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RESUMO 

Objetivo: Desenvolver um software para levantamento de dados para o curso de 

ciências biológica. Método: Foi utilizado um modelo evolucionário, isto é, à 

medida que o desenvolvimento ocorre o produto evolui. Resultado: Durante 

testes feitos com o software até o momento, foram obtidos resultados 

satisfatórios. Conclusão: Atualmente o software se encontra na fase de teste 

onde, com previsão de conclusão e implantação para dezembro de 2018. 
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Dispositivos móveis. 

 

ABSTRACT:  

 

Objective: To develop software for data collection for the biological sciences 

course. Method: An evolutionary model was used, that is, as the development 

occurs the product evolves. Result: During tests made with the software so far, 

satisfactory results were obtained. Conclusion: The software is currently in the 

test phase where, with completion and implementation expected for December 

2018. Keyword: Information Systems, Management Information Systems, Mobile 

Devices. 
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INTRODUÇÃO 

 A fim de garantir que as informações estejam rapidamente disponíveis 

após a coleta de dados em campo, o uso de aplicativos para dispositivos móveis 

se faz cada vez mais eficaz, pois as informações podem facilmente ser 

sincronizadas com uma base de dados quando o aparelho se encontra conectado 

à internet. Para isso, conforme Fletcher (1989), o fluxo de informação precisa ser 

controlado de forma segura.  

Diante desta necessidade da surgiu a ideia junto com o curso de Ciências 

Biológicas do desenvolvimento de um aplicativo que auxiliasse na coleta de 

informações em campo, como dados ambientais, dados da água, composição do 

fundo do rio e registrar espécies encontradas no local da coleta, estas hoje são 

feitas em blocos de papel, que podem facilmente se perderem ou conter 

informações ilegíveis, com ajuda do software proposto os dados ficarão 

armazenados com segurança tanto no aparelho quanto em uma base de dados 

onde todos os registros estariam disponíveis de forma simples e rápida. 

O BioSoft é um software integrado com um aplicativo onde o mesmo é 

instalado em um smartphone podendo ter como sistema operacional o Android ou 

o IOS com este é possível fazer a coleta em locais que não se tem acesso à 

internet, o mesmo também auxilia na gestão do local da coleta pegando as 

coordenadas exatas do aparelho a partir do GPS, estas informações ficam salvas 

localmente e são sincronizadas quando for solicitado pelo usuário. Após a 

sincronização os dados se tornam disponíveis em uma interface Web que 

possibilitara diversas funcionalidades, como relatórios por período, por usuário de 

coleta, uma fácil visualização do local de coleta, gráfico com média dos registros 

selecionados dentro de uma área, que pode ser facilmente definida, e também um 

gráfico da evolução média dos dados coletados por período. 

Fácil de usar, sua interface foi projetada com enfoque no conceito de 

usabilidade, tornando-o intuitivo e dispensando intermináveis horas de 



treinamento para aprender a usar a ferramenta. Todas as telas seguem o mesmo 

padrão de botões e cores que o tornam muito mais intuitivo. 

 

OBJETIVO 

BioSoft, tem como o seu principal objetivo facilitar a coleta de informações 

e auxiliar na tomada de decisões, com o projeto pronto será possível armazenar 

de forma segura e confiável os dados coletados, facilitando o acesso a estes, e  

isto será possível a partir da integração de um aplicativo e uma interface Web que 

trabalharam juntas auxiliando na manutenção das informações.  

MÉTODO 

Foram feitas várias entrevistas analisando todos os processos que é feito 

durante uma coleta, visto então as principais necessidade e dificuldades para 

controle das informações, para então iniciar o desenvolvimento do software que 

abrangesse todas as necessidades dos processos e também facilitar os mesmos. 

Conforme Carvalho (2001), a obtenção de requisitos é o processo de 

transformação das ideias que são passadas pelo usuário em um documento. 

Foram utilizadas algumas ferramentas para desenvolvimento como as 

IDEs Eclipse Oxygen, Visual Studio Code os framework Hibernate, Ioinic, Spring, 

Angular 5, JasperReport e banco de dados MySql 5.7.16.  

Durante o desenvolvimento foi utilizado o modelo sugerido pelo 

pesquisador Boehm (1988) que é o modelo evolucionário, isto é, à medida que o 

processo de criação do software ocorre, o mesmo evolui. O processo é definido 

em uma sequência de etapas que resultam versões incrementais do software. 

RESULTADO 

 Atualmente o sistema se encontra em fase de testes, onde está sendo 

avaliado todo o processo de integração do aplicativo com a interface web que 

ocorre atualmente de forma satisfatória, obtendo então os resultados esperados, 

gerando gráficos e relatórios de forma correta. Como exemplo de uma tela de 



consulta onde são exibidos os dados coletados e também mostra os pontos de 

coleta através do mapa como segue a imagem abaixo. 

 

Figura 1 - Tela de composição do fundo do rio 
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CONCLUSÃO 

Este trabalho teve como finalidade apresentar os conceitos básicos do 

sistema BioSoft, mostrar também quais ferramentas e métodos estão sendo 

utilizados para o desenvolvimento do software. Após a implantação do mesmo o 

curso de ciências biológicas terá um maior gerenciamento dos dados e uma 

ferramenta que auxiliara na tomada de decisões. 
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