir a Instrução Normativa n° 75 (BRASIL,
2020),  que  expressa  que  os  alimentos  precisam  apresentar  um  alerta  dependendo  da
quantidade de açúcares adicionados, gorduras saturadas e sódio.

4.2. Escopo do produto

A aplicação desenvolvida, denominada RotuClaro, avalia produtos a partir de especificações
definidas no perfil do usuário, de forma a melhorar o controle do seu consumo de alimentos a
partir de alertas e avisos sobre os conteúdos alimentares. Para utilização, o usuário cria uma
conta e pode especificar um perfil  particular a partir  do perfil  padrão.  Esse perfil  contém
informações como valores de corte de nutrientes e as restrições do usuário. 

O RotuClaro possui  três níveis  de acesso:  administrador,  moderador  e usuário.  Os
produtos  são  cadastrados  pelo  administrador  e  moderador,  e  cada  produto  pode  ter  uma
quantia  de  componentes  alergênicos  ligado  a  ele,  que  também  são  cadastrados  pelo
administrador.  Os moderadores são responsáveis por cadastrar e alterar produtos, mas não
podem excluí-los.  Um esforço foi  feito  para  obter  uma base  de dados  já  consolidada  de
códigos de barras e produtos, porém a instituição contatada (Anvisa), que poderia ter tal base,
retornou que não há uma base de dados consolidada.

Conforme um usuário  identifica  um produto pelo código de barras, a aplicação fará
uma  consulta  ao  produto  cadastrado,  retornando  as  informações  do  produto  para  que  a
aplicação possa notificar o usuário sobre os riscos daquele produto com base no seu perfil.

Caso desejado, o usuário pode optar por alterar o seu perfil ou sua conta, assim como
também pode desabilitar a sua própria conta,  cancelando seu acesso. O administrador pode
manter a conta de usuários caso haja necessidade.

Se um produto não for encontrado, o usuário pode optar por enviar o código de barras
do produto lido como sugestão.  Um usuário só pode submeter uma nova sugestão de um
mesmo produto a cada 20 horas.

Um moderador ou administrador pode consultar a lista de sugestões  e cadastrar um
produto a partir do código de barras sugerido.
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4.3. Diagrama de caso de uso

A Figura 7 apresenta o diagrama de caso de uso da aplicação. Os diagramas foram gerados
com a ferramenta Astah (2021).

5. Resultados

5.1. Aplicativo

Ao criar uma conta, o usuário  cadastra o seu perfil. A Figura  8 apresenta  uma das telas de
cadastro do perfil,  na qual o usuário precisa definir os valores de corte para cada um dos
nutrientes.

Após criar um perfil, o aplicativo entra em modo de ler produtos, como apresentado na
Figura 9. Após ler um determinado código de barras, o alerta referente ao produto com aquele
código será exibido, como pode ser observado de exemplo na Figura 10.

Figura 8. Tela de criação de perfil: definir valores de corte

Fonte: próprio autor

Figura 7. Diagrama de Caso de Uso da aplicação RotuClaro

Fonte: próprio autor
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Figura 9. Tela para dar início a uma leitura

Fonte: próprio autor

Figura 10. Tela apresentando o alerta para o usuário

Fonte: próprio autor
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5.2. Teste de usabilidade

Teste de usabilidade é uma técnica importante para identificar possíveis enganos de utilização
de interfaces. Para avaliar a usabilidade, os usuários realizam tarefas pré-definidas de forma a
avaliar  a  eficiência  e  eficácia  com  que  conseguem  realizar  essas  tarefas.  Os  problemas
identificados são relatados pelos usuários e levado em consideração para melhorar a interface
e corrigir os erros.

Teste

Para  avaliar  a  usabilidade  do  aplicativo  na  visão  do  usuário,  foi  conduzido  um teste  de
usabilidade com oito usuários durante o período de 8 de novembro até 15 de novembro de
2021.

O teste ocorreu de forma síncrona e  remota por chamada via Discord (2021). Cada
usuário  precisou  realizar  três  tarefas,  preenchendo  suas  respostas  no questionário
disponibilizado no Google Forms (2021):

1. Cadastrar  uma  conta  com  um  nome  e  usuário  fictícios,  citando  as  facilidades  e
dificuldades encontradas;

2. Cadastrar um perfil estabelecendo alerta para o componente alergênico “soja”, citando
as facilidades e dificuldades encontradas;

3. Ler um produto pelo aplicativo e avaliar se o produto era adequado de acordo com o
perfil.

Ao fim do questionário, o usuário poderia responder uma questão aberta, externando
sua opinião sobre os pontos positivos e negativos do aplicativo.

Resultados

Os usuários demonstraram uma grande facilidade para cadastrar a conta e avaliar o produto
lido, observando que o alerta providencia informações suficientes para que seja identificado
que o produto possui alto teor de, no caso da tarefa, gorduras e sal.

Apesar  dos  usuários  terem sido  capazes  de  cadastrar  um perfil,  foi  comentado  a
incompreensão de operação e interpretação ao cadastrar um perfil. Por exemplo, na tela de
selecionar  os  valores  de  corte,  alguns  dos  respondentes  não  perceberam  que  havia
possibilidade de rolar a tela para baixo (“Eu também não sabia que tinha que arrastar pra
baixo para escolher o valor de corte de mais coisas, mas só entendi porque não tinha como
continuar, ai arrastei pra baixo e apareceu o ‘continuar’.”).

Outra dificuldade encontrada foi não compreender a visão geral do perfil: o usuário
não recebe uma explicação para quê serve o seu perfil; isso só é explicado após três telas, na
sequência de operação. Usuários sugeriram incluir um resumo do que é o perfil, com imagens,
em uma única tela, de forma a agregar mais conhecimento para o usuário final (“Na parte do
perfil recomendo utilizar algumas imagens para ensinar as pessoas só por precaução para que
elas entendam a utilização do aplicativo.”).

Por fim, alguns dos usuários, mesmo observando os alertas apresentados na tela de
leitura do produto, entenderam que o produto lido seria recomendado para o perfil, mesmo
apresentando riscos com o alergênico e alto teor em componentes.
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Em  um  geral,  houve  vários  pontos  positivos  apontados  pelos  participantes,
principalmente na questão de facilidade de uso, interface amigável e o perfil ser baseado na
escolha do consumidor (“Achei a interface bem simples e intuitiva, principalmente o metodo
adotado para informar os valores de corte.”, “O valor de corte que é escolhido pela própria
pessoa é muito útil, pois a pessoa mesmo pode decidir o que é alto ou médio para ela, sem
generalizar”). Em contraste, alguns dos pontos negativos apontados envolvem a questão de
criar o perfil, que se demonstrou confusa (“Na parte do perfil ficou bem detalhado, mas no
inicio  fiquei  levemente  confuso  com  algumas  coisas…”,  “Estranhei  um  pouco  sobre  a
definição dos valores de referencias”).

Também houve sugestões de novas funcionalidades, como por exemplo, permitir que o
usuário veja um resumo do perfil que será cadastrado antes de finalizar o cadastro (“Quando
for confirmar tudo, colocar um resumo do que foi colocado pelo usuário.”).

6. Conclusões

O levantamento preliminar mostrou que há um interesse público em haver um aplicativo que
auxilie  na identificação de componentes  específicos  do interesse do usuário,  dado que os
presentes rótulos são tidos, por alguns, como de difícil leitura ou interpretação.

Um  aplicativo  (RotuClaro)  foi  desenvolvido  segundo  técnicas  de  Engenharia  de
Software,  com a  preocupação de  que  estivesse disponível  para  todo tipo  de  equipamento
móvel e fosse de simples operação (acessibilidade).

O  aplicativo  desenvolvido  demonstrou  potencial  para  ajudar  os  consumidores  a
avaliarem os alimentos que venham a adquirir. Em vez de lidarem com rótulos que muitas
vezes  apresentam  dificuldades na leitura,  pode-se optar  por  ler  o produto pelo código de
barras e obter as informações necessárias e resumidas, de acordo com o seu perfil.

Um  teste  de  usabilidade  foi  aplicado  e  diversas  questões  foram  apontadas  pelos
usuários. Um dos pontos positivos que se alcançou foi a acessibilidade na aplicação, na qual
os usuários apresentaram facilidade de uso em uma interface bem intuitiva.  Esse ponto é
fundamental para este trabalho, que visa facilitar a leitura dos rótulos para qualquer tipo de
usuário, independente de sua faixa etária.

Outro ponto que se demonstrou positivo foi a possibilidade do usuário personalizar o
perfil de acordo com sua necessidade. Assim, diferentes usuários com diferentes necessidades
poderão  ter  perfis  distintos,  acomodando  o  que  for  interessante  para  o  controle  de  sua
alimentação (“Pode ser customizado para o gosto do cliente;”).

O teste de usabilidade também identificou problemas. Por exemplo, a explicação sobre
o  que  é  o  perfil,  em  etapas,  se  demonstrou  ineficaz,  visto  que  os  usuários  não  foram
esclarecidos sobre o que é um perfil como um todo. É importante que o usuário conheça bem
o  objetivo  principal  da  aplicação.  Isso  poderia  ser  alcançado  com  uma  breve  tutorial
apresentando o aplicativo.

Foi também identificada a necessidade de uma melhoria na visibilidade da tela dos
alertas, de forma a esclarecer ao usuário que o produto, de acordo com o perfil,  pode lhe ser
prejudicial,  visto  que,  para  alguns  usuários,  apenas  apresentar  “ALTO”  e  identificar  os
componentes  alergênicos  do  produto,  não  foi  suficiente.  Uma  possível  solução  seria  a
aplicação de recursos audiovisuais que ampliem a percepção do usuário.
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O sistema atualmente está plenamente funcional como prova de conceito e pode ser
evoluído para um produto comercial após um estudo de viabilidade econômica.
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APÊNDICE A – Revisão Bibliográfica

RotuClaro: aplicação para informar o conteúdo dos alimentos
utilizando dispositivos móveis
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Epitácio – Presidente Epitácio – SP – Brasil
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Resumo. Uma alimentação controlada é beneficial para se ter uma boa saúde, mas
é dificultado quando os consumidores não conseguem identificar com facilidade os
componentes  dos  produtos  alimentares, descritos  frequentemente  em  rótulos
pequenos ou termos técnicos. Isso pode se tornar até perigoso para consumidores
que  não  sejam  capaz  de  identificar  ingredientes  a  que  tem alergias,  como  os
celíacos  no glúten.  Este  trabalho  se  propõe  a  desenvolver  uma  aplicação  que
auxilie os usuários a identificarem componentes e nutrientes dos alimentos e ser
relacionado a  um perfil,  através  de  visualização  e  notificação  dos  ingredientes
presentes no produto alimentar pelas informações obtidas da embalagem.

Abstract. A controlled nourishment is beneficial to have a good health, but it’s hard
when  consumers  can’t  easily  identify  the  components  of  food  products,  usually
written  in  small  labels  or  technical  terms.  This  can  potentially  be  harmful  for
consumers who are not able to identify ingredients in which they have allergies to,
like the celiac present in gluten. This paper proposes to develop an application that
helps users to identify food components and nutrients, and be related to a profile,
using  visualization  and  notification  about  the  ingredients  present  in  that  food
product by the information obtained from the package.
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1. Introdução

1.1. Objetivo 

A introdução de alimentos ultraprocessados no cotidiano brasileiro e a falta de tempo para
preparo de alimentos levou a uma mudança no comportamento alimentar brasileiro, na qual
alimentos com nenhum ou pouco processamento (como arroz, feijão, carne) são substituídos
por  alimentos  e  bebidas  ultraprocessadas  (como  lasanha  pronta,  macarrões  instantâneos)
(IDEC, 2019).

A fim de garantir uma qualidade alimentar saudável, em 2001 a rotulagem nutricional
se tornou obrigatória pela  Agência Nacional de Vigilância  (ANVISA). Isso permite que o
consumidor adquira informações importantes para o controle de sua saúde e evite diversos
tipos de problemas como obesidade, hipertensão e até mesmo câncer (NASCIMENTO, 2001
apud CASSEMIRO; COLAUTO; LINDE, 2006).

Apesar do esforço para se ter rótulos  informativos  nos alimentos, os consumidores
ainda apresentam dificuldades para mudar o seu estilo  alimentar de forma a favorecer os
alimentos mais saudáveis. Ferraz (2001) afirma que “o consumidor tem o desejo de obter a
informação  nutricional,  entretanto  ainda  encontra  dificuldade  em utilizar  esta  informação
como um instrumento para a seleção dos alimentos”. Tais dificuldades podem estar associadas
ao nível socioeconômico das pessoas, visto que os alimentos ultraprocessados costumam ser
mais baratos e ter um marketing mais forte. Assim, o preço  e a falta de educação diante da
falta de conhecimento nutricional se  tornam um fator decisivo para essas pessoas,  que se
tornam mais vulneráveis a esses tipos de alimentos (ARES et al., 2018).

Um dos  maiores  desafios,  entretanto,  encontra-se na  dificuldade  de  comunicar  os
nutrientes e ingredientes existentes nos alimentos. Segundo a pesquisa de Ferraz (2001), ao
adquirir a informação, o consumidor pode não compreendê-la: “eu não sei dizer se os valores
informados na embalagem são altos ou baixos”,  demonstrando que há uma falta de clareza
devido a termos técnicos ou informações confusas.

Outros  problemas  na  dificuldade  de  comunicação  também  se  encontram  na
apresentação  do  rótulo,  como letras  muito  pequenas,  termos  muito  técnicos,  informações
escondidas, entre outros (SATO et al., 2019).

Nos dias de hoje, os celulares são equipamentos altamente presente no dia a dia, que
são de fácil uso e disponível durante a maior parte do tempo. Galletta e Dunn (2014) afirmam
que os celulares trazem diversas funcionalidades práticas distintas de um computador pessoal,
além de requerer apenas interações a partir do toque do dedo, em vez de teclado e mouse. Essa
simplicidade  permite  que  até  pessoas  alheias  a  novas  tecnologias  consigam  utilizar  os
dispositivos móveis facilmente, como idosos.

Este trabalho propõe o desenvolvimento de uma aplicação para dispositivos móveis
que facilite  a obtenção das informações nutricionais do produto que o consumidor deseja
adquirir  de  forma  a  mitigar  os  problemas  presentes  na  leitura  e  interpretação  de  rótulos
alimentares.

O aplicativo utilizará princípios de acessibilidade, buscando facilitar a sua utilização
por  diversos  grupos  de  usuários.  O  aplicativo  propõe-se  a  notificar  ou  alertar  sobre
ingredientes  em  restrição  (alergias  ou  restrições),  com  base  em  um  perfil  definido  pelo



26

próprio usuário, especificando, por exemplo, quantias de nutrientes que ultrapassem o limite
ou a presença de leite para aqueles intolerantes à lactose.

1.2. Estrutura do documento

O  documento  se  inicia  pela  introdução,  no  capítulo  1.  O  capítulo  2  traz  uma  revisão
bibliográfica, na qual é feito um levantamento quanto a tópicos relacionados à importância da
comunicação dos nutrientes, à dificuldade do consumidor na hora de interpretar os rótulos
alimentares e aos diferentes alertas testados para alertar o consumidor.

O capítulo 3 descreverá as ferramentas e tecnologias adotadas para o desenvolvimento
da aplicação para dispositivo móvel. O capítulo 4 descreve a metodologia adotada segundo
padrões de engenharia de software e a análise do produto desenvolvido, que inclui o escopo
do produto, diagramas e especificações.

Por fim, o capítulo 5 apresenta resultados parciais do desenvolvimento alcançado até o
momento, sendo estes apenas uma prototipagem da tela da aplicação.

2. Revisão bibliográfica

Uma pesquisa feita por Cassemiro (2006)  revelou que,  de um total  de 200 consumidores,
68,5% deles tem o hábito de ler as informações, mostrando que pouco mais que 2 em cada 3
entrevistados têm interesse ou necessidade de conhecer a composição dos alimentos.

Apesar  do  interesse,  consumidores  encontram  problemas  ao  tentar  obter  as
informações desejadas. Um dos problemas é descrito por Ferraz (2001), que afirma que o
consumidor têm o desejo de conhecer a composição dos produtos,  mas devido à falta de
tempo, passam menos tempo no supermercado e acabam por ler o rótulo em casa, após o
produto já ter sido adquirido.

Sato et al.  (2019) realizou uma pesquisa em diversos estados do Brasil para poder
entender as  barreiras enfrentadas pelos consumidores.  Dentre as barreiras listadas, as mais
citadas foram “Termos técnicos”, “Não é claro” e “Muito escondido”. Sato ainda ressalta um
comentário feito por uma consumidora: “O sódio… o açúcar… às vezes eles deixam isso
muito confuso. Eles falam sacarose, sacarina… nós nem sabemos o que isso significa!”.

Assim,  embalagens  com  informações  mais  simples  e  fáceis  de  serem  lidas  são
preferíveis  no  início  da  tabela  nutricional,  de  forma  a  economizar  o  tempo  para  esses
consumidores e trazer uma maior facilidade na compreensão das informações.

Uma possível solução é adotar alertas visuais posicionados na frente da embalagem. O
uso  de  alertas  permite  ao  consumidor  identificar  mais  rapidamente  onde  localizar
componentes nutricionais excessivos. Os alertas também são mais fácil de interpretar, visto
que é  uma forma mais  amigável  de transmitir  a  informação nutricional  (ALONSO-DOS-
SANTOS, 2019).
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A Figura  1 apresenta  um  esquemático  de  como  os  alertas  podem  minimizar  as
dificuldades citadas por Sato: os consumidores desejam aspectos como linguagem popular,
informação mais clara e letras maiores nas embalagens, que são características dos avisos
nutricionais. Esses aspectos consequentemente permitem ao consumidor ter maior controle
sobre sua saúde, controle de peso e a possibilidade de comparar produtos mais facilmente.

Ares et al. (2018) realizou uma pesquisa no Uruguai para entender as opiniões dos
consumidores quanto aos avisos nutricionais. Os participantes ressaltaram diversas vantagens
como facilidade  de  entendimento  e  rápida  identificação  da  informação  de  interesse.  Isso
aumenta a chance do consumidor considerar a informação nutricional na hora da compra,
fazendo escolhas mais saudáveis.

Não há, entretanto, uma única opção de alerta. Um tipo de alerta implementado no
Chile, por exemplo, faz a utilização de octógonos pretos, com um texto ao centro alertando
alta  presença  de  algum  componente,  como  calorias,  açúcares  e  sódio,  como  pode  ser
observado na Figura 2.

A Anvisa propôs em 23 de setembro de 2019 a utilização de um alerta através do ícone
de uma  lupa. Entretanto o alerta se mostrou ineficaz comparado à utilização de triângulos
pretos. Uma pesquisa feita pelo Idec (2020) com 1.384 participantes revelou que 82% dos
participantes foram capazes de identificar o alimento mais saudável a partir de alertas sobre
excesso de açúcar,  gorduras saturadas e/ou sódio contidos em um triângulo preto.  Com o
alerta de lupa proposto pela Anvisa, apenas 64% conseguiram identificar corretamente..

Figura 1. Facilitadores e barreiras dos rótulos atuais e as contribuições
esperadas com a implementação de avisos nutricionais

Fonte: SATO et al., 2019 (Adaptada e traduzida)
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Duas pesquisas realizaram a comparação entre diferentes tipos de modelos. A primeira
delas, realizada por Lima et al. (2016), pesquisou 234 consumidores para comparar quatro
tipos de modelos de apresentação da informação: a tabela nutricional clássica, o semáforo
nutricional  convencional  (SNC),  o  gráfico  de  pizza  e  o  modelo  híbrido.  Os  três  últimos
modelos são apresentados na Figura 3.

Os resultados da comparação entre as técnicas de apresentação foram compilados na
Tabela 1. Pode-se observar que o SNC possui o maior nível de compreensão e de atratividade.
Tal índice pode ser justificado pelo formato simples (círculo colorido) acompanhado do texto
interno.  O consumidor pode identificar rapidamente os componentes  com maiores índices
olhando apenas para os círculos vermelhos.

Figura 3. Modelos de informação nutricional contendo (a) semáforo nutricional
convencional, (b) gráfico de pizza e (c) modelo híbrido

Fonte: LIMA et al., 2016

Figura 2. Alertas em alimentos implementado no Chile

Fonte: DIPOL, 2014-2018



29

Apesar  das  outras  formas  de  apresentação  também  utilizarem as  mesmas  cores,  a
informação  se  dispôs  em  um  formato  inadequado  (utilização  de  gráfico  de  pizza  para
representar  quantidade  de  nutrientes),  ou  a  utilização de  muito  texto  e  números  (modelo
híbrido). 

Outra pesquisa feita no Brasil por Deliza et al. (2020), com a participação de 1932
consumidores,  comparou  a  eficácia  de  7  modelos  de  informação  nutricional,  conforme
apresentado  na  Figura  4.  Em  um  total  de  224  embalagens  distintas,  os  consumidores
demoraram mais tempo para identificar os valores diários e círculos vermelhos (Tabela 2).

Tabela 2. Tempo (segundos) médio de resposta para identificar o esquema de
rotulagem e identificar a presença de alta quantia de nutrientes

Tarefa Esquema de rotulagem

Valor
diário

Semáforo
nutricional

Lupa
preta

Lupa
vermelha

Círculo
vermelho

Octógono
preto

Triângulo
preto

Identificar o esquema 1,16 0,97 0,98 0,91 1,31 0,94 0,85

Identificação do alto 
teor de nutrientes

2,55 1,03 1,00 0,92 1,25 0,86 0,86

Fonte: DELIZA et al., 2020 (Adaptada e traduzida)

Tabela 1. Resultados da Análise de Variância das respostas em relação à
compreensão§ e atratividade§§ dos modelos de rotulagens estudados

Tipo de Informação Nutricional Compreensão Atratividade
Tabela nutricional 6,5 ± 2,14 4,5 ± 2,32

Gráfico de pizza 7,2 ± 1,86 6,3 ± 2,26
Semáforo nutricional convencional 7,7 ± 1,83 7,3 ± 2,10

Modelo híbrido 6,5 ± 2,10 6,1 ± 2,39
§ avaliada  em  escala  de  1  a  9,  na  qual 1:  muito  difícil  e  9:  muito  fácil
§§ avaliada em escala de 1 a 9, na qual 1: nada atrativo 9: muito atrativo

Fonte: LIMA et al., 2016 (Adaptada)
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A utilização de alertas visuais é preferível sobre informações extensas, visto que os
avisos são identificados em um menor tempo e apresentam uma maior compreensão, sendo
considerados mais amigáveis para o consumidor. Em contrapartida, a tabela nutricional e o
valor diário têm informações muito extensas, o que acaba por atrapalhar a interpretação do
consumidor.

Dentre  os  avisos  visuais,  o  semáforo  nutricional  apresentou  um  dos  melhores
resultados, pois além de promover a rápida identificação, também apresenta uma maior taxa
de acertos na identificação do alimento mais saudável (DELIZA et al., 2020).

É  necessário tomar cuidado na utilização  do semáforo nutricional para pessoas com
daltonismo, visto que este grupo terá mais dificuldade na hora de identificar alimentos com
alto, médio e baixo teor de nutrientes, fazendo-se necessário a utilização de cores que sejam
possíveis de distinguir (como um azul em vez de verde). É também possível acompanhar uma
indicação textual ao lado dos avisos, como um “ALTO” ao lado da coloração vermelha.

Apesar  dos  alertas  serem uma  úteis  para  informar  o  consumidor,  existe  todo  um
processo burocrático para incluir esses alertas nos rótulos. A Anvisa aprovou em outubro de
2020 a norma de inclusão dos alertas, e apenas entrará em vigor em outubro 2022.

Figura 4. Esquemas de rotulagem nutricional de embalagem consideradas no
estudo: (a) sistema de valores diários, (b) sistema de semáforo nutricional, (c)
aviso em octógono preto, (d) aviso em círculo vermelho, (e) aviso em triângulo

preto, (f) aviso com lupa preta, (g) aviso com lupa vermelha

Fonte: DELIZA et al., 2020
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Para oferecer alternativas, é possível utilizar os  dispositivos móveis como forma de
transmitir algum tipo de alerta. Segundo uma pesquisa do IBGE (2019), foi apresentado que,
para acessar a Internet, 98,6% dos brasileiros já utilizavam um telefone móvel celular. 

Essa alta taxa de posse, praticidade e disponibilidade tornam esses  dispositivos uma
ferramenta válida e inclusiva para notificar os usuários sobre os alimentos que adquirem. Para
este trabalho, é proposto o desenvolvimento de uma aplicação para dispositivos móveis que
introduza a capacidade de alertar o consumidor com base nos componentes alimentares.

2.1. Pesquisa

Houve  interesse  em se  validar  as  necessidades  dos  consumidores  para  elicitar  requisitos
relevantes  para  o  desenvolvimento.  Apesar  das  pesquisas  apresentarem  resultados  que
comprovem a eficácia de alertas nutricionais, é necessário verificar se uma aplicação seria útil
para os consumidores se informarem.

Foi  realizado um levantamento através de um questionário de forma a identificar a
existência de um problema na obtenção de informações que justificasse o desenvolvimento de
uma aplicação para  auxiliar o consumidor. O questionário foi aberto no dia 18 de maio de
2021 e finalizado em 1 de junho de 2021.

Participantes

A pesquisa  teve  um  total  de  65  participantes  que  responderam  um  questionário  online
disponibilizado  através  do  Google  Forms  (2021) compartilhado  através  de  redes  sociais
(Discord e Whatsapp, majoritariamente) e também por e-mail.

Questionário

O questionário, que pode ser encontrado no Apêndice  1, foi elaborado com 7 perguntas no
total de forma a captar a visão do consumidor do que ele acha mais importante de encontrar
nas  embalagens;  se  ele  tem preocupação  em  controlar  ou  restringir  alguns  componentes
alimentar e avaliar suas dificuldades.

Resultados e análise

Foi feita uma compilação dos resultados da pesquisa com auxílio de um programa em Python.
Os  resultados  foram apresentados  como  gráfico  com a  biblioteca  matplotlib  (2021)  para
Python.

A maior parcela dos respondentes tem entre 18 e 39 anos (63,1%, 41 participantes),
enquanto  menos  de  um  terço  dos  participantes  tem  mais  que  39  anos  (30,8%,  20
participantes), apresentado na Figura 5.
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Dos 34 participantes que leem rótulos no supermercado, apenas 15 deles (reportam
dificuldade na leitura, representando 44,1% dos que sentem dificuldade (Figura 6).

 

Entretanto, é possível notar que houve 31 participantes que não lê, mas ainda assim
responderam a pergunta se o mesmo tem facilidade para ler, conforme apresentado na Figura
7.

Figura 5. Idade dos participantes do questionário

Fonte: próprio autor

Figura 6. Relação dos respondentes que leem rótulos e sentem dificuldade

Fonte: próprio autor
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Considera-se que a questão  2 deu margem à má interpretação e pode ter induzido o
leitor entender se ele lê os rótulos regularmente no supermercado, o que justifica esses 31
participantes terem respondido a questão 3.

Aqueles  que  não  possuem  costume  de  ler  regularmente  apresentam  uma  maior
dificuldade para ler a rotulagem nutricional: dos 31 que não leem, 20 participantes sentem
algum tipo de dificuldades na leitura dos rótulos (64,5%).

A alta taxa de dificuldade na leitura para aqueles que não tem o costume de visualizar
a rotulagem pode ser explicada pela falta de hábito: quando o consumidor sente a necessidade
de localizar alguma informação e não tem costume de ler rótulos, acaba por conhecer menos a
sua  estrutura,  experimentando  uma  maior  dificuldade  em  encontrar  a  informação  que
necessita, o que poderia ser resolvido com algum tipo de alerta em embalagem.

Quanto aos  detalhes  da dificuldade,  64 participantes  marcaram ao menos uma das
alternativas.  Como  apresentado  na  Figura  8,  as  três  dificuldades  mais  assinaladas  foram
“letras pequenas” (56,3%), acompanhada das  “informações escondidas” (46,9%) e  “termos
muito técnicos” (37,5%).  A pesquisa de  Sato et  al.  (2019) apresenta uma outra ordem de
resultados,  que começa com termos técnicos, letras pequenas e informação escondida, mas
também são reportados como os maiores problemas pelos consumidores.

Figura 7.
Relação

dos

respondentes que não leem rótulos e sentem dificuldade

Fonte: próprio autor
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Das informações mais pesquisada pelos consumidores, é possível observar na Figura 9
que  grande  parte  dos  respondentes  se  preocupa  mais  com nutrientes,  como carboidratos,
açúcares,  gorduras,  sódio  e  calorias  (46,8%).  Há ainda  uma pequena parcela  que  precisa
restringir componentes alergênicos como leite, glúten e outros (14,5% dos participantes).

De forma a escutar as possíveis outras opiniões existentes, os participantes mostraram
preocupação principalmente com o prazo de validade dos produtos. Outros ainda realçaram
bastante a importância de se ter mais atenção para componentes alergênicos, mesmo que eles
não  tenham  algum tipo  de  alergia.  Também houve  comentários  para  que  seja  exibida  a
composição para a  totalidade  do produto, em vez de  representar por porções (comumente é
utilizado 100 g como referência).

Figura 8. Dificuldades dos respondentes quanto à leitura nos rótulos

Fonte: próprio autor
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Por fim, dentre os 65 participantes, 63 consideraram que uma aplicação para alertar o
consumidor sobre o conteúdo dos alimentos seria útil dentro desse contexto, mostrando uma
alta taxa de interesse dentre os respondentes (Figura 10).

Figura 9. Componentes de alimentos que os respondentes mais têm
preocupação em restringir/controlar

Fonte: próprio autor
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Figura 10. Respondentes que acham que a aplicação para alerta dos
componentes alimentares seria útil

Fonte: próprio autor
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3. Materiais e Métodos

Uma possível solução, como foi identificada pelas informações obtidas na pesquisa, seria a
disponibilização  de  um  aplicativo  para  dispositivos  móveis  para  auxiliar  e  alertar  o
consumidor quando ele desejar verificar o conteúdo de determinado alimento.

Para desenvolver a aplicação, será utilizado um conjunto de ferramentas e tecnologias.
As ferramentas são necessárias para se ter um controle e eficiência no desenvolvimento da
aplicação. As tecnologias são necessárias para permitir a construção e servem de ponte entre o
desenvolvedor e a aplicação final.

3.1. Tecnologias

Será utilizada a  biblioteca  React  Native  (2021) no  desenvolvimento da aplicação  para
dispositivo  móvel.  O  React  Native  é  uma biblioteca  baseada na  biblioteca  React;  ambas
utilizam Javascript.

React  Native foi  adotada  por  facilitar  a  integração  com  os  sistemas  operacionais
Android e iOS. Através de seus componentes, descritos em JSX com sintaxe similar ao XML,
há mapeamentos para os componentes nativos de ambas plataformas e, portanto, capacidade
de gerar código final para ambas plataformas.

A parte lógica escrita em Javascript ainda é  executada  em  uma máquina virtual de
Javascript  mas  consegue  conectar  com  os  componentes  nativos  através  de  uma  bridge
implementada pelo próprio React Native,  permitindo o acesso à interface de programa de
aplicativos (API) e módulos nativos do dispositivo móvel, como câmera, geolocalização, etc.
A Figura 11 apresenta um diagrama do mecanismo de operação do React Native.

Figura 11. Diagrama de relação dos componentes do React Native

Fonte: SCHWARZMÜLLER, 2019
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O React Native foi escolhido sobre construção nativa, pois em vez de aprender a fundo
sobre diferentes tecnologias (Java e Android para o Android, Swift e Objective C para o iOS),
é  possível  apenas  dominar React  Native  e  Javascript  para  poder  construir  aplicação para
ambas plataformas.

Outra  possibilidade  seria a  utilização  da  biblioteca  Ionic  (2021).  Há,  porém,  a
possibilidade de  problemas de desempenho para o usuário, visto que  essa tecnologia utiliza
Web View, uma camada adicional de visualização para  compor a tela. O React Native, por
outro lado, já tem os componentes visuais compilados diretamente para a plataforma nativa.

3.2. Ferramentas

Para o ambiente de trabalho, será utilizado um computador desktop com 16 GB de memória e
processador Ryzen 3 3200g. Será feito o uso do ambiente de desenvolvimento Visual Studio
Code (2021) para desenvolver o código e o servidor GitHub (2021) para a hospedagem do
mesmo.

O  Expo  (2021)  é um serviço  gratuito  que  permite  rodar  a  aplicação localmente  e
também disponibiliza bibliotecas de integração para o React Native de forma a facilitar a
utilização de módulos nativos (como a câmera e geolocalização).

Será utilizado  o  Android  Studio  para  emular  dispositivos  móveis  em  diferentes
resoluções  de  Android,  de  forma  a  testar  a  responsividade  da  aplicação  em  diferentes
resoluções de tela.
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4. Metodologia

O  desenvolvimento  de  tal  aplicação  deve  obedecer  a  metodologia  própria  dentro  da
Engenharia de Software, seguindo alguma metodologia de processo e também documentar o
software. Para se ter uma boa solução, é necessário ter um bom planejamento.

Optou-se  por  adotar  um  modelo  incremental  de  desenvolvimento.  O  modelo
incremental  é  útil  quando  não  se  tem  um  escopo  completo  do  que  será  desenvolvido
(PRESSMAN,  2016).  Como  o  escopo  da  aplicação  poderá  necessitar  de  expansão  ou
adaptação,  o modelo incremental  permite o código ter  novas  funcionalidades  e/ou a  fácil
alteração.

Para  construir  um modelo  de  análise,  utilizou-se  os  diagramas  de  casos de  uso  e
diagramas  de  atividades,  conforme definido  por  Pressman (2016),  seguindo  o  modelo  da
UML (2017).

Os diagramas de casos  de  uso são descrições  visuais  de como atores  (pessoas  ou
dispositivos)  interagem  e  se  comunicam  com  um  sistema.  Esses  atores  geralmente
representam um grupo de pessoas com um papel específico dentro do sistema, limitado às
atividades que pode realizar.

As especificações de caso de uso ao fim de cada caso de uso são apenas detalhamento
textual que descreve um fluxo principal (isso é, o fluxo esperado para realizar o caso de uso) e
também um fluxo alternativo. É descrito também as pré-condições para executar o caso de uso
e também as pós-condições ao finalizar um caso de uso.

Um diagrama de  atividades  é  um complemento  a  especificação  de  caso  de  uso  e
descreve  eles através de um fluxo  visual de tarefas  e atividades que devem ser executadas
para  realizar um caso de uso.  Ele também descreve os fluxos que podem ocorrer dentro do
caso de uso.

4.1. Prova de conceito

A prova de conceito apresentada na Figura  12 mostra uma representação da aplicação. Um
perfil será definido com quantidades estabelecidas de cada componente (gorduras, açúcares,
carboidratos) a partir de dois valores de corte: médio e alto. O primeiro valor de corte se
refere ao alerta em amarelo (médio), o segundo valor de corte se refere ao alerta em vermelho
(alto).

A adoção dessas cores e formatos é uma adaptação do modelo de alerta do Semáforo
Nutricional Convencional, que apresentou melhores resultados nas pesquisas feitas por Deliza
et al. (2020) e Lima et al. (2016).

O perfil também terá o valor da porção para cálculo: por padrão, é considerado 100 g a
porção. Os avisos levam o valor da porção em consideração ao calcular os alertas, no caso da
imagem, o valor de corte alto de açúcares é dado por 13 g em 100 g de uma porção.
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Figura 12. Prova de conceito da aplicação RotuClaro

Fonte: próprio autor
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Caso haja algum componente alergênico no produto na qual o perfil lista como de
interesse, um alerta em vermelho será exibido sob a bandeira. Um alerta grande e vermelho
perto  dos  alertas  de  nutrientes  permite  capturar  rapidamente  a  atenção  do  consumidor,
notificando-o sobre um potencial perigo para sua saúde.

O aviso da Anvisa foi incluído para seguir a Instrução Normativa n° 75 (BRASIL,
2020),  que  expressa  que  os  alimentos  precisam  apresentar  um  alerta  dependendo  da
quantidade  de  açúcares  adicionados,  gorduras  saturadas  e  sódio,  como pode ser  visto  na
Tabela 3.

4.2. Escopo do produto

A aplicação  RotuClaro avalia  produtos  a  partir  de  especificações  definidas  no  perfil  do
usuário, de forma a melhorar o controle do seu consumo de alimentos a partir de alertas e
avisos sobre os conteúdos alimentares.

Para utilizar a aplicação, o usuário deverá ter uma conta cadastrada e estar autenticado
no servidor,  registrando um perfil  de consumo. Esse perfil  pode ter  informações como os
valores de corte de nutrientes ou as restrições para determinados ingredientes.

Os produtos são cadastrados pelo administrador e cada produto pode ter uma quantia
de componentes alergênicos ligado a ele, que também são cadastrados pelo administrador.

Conforme um usuário identifica um produto pelo código de barras (ou informa o seu
código, caso haja impossibilidade de utilizar a câmera),  a aplicação fará uma consulta ao
produto  cadastrado,  retornando  as  informações  do  produto  para  que  a  aplicação  possa
notificar o usuário sobre os riscos daquele produto com base no seu perfil.

Caso desejado, o usuário pode optar por alterar o seu perfil ou sua conta, assim como
também pode desabilitar a sua própria conta,  cancelando seu acesso. O administrador pode
manter a conta de usuários caso haja necessidade.

Tabela 3. Limites de açúcares adicionados, gorduras saturadas e sódio para
fins de declaração da rotulagem nutricional frontal

Nutrientes Alimentos sólidos ou semissólidos Alimentos líquidos

Açúcares adicionados Quantidade maior ou igual a 15 g de 
açúcares adicionados por 100 g do 
alimento.

Quantidade maior ou igual a 7,5 g de 
açúcares adicionados por 100 g do 
alimento.

Gorduras saturadas Quantidade maior ou igual a 6 g de 
gorduras saturadas por 100 g do 
alimento.

Quantidade maior ou igual a 3 g de 
gorduras saturadas por 100 g do 
alimento.

Sódio Quantidade maior ou igual a 600 mg de 
sódio por 100 g do alimento.

Quantidade maior ou igual a 300 mg de 
sódio por 100 g do alimento.

Fonte: BRASIL, 2020
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4.3. Funções

Fundamentais

RF_FF01 – Ler produto. Ao efetuar a leitura de um produto cadastrado, é retornado
uma  descrição  completa  do  produto  em  que  foi  feito  a  leitura.  Itens  de  informação
necessários: código do produto.

RF_FF02 – Processar produto. Um produto é processado de acordo com o perfil do
usuário, para apresentar alerta e riscos, se for necessário. Itens de informação necessários:
detalhes do perfil, detalhes do produto.

Básicas

RF_FB01 – Manter conta. Envolve o registro, consulta, alteração e desabilitação da
conta. Itens de informação necessários: identificador, nome de usuário, senha.

RF_FB02 – Manter  produto.  Envolve o registro,  consulta,  alteração e  exclusão de
produtos  por  parte  do  administrador.  Itens  de  informação  necessários:  código,  nome,
descrição, sólido ou líquido, valores nutricionais, lista de componentes alergênicos.

RF_FB03 – Manter componente alergênico. Envolve o registro, consulta, alteração e
exclusão de componentes alergênico. Itens de informação necessários: identificador, nome.

RF_FB04 – Manter perfil. Envolve o cadastro, consulta e alteração do perfil. Itens de
informação necessários: valores de cortes, peso da porção base, lista de componentes que se
têm alergia.

Saída

RF_FS01  –  Apresentar  relação  de  perfis.  A aplicação  retornará  uma  visualização
gráfica dos tipos de perfis mais prevalentes dentro da aplicação. Filtro: período (mês). Itens de
informação exibidos: média da quantidade de restrições nutricionais dos perfis, ordenação dos
componentes alergênicos mais restringidos.
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4.4. Diagrama de caso de uso

A Figura 13 apresenta o diagrama de caso de uso da aplicação. Os diagramas foram gerados
com a ferramenta Astah (2021).

Figura 13. Diagrama de Caso de Uso da aplicação RotuClaro

Fonte: próprio autor
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4.5. Especificações do Diagrama de Caso de Uso

Ler produto

Caso de Uso: Ler produto

Ator Principal: Usuário

Interessados e interesses:

Usuário: deseja ler um produto para verificar se contém riscos para o seu perfil

Pré-condições: Usuário autenticado no sistema. Usuário com perfil cadastrado.

Pós-condições: Usuário é possivelmente alertado sobre riscos contidos no produto, se atender
alguma restrição no seu perfil.

Fluxo principal:

1. Este  caso  de  uso  se  inicia  quando  o  usuário  deseja  verificar  os  riscos  de  algum
produto.

2. Usuário faz a leitura do código de barras do produto com a câmera do seu dispositivo
móvel.

3. Aplicação interpreta o código de barras e transforma-o em código numérico.

4. Aplicação envia o código numérico ao servidor.

5. Servidor verifica se a requisição foi feita em menos de 10 segundos anterior à outra.

6. Servidor consulta código do produto recebido na base de dados.

7. Servidor envia detalhes do produto para a aplicação do usuário.

8. Aplicação processa os detalhes do produto com base no perfil do usuário.

9. Aplicação apresenta alertas e riscos sobre o produto para o usuário.

10. Usuário observa alertas e riscos presentes.

11. Encerrar caso de uso.
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Fluxo alternativo:

(1-10). Usuário desiste.

(1-10).1 Encerrar caso de uso

2. Usuário impossibilitado de realizar leitura por câmera

2.1. Usuário preenche código manualmente.

2.2. Retornar ao passo 4.

3. Aplicação não foi capaz de interpretar como código válido.

3.1.  Aplicação  solicita  uma  nova  consulta  na  câmera  ou  digitar  o  código
manualmente.

3.2a. Usuário quer uma nova consulta na câmera.

3.2a1. Usuário realiza uma nova leitura do código.

3.2a2. Retornar ao passo 3.

3.2b. Usuário quer digitar o código.

3.2b1. Usuário preenche o código.

3.2b2. Retornar ao passo 4.

5. Consulta dentro do intervalo de espera.

5.1. Servidor notifica que a consulta foi feita muito rápida.

5.2. Aplicação notifica o erro da consulta ao usuário.

5.3. Usuário aguarda antes de realizar uma nova consulta.

5.4. Retornar ao passo 2.

6. Produto em questão não está cadastrado.

6.1. Servidor notifica aplicação produto não cadastrado.

6.2. Aplicação informa que o produto não está cadastrado para o usuário.

6.3. Encerrar caso de uso.
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A Figura 14 representa o diagrama de atividades para o caso de uso “Ler produto”.

Figura 14. Diagrama de Atividades “Ler produto”

Fonte: próprio autor
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Cadastrar conta

Caso de Uso: Cadastrar conta

Ator Principal: Usuário

Interessados e interesses:

Usuário: deseja ter uma conta na aplicação para poder ter um perfil e receber alertas

Pré-condições: Nenhuma.

Pós-condições: Usuário com uma nova conta cadastrada.

Fluxo principal:

1. Este caso de uso se inicia quando o usuário deseja criar uma conta.

2. Aplicação solicita credenciais para cadastro.

3. Usuário preenche e submete as credenciais necessárias.

4. Aplicação submete as credenciais para cadastro ao servidor.

5. Servidor verifica se a requisição foi feita em menos de duas horas.

6. Servidor verifica se o login já existe.

7. Servidor registra as credenciais.

8. Servidor retorna mensagem de sucesso de cadastro para a aplicação.

9. Aplicação autentica o novo usuário.

10. Ir para a atividade “Cadastrar perfil”.

11. Encerrar caso de uso.



48

Fluxo alternativo:

(1-3). Usuário desiste.

(1-3).1 Encerrar caso de uso

5. Cadastro dentro do intervalo de espera.

5.1. Servidor notifica cadastro muito rápido para a aplicação.

5.2. Aplicação notifica que o usuário está criando conta muito rápido.

5.3. Usuário aguarda antes de criar uma conta.

5.4. Retornar ao passo 3.

6. Login já existente.

6.1. Servidor notifica do login já existente.

6.2. Aplicação notifica que o login já existe e solicita um novo login.

6.3. Retornar ao passo 3.
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A Figura 15 representa o diagrama de atividades para o caso de uso “Cadastrar conta”.

Figura 15. Diagrama de Atividades “Cadastrar conta”

Fonte: próprio autor
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Gerenciar conta

Caso de Uso: Gerenciar conta

Ator Principal: Usuário

Interessados e interesses

Usuário: deseja consultar, alterar ou desabilitar sua conta.

Pré-condições: Usuário autenticado no sistema. Usuário com perfil cadastrado.

Pós-condições: Usuário consultar, alterar ou desabilitar sua conta.

Fluxo principal:

1. Este caso de uso se inicia quando o usuário deseja consultar, alterar ou desabilitar sua
conta.

2. De  acordo  com  a  operação  desejada  pelo  usuário,  um  dos  subfluxos  abaixo  é
executado:

a) Subfluxo “Consultar conta”, quando o usuário deseja consultar as informações de
sua conta.

b) Subfluxo “Alterar conta”, quando o usuário deseja alterar alguma informação de
sua conta.

c) Subfluxo “Desabilitar conta”, quando o usuário deseja desativar a sua conta e não
utilizar mais.

Subfluxo “Consultar conta”

1. Este subfluxo se inicia quando o usuário deseja consultar sua conta.

2. Aplicação solicita dados para o servidor.

3. Servidor retorna os dados da conta para a aplicação.

4. Aplicação apresenta os dados da conta para o usuário.

5. Usuário visualiza os dados da conta.

6. Encerrar subfluxo.

Subfluxo “Alterar conta”

1. Este subfluxo se inicia quando o usuário deseja alterar sua conta.

2. Aplicação solicita o preenchimento dos dados a ser alterado para o usuário.

3. Usuário altera os dados necessários.

4. Usuário confirma a alteração.

5. Aplicação solicita uma confirmação da senha ao usuário.

6. Usuário confirma a senha.

7. Aplicação envia dados e senha para o servidor.
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8. Servidor valida a senha.

9. Servidor altera os dados da conta.

10. Servidor notifica sucesso na alteração para a aplicação.

11. Aplicação notifica sucesso na alteração ao usuário.

12. Encerrar subfluxo .

Subfluxo “Desabilitar conta”

1. Este subfluxo se inicia quando o usuário deseja desabilitar sua conta.

2. Aplicação solicita confirmação da senha do usuário.

3. Usuário confirma a senha.

4. Aplicação envia a senha e solicita desabilitação ao servidor.

5. Servidor valida a senha.

6. Servidor desabilita a conta.

7. Servidor notifica sucesso na desabilitação.

8. Aplicação notifica sucesso na desabilitação para o usuário.

9. Encerrar subfluxo.

Validações

1. Esta regra se aplica a todos os subfluxos. Se algum atributo obrigatório não tiver sido
preenchido, a aplicação não continuará com a operação e notificará o usuário quais
campos deveriam ser preenchidos.

2. Esta regra se aplica a todos os subfluxos. Se algum atributo ter um valor inválido, a
aplicação não continuará com a tarefa e notificará ao usuário quais os campos com
valores inválidos.

3. No subfluxo “Consultar conta”, não é possível consultar a senha da conta.

4. No subfluxo “Alterar conta” e “Desabilitar conta”, sempre haverá uma confirmação de
senha antes de proceder com a alteração ou desabilitação. Se a senha estiver incorreta,
a aplicação negará a alteração ou desabilitação.
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A Figura  16 representa o diagrama de atividades para o caso de uso “Gerenciar conta”. Os
subfluxos  “Consultar  conta”,  “Alterar  conta”  e  “Desabilitar  conta”  são  representados  na
Figura 17, Figura 18 e Figura 19, respectivamente.

Figura 16. Diagrama de Atividades “Gerenciar conta”

Fonte: próprio autor
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Figura 17. Diagrama de Atividades do Subfluxo “Consultar conta” de
“Gerenciar conta”

Fonte: próprio autor

Figura 18. Diagrama de Atividades do Subfluxo “Alterar conta” de “Gerenciar
conta”

Fonte: próprio autor
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Figura 19. Diagrama de Atividades do Subfluxo “Desabilitar conta” de
“Gerenciar conta”

Fonte: próprio autor
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Gerenciar perfil

Caso de Uso: Gerenciar perfil

Ator Principal: Usuário

Interessados e interesses

Usuário: deseja cadastrar, consultar ou alterar seu perfil.

Pré-condições: Usuário autenticado no sistema.

Pós-condições: Usuário tem um cadastro, consulta ou alteração em seu perfil.

Fluxo principal:

1. Este caso de uso se inicia ao início da aplicação.

2. Aplicação verifica se a conta possui um perfil relacionado.

3. De  acordo  com  a  operação  desejada  pelo  usuário,  um  dos  subfluxos  abaixo  é
executado:

a) Subfluxo “Consultar perfil”, quando o usuário deseja consultar as informações de
seu perfil.

b) Subfluxo “Alterar perfil”, quando o usuário deseja alterar alguma informação de
seu perfil.

Fluxo alternativo:

2. Conta não possui um perfil.

2.1. Aplicação executa o subfluxo “Cadastrar perfil”.

Subfluxo “Consultar perfil”

1. Este subfluxo se inicia quando o usuário deseja consultar seu perfil.

2. Aplicação retorna os detalhes do perfil ao usuário.

3. Usuário visualiza o perfil.

4. Encerrar subfluxo.
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Subfluxo “Alterar perfil”

1. Este subfluxo se inicia quando o usuário deseja alterar seu perfil.

2. Aplicação solicita o preenchimento dos dados a ser alterado ao usuário.

3. Usuário altera os dados necessários.

4. Usuário submete a alteração para a aplicação.

5. Aplicação solicita a atualização com os novos dados ao servidor.

6. Servidor atualiza os dados.

7. Servidor notifica sucesso na alteração à aplicação.

8. Aplicação notifica sucesso na alteração ao usuário.

9. Encerrar subfluxo.

Subfluxo “Cadastrar perfil”

1. Este subfluxo se inicia quando o usuário não tem um perfil associado à sua conta.

2. Aplicação solicita preenchimento de dados básicos do perfil ao usuário.

3. Usuário preenche dados do perfil.

4. Usuário confirma os dados.

5. Aplicação solicita cadastro de um novo perfil ao servidor.

6. Servidor cadastra o novo perfil.

7. Servidor notifica sucesso no cadastro à aplicação.

8. Aplicação notifica sucesso no cadastro ao usuário.

9. Encerrar subfluxo.

Validações

1. Esta regra se aplica a todos os subfluxos. Se algum atributo obrigatório não tiver sido
preenchido, a aplicação não continuará com a operação e notificará o usuário quais
campos deveriam ser preenchidos.

2. Esta regra se aplica a todos os subfluxos. Se algum atributo ter um valor inválido, a
aplicação não continuará com a tarefa e notificará ao usuário quais os campos com
valores inválidos.
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A Figura  20 representa o diagrama de atividades para o caso de uso “Gerenciar perfil”. Os
subfluxos “Cadastrar perfil”, “Consultar perfil” e “Alterar perfil” são representados na Figura
21, Figura 22 e Figura 23, respectivamente.

Figura 20. Diagrama de Atividades “Gerenciar perfil”

Fonte: próprio autor
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Figura 22. Diagrama de Atividades do Subfluxo “Alterar perfil” de “Gerenciar
perfil”

Fonte: próprio autor

Figura 21. Diagrama de Atividades do Subfluxo “Cadastrar perfil” de
“Gerenciar perfil”

Fonte: próprio autor
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Figura 23. Diagrama de Atividades do Subfluxo “Consultar perfil” de
“Gerenciar perfil”

Fonte: próprio autor
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Manter componente alergênico

Caso de Uso: Manter componente alergênico

Ator Principal: Administrador

Interessados e interesses

Administrador: deseja cadastrar, consultar, alterar ou apagar componentes alergênicos.

Pré-condições: Administrador autenticado no sistema.

Pós-condições: Administrador  cadastrar,  consultar,  alterar  ou  apagar  um  componente
alergênico.

Fluxo principal:

1. Este caso de uso se inicia quando o administrador deseja cadastrar, consultar, alterar
ou apagar algum componente alergênico.

2. De acordo com a operação desejada pelo administrador, um dos subfluxos abaixo é
executado:

a) Subfluxo  “Cadastrar componente  alergênico”,  quando  o  administrador  deseja
cadastrar um novo componente alergênico.

b) Subfluxo  “Consultar  componente  alergênico”,  quando  o  administrador  deseja
consultar algum componente alergênico.

c) Subfluxo “Alterar componente alergênico”, quando o administrador deseja alterar
algum componente alergênico.

d) Subfluxo “Apagar componente alergênico”, quando o administrador deseja apagar
algum componente alergênico.

Atividade “Pesquisar componente alergênico”

Essa atividade envolve a pesquisa de componentes alergênicos segundo algum critério,
e ocorre antes de alguns subfluxos para se ter uma lista de componentes alergênicos.

Fluxo principal:

1. Administrador solicita uma pesquisa dos componentes alergênicos.

2. Aplicação solicita os critérios para pesquisa ao administrador.

3. Administrador preenche e submete os critérios.

4. Aplicação solicita  para  o  servidor  os  componentes  de  acordo  com os  critérios  do
administrador.

5. Servidor pesquisa os componentes.

6. Servidor retorna a lista de componentes à aplicação.

7. Aplicação verifica a quantia de componentes.

8. Aplicação apresenta os componentes alergênicos pesquisados ao administrador.

9. Encerrar atividade.
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Fluxo alternativo:

(1-8). Administrador desiste.

(1-8).1. Encerrar atividade.

7. Não houve nenhum componente retornado.

7.1. Aplicação alerta que nenhum componente foi encontrado.

7.2. Retornar ao passo 3.

Subfluxo “Cadastrar componente alergênico”

1. Este subfluxo se inicia quando o administrador deseja cadastrar um novo componente
alergênico.

2. Aplicação solicita preenchimento dos dados para cadastro ao administrador.

3. Administrador preenche os dados.

4. Administrador confirma o cadastro.

5. Aplicação solicita o cadastro de um novo componente ao servidor.

6. Servidor cadastra o novo componente.

7. Servidor notifica sucesso no cadastro à aplicação.

8. Aplicação notifica sucesso no cadastro ao administrador.

9. Encerrar subfluxo.

Subfluxo “Consultar componente alergênico”

1. Este subfluxo se inicia quando o administrador deseja consultar algum componente
alergênico.

2. Ir para a atividade “Pesquisar componente alergênico”.

3. Administrador seleciona um dos componentes disponíveis para consultar.

4. Aplicação solicita mais detalhes do componente para o servidor.

5. Servidor consulta os detalhes.

6. Servidor retorna os detalhes à aplicação.

7. Aplicação apresenta detalhes ao administrador.

8. Administrador visualiza detalhes.

9. Encerrar subfluxo.
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Subfluxo “Alterar componente alergênico”

1. Este  subfluxo  se  inicia  quando  o  administrador  deseja  alterar  algum  componente
alergênico.

2. Ir para a atividade “Pesquisar componente alergênico”.

3. Administrador seleciona um dos componentes disponíveis para alterar.

4. Aplicação solicita mais detalhes do componente para o servidor.

5. Servidor consulta os detalhes.

6. Servidor retorna os detalhes à aplicação.

7. Aplicação solicita o preenchimento dos dados a serem alterados ao administrador.

8. Administrador altera os dados desejados.

9. Administrador submete os dados alterados para a aplicação.

10. Aplicação solicita alteração com os novos dados ao servidor.

11. Servidor atualiza os dados.

12. Servidor notifica sucesso na atualização à aplicação.

13. Aplicação notifica sucesso na atualização ao administrador.

14. Encerrar subfluxo.

Subfluxo “Apagar componente alergênico”

1. Este  subfluxo  se  inicia  quando  o  administrador  deseja  apagar  algum componente
alergênico.

2. Ir para a atividade “Pesquisar componente alergênico”.

3. Administrador seleciona um dos componentes disponíveis para exclusão.

4. Aplicação solicita confirmação para excluir componente ao administrador.

5. Administrador confirma a exclusão.

6. Aplicação solicita exclusão do componente ao servidor.

7. Servidor verifica se alimentos dependem do componente selecionado.

8. Servidor apaga o componente selecionado.

9. Servidor notifica sucesso na exclusão à aplicação.

10. Aplicação notifica sucesso na exclusão ao administrador.

11. Encerrar subfluxo.
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Validações

1. Esta regra se aplica a todos os subfluxos. Se algum atributo obrigatório não tiver sido
preenchido, a aplicação não continuará com a operação e notificará ao administrador
quais campos deveriam ser preenchidos.

2. Esta regra se aplica a todos os subfluxos. Se algum atributo ter um valor inválido, a
aplicação não continuará com a tarefa e notificará ao administrador quais os campos
com valores inválidos.

3. No subfluxo “Apagar componente alergênico”, um componente alergênico só poderá
ser  excluído  se  algum alimento  não ter  o  componente  alergênico  em sua  lista  de
componentes. Caso haja uma tentativa de exclusão, a aplicação informará que não é
possível excluir o componente alergênico.
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A Figura  24 representa o diagrama de atividades para o caso de uso “Manter componente
alergênico”. A atividade “Pesquisar componente alergênico” é representado na Figura 25. Os
subfluxos “Cadastrar componente alergênico”, “Consultar  componente alergênico”, “Alterar
componente alergênico” e “Apagar componente alergênico” são representados na Figura 26,
Figura 27, Figura 28 e Figura 29, respectivamente.

Figura 24. Diagrama de Atividades “Manter componente alergênico”

Fonte: próprio autor
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Figura 25. Diagrama de Atividades “Pesquisar componente alergênico”

Fonte: próprio autor
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Figura 26. Diagrama de Atividades do Subfluxo “Cadastrar componente
alergênico” de “Manter componente alergênico”

Fonte: próprio autor

Figura 27. Diagrama de Atividades do Subfluxo “Consultar componente
alergênico” de “Manter componente alergênico”

Fonte: próprio autor
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Figura 28. Diagrama de Atividades do Subfluxo “Alterar componente
alergênico” de “Manter componente alergênico”

Fonte: próprio autor

Figura 29. Diagrama de Atividades do Subfluxo “Apagar componente
alergênico” de “Manter componente alergênico”

Fonte: próprio autor
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Manter conta

Caso de Uso: Manter conta

Ator Principal: Administrador

Interessados e interesses

Administrador: deseja consultar, alterar ou desabilitar contas.

Pré-condições: Administrador autenticado no sistema.

Pós-condições: Administrador consultar, alterar ou desabilitar uma conta.

Fluxo principal:

1. Este  caso  de  uso  se  inicia  quando  o  administrador  deseja  consultar,  alterar  ou
desabilitar alguma conta.

2. De acordo com a operação desejada pelo administrador, um dos subfluxos abaixo é
executado:

e) Subfluxo  “Consultar  conta”,  quando  o  administrador  deseja  consultar  alguma
conta.

f) Subfluxo “Alterar conta”, quando o administrador deseja alterar alguma conta.

g) Subfluxo “Desabilitar  conta”,  quando o administrador deseja desabilitar  alguma
conta.

Atividade “Pesquisar conta”

Essa atividade envolve a pesquisa de contas segundo algum critério, e ocorre antes de
alguns subfluxos para se ter uma lista de contas.

Fluxo principal:

1. Administrador solicita uma pesquisa das contas.

2. Aplicação solicita os critérios para pesquisa ao administrador.

3. Administrador preenche e submete os critérios.

4. Aplicação  solicita  para  o  servidor  as  contas  de  acordo  com  os  critérios  do
administrador.

5. Servidor pesquisa as contas.

6. Servidor retorna a lista de contas à aplicação.

7. Aplicação verifica a quantia de contas.

8. Aplicação apresenta as contas pesquisadas ao administrador.

9. Encerrar atividade.
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Fluxo alternativo:

(1-8). Administrador desiste.

(1-8).1. Encerrar atividade.

7. Não houve nenhuma conta retornada.

7.1. Aplicação alerta que nenhuma conta foi encontrada.

7.2. Retornar ao passo 3.

Subfluxo “Consultar conta”

1. Este subfluxo se inicia quando o administrador deseja consultar alguma conta.

2. Ir para a atividade “Pesquisar conta”.

3. Administrador seleciona uma das contas para consultar.

4. Aplicação solicita mais detalhes da conta para o servidor.

5. Servidor consulta os detalhes.

6. Servidor retorna os detalhes à aplicação.

7. Aplicação apresenta detalhes ao administrador.

8. Administrador visualiza detalhes.

9. Encerrar subfluxo.
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Subfluxo “Alterar conta”

1. Este subfluxo se inicia quando o administrador deseja alterar alguma conta.

2. Ir para a atividade “Pesquisar conta”.

3. Administrador seleciona uma das contas disponíveis para alterar.

4. Aplicação solicita mais detalhes da conta para o servidor.

5. Servidor consulta os detalhes.

6. Servidor retorna os detalhes à aplicação.

7. Aplicação solicita o preenchimento dos dados a serem alterados ao administrador.

8. Administrador altera os dados desejados.

9. Administrador submete os dados alterados para a aplicação.

10. Aplicação solicita alteração com os novos dados ao servidor.

11. Servidor atualiza os dados.

12. Servidor notifica sucesso na atualização à aplicação.

13. Aplicação notifica sucesso na atualização ao administrador.

14. Encerrar subfluxo.

Subfluxo “Desabilitar conta”

1. Este subfluxo se inicia quando o administrador deseja desabilitar alguma conta.

2. Ir para a atividade “Pesquisar conta”.

3. Administrador seleciona uma das contas disponíveis para desabilitar.

4. Aplicação solicita confirmação para desabilitar conta ao administrador.

5. Administrador confirma a desabilitação.

6. Aplicação solicita desabilitação da conta ao servidor.

7. Servidor desabilita a conta selecionada.

8. Servidor notifica sucesso na desabilitação à aplicação.

9. Aplicação notifica sucesso na desabilitação ao administrador.

10. Encerrar subfluxo.
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Validações

1. Esta regra se aplica a todos os subfluxos. Se algum atributo obrigatório não tiver sido
preenchido, a aplicação não continuará com a operação e notificará ao administrador
quais campos deveriam ser preenchidos.

2. Esta regra se aplica a todos os subfluxos. Se algum atributo ter um valor inválido, a
aplicação não continuará com a tarefa e notificará ao administrador quais os campos
com valores inválidos.

3. No subfluxo “Consultar conta”, não é possível consultar a senha de uma conta.

A Figura  30 representa  o  diagrama de  atividades  para  o  caso  de  uso  “Manter  conta”.  A
atividade “Pesquisar  contas” é representado na Figura  31. Os subfluxos “Consultar  conta”,
“Alterar conta” e “Desabilitar conta” são representados na Figura 32, Figura 33 e Figura 34,
respectivamente.

Figura 30. Diagrama de Atividades “Manter conta”

Fonte: próprio autor
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Figura 31. Diagrama de Atividades “Pesquisar conta”

Fonte: próprio autor
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Figura 32. Diagrama de Atividades do Subfluxo “Consultar conta” de “Manter
conta”

Fonte: próprio autor

Figura 33. Diagrama de Atividades do Subfluxo “Alterar conta” de “Manter
conta”

Fonte: próprio autor



74

Figura 34. Diagrama de Atividades do Subfluxo “Desabilitar conta” de “Manter
conta”

Fonte: próprio autor
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Manter produto

Caso de Uso: Manter produto

Ator Principal: Administrador

Interessados e interesses

Administrador: deseja cadastrar, consultar, alterar ou apagar produtos.

Pré-condições: Administrador autenticado no sistema.

Pós-condições: Administrador cadastrar, consultar, alterar ou apagar um produto.

Fluxo principal:

1. Este caso de uso se inicia quando o administrador deseja cadastrar, consultar, alterar
ou apagar algum produto.

2. De acordo com a operação desejada pelo administrador, um dos subfluxos abaixo é
executado:

a) Subfluxo “Cadastrar produto”, quando o administrador deseja cadastrar um novo
produto.

b) Subfluxo “Consultar  produto”,  quando  o  administrador  deseja  consultar  algum
produto.

c) Subfluxo “Alterar produto”, quando o administrador deseja alterar algum produto.

d) Subfluxo “Apagar produto”, quando o administrador deseja apagar algum produto.

Atividade “Pesquisar produto”

Essa atividade envolve a pesquisa de produtos segundo algum critério, e ocorre antes
de alguns subfluxos para se ter uma lista de produtos.

Fluxo principal:

1. Administrador solicita uma pesquisa dos produtos.

2. Aplicação solicita os critérios para pesquisa ao administrador.

3. Administrador preenche e submete os critérios.

4. Aplicação  solicita  para  o  servidor  os  produtos de  acordo  com  os  critérios  do
administrador.

5. Servidor pesquisa os produtos.

6. Servidor retorna a lista de produtos à aplicação.

7. Aplicação verifica a quantia de produtos.

8. Aplicação apresenta os produtos pesquisados ao administrador.

9. Encerrar atividade.

Fluxo alternativo:

(1-8). Administrador desiste.
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(1-8).1. Encerrar atividade.

7. Não houve nenhum produto retornado.

7.1. Aplicação alerta que nenhum produto foi encontrado.

7.2. Retornar ao passo 3.

Subfluxo “Cadastrar produto”

1. Este subfluxo se inicia quando o administrador deseja cadastrar um novo produto.

2. Aplicação solicita preenchimento dos dados para cadastro ao administrador.

3. Administrador preenche os dados.

4. Administrador confirma o cadastro.

5. Aplicação solicita o cadastro de um novo produto ao servidor.

6. Servidor cadastra o novo produto.

7. Servidor notifica sucesso no cadastro à aplicação.

8. Aplicação notifica sucesso no cadastro ao administrador.

9. Encerrar subfluxo.

Subfluxo “Consultar produto”

1. Este subfluxo se inicia quando o administrador deseja consultar algum produto.

2. Ir para a atividade “Pesquisar produto”.

3. Administrador seleciona um dos produtos disponíveis para consultar.

4. Aplicação solicita mais detalhes do produto para o servidor.

5. Servidor consulta os detalhes.

6. Servidor retorna os detalhes à aplicação.

7. Aplicação apresenta detalhes ao administrador.

8. Administrador visualiza detalhes.

9. Encerrar subfluxo.
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Subfluxo “Alterar produto”

1. Este subfluxo se inicia quando o administrador deseja alterar algum produto.

2. Ir para a atividade “Pesquisar produto”.

3. Administrador seleciona um dos produtos disponíveis para alterar.

4. Aplicação solicita mais detalhes do produto para o servidor.

5. Servidor consulta os detalhes.

6. Servidor retorna os detalhes à aplicação.

7. Aplicação solicita o preenchimento dos dados a serem alterados ao administrador.

8. Administrador altera os dados desejados.

9. Administrador submete os dados alterados para a aplicação.

10. Aplicação solicita alteração com os novos dados ao servidor.

11. Servidor atualiza os dados.

12. Servidor notifica sucesso na atualização à aplicação.

13. Aplicação notifica sucesso na atualização ao administrador.

14. Encerrar subfluxo.

Subfluxo “Apagar produto”

1. Este subfluxo se inicia quando o administrador deseja apagar algum produto.

2. Ir para a atividade “Pesquisar produto”.

3. Administrador seleciona um dos produtos disponíveis para exclusão.

4. Aplicação solicita confirmação para excluir produto ao administrador.

5. Administrador confirma a exclusão.

6. Aplicação solicita exclusão do produto ao servidor.

7. Servidor apaga o produto selecionado.

8. Servidor notifica sucesso na exclusão à aplicação.

9. Aplicação notifica sucesso na exclusão ao administrador.

10. Encerrar subfluxo.
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Validações

1. Esta regra se aplica a todos os subfluxos. Se algum atributo obrigatório não tiver sido
preenchido, a aplicação não continuará com a operação e notificará ao administrador
quais campos deveriam ser preenchidos.

2. Esta regra se aplica a todos os subfluxos. Se algum atributo ter um valor inválido, a
aplicação não continuará com a tarefa e notificará ao administrador quais os campos
com valores inválidos.
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A Figura  35 representa o diagrama de atividades para o caso de uso “Manter produto”. A
atividade “Pesquisar produto” é representado na Figura 36. Os subfluxos “Cadastrar produto”,
“Consultar  produto”, “Alterar  produto” e “Apagar produto” são representados na Figura 37,
Figura 38, Figura 39 e Figura 40, respectivamente.

Figura 35. Diagrama de Atividades “Manter produto”

Fonte: próprio autor
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Figura 36. Diagrama de Atividades “Pesquisar produto”

Fonte: próprio autor
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Figura 37. Diagrama de Atividades do Subfluxo “Cadastrar produto” de
“Manter produto”

Fonte: próprio autor

Figura 38. Diagrama de Atividades do Subfluxo “Consultar produto” de
“Manter produto”

Fonte: próprio autor
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Figura 39. Diagrama de Atividades do Subfluxo “Alterar produto” de “Manter
produto”

Fonte: próprio autor

Figura 40. Diagrama de Atividades do Subfluxo “Apagar produto” de “Manter
produto”

Fonte: próprio autor
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5. Resultados parciais

Foi desenvolvido um protótipo funcional da aplicação com o React Native, Expo e Android
Studio. As telas apresentadas demonstram um fluxo principal de uso da aplicação. O foco
desse protótipo é apenas demonstrar a navegação na aplicação.

A Figura 41 apresenta a tela inicial de autenticação, na qual o usuário poderá optar por
entrar com uma conta existente ou criar uma nova.

Figura 41. Tela de autenticação da aplicação

Fonte: próprio autor
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Considerando  que  o  usuário  não  possui  um  perfil,  ele  automaticamente  será
redirecionado para criar um perfil. A Figura 42, Figura 43 e Figura 44 apresentam as três telas
de criação de perfil,  na qual o usuário precisa definir  o valor base,  os valores de corte e
selecionar os componentes alergênicos.

Caso desejado, o usuário pode definir detalhes para as gorduras, podendo selecionar as
gorduras trans e saturadas, conforme está na Figura 45.

Como futura consideração de usabilidade, os valores de corte podem ser cores nas
barras para indicar o seu grau de corte, como por exemplo, verde para baixo, amarelo para
médio e vermelho para alto.

Figura 42. Tela de criação de perfil: definir o valor base

Fonte: próprio autor
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Figura 43. Tela de criação de perfil: definir valores de corte

Fonte: próprio autor
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Figura 44. Tela de criação de perfil: selecionar componentes alergênicos

Fonte: próprio autor
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Figura 45. Tela de criação de perfil: apresentar gorduras saturadas e trans nos
valores de corte

Fonte: próprio autor
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Após criar um perfil, um usuário já pode começar a ler os produtos, apresentado na
Figura  46.  Ao dar  início  ao  processo de  leitura,  o  usuário  poderá  utilizar  a  câmera  para
apontar  para  o  código  de  barras  desejado,  como apresentado na  Figura  47.  Após  ler  um
determinado código de barras, o alerta referente ao produto com aquele código aparecerá,
como aparece de exemplo na Figura 48.

Figura 46. Tela para dar início a uma leitura

Fonte: próprio autor
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Figura 47. Tela de leitura com a câmera do usuário

Fonte: próprio autor
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Figura 48. Tela apresentando o alerta para o usuário

Fonte: próprio autor
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