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RESUMO 
 
 
Fazer o levantamento de informações para iniciar o desenvolvimento de um sistema 
de software sempre foi um grande desafio para os desenvolvedores de software, 
muitas vezes pela limitação de tempo para a realização do projeto, por falta de 
expertise dos desenvolvedores no domínio específico de aplicação do software ou 
mesmo por outras dificuldades inerentes à fase de levantamento de requisitos. 
Somam-se a estas dificuldades desafios relacionados ao tratamento de grandes 
volumes de dados oriundos de atividades científicas para transformá-los em 
informações significativas a diferentes domínios, a exemplo da área de 
biotecnologia. Assim, nesta pesquisa apresenta-se um modelo para criação de um 
sistema de gestão, controle e monitoramento de dados coletados nas armadilhas 
utilizadas na vigilância do mosquito Aedes aegypti, que é o principal causador de 
doenças como dengue, chikungunya e Zika vírus. O estudo de caso foi conduzido 
com o apoio da empresa Moscamed Brasil, localizada no município de Juazeiro-
Bahia, especializada na produção de insetos transgênicos em grande escala e na 
vigilância (isto é, monitoramento) de vetores como o Aedes aegypti. A pesquisa foi 
estruturada em duas ações, a primeira com o objetivo de gerar um modelo para 
construir um sistema de informação para gestão de armadilhas e a segunda ação 
com o intuito de gerar um modelo mais abstrato que pudesse dar os passos para 
gerar outros sistemas semelhantes no mesmo domínio de uma biofábrica. Os 
resultados mostraram-se positivos, em relação ao objetivo proposto, trazendo 
contribuições importantes para as áreas da engenharia de requisitos e da saúde, ao 
disponibilizar informações obtidas no monitoramento dos dados do mosquito Aedes 
aegytpti.  
 
 
Palavras-chave: Desenvolvimento de software. Sistema de Informação. Engenharia 
de requisitos. Biofábrica. Aedes aegypti. 
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ABSTRACT 
 
 

The elicitation of information to start a software system development has always 
been a great challenge for software developers, often for lack of time on the project 
for lack of expertise of the developers in the specific domain of software application 
or even the inherent difficulty of this stage. Added to these challenges, the difficulties 
highlighted in relation to the processing of big data from scientific activities to turn 
them into meaningful information to different domains, such as the biotechnology 
area. Thus, this research presents a model for creating a management system 
control and data monitoring from traps used in the surveillance of the Aedes aegypti 
mosquito, which is the main cause of diseases such as dengue and chikungunya. 
The case study was conducted with the support of the company named Moscamed 
Brazil, located in the city of Juazeiro, Bahia, specialized in producing transgenic 
insects on a large scale and surveillance (i.e monitoring) vectors as the Aedes 
aegypti. The study was organized in two actions, the first with the goal of generating 
a model to build an information system for the trap management and the second 
action in order to generate an abstract model that could guide the software engineers 
to generate other similar systems in the same biofactory domain. The first results 
were positive in relation to the proposed objective, bringing important contributions to 
the requirements engineering field, as well as health field in order to provide 
information obtained by monitoring an important technique of combat to Aedes 
aegypti. 
 

 
Keywords: Software Development. Information management. Requirements 
Engineering. Biofactory. Aedes aegypti 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A implantação de um sistema de informação para o auxílio da gerência das 

informações de uma empresa, independentemente do tamanho desta, é hoje algo 

primordial para o sucesso desta empresa. Laudon e Laudon (2008) afirmam que um 

sistema de informação é o principal alicerce de uma empresa e o seu uso de 

maneira adequada está diretamente relacionado com o seu sucesso ou fracasso. 

 

Existem diversos tipos de sistemas que podem ser utilizados para a gerência de 

informações em empresas, tais como: 1) os softwares de prateleira (soluções 

prontas), que o cliente compra e instala na sua empresa (VOAS,1998). O cliente (a 

empresa) precisa fazer com que seus processos e regras de negócio se adaptem ao 

software; 2) os sistemas integrados de gestão empresarial, conhecidos com a sigla 

ERP (em inglês Enterprise Resource Planning). Esses softwares integram todas as 

partes da empresa e são muito úteis para empresas de médio e grande porte 

(UMBLE et al, 2003). Eles são considerados híbridos, pois parte deles já vem pronta, 

tal como os softwares de prateleira, entretanto outras partes são construídas e 

adaptadas especificamente para a empresa que o comprou; e 3) os softwares de 

gerenciamento de informação que são construídos do zero, ou seja, especificamente 

para tratar de soluções de uma determinada empresa. Softwares como esses são 

indicados para empresas consolidadas que já têm suas regras de negócio bem 

definidas ou para empresas que não se enquadram em negócios comuns 

(PRESSMAN, 1995).  

 

Assim, uma empresa que já é consolidada e utiliza um software construído 

especificamente para ela consegue aprimorar os seus processos atingindo a 

melhoria de qualidade contínua e, com isso, ser mais eficiente. 

 

O problema maior de construir o software para uma determinada empresa é a 

necessidade de qualidade e dedicação na fase de levantamento de requisitos 

(SOMMERVILLE, 2011). O levantamento de requisitos é a primeira etapa na 

construção de um sistema baseado em computador e é considerada a parte mais 

importante do software, pois é nela que será descrito como o sistema deverá 
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funcionar (NUSEIBEH; EASTERBROOK, 2000, RAMOS, 2006; SOMMERVILLE, 

2011). 

 

Pesquisas revelam que cerca de 70% dos sistemas falham por não terem feito um 

documento de requisitos com qualidade (PRESSMAN, 1995). Essas falham vão 

impactar no software final e causar muitas manutenções que atrapalham e 

encarecem o custo do software (CHAVES, 2005). 

 

Como os requisitos representam o sucesso ou fracasso no desenvolvimento de um 

software (FALBO, 2012) é necessário que sejam bem compreendidos, 

independentemente da aplicação a que se destinam. O primeiro passo para construir 

um documento de requisitos é conhecer o domínio da empresa e assim descobrir 

suas necessidades que serão implementadas pelo futuro software. 

 

No Brasil, recentemente surgiu um novo tipo de empresa que necessita de um 

sistema específico para seus negócios, são as chamadas biofábricas, que têm como 

objetivo-fim a fabricação de produtos com base na biotecnologia (Biofábrica 

Moscamed Brasil, 2010), mas por ser um novo domínio e por ter especificidades que 

são diferentes de outras empresas os seus requisitos são poucos conhecidos.  

 

Para Oliveira (2012) a área da biotecnologia vem crescendo e se consolidando como 

atividade empresarial, política e acadêmica no Brasil graças ao estímulo dado pelas 

agências governamentais em virtude do potencial demonstrado pela área para 

promover o desenvolvimento sustentável e o aumento da qualidade de vida. 

 

No entanto, a concentração das empresas na área de biotecnologia está na região 

sudeste do país, sobretudo no Estado de Minas Gerais. As razões passam pela 

facilidade do acesso ao conhecimento devido à proximidade geográfica entre as 

empresas e organismos de apoio como Universidades e Fundações (FERASSO, 

2008). 

 

Diante do exposto, a construção de um novo sistema de informação com qualidade 

para uma empresa no setor da biotecnologia se torna um desafio a ser vencido e 

algumas questões são levantadas. Quais os requisitos deste sistema específico para 
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uma empresa do setor de biofábrica? Quais os métodos para a aquisição destes 

requisitos? 

 

Assim, a proposta desta pesquisa foi contribuir com as discussões que envolvem a 

linha de pesquisa Ciências Ambientais, Tecnologia e Saúde do Programa de Pós-

Graduação em Ciências da Saúde e Biológica, tendo como foco a gestão da 

informação oriunda de dados coletados nas armadilhas de monitoramento do 

mosquito Aedes aegypti, que é o principal causador de doenças como a dengue, 

chikungunya e Zika vírus. 

 

Para condução desta investigação, tomou-se como referência empírica uma 

empresa de biofábrica, instalada na região Nordeste, tendo como questão 

norteadora para a pesquisa, a seguinte: 

 

Como construir um documento de requisitos que auxilie a sistematização de 

dados de uma empresa na área de biofábrica? 

 

A análise da questão de pesquisa exigiu uma distinção em relação aos termos dado, 

informação e conhecimento visando uma compreensão exata desses elementos 

dentro do processo de comunicação para não usá-los como sinonímia. Por 

conseguinte, a delimitação destes termos levou em consideração o contexto desta 

dissertação. 

  

Também foram utilizados estudos que trataram do crescimento exponencial de 

dados científicos ou do paradigma da “e-science” - a exemplo da Sociedade 

Brasileira de Computação que redigiu um relatório com grandes temas de pesquisa 

para o decênio (2006-2016) no qual um dos temas foi a gestão da informação 

oriunda de grandes volumes de dados (SBC, 2006; VAZ, 2011).  Além do referencial 

teórico da engenharia de requisitos que forneceu informações pertinentes para 

condução do trabalho.  
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1.1 JUSTIFICATIVA 

 

Estudos anteriores que focaram a questão da informação no campo da biotecnologia 

analisaram aspectos diversos como as barreiras existentes para o acesso e uso da 

informação (INOMATA et al, 2014). Outros se preocuparam em apresentar diversas 

fontes de informação disponíveis em biotecnologia (MARQUES; FONSECA, 2014). 

Já Oliveira (2012) optou por analisar a gestão informacional nas empresas de 

biotecnologia e a relação com a aprovação de projetos na principal agência de 

financiamento do setor. Ferasso (2008) investigou a criação de conhecimento em 

arranjos produtivos de bioindústrias do Brasil e da França. E sob ótica de estudos de 

usuários da informação, Nadaes (2007) pesquisou o comportamento de gestores de 

empresa de biotecnologia em relação a busca e uso da informação. 

 

Não foi localizada nenhuma referência em relação à construção de uma ferramenta 

para gestão, controle e monitoramento de dados do mosquito Aedes aegypti. Daí a 

principal motivação para o desenvolvimento desta pesquisa.   

 

Com base na lacuna identificada, buscou-se estruturar o projeto de pesquisa em 

duas ações: a primeira, com o objetivo de gerar um modelo para construir um 

sistema de informação para a gestão de dados oriundos das armadilhas do mosquito 

Aedes aegypti; e a segunda ação, com o intuito de gerar um modelo mais abstrato 

que pudesse dar os passos para gerar outros sistemas semelhantes no mesmo 

domínio de uma biofábrica. 

 

Nas próximas seções são apresentados os objetivos geral e específicos, assim 

como a organização do trabalho. 
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1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. Geral 

 

Propor um modelo de sistema de gestão da informação para dar suporte à atividade 

de sistematização dos dados coletados no monitoramento do mosquito Aedes 

aegypti. 

 

1.2.2. Específicos 

 

a) Diagnosticar como está estruturado o processo de organização, 

armazenamento e disseminação de dados oriundos do Projeto Aedes 

Transgênicos executado na Biofábrica Moscamed Brasil; 

 

b) Fazer a coleta e análise de requisitos do sistema de controle e monitoramento 

das armadilhas do Aedes aegypti; 

 

c)  Fornecer um modelo abstrato para auxiliar desenvolvedores de software no 

levantamento de requisitos dentro do domínio de uma biofábrica. 
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1.3 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

Esta seção fornece uma visão geral das teorias que sustentaram o desenvolvimento 

da pesquisa e como foram organizadas ao longo do texto. 

 

Capítulo 2 – Engenharia de requisitos: neste capítulo apresentam-se as definições, 

classificações e os aspectos que caracterizam os requisitos, assim como, o método 

e as técnicas utilizadas para coleta de requisitos no processo de desenvolvimento de 

um sistema computacional.  

  

Capítulo 3 – Aspectos comunicacionais dos elementos dado, informação e 

conhecimento: aborda a triangulação clássica entre dado, informação e 

conhecimento e as suas inter-relações no processo comunicacional.  

 
Capítulo 4 – E-Science: trata dos fatores que geram a grande explosão do volume 

de dados na atualidade e como este problema de pesquisa é enfrentado tanto na 

área da computação quanto na ciência da informação. 

 

Capítulo 5 – Visão panorâmica da biotecnologia: fornece um panorama geral do 

campo da biotecnologia e foca principalmente no Projeto Aedes Transgênico que 

serviu de base para a realização do estudo. 

 

Capítulo 6 – Método de pesquisa: descreve os procedimentos metodológicos 

utilizados para responder a questão de pesquisa. 

 

Capitulo 7 – Resultados da pesquisa: apresenta o modelo como produto da 

dissertação para o desenvolvimento da aplicação aqui pretendida. 

 

Capítulo 8 – Discussão: faz uma análise à luz da literatura para comparar e 

contrastar com os dados e resultados obtidos. 

 

Capítulo 9 – Considerações Finais: encerra a pesquisa demonstrando os objetivos 

atingidos e fornece pistas para o futuro da pesquisa.  
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2 ENGENHARIA DE REQUISITOS 

 

Neste capítulo apresentam-se as definições, classificações e os aspectos que 

caracterizam os requisitos, assim como o método e as técnicas utilizadas para coleta 

de requisitos no processo de desenvolvimento de um sistema computacional.  

 

2.1.REQUISITOS 

 

Requisitos são considerados elementos críticos, no sentido de importantes, no 

processo de desenvolvimento de software porque é fator de sucesso ou fracasso de 

um sistema (PRESSMAN, 1995; SOMMERVILLE, 2007, 2011).  

 

Mas afinal, o que significa o termo “requisitos”? Para muitos autores da área de 

Engenharia de Software não existe uma única definição ou interpretação para o 

termo requisitos.  

 

Dentre as várias definições de requisitos existentes, o glossário de engenharia de 

software do Instituto de Engenharia Elétrica e Eletrônica (IEEE) citado por Bastos 

Filho (2007), Batista (2003) e Turine; Masiero (1996) definem requisito como: 

 

I. Uma condição ou capacidade necessitada por um usuário para resolver 

um problema ou alcançar um objetivo. 

II. Uma condição ou capacidade que deve ser satisfeita ou possuída por 

um sistema ou componente do sistema para satisfazer um contrato, um 

padrão ou uma especificação. 

III. Uma representação documentada de uma condição ou capacidade 

como em (I) ou (II). 

 

Já para Sommerville (2011, p.58) “os requisitos de um sistema são as descrições do 

que o sistema deve fazer, os serviços que este sistema oferece e as restrições a seu 

funcionamento”. Outra definição é dada por Pfleeger (2004, p.111) que diz o 

seguinte: “um requisito é uma caraterística do sistema ou a descrição de algo que o 

sistema é capaz de realizar, para atingir os seus objetivos”. 
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Considere-se que cada sistema responde a um propósito específico para o qual é 

planejado. Por exemplo, um sistema de biblioteca normalmente possui um módulo 

de circulação de materiais (empréstimo, devolução, reserva e renovação de 

empréstimo) para atender a seus usuários.  Outro sistema pode ser construído para 

“monitorar o nível de açúcar no sangue de um diabético e, automaticamente, 

controlar a dosagem de insulina” (SOMMERVILLE, 2007).  

 

Projetos de sistemas variam. Entretanto, todos eles dependem das características 

particulares dos seus requisitos. Daí porque dizemos que os requisitos refletem as 

necessidades dos clientes e usuários finais em relação ao que o sistema fará 

(PFLEEGER, 2004).  

 

2.1.1 Classificação de requisitos 

 

A literatura classifica os requisitos em funcionais e não funcionais. Sommerville 

(2011, p. 59-60) apresenta as definições respectivas:  

 
Os requisitos funcionais de um sistema descrevem o que o sistema deve 
fazer. Eles dependem do tipo de software que está sendo desenvolvido, de 
quem são seus possíveis usuários e da abordagem geral adotada pela 
organização ao escrever os requisitos. Já os requisitos não funcionais, 
como nome sugere, são requisitos que não estão diretamente relacionados 
com os serviços específicos oferecidos pelo sistema. Eles podem estar 
relacionados às propriedades emergentes do sistema, como confiabilidade, 
tempo de resposta e ocupação de área. 

 

A classificação em requisitos funcionais e requisitos não funcionais é a mais 

amplamente aceita na literatura (FALBO, 2012). Além dessa divisão, Sommerville 

(2011, p.58) faz questão de separar os requisitos em:  

 

requisitos de usuários – são declarações, em uma linguagem natural com 
diagramas, de quais serviços o sistema deverá fornecer a seus usuários e 
as restrições com as quais este deve operar. 
 
requisitos de sistema – são descrições mais detalhadas das funções, 
serviços e restrições operacionais do sistema de software. O documento de 
requisitos do sistema (às vezes, chamado especificação funcional) deve 
definir exatamente o que deve ser implementado. (Grifo nosso). 

 

Esta distinção é importante para evitar os problemas existentes na atividade de 

elicitação, visto que os requisitos de usuários e os requisitos de sistemas 
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comunicam informações para público-alvo diferentes. Falbo (2012) concordando 

com Sommerville (2011) expressa que, como requisitos de usuários e de sistema 

têm propósitos e público-alvo diferentes, é útil descrevê-los em documentos 

diferentes.  

 

Assim, infere-se que, no levantamento de requisitos primeiro se obtém os requisitos 

de usuários para em seguida realizar a construção de uma documentação mais 

detalhada sobre os requisitos de sistema. Pois, os requisitos de sistemas são 

derivados dos requisitos de usuários (SOMMERVILLE, 2007 apud FALBO, 2012). 

 

Para ficar mais claro, é necessário que o analista redija dois documentos de 

requisitos na fase de levantamento: 

 

Documento de definição de requisitos, ou somente documento de 
requisitos: deve ser escrito de maneira que o cliente possa entender, i.e., 
na forma de uma listagem do quê o cliente espera que o sistema proposto 
faça. Ele representa um consenso entre o cliente e o desenvolvedor sobre o 
quê o cliente quer. 
 
Documento de especificação de requisitos: redefine os requisitos de 
usuários em termos mais técnicos, apropriados para o desenvolvimento de 
software, sendo produzido por analista de requisitos. (PFLEEGER, 2004 
apud FALBO, 2012, p.7-8, grifo do autor). 

 

O formato para o registro dos requisitos na documentação de um sistema varia 

muito. Sommerville (2011, p.67) sugere que o analista “invente um formato-padrão e 

garanta que todas as definições de requisitos aderem a esse formato”. Porque a 

padronização do formato minimiza as omissões.  

 

Como sugestão, Pfleeger (2004, p.140) fornece dicas do tipo de informações que 

deve constar no documento de requisitos: 

 

I. Em primeiro lugar, esboçamos o propósito geral do sistema. As 

referências a outros sistemas relacionados são incluídas, e 

incorporamos quaisquer termos e abreviações que possam ser úteis. 

 

II. Em seguida, descrevemos o fundamento e os objetivos de 

desenvolvimento do sistema. Por exemplo, se um sistema deverá 
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substituir uma abordagem existente, explicaremos porque o sistema 

existente é insatisfatório. Os métodos e procedimentos atuais são 

esboçados em detalhes suficientes para que possamos isolar esses 

elementos com os quais o cliente está satisfeito daqueles que são 

insatisfatórios. 

 

III. Se o cliente propôs uma nova abordagem para a solução do problema, 

esboçamos uma descrição da abordagem. Entretanto, [lembramos] que 

o objetivo dos documentos de requisitos é discutir o problema, e não a 

solução; o enfoque deve ser em como o sistema satisfará as 

necessidades do cliente. Especificadamente, se o cliente coloca 

qualquer restrição no desenvolvimento ou se existe qualquer suposição 

em especial a ser feita, o documento de definição deverá relacioná-las. 

 

IV. Uma vez que registramos essa visão geral do problema, descrevemos 

as características detalhadas do sistema proposto. Definimos os limites 

e as interfaces do sistema. As funções do sistema são explicadas. 

Incluímos também uma lista completa de elementos e classes de 

dados e suas características.  

 
V. Finalmente, discutimos o ambiente em que o sistema irá operar. 

Incluímos os requisitos de suporte técnico, segurança e privacidade, e 

também quaisquer restrições especiais de hardware e software que 

deverão ser contempladas. 

 

Quanto à linguagem utilizada na representação conceitual dos requisitos, o 

entendimento de autores como Pfleeger (2004), Pressman (1995) e Sommerville 

(2007; 2011) é pelo uso da linguagem natural (português, inglês, etc.) por ser 

universal e compreendida por analistas de requisitos e clientes. Daí vem a 

recomendação de se evitar sempre que possível o uso de jargões de informática e 

notações estruturadas. 

 

O padrão na escrita dos requisitos é um atributo importante segundo Sommerville 

(2007, 2011) e o mesmo orienta usar a palavra “deve” no momento de descrever os 
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requisitos obrigatórios do sistema e a palavra “pode” para descrever os requisitos 

desejáveis visto que não são essenciais ao sistema.  

 

Após esse esboço geral em relação aos requisitos, a próxima seção descreve o 

processo de elicitação de requisitos 

 

2.2 PROCESSO DE ELICITAÇÃO DE REQUISITOS 

 

Uma definição para o verbo elicitar segundo Turine e Masiero (1996, p.5) “é obter e 

tornar explícito o máximo de informações possíveis para o conhecimento de um 

objeto em questão”. 

 

No contexto da Engenharia de software, é na atividade elicitação de requisitos onde 

o analista procura descobrir junto aos usuários finais os requisitos do software, quais 

problemas precisam ser solucionados, o que o sistema deve fazer, quais serviços 

oferecer e as restrições ao funcionamento (SOMMERVILLE, 2011).  

 

Para ajudar a alcançar o objetivo da atividade de elicitação, Sommerville (2011) 

propôs um processo de elicitação e análise de requisitos envolvendo 04 (quatro) 

atividades, conforme a figura 1. 

   
Figura 1 – Processo de elicitação e análise de requisitos 

 
                                Fonte: Sommerville (2011, p.71). 



23 

 

 

O processo de elicitação inicia-se com a descoberta para definição dos requisitos e 

o ciclo se encerra com a produção de um documento de requisitos que é objetivo-fim 

da atividade de elicitação.  

 

2.3 DESCOBERTA DE REQUISITOS 

 

Para Sommerville (2011, p.72) a descoberta de requisitos ou a elicitação de 

requisitos “é o processo de reunir informações sobre o sistema requerido e os 

sistemas existentes e separar dessas informações os requisitos de usuários e de 

sistema”.  Nessa atividade as fontes de informação incluem os clientes e usuários 

finais, assim como a consulta à documentação diversa (relatórios, politica 

organizacional, normas, etc). A coleta de requisitos dá-se por observação, 

entrevistas, questionários, leitura de documentos entre outras técnicas. 

 

Entretanto, um alerta que Falbo (2012) faz é que a descoberta de requisitos não é 

uma tarefa simples. Sommerville (2011, p.71) vai explicar porque descobrir requisitos 

é um processo difícil por várias razões: 

 

I. Exceto em termo gerais, os stakeholders1 costumam não saber o que querem 

de um sistema computacional; eles acham difícil articular o que querem que o 

sistema faça, e, como não sabem o que é viável e o que não é, podem fazer 

exigências inviáveis; 

 

II. Naturalmente, os stakeholders expressam requisitos em seus próprios termos 

e com o conhecimento implícito de seu próprio trabalho. Engenheiro de 

requisitos, sem experiências no domínio do cliente, podem não entender 

esses requisitos;  

 

III. Diferentes stakeholders têm requisitos diferentes e podem expressar essas 

diferenças de várias maneiras. Engenheiros de requisitos precisam descobrir 

todas as potenciais fontes de requisitos e descobrir as semelhanças e 

conflitos; 

                                                 
1Os stakeholders incluem os usuários finais que irão interagir com o sistema e qualquer outra pessoa 

em uma organização que será afetada por ele (SOMMERVILLE, 2011, p.70).  
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IV. Fatores políticos podem influenciar os requisitos de um sistema. Os gerentes 

podem exigir requisitos específicos, porque estes lhes permitirão aumentar 

sua influência na organização; 

 

V. O ambiente econômico e empresarial no qual a análise ocorre é dinâmico. É 

inevitável que ocorram mudanças durante o processo de análise. A 

importância dos requisitos específicos podem mudar. Novos requisitos podem 

surgir a partir de novos stakeholders que não foram inicialmente consultados. 

 

Considerando-se as dificuldades presentes no levantamento de requisitos, é 

importante que essa atividade seja conduzida de forma bastante cuidadosa, com 

planejamento do uso das técnicas para a captura dos requisitos (QUEIROZ; SILVA, 

2009; FALBO, 2012; SOMMERVILLE, 2011).  

 

2.3.1 Técnicas de coleta de requisitos 

 

As técnicas na engenharia de requisitos referem-se a um conjunto de métodos e de 

ferramentas aplicáveis às atividades dos processos de descobrimento, análise, 

validação, documentação e manutenção de requisitos (CHAVES, 2005).  

 

Conforme Chaves (2005) as técnicas subsidiam diferentes fases ou atividades do 

processo de engenharia de requisitos. Porém, é na atividade de levantamento de 

requisitos que se definem quais as técnicas que serão empregadas pelo analista 

para levantar os requisitos, tendo em vista que a definição de uma única técnica na 

maioria das vezes não é suficiente para obter todas as informações requeridas 

nessa atividade. 

 

Queiroz e Silva (2009) identificaram vinte e duas técnicas no seu estudo sobre 

processo de elicitação de requisitos e afirmaram que esse elevado número deve-se 

ao fato de que não existe um único método ou técnica que apresente uma solução 

aceitável para todos os projetos de desenvolvimento de software. O quadro 1 

apresenta uma lista das técnicas de coleta de requisitos mapeadas por estes 

autores. 
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Quadro 1 – Técnicas de Coleta de Requisitos 

Entrevista (estruturada, semi-estruturada, 

não estruturada, em grupo) 

Reunião 

Workshop 

Brainstorming 

Diagrama de afinidade 

Observação 

Etnografia 

Análise de protocolo 

Estudo de documentos 

Protótipo 

Questionário 

Reutilização de requisitos 

Grade de repertório 

CARD 

JAD (Joint Application Development) 

Storyboard 

Investigação contextual 

Cenário 

UML – Unified Modeling Language 

Redes de Petri 

FSM – Máquinas de Estado Finito 

Data flowdiagrams 

Fonte: Queiroz; Silva (2009). 

 

A seleção das técnicas é uma questão fundamental e, portanto, imprescindível à 

atividade de coleta de requisitos. Por isso que os especialistas em desenvolvimento 

de projeto para a indústria de software salientam que a escolha das técnicas vai 

depender:  

Do tipo de informação que se deseja buscar; do tempo e dos recursos 
disponíveis; do conhecimento geral do domínio da aplicação; da experiência, 
habilidade e familiaridade do desenvolvedor em relação às técnicas; da 
natureza da própria técnica; da disponibilidade de especialistas nos 
processos pertinentes ao domínio; e da fase em que se encontra o 
desenvolvedor no ciclo de iterações do gerenciamento de requisitos 
(QUEIROZ; SILVA, 2009, p.639).    
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O cuidado com a seleção adequada das técnicas na atividade coleta de requisitos se 

dá porque existe um alto índice de falhas em projeto de desenvolvimento de 

software por deficiência na fase de definição dos requisitos (QUEIROZ; SILVA 

2009), embora a engenharia de software apresente várias técnicas provenientes de 

boas práticas para que a fase de engenharia de requisitos seja consistente e assim 

diminua a probabilidade de falhas nos requisitos.  

 

Para o contexto desta dissertação, as técnicas selecionadas para o levantamento de 

informações na pesquisa de campo foram: a observação, entrevista, consulta a 

documentos, casos de uso e prototipação em papel. Assim, nas próximas subseções 

essas técnicas serão particularizadas. 

 

2.3.1.1 Etnografia 

 

O método etnográfico oriundo da antropologia é tomado de empréstimo na 

computação por ajudar na coleta de requisitos no contexto real em que o sistema 

será utilizado. O estudo etnográfico para Prikladnicki e Souza (2007) fornece um 

conhecimento mais detalhado sobre a compreensão dos aspectos sociais, 

organizacionais e culturais imprescindíveis para o desenvolvimento ou 

implementação de sistemas computacionais.  

 

Sommerville (2011, p.75) é um dos adeptos do emprego da etnografia no processo 

de descoberta de requisitos, porque segundo ele, a etnografia é uma “técnica de 

observação que pode ser usada para compreender os processos operacionais e 

ajudar a extrair requisitos de apoio para esses processos”. Já o antropólogo 

Angrosino (2009) enxerga a etnografia como um método científico e a observação 

não como uma técnica, mas sim uma postura assumida pelo pesquisador para fazer 

a coleta de dados. 

 

A etnografia para Batista (2003) consiste em observar o usuário final executando 

uma tarefa em particular no seu local de trabalho e anotar os elementos e 

comportamentos envolvidos em cada tarefa executada. Para alcançar esse objetivo 

o analista faz uma imersão no ambiente de trabalho em que o sistema será usado 

para descobrir requisitos implícitos, porque é sabido que as pessoas têm 
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dificuldades em expressar de forma detalhada o seu fazer, ocultam/omitem 

procedimentos que lhes parecem óbvios demais (QUEIROZ; SILVA, 2009; 

SOMMERVILLE, 2011). 

 

Uma das definições aplicadas à etnografia refere-se ao observador que fica inserido 

por um longo período de tempo em uma comunidade (onde as pessoas vivem ou 

trabalham) sob estudo (ANGROSINO, 2009; BATISTA, 2003). Daí a etnografia ser 

entendida como estudo de pessoas em seu ambiente natural (FALBO, 2012).  

 

No processo de levantamento de requisitos a etnografia viabiliza “a participação 

ativa ou passiva do analista nas atividades normais dos usuários, durante um 

período de tempo, enquanto coleta informações a respeito dos processos sendo 

realizados” (FALBO, 2012, p.47).   

 

Assim, no trabalho de campo o analista deverá assumir uma postura em relação a 

fazer uma observação direta, indireta ou participante: 

 

A observação direta é quando o observador pode simplesmente 
acompanhar a pessoa que está sendo observada, sem solicitar que a 
atividade seja interrompida. Caso deseje uma explicação mais detalhada do 
processo, o observador pode solicitar uma interrupção das atividades para 
uma melhor análise. E a observação é indireta, quando a tarefa é observada 
através de outros meios como, por exemplo, o uso de gravação em vídeo 
(BATISTA, 2003). 
 
Na observação participante, o observador não é apenas um espectador do 
fato que está sendo estudado, ele se coloca na posição e ao nível dos 
outros elementos humanos que compõem o fenômeno a ser observado. 
Este tipo de observação é recomendado especialmente para estudo de 
grupos e comunidades. O observador participante tem mais condições de 
compreender os hábitos, atitudes, interesses, relações pessoais e 
características da vida diária da comunidade do que o observador não 

participante (RICHARDSON et. al, 1999, p.259). 
 

No entanto, na pesquisa de campo a utilização somente da observação como 

instrumento de coleta de dados não é suficiente para obtenção de todas as 

informações requeridas em uma investigação. Portanto uma boa etnografia segundo 

Angrosino (2009) resulta geralmente de uma triangulação de várias técnicas, sendo 

as centrais para os etnógrafos a observação, entrevista e consulta a documentos. 
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2.3.1.2 Entrevista 

 

É a técnica mais utilizada no processo de engenharia de requisitos (BATISTA, 2003; 

SOMMERVILLE, 2011). As entrevistas são usadas para obter conhecimentos sobre 

um domínio através de perguntas feitas aos usuários especialistas deste domínio 

(BATISTA, 2003). Falbo (2012) explica que uma entrevista é feita tipicamente por 

meio de uma reunião envolvendo o analista (entrevistador) e um interessado no 

sistema (entrevistado) que utiliza um formato “pergunta-resposta”.  

  

As entrevistas são classificadas em entrevistas não estruturadas, entrevistas 

semiestruturadas e entrevistas estruturada (BATISTA, 2003, p.74-75): 

 

I. As entrevistas não estruturadas dependem, primeiramente, da geração 

espontânea das perguntas no fluxo natural de uma interação. Este tipo de 

entrevista é apropriado quando o entrevistador quer manter o máximo de 

flexibilidade na entrevista para direcionar o questionamento no sentido que 

lhe parecer apropriado, explorando as informações contidas nas respostas ou 

nas conversas com os indivíduos participantes. Sob estas circunstâncias, não 

é possível ter um conjunto pré-determinado de perguntas. 

 

II. As Entrevistas semiestruturadas envolvem a preparação de um guia para a 

entrevista, na qual é listado um conjunto pré-determinado de perguntas ou de 

itens que devem ser explorados durante a entrevista. Este guia serve como 

uma lista de verificação (checklist) durante a entrevista e assegura que a 

mesma informação seja obtida de diferentes pessoas. Ainda há muita 

flexibilidade e a ordem e o mecanismo das perguntas não são determinados 

antecipadamente. Além disso, dentro da lista de tópicos ou de assuntos, o 

entrevistador está livre para explorar determinadas perguntas com maior 

profundidade. 

 

III. As entrevistas estruturadas consistem em um conjunto de perguntas 

fechadas, antecipada e cuidadosamente elaboradas. O entrevistador faz as 

mesmas perguntas a cada entrevistado mantendo, essencialmente, as 

mesmas palavras e na mesma sequência. Este tipo de entrevista pode ser 



29 

 

 

particularmente apropriado quando há diversos entrevistadores e se deseja 

minimizar a variação nas perguntas apresentadas. É também útil quando é 

desejável ter a mesma informação de cada entrevistado em momentos 

diferentes ou quando há limitação de tempo para o levantamento de dados e 

análise. 

 

Já Sommerville (2011) considera que as entrevistas são divididas em dois tipos: a) 

entrevistas fechadas: em que o stakeholder responde a um conjunto predefinido de 

perguntas; b) entrevistas abertas: em que não existe uma agenda predefinida, o 

analista de requisitos explora uma série de questões para uma melhor compreensão 

das necessidades dos stakeholders. Porém, salienta o autor que na prática as 

entrevistas costumam ser uma mistura de ambos os tipos porque é comum uma 

resposta dos stakeholders a determinadas questões levar a outras discutidas de 

forma menos estruturada. 

 

Outras nomenclaturas classificam os tipos de entrevistas em: a) questões subjetivas 

que permitem respostas abertas; b) questões objetivas que limitam as respostas 

possíveis; e c) questões de aprofundamento que permitem explorar detalhes de uma 

questão (KENDALL; KENDALL, 2010 apud FALBO, 2012). 

 

Independentemente do tipo, as entrevistas precisam ser úteis como afirma Batista 

(2003). Para isso, o entrevistador deve formular perguntas introdutórias para 

conduzir o entrevistado ao foco do que está sendo discutido. Sommerville (2011) 

concorda afirmando que o entrevistador deve fazer algumas perguntas para 

começar e manter a entrevista centrada no sistema que será desenvolvido. Essa 

atividade requer um planejamento prévio. 

 

Assim, Kendall e Kendall apud Falbo (2012, p.36) sugerem que o planejamento da 

entrevista envolva os seguintes passos:  

 

I. Estudar material existente sobre o domínio e a organização. Atenção especial 

deve ser dada à linguagem usada pelos membros da organização, 

procurando estabelecer um vocabulário comum a ser usado na elaboração 
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das questões da entrevista. Este passo visa, sobretudo, otimizar o tempo 

despendido nas entrevistas, evitando-se perguntar questões básicas e gerais. 

 

II. Estabelecer objetivos. De maneira geral, há algumas áreas sobre as quais o 

analista desejará fazer perguntas, tais como fontes de informação, formatos 

de informação, frequência na tomada de decisão, estilo da tomada de decisão 

etc. 

 

III. Decidir quem entrevistar. É importante incluir na lista de entrevistados as 

pessoas chave das diversas classes de interessados afetados pelo sistema. 

O cliente pode ajudar nesta seleção. 

 

IV. Preparar o entrevistado. Uma entrevista deve ser marcada com antecedência, 

de modo que o entrevistado tenha tempo para pensar sobre a entrevista. 

 

V. Preparar a entrevista. Deve-se decidir, dentre outros, os tipos de questões e 

estrutura da entrevista e o modo como a mesma será registrada. 

 

No planejamento define-se também a forma de registro das entrevistas para que o 

conteúdo não seja perdido. Falbo (2012) menciona que as principais formas de 

registros nas entrevistas são gravação de áudio, filmagem ou anotações. 
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2.3.1.3 Consulta a documentos 

 

A consulta a documentos é uma técnica utilizada na elicitação de requisitos que 

contempla a pesquisa e a coleta de informação da documentação existente sobre o 

domínio da aplicação (BASTISTA, 2003). Isso inclui os formulários, relatórios, 

políticas e diretrizes, protocolos, base de dados, livros etc.  

 

A análise documental fornece informações sobre o funcionamento, a missão, o 

negócio e os fluxos de processo da organização em estudo. Ela é usada para 

complementar as informações obtidas durante as observações e entrevistas, e pode 

ocorrer a qualquer momento durante a fase de elicitação. 

 

2.3.1.4 Caso de Uso 

 

Os casos de uso constituem uma técnica baseada em cenários para elicitação de 

requisitos ou representação de requisitos de usuários já elicitados (BASTISTA, 2003; 

SOMERVILLE, 2011).  

 

A técnica de casos de uso foi criada no início da década de 1990, por um grupo de 

pesquisadores representado por Ivar Jacobson, Grady Booch e James Rumbauch. 

O mesmo grupo de pesquisadores também propôs a notação Unified Modeling 

Language (UML), uma linguagem padrão para descrição de modelos de casos de 

uso, que adota como método de desenvolvimento de sistemas, o paradigma de 

orientação a objetos (CHAVE, 2005; RAMOS, 2006; SOMERVILLE, 2011; FALBO, 

2012). 

 

A linguagem de modelagem unificada em inglês Unified Modeling Language (UML) é 

uma linguagem gráfica padrão para visualização, especificação, construção e 

documentação de artefatos de sistemas de software (BOOCH; RUMBAUGH; 

JACOBSON, 2005). 

 

No contexto de aplicação da Engenharia de requisitos, a UML para Falbo (2012, 

p.73) fornece “diversos diagramas que podem ser usados na modelagem de 
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requisitos” tanto na parte estrutural (interna do sistema) quanto na parte 

comportamental (externa) para interação entre usuário e sistema.  

 

O modelo de casos de uso em notação UML expressa um comportamento desejado 

do sistema que é observável a usuários e desenvolvedores, como justificam seus 

autores Booch, Rumbaugh e Jacobson (2005). 

 

Uma caraterística elementar de um caso de uso em notação UML pode ser descrita 

graficamente através da figura de um boneco e um círculo oval (elipse), que fica 

dentro de um retângulo simulando um sistema (BOOCH; RUMBAUGH; JACOBSON, 

2005; RAMOS, 2006). O boneco (representando o papel de um ator) interage com 

o(s) caso de uso(s) do sistema, conforme figura 2. Esse esquema é denominado de 

modelo de casos de uso orientado a objetos.  

 

Figura 2 – Um caso de uso 

 
                    Fonte: o autor. 

 

Na visão de Falbo (2012) os objetos podem ser coisas concretas ou abstratas, tais 

como um carro, uma reserva de passagens aérea, uma organização, etc. Porém em 

relação à modelagem de sistema, todos os objetos têm uma identidade (você pode 

atribuir-lhes nomes ou diferenciá-los dos demais objetos de alguma maneira), um 

estado (costuma haver dados a eles associados) e um comportamento (você poderá 

fazer algo com o objeto ou ele poderá fazer algo com outros objetos) segundo 

explicam Booch, Rumbaugh e Jacobson (2005). 
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Nessa mesma linha de raciocínio Falbo (2012, p.77) afirma que um objeto em nível 

de sistema é “uma entidade que tem seu estado representado por um conjunto de 

atributos e associações (uma estrutura de informação) e seu comportamento 

representado por um conjunto de operações”, com uma identidade única.  

 

Já um caso de uso pode ser entendido como a maneira de usar o sistema. “Usuários 

interagem com o sistema, interagindo com seus casos de uso. Tomados em 

conjunto, os casos de uso de um sistema definem a sua funcionalidade” (FALBO, 

2012, p.87).  

 

Autores como Batista (2003), Ramos (2006) e Sommerville (2007) compartilham a 

mesma visão em relação ao entendimento básico de um caso de uso. Para eles são 

sequências de interações ou ações entre o sistema e os agentes envolvidos (ator, 

equipamento de hardware e até outros sistemas) para obtenção de um resultado 

particular.  

 

Quanto ao processo de descrição dos diagramas de casos de uso, os atores são 

representados por pequenos bonecos (homens de pau ou palito) e os casos de uso 

são graficamente mostrados através de uma elipse (com frases expressando uma 

ação) dentro de um retângulo que representa o sistema (BOOCH; RUMBAUGH; 

JACOBSON, 2005; BATISTA, 2003; RAMOS, 2006), como pode ser visto na figura 

2. 

 

O nome do caso de uso aparece com um verbo no infinitivo, seguidos de 

complementos, que representam a meta ou tarefa a ser realizada com o caso de 

uso. Exemplos: Cadastrar Cliente, Devolver Livro, Efetuar pagamento de fatura, etc. 

(FALBO, 2012). 

 

Os casos de uso são redigidos em formato de texto (no idioma português, por 

exemplo) e sem a necessidade de representá-los mediante códigos de programação 

computacional (BATISTA, 2003).  

 

Ramos (2006) considera que um caso de uso descreve o que um sistema ou parte 

dele faz (as suas funcionalidades ou serviços) sob a ótica de seus usuários. Ou seja, 
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um caso de uso tem a intenção de modelar um comportamento pretendido pelo 

sistema, que é desejado pelos usuários, independentemente de como será 

executado internamente (BOOCH; RUMBAUGH; JACOBSON, 2005). 

 

Os elementos que aparecem no conteúdo da descrição de casos de usos segundo 

os seus idealizadores Booch, Rumbaugh e Jacobson (2005) são: 

 

I. Assunto – é uma classe descrita por conjunto de casos de uso. Normalmente, 

a classe é um sistema ou subsistema. 

 

II. Casos de uso – específica um comportamento de um sistema ou de parte de 

um sistema. É uma descrição de um conjunto de sequências de ações, 

incluindo variantes realizadas pelo sistema para produzir um resultado 

observável do valor de um ator.  

 
III. Atores – representam um conjunto coerente de papéis que os usuários de 

casos de uso desempenham quando interagem com esses casos de uso. 

Tipicamente, um ator representa um papel que um ser humano, um 

dispositivo de hardware ou até outro sistema desempenha com o sistema. 

 

IV. Relacionamento de dependência, generalização e associação – representam 

a forma de organização específica dos casos de uso no tocante aos 

relacionamentos de generalização, inclusão e extensão que podem ocorrer 

entre os vários casos de uso. 

 

2.3.1.4.1 Processo de modelagem de um caso de uso  

 

Foi visto anteriormente, que um caso de uso descreve o que um sistema (ou parte 

dele) faz, porém sem se preocupar de imediato como isso é feito internamente. 

Assim, a modelagem do comportamento de um caso de uso específica a descrição 

dos fluxos de eventos (principal e alternativos), os atores e os relacionamentos 

existentes entre os casos de uso de modo a garantir que os usuários e 

desenvolvedores com uma visão de fora do sistema possam compreendê-los mais 

facilmente (BOOCH; RUMBAUGH; JACOBSON, 2005). 
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Batista (2003) argumenta que o processo de modelagem da descrição de casos de 

uso inicia-se com a identificação dos atores que interagem com o sistema e com o 

levantamento de todas ou quase todas as atividades que serão executadas no 

sistema. Após esse mapeamento, o passo seguinte é a obtenção de um conjunto de 

informações para modelar o caso de uso visando especificar, visualizar e 

documentar o seu comportamento dentro do sistema.  

 

Daí porquê, na representação de um caso de uso, tem-se associada a ele uma 

descrição textual (em forma de fluxos de eventos principal e alternativos), cenários 

para ilustrar o comportamento do sistema (BATISTA, 2003), atores (pessoas) e 

interessados (sistema ou equipamento de hardware, se houver) e as regras de 

negócios (pré-condições e pós-condições) para iniciar e encerrar um caso de uso 

(FALBO, 2012). 

 

Como os elementos mencionados há pouco são partes integrantes dos modelos de 

descrição de casos de uso. Apresenta-se a seguir uma descrição panorâmica 

desses elementos conforme encontrado em Falbo (2012):  

 

I. Fluxo de evento normal – descreve os passos do caso de uso realizados em 

situações normais, considerando que nada acontece de errado e levando em 

conta a maneira mais comum do caso de uso a ser realizado. 

 

II. Fluxo de evento alternativo – descreve formas alternativas de realizar certos 

passos do caso de uso. Há duas formas alternativas principais: fluxos 

variantes, que são considerados dentro da normalidade do caso de uso; e o 

fluxo de exceção, que se refere ao tratamento de erros durante a execução 

de um passo do fluxo normal. 

 

III. Pré-condições – o que deve ser verdadeiro antes da execução do caso de 

uso. Se as pré-condições não forem satisfeitas, o caso de uso não pode ser 

realizado. 
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IV. Pós-Condições – o que deve ser verdadeiro após a execução do caso de uso, 

considerando que o fluxo de evento normal é realizado com sucesso. 

Ademais, a notação UML dispõe de um recurso que permite organizar e especificar 

os relacionamentos existentes entre os casos de uso através da relação de inclusão, 

extensão e generalização (BOOCH; RUMBAUGH; JACOBSON, 2005), o que de 

certa forma diminui a quantidade de casos de uso para modelar na construção de 

uma documentação de especificação dos requisitos de sistema (BATISTA, 2003). 

 

Ramos (2006) explica que a relação entre os casos de uso potencializa o que ele 

chamou de reutilização do trabalho de especificação de requisitos (normalmente 

textuais) para outros casos de uso que apresenta comportamento semelhante.   

 

A relação entre casos de uso com base em Ramos (2006) é apresentada como: 

 

I. Inclusão – A relação de inclusão é representada por uma relação de 

dependência (seta tracejada) com o estereótipo <<include>>. A relação de 

inclusão <<include>> entre casos de uso corresponde a uma típica 

relação de delegação, indicando que o caso-base incorpora o 

comportamento de outro caso relacionado. Utiliza-se a relação de inclusão 

para evitar a descrição dos mesmos fluxos de ações inúmeras vezes. 

 

II. Extensão – A relação de extensão é representada por uma relação de 

dependência (seta tracejada) com o estereótipo <<extend>>.  Uma 

relação de extensão <<extend>> entre casos de uso indica que o caso de 

extensão parte-se para o caso de uso. 

 
III. Generalização – A relação de generalização é representada por uma linha 

cheia e uma seta aberta. Uma relação de generalização entre caso de uso 

permite definir casos à custa de outros, já existentes, por meio de 

mecanismo de especialização. Ou seja, entre um caso de uso pai e caso 

de uso filho, em que este herda o comportamento do seu pai.     
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Esse recurso da notação UML permite a reunião dos requisitos relacionados e a sua 

organização em grupos coerentes; é definido no modelo Sommerville (2011) como 

fase de classificação e organização de requisitos.  

 

2.3.1.5 Validação dos Requisitos: Prototipação em Papel 

 

A realização da validação dos requisitos é a maneira de garantir que foi elicitado e 

documentado exatamente o que os usuários desejavam (SOMERVILLE, 2007). Está 

não é uma tarefa simples, pois o documento de requisitos é formado por textos e 

modelos, o que torna difícil a visualização do sistema de software, por parte dos 

usuários finais. Assim, uma técnica muito utilizada na engenharia de software é a 

prototipação. O engenheiro de software faz um protótipo do software com base no 

documento de requisitos e apresenta este para os usuários e assim, em uma 

reunião, os desenvolvedores e usuários poderão verificar a validade do que foi feito 

(SOMERVILLE, 2007). O protótipo poderá ser feito de modo semi-executável 

utilizando uma linguagem de programação ou em papel. 

 

A prototipação em papel é uma técnica em que se apresentam as versões em papel 

das telas do sistema com as quais os usuários interagem, e se projeta um conjunto 

de cenários que descrevem como o sistema pode ser usado (SOMERVILLE, 2007).  

 

As vantagens dessa técnica segundo Basso, Cheiram e Santarosa (2009) é criar de 

forma ágil e barata as versões de interface do projeto, uma vez que não exige 

profundos conhecimentos em linguagem computacional, para que sejam avaliadas e 

testadas sem os custos de implementação de um software executável. 

 

Quanto ao número de informantes utilizados para validação, Nielson (apud BASSO, 

CHEIRAM; SANTAROSA, 2009) afirma que 03 sujeitos “detectam em torno de 60% 

dos problemas de usabilidade em um sistema”. Queiroz e Silva (2009) também 

fizeram a validação, entretanto utilizaram apenas 01 (um) informante. Nesta 

pesquisa a validação dos requisitos foi conduzida com dois especialistas no domínio 

que já tinham participado como informantes na fase da coleta de requisitos. 
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A figura 3 apresenta a interface do menu principal para entrada de dados referentes 

ao cadastro de armadilhas, localidades monitoradas, número de ovos, larvas e 

mosquitos adultos, usuários finais e a emissão de relatórios do Sistema de Controle 

e Monitoramento das armadilhas do mosquito Aedes aegypti.  

 

 
Figura 3 – Tela do Menu Principal 

 

 
Fonte: o autor. 
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2.4 PRIORIZAÇÃO E NEGOCIAÇÃO DE REQUISITOS 

 

Obtidos os requisitos que representam um conjunto de comportamentos pretendidos 

para novo sistema, ocorre o processo de negociação junto ao cliente para validar a 

consistência2 e/ou completude3dos requisitos antes de encaminhar o projeto para a 

fase de desenvolvimento (PFLEEGER, 2004; SOMERVILLE, 2011). 

 

2.5 ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS 

 

É o estágio final do processo de elicitação onde um artefato é produzido e recebe o 

nome de documento de requisitos. Para Queiroz e Silva (2009, p.644) este 

documento “marca o final do processo e também a completa passagem de todas as 

informações, incluindo os rationales, isto é, as razões por trás das decisões tomadas 

em comum acordo com o cliente/especialista durante a negociação”. 

 

Um documento de requisitos de software é definido como: 

 

uma declaração oficial de o que os desenvolvedores do sistema devem 
implementar. Deve incluir tanto os requisitos de usuário para um sistema 
quanto uma especificação detalhada dos requisitos de sistema. Em alguns 
casos, os requisitos de usuário e de sistema são integrados em uma única 
descrição. Em outros, os requisitos de usuários são definidos em uma 
introdução à especificação de requisitos de sistema. Se houver um grande 
número de requisitos, os requisitos detalhados de sistema podem ser 
apresentados em um documento separado (SOMMERVILLE, 2011, p.63). 

 

Ainda com relação ao conjunto de informações que devem ser inseridas no 

documento de requisitos, Sommerville (2011) afirma que depende do sistema em 

desenvolvimento e do processo usado. Quanto ao formato de escrita do documento 

de requisitos, não existe um padrão único (SILVA; BENITTI, 2007).  

 

Entretanto, é importante salientar que a documentação de requisitos se traduz num 

canal de comunicação produzida pelo analista que deve atender a diversos usuários, 

incluindo desenvolvedores e usuários finais.  

                                                 
2
 Consistência – Requisitos no documento não devem entrar em conflito. Ou seja, não deve haver 

restrições contraditórias ou descrições diferentes da mesma função do sistema.  
3
 Completude – O documento de requisitos deve incluir requisitos que definam todas as funções e as 

restrições pretendidas pelo usuário do sistema (SOMMERVILLE, 2011, p.77) 
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2.6 TRABALHOS CORRELATOS  

 

Esta seção apresenta alguns trabalhos que tiveram como enfoque o 

desenvolvimento de sistemas para apoiar a tomada de decisões, ao viabilizar a 

busca e o acesso rápido a informações para resolução de problemas, 

independentemente da aplicação desenvolvida. Porém, o destaque maior foi dado a 

um estudo que coletou requisitos para construção de uma ferramenta para o 

gerenciamento de dados.  

 

Faria (2006), ao estudar os problemas decorrentes da elicitação de requisitos na 

implementação de data warehouse, percebeu problemas que considerou sérios no 

momento de realizar a atividade de elicitação. Diz ele “entre esses problemas estava 

a falta de métodos e ferramentas específicas para apoiar o desenvolvimento das 

soluções de data warehouse” (FARIA 2006, p.3).  

 

Com base nesse cenário, Faria (2006) completa o seu raciocínio dizendo que resta 

aos analistas a utilização de técnicas “tradicionais” como entrevistas e questionários 

com os usuários para coleta de requisitos. 

 

Devido às particularidades requeridas para elicitar um sistema global para o 

gerenciamento dos dados no ambiente empresarial que congregam diversos 

departamentos, Faria (2006) recorreu ao método da semiótica organizacional para 

auxiliá-lo na tarefa de coleta requisitos. 

 

Outros estudos correlatos, porém mais relacionados à aplicação de uma ferramenta 

computacional para gestão e compartilhamento de dados, foram realizados por Tech 

(2008); Tech e colaboradores (2010) que desenvolveram um sistema para a coleta, 

controle e monitoramento de dados à distância sobre rebanhos bovinos. Nestes 

estudos, não fica evidente quais as técnicas de elicitação empregadas. No entanto, 

os autores salientaram que um sistema foi construído para fornecer e armazenar 

dados, além de permitir o compartilhamento a pesquisadores através do acesso 

remoto a esses dados. 
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Já no tocante à elicitação de requisitos para o desenvolvimento de um sistema de 

informação, constatou-se o emprego de técnicas como entrevistas individuais, 

discussão em grupo e casos de uso (SILVA, 2012). Para Sammon, Nagle e Mcavoy 

(2014), a elicitação é um processo de interação social colaborativa. Daí, eles terem 

aplicado a técnica de workshop na coleta de requisitos.  

 

Para o contexto de aplicação desta pesquisa, a captura dos requisitos foi feita 

através de uma combinação de técnicas já consagradas pelo uso na engenharia de 

requisitos, o que gerou um modelo abstrato com os passos para gerar outros 

sistemas semelhantes no domínio de uma biofábrica. 
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3. ASPECTOS COMUNICACIONAIS DOS ELEMENTOS DADO, 

INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO 

 

Este capítulo aborda os aspectos comunicacionais da triangulação clássica: dado, 

informação e conhecimento e suas inter-relações.  

 

3.1 DADO 

 

Ao iniciar a discussão sobre o termo „dado‟ partiu-se de definições gerais 

encontradas em dicionários até se alcançar as definições mais técnicas e 

específicas para o termo conforme as orientações de Correia (2009).  

 

As definições gerais obtidas do dicionário Aurélio4 (2010, p.634) relacionam o termo 

dado a: 

 

I. Elemento ou quantidade conhecida, que serve de base à resolução de um 

problema; 

II. Princípio em que se assenta uma discussão; 

III. Elementos ou base para a formação dum juízo; 

IV. O que se apresenta à consciência como imediato, não construído ou não 

elaborado; 

V. Elemento de informação, ou representação de fatos ou instruções, em forma 

apropriada para armazenamento, processamento ou transmissão por meios 

automáticos.  

 

O dicionário de biblioteconomia e arquivologia5 (2008, p.112-113) registra o termo 

como: 

dado - a “menor representação convencional e fundamental de uma 
informação (fato, noção, objeto, nome próprio, número, estatística, etc) sob 
a forma analógica  ou digital passível de ser submetida a processamento 
manual ou digitação. 
 

                                                 
4:FERREIRA, A. B. de H. Dicionário Aurélio da língua portuguesa. 5. ed. Curitiba: Positivo, 2010 

 
5
 CUNHA, M. B.da; CAVALCANTI, C. R. de O. Dicionário de Biblioteconomia e Arquivologia. 

Brasília: Briquet de Lemos, 2008. 
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dados – em sentido mais amplo, abrange toda informação quantificável 
(números, letras, gráficos, imagens, sons ou uma combinação desses 
tipos). Sinais ou códigos usados para alimentação, armazenamento, 
processamento e produção de um resultado. Representação de um 
acontecimento ou conceito, sob uma forma susceptível de comunicação, de 
interpretação ou de tratamento, quer manualmente, quer por meios 
automáticos [...]. (Grifo nosso). 

 

Na área de sistemas de informação, Laudon e Laudon (2007) afirmam que os dados 

são sequências de fatos brutos que representam eventos que ocorrem nas 

organizações ou no ambiente físico, antes de terem sido organizados e arranjados 

de uma forma que as pessoas possam entendê-los e usá-los. E a informação é o 

inverso, que dizer fatos apresentados em uma forma estruturada e útil aos seres 

humanos. 

 

Correia (2009) ao entender que os elementos dado e informação são constituídos de 

conteúdo a ser transmitido dentro de um processo comunicacional, vai apresentar 

uma definição mais palpável em relação ao conteúdo transmitido por cada elemento: 

 

I. Um algarismo pode ser um dado: o numeral ‟93.031.000‟, por exemplo. Da 

mesma forma, uma notação verbal como „mulheres‟, ou, então, „empregados 

domésticos‟, também pode ser considerada como um dado. Nos dois últimos 

exemplos citados, tanto o dado quantitativo quanto o qualitativo podem ser 

atribuídos a uma classe de objetos: a pessoas.  

 

II. O dado ‟93.031.000‟ e o dado “mulheres” isolados, significam apenas uma 

quantidade e uma categoria. Agregados um ao outro e a outros dados mais, 

eles compõem uma informação: noventa e três milhões e trinta e um mil 

mulheres residiam no Brasil em 2006.  

 

A partir desse exemplo, tem-se uma distinção conceitual entre o que é dado e 

informação. Essa diferenciação é bastante útil aos propósitos desta investigação que 

visa à construção de uma documentação com os requisitos de um sistema para o 

monitoramento e gestão de dados coletados pela biofábrica visando transformá-los 

em informações que permitirão aos “gestores controlarem e gerirem seus negócios, 

com qualidade, segurança e produtividade” (TECH, 2008).  
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Ainda com relação ao conteúdo do dado percebe-se que nele se assentam algumas 

características fundamentais que o diferem basicamente dos termos informação e 

conhecimento. Nesse sentido, o dado pouco informa se tomado isoladamente, 

porém quando se agregam dados entre si, produz-se uma informação. Veja o que 

descreve o pensamento abaixo: 

 

[Dado é] uma unidade manifestante de um valor semântico básico que 
possui, portanto, pouca significação quando tomada de forma isolada. 
Porém, quando um dado é combinado a outros dados seus valores 
interagem e dão origem a significações mais complexas (CORREIA, 2009). 

 

Outro atributo fortemente associado ao dado diz respeito à sua capacidade de 

transportabilidade. O que significa que quando se pensa nos valores que os dados 

transportam logo imaginamos números, em especial, os algarismos arábicos 

segundo Correia (2009). Porém, este mesmo autor compreende que os valores que 

os dados expressam não precisam ser necessariamente quantitativos. Eles podem 

expressar também uma qualidade ou característica. Como se observa nessa 

passagem retirada do dicionário Houaiss (2001) “o dado da velhice é ter cabelos 

brancos” (CORREIA, 2009, p. 40). 

 

Com base nas considerações feitas até aqui, foi possível estabelecer uma distinção 

básica entre os elementos dado e informação. Mais adiante, retomaremos a 

discussão sobre os dois outros elementos: informação e conhecimento e sua relação 

com o dado. Por ora, analisaremos na próxima seção os dados estatísticos uma vez 

que a informação gerada na biofábrica Moscamed Brasil deriva destes dados 

coletados no monitoramento do mosquito Aedes aegypti. 

 

3.2 DADO ESTATÍSTICO 

 

Antes de discorrer sobre o conceito de dado estatístico faz-se necessário um breve 

regaste histórico para ilustrar a importância que a estatística e os números 

representaram para a administração pública e as ciências naturais.   

 

Segundo Correia (2009) a estatística nos primórdios era inexoravelmente associada 

à gestão dos territórios de um Estado. Sendo que as representações estatísticas 
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ocorreram no começo a partir das contagens populacionais e da contabilidade dos 

registros administrativos. E, ao longo dos anos, a estatística deixa de ser uma 

ferramenta exclusivamente aplicada ao Estado para tornar-se um instrumento de 

apoio às ciências naturais. A justificativa era porque entre os administradores, 

políticos e cientistas havia uma forte crença de que a veracidade de um fenômeno 

ou evento é representada através de números. Assim, o paradigma dos números 

ainda hoje impera na cultura organizacional das instituições e empresas no 

momento da tomada de decisão. 

 

3.2.1 Conceitos 

 

Para o dicionário de biblioteconomia e arquivologia (2008), os dados estatísticos 

“são os que expressam, segundo um procedimento estatístico, a extensão de um 

atributo, por exemplo: a exportação de um país. Dados numéricos, dados originais”. 

 

O dicionário Aurélio (2010, p.634) apresenta as seguintes definições para dado 

estatístico: 

 

I. Número dos membros de um subconjunto de uma população ou de uma 

amostra que têm as características definidas por um subconjunto do domínio 

de uma variável aleatória [...]; 

II. Medida estatística da presença dum determinado conjunto de valores de uma 

variável aleatória numa população ou numa amostra. 

 

Para tradução dessas definições do dicionário Aurélio recorre-se novamente à obra 

de Correia (2009). O autor inicia seu raciocínio explicando que “medida estatística 

da presença dum determinado conjunto de valores [...]” seria composta pelo número 

de membros pertencentes a um subconjunto, encontrados dentro da população ou 

amostra investigada. O que vai ao encontro da primeira definição apresentada pelo 

dicionário Aurélio.  

 

Com base nesse raciocínio, Correia (2009) vai apresentar uma explicação mais 

técnica tendo como parâmetro a percepção de que o dado coletado em estudo 

particular faz parte de um conjunto de dados onde estão presentes as variáveis 
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selecionadas e as observações (medidas coletadas), cuja finalidade é relacioná-los, 

como se percebe na explicação seguinte: 

 

[...] Se o que estiver sendo analisado for, por exemplo, o número de 
mulheres dentro de um conjunto de habitantes de um município, a variável 
seria „mulheres‟ e o dado estatístico seria o numeral que expressa à 
quantidade de membros „mulheres‟ encontrados (CORREIA, 2009, p.53). 

 

Quanto à classificação dos dados estatísticos, eles são divididos em dados 

contínuos e dados discretos. 

 

Dados contínuos são aqueles que expressam numericamente uma variável 
contínua, ou seja, aquelas que podem apresentar qualquer valor numérico 
compreendido no seu intervalo de variação, o que inclui números 
fracionados. Por exemplo, os valores numéricos atribuídos ao peso e à 
altura das pessoas ou a tensão de uma rede elétrica. 
 

Dados discretos, contrariamente aos contínuos, se referem às grandezas 
descontínuas, e, portanto, só podem se manifestar em números inteiros. 
Este é o caso, por exemplo, do número de pessoas de uma família, ou do 
número de acidentes automobilísticos ocorridos num dia. (CORREIA, 2009, 
p.54) 

 

No tocante às fontes de dados para Anderson (2002, p.23) “os dados podem ser 

coletados a partir de fontes existentes ou obtidos através de levantamento e estudos 

experimentais concebidos para esse fim”. Têm-se aqui como fontes de dados 

existentes na empresa estudada, a base de dados do monitoramento do mosquito 

Aedes, que fornece dados com relação à identificação e a quantidade de ovos, 

larvas e mosquitos (adultos) das localidades em monitoramento.  

 

Após a apresentação dos conceitos e caracterização dos termos dado e dado 

estatístico, esclarece-se, para finalizar esta seção, que o conceito de dado aqui 

adotado é o mesmo utilizado por Correia (2009, p.41) na condução da sua pesquisa 

que entende o termo dado como “a menor unidade que expressa uma quantidade ou 

qualidade a fim de ser agregada a outras unidades de modo a constituir uma 

informação”.  
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3.3 INFORMAÇÃO 

 

No que tange ao termo informação existe um consenso, pelo menos na área da 

Ciência da Informação, da impossibilidade de definir o seu significado abarcando 

todos os seus pormenores como veremos mais adiante nas definições encontradas.  

 

Robredo (2003) vai comentar a respeito da dificuldade em delimitar o significado de 

informação abarcando todas as suas nuances, reconhecendo o fato da informação 

ser um objeto pertencente ao quadro próprio das diversas áreas do saber, tais como: 

educação, psicologia, filosofia, comunicação, jornalismo e mídia de massa, história, 

arquívistica, biblioteconomia, documentação e assim por diante. O que seria uma 

tarefa impossível propor uma única definição para ao termo.  

 

Este pensamento de Robredo vai encontrar acolhimento nos trabalhos de Correia 

(2009) e Strauhs (2012) que mencionam a necessidade de se definir à priori um 

contexto específico para o termo informação. Porque a informação é vista como um 

termo camaleônico para Le Coadic (2004) variando o seu significado de acordo com 

cada contexto. Assim, mais adiante será delimitada a definição de informação 

focando o contexto desta pesquisa.  

 

Por ora, serão apresentados às definições encontradas para o termo. Salienta-se, 

portanto, que essas definições representam, parafraseando Robredo (2003), uma 

pequena amostra em relação às muitas definições atribuídas ao termo informação 

que poderão ser mais aprofundadas nas obras dos autores aqui referidos.  

 

Seguindo a mesma recomendação feita por Correia (2009) na seção referente a 

“dado”, define-se o termo informação do geral ao específico. 

 

Tanto a Enciclopédia Universal Barsa (2010) como o dicionário Aurélio (2010) 

mencionam que informação é a “ação ou efeito de informar(se); informe.  Já o 

dicionário de biblioteconomia e arquivologia (2008, p.201) fornece uma definição 

mais disciplinar ao termo informação. 
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Informação - registro de um conhecimento que pode ser necessário a uma 
decisão. A expressão „registro‟ inclui não só os documentos tipográficos, 
mas também os reprográficos, e quaisquer outros suscetíveis de serem 
armazenados visando a sua utilização.  

 

Robredo (2003) ao passar em revista o termo informação vai propor uma definição 

considerando como sinonímia os conceitos informação e documentos.  

 

Por enquanto, ficamos com uma ideia sobre o significado da informação no 
âmbito disciplinar que nos interessa, ou seja, a documentação no seu 
sentido mais amplo possível, incluindo o registro e transmissão do 
conhecimento, o armazenamento, processamento, análise, organização e 
recuperação da informação registrada, e os processos e técnicas 
relacionados (ROBREDO, 2003, p.9). 

 

No contexto da informática, a informação “é um conjunto de dados externos a um 

sistema físico ou biológico (máquina ou ser vivo) e recebidos por eles para serem 

processados, combinados ou tratados” (ENCICLOPÉDIA UNIVERSAL BARSA, 

2010, p.3217).  

 

Para o Dicionário Aurélio (2010, p.1158) a definição de informação aplicada à 

informática é a “coleção de fatos ou de outros dados fornecidos à máquina, a fim de 

objetivar um processamento”.   

 

Para sintetizar o que foi apresentado, em relação às definições no campo da 

informática, as acepções do termo como observou Correia (2009) relacionam dado à 

informação. Ou seja, tem a entrada ou captura de dados seja de fontes existentes 

interna ou externamente à organização, “um processamento que converta esses 

dados brutos em conteúdo com significado e a transferência como informação 

processada às pessoas que as utilizaram no desenvolvimento de suas atividades” 

(LAUDON; LAUDON, 2007). 

 

A definição de informação como um processo sistêmico é ideal e converge para o 

domínio de aplicação (Sistema de gestão) que esta sendo elicitado nesta pesquisa. 

Assim, invocando a noção de processo e de sistema como fez Correia (2009) tem-se 

que o dado é a matéria-prima para a produção da informação; e esta, dados que 

foram organizados sistematicamente dentro de um contexto. 
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Para encerrar este tópico, considera-se que a empresa estudada atua no ramo da 

biotecnologia - produzindo insetos em escala massiva para combater pragas e 

doenças – e que para dar conta da sua atividade produtiva, ela necessita de 

informações de natureza estatística. 

 

A informação estatística é caracterizada por Correia (2009) segundo os seguintes 

critérios: 

 

I. Derivada dos agrupamentos possíveis de dados estatísticos obtidos num 

levantamento; 

II. Refere-se sempre a uma população ou coletividade analisada 

(recenseamento ou amostra); 

III. Possui forte caráter descritivo, explicativo e indutivo, em razão do emprego do 

método estatístico.  

IV. Sumariza os dados através de tabelas e gráficos. 

 

3.4 CONHECIMENTO 

 

A triangulação entre dado, informação e conhecimento é tradicional na literatura 

acadêmica. Porém, o tema conhecimento não será discutido aqui em profundidade 

porque envolve a análise cognitiva do processo de construção e aquisição da 

informação pelo indivíduo que foge do escopo da pesquisa. Contudo será 

apresentada uma definição de conhecimento mantendo a relação de processo. 

 

Conhecimento é definido como a aplicação e o uso produtivo da informação. 
O conhecimento é mais do que a informação, pois implica uma consciência 
do entendimento adquirido pela experiência, pela intimidade ou pelo 
aprendizado. Entretanto, a relação entre informação e conhecimento é 
interativa. A geração do conhecimento depende da informação, já a coleta 
de informação relevante requer a aplicação do conhecimento. (BOISOT 
apud ROBERTS apud ROBREDO, 2003, p.17). 

 

 

Na próxima seção examina-se o problema do crescimento exponencial de dados e 

os desafios para viabilizar formas de tratamento ao crescente volume de dados 

gerados nas atividades de pesquisa.  
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4. E-SCIENCE 

 

A grande explosão do volume de dados vem sendo reconhecida como um dos 

problemas de pesquisa para áreas da computação e informação. Entretanto, foi a 

partir do Seminário “Grandes Desafios de Pesquisa em Computação no Brasil: 2006 

a 2016” organizado pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC) que a temática 

passou a ser problematizada no país através da agenda de pesquisa “Gestão da 

informação em grandes volumes de dados multimídia distribuídos”.  

 

Vários fatores, segundo o relatório da SBC (2006), contribuíram para a explosão de 

dados: 

 

I. A disseminação da internet – em que indivíduos, empresas, governos, 

instituições não governamentais são produtores de conteúdo em potencial, 

transformando o mundo em uma enorme base de dados; 

 

II. O surgimento de dispositivos que capturam novos tipos de dados 

extremamente complexos tais como – satélites, microssensores, telescópios, 

câmara de vídeo em experimentos de interações humanas, ou dispositivos 

que registram a atividade cerebral em face de estímulos diversos; 

 

III. Dados gerados por cientistas e pesquisadores ao fazer experimentos e 

acessar serviços computacionais, em campos tão variados quanto ciências da 

terra, bioinformática, medicina, ou ciências sociais. Esses dados são de vários 

tipos (por exemplo, som vídeo, texto e dados analógicos posteriormente 

digitalizados) e usam distintas unidades de coleta e medida (por exemplo, 

interações, coletas físicas de espécimes na natureza), em várias escalas 

temporais e espaciais. 

 

Outras explicações sobre todo esse volume de dados também corroboram com o 

que foi exposto acima. Elas associam a explosão de dados aos experimentos de 

pesquisas e à simulação via computador. 
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Esse verdadeiro dilúvio de dados vem sendo desencadeado 
principalmente pelo avanço extraordinário de instrumentos, sensores 
e escalas que aumentaram exponencialmente a capacidade de 
obtenção de dados pelas realizações e medições de fenômenos, 
somados às informações geradas artificialmente por simulações e por 
software (SAYÃO; SALES, 2012, p.181). 
 
Para entender a natureza, os cientistas reconheceram, na teoria e na 
experimentação, paradigmas científicos básicos. Porém, nas últimas 
décadas, simulações computacionais tornaram-se um terceiro 
paradigma essencial, uma ferramenta para que os cientistas explorem 
domínios que são inacessíveis à teoria e experimentação [...] Com um 
grande volume de dados gerados pelas simulações e pelos 
experimentos científicos, um quarto paradigma está emergindo, que 
consiste de técnicas e tecnologias necessárias para desenvolver uma 
ciência baseada em grande volume de dados (VAZ, 2011, p.18) 
 

 

Com o reconhecimento por parte das autoridades científicas que os dados e a 

computação direcionam cada vez mais a ciência chegando ao ponto de fazer 

emergir um novo paradigma denominado de e-science.  Não é por acaso, entretanto, 

que pesquisadores como Gray (2009), Vaz (2011) e sociedades científicas como a 

SBC (2006) têm chamado atenção sobre os desafios frente a esse volume de dados 

que cresce exponencialmente sem uma administração adequada. 

 

 Assim, os desafios que surgem demandam novas técnicas e tecnologias que 

“envolvem a realização de captura, análise, modelagem e visualização da 

informação científica, da melhor maneira possível, com a finalidade de auxiliar a 

tomada de decisão de cientistas, formuladores de políticas e o público em geral” 

(HEY et al apud VAZ, 2011, p.9). 

 

Após essa visão geral sobre a explosão de dados e os desafios para o seu 

enfrentamento, busca-se examinar a origem, as características principais do 

conceito de e-science e sua relação com a pesquisa que está sendo desenvolvida 

neste estudo. 

 

4.1 ORIGEM 

 

A origem do termo e-science remete a um programa de pesquisa desenvolvido no 

Reino Unido no ano de 2001 que visava promoção da pesquisa colaborativa entre 

diversas áreas das ciências com o uso das tecnologias digitais. 
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Segundo Vaz (2011, p.19), o termo foi cunhado por John Taylor (Diretor Geral dos 

Conselhos de Pesquisa do Reino Unido) e usado para envolver a “coleção de 

ferramentas e tecnologias necessárias para suportar a pesquisa científica do século 

21, caracterizada pela natureza colaborativa e multidisciplinar, pelo grande volume 

de dados e pelo importante papel da Tecnologia da informação (TI)”. 

 

O conceito da e-science tem como premissa básica conforme Tech (2008, p.27) “a 

colaboração global entre áreas das ciências, permitindo a geração, análise, 

compartilhamento e discussões de insights e resultados obtidos em experimentos”. 

 

O entendimento que Vaz (2011) apresenta sobre a e-science denota que as 

pesquisas do novo milênio serão desenvolvidas com o mínimo possível de recursos 

computacionais envolvendo desde software, hardware e curadoria digital de dados 

até uma estrutura organizacional que estimule a cooperação entre cientista. 

 

Outros conceitos são encontrados na literatura especializada. Entretanto, uma frase 

que sintetiza o que é a e-science foi proferida por Jim Gray (2007) e a partir de então 

vem sendo reproduzida nas vozes de outros atores. “E-science é onde a TI 

[Tecnologia da Informação] se encontra com os cientistas” (COSTA; CUNHA, 2014; 

HEY, TANSLEY; TOLLE, 2009; VAZ, 2011). 

 

4.1.2 Algumas características da e-science 

 

Os aspectos que caracterizam a e-science foram apontados por Vaz (2011) e aqui 

resumidos em: 

 

I. e-infraestrutura ou ciberinfraestrutura para pesquisa científica que denota o 

uso de equipamento digitais, software, serviços, ferramentas para captura, 

armazenamento e análise de dados; 

II. a colaboração multi/interdisciplinar entre instituições, projetos e recursos 

humanos para o avanço da ciência e tecnologia; 

III. o grande volume de dados e a necessidade de tirar o máximo de proveito 

desses dados, o que demanda cada vem mais o auxílio da computação; e 
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IV. o papel desempenhado da computação frente as principais descobertas 

realizadas em pesquisas científicas. 

 

Outras características relacionadas à aplicação do conceito de e-science foram 

obtidas a partir de um sistema construído para gestão de agronegócio desenvolvido 

por Tech (2008) e dizem respeitos ao acesso e controle do conjunto de dados por 

equipes distribuídas de pesquisadores: 

 

I. o acesso aos dados ou informações é autorizado mediante um supervisor, ou 

seja, o responsável pelo experimento tem a autonomia de autorizar as 

pessoas envolvidas e de relacionar os experimentos que poderão ser 

acessados; 

 

II. os usuários só têm permissão de visualizar ou alterar os dados referentes ao 

seu perfil, garantindo assim, uma segurança aos experimentos e estudos 

realizados de forma distribuída.  

 

Baseado no paradigma da e-science está sendo planejado a construção de um 

sistema que envolve uma parceria da Universidade Federal do Vale do São 

Francisco e a biofábrica Moscamed Brasil com colaboração de vários pesquisadores 

de ambas instituições como será descrito a seguir.  

 

4.1.3 A E-science no contexto desta dissertação de mestrado 

 

Nesta pesquisa decidiu-se trabalhar o conceito da e-science no contexto de um 

projeto com parceria da Universidade Federal do Vale do São Francisco e a 

biofábrica Moscamed Brasil6. A biofábrica em questão tem atividades voltadas para 

a produção de insetos estéreis, tais como as empregadas no manejo integrado de 

mosca-das-frutas, que é responsável pelos maiores danos causados a fruticultura 

mundial, além da produção de insetos modificados geneticamente para o controle de 

doenças como a dengue, doença que vem se tornando uma epidemia em muitas 

regiões do Brasil.  

                                                 
6
 Para mais informações sobre a biofábrica visite o site http://moscamed.org.br 
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No projeto de pesquisa que envolve a colaboração de vários pesquisadores de 

ambas instituições está sendo objetivada a construção de um sistema para o 

gerenciamento global (em inglês Global Management System) de subsistemas 

responsáveis pelo processo de produção, soltura e controle do mosquito Aedes 

aegypti. Uma ilustração deste sistema pode ser vista na Figura 4. Os vários 

subsistemas estarão interligados através de uma rede de computadores. Cada um 

destes subsistemas trata de uma especificidade da biofábrica, tais como: produção 

massal de insetos, controle das armadilhas, controle ecológico, estimativa de 

produção, controle biológico e liberação dos insetos.  

  

Figura 4 – Sistema de Gerenciamento Global  

 

 

Fonte: UNIVASF; Biofábrica Moscamed Brasil (2012). 

 

A primeira etapa planejada para o desenvolvimento do projeto supracitado foi o 

entendimento de cada subsistema e a produção de um documento de requisitos, 

assim cada pesquisador envolvido no projeto teve um ou mais subsistemas sob sua 

responsabilidade de acordo com sua área de conhecimento, por exemplo, esta 

dissertação de mestrado foca no subsistema de controle das armadilhas.  
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Uma característica do projeto é o envolvimento e colaboração em áreas de 

conhecimento diferentes, tais como das ciências exatas, ciências biológicas e saúde 

e ciências humanas, tornando esse carácter multi/interdisciplinar um desafio para 

alcançar os objetivos do projeto. Este tipo de projeto de pesquisa está no contexto 

do paradigma da e-science que foi explanado anteriormente. 
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5 VISÃO PANORÂMICA DA BIOTECNOLOGIA 

 

A biotecnologia é considerada como um dos campos de conhecimento e, por 

extensão, de atividades empresariais que mais se desenvolveu em todo o mundo 

durante o século XX. Isso porque, a área de biotecnologia é reconhecida como 

detentora de ferramentas tecnológicas cujas aplicações têm contribuído para o 

beneficiamento da saúde humana e animal, da agricultura, do meio ambiente dentre 

outras áreas através da manipulação das estruturas que compõem os seres vivos. 

Em razão disso, a biotecnologia tem possibilitado às nações que vêm atuando nessa 

área a promoção do desenvolvimento dos seus sistemas econômicos, sociais e 

ambientais (BRASIL, 2010). 

 

Diante do contexto acima, é possível perceber ainda que de forma bem genérica, a 

importância da biotecnologia na atualidade. Porém, estudos relatam que essa 

atividade já era praticada por civilizações antigas, conforme o fragmento abaixo:  

 

Processos biotecnológicos vêm sendo utilizados desde as antigas 
civilizações, quando o ser humano já buscava a melhoria de plantas e 
animais para seu consumo através de cruzamentos. Processos de 
fermentação utilizados para a produção de queijos, vinhos, pães, 
iogurtes e sucos são algumas das formas mais antigas da utilização 
da biotecnologia (MAPA, 2010). 

 

No entanto, o termo biotecnologia ganhou destaque como ciência com o uso de 

métodos que permitem fabricar produtos a partir de matérias-primas com ajuda de 

organismo vivo, em 1919, por intermédio do engenheiro agrícola, nascido na 

Hungria, Karl Ereky (FERASSO, 2008; NADAES, 2007, OLIVEIRA, 2012).  

 

O termo biotecnologia é composto segundo Nadaes (2007), por raízes de origem 

grega, a saber:  

 

I. bio, vida; 

II. logos, conhecimento, e 

III. tecnos, a utilização prática da ciência. 
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A literatura científica registra muitos conceitos sobre o termo biotecnologia, sendo 

que a maioria deles guarda semelhanças no que tange à aplicação da técnica. 

 

Tecnicamente, o termo biotecnologia representa um conjunto de 
tecnologias que „utilizam sistemas biológicos, organismos vivos 
ou seus derivados para a produção ou modificação de produtos 
e processos para uso específico‟, bem como para gerar novos 
serviços e produtos úteis para os diversos segmentos industriais e 
para a sociedade (MAPA, 2010, p.6, Grifo nosso). 
 

Esse é o mesmo conceito adotado na Organização das Nações Unidas (ONU) e 

também aceito pela Politica de Desenvolvimento de Biotecnologia do Governo 

Brasileiro (OLIVEIRA, 2012).  

 

Quanto ao desenvolvimento da biotecnologia, para Oliveira (2012), o seu 

aperfeiçoamento se deu ao longo dos anos, mas foi a partir da década de 1950 com 

a descoberta da estrutura do DNA e da Engenharia Genética, que surgiu uma 

biotecnologia moderna voltada ao aumento da qualidade de vida do homem.  

 

Algumas nações percebendo o potencial da nova área lideraram em nível mundial 

as pesquisas inovadoras na área da Biotecnologia, a exemplo dos Estados Unidos, 

Inglaterra e França predominantemente (OLIVEIRA, 2012, p.32), ficando a América 

Latina, para este autor “salvo poucas exceções, restrita a testes dos produtos 

biotecnológicos desenvolvidos nos países de destaque”. 

 

Vale destacar que essas novas agendas de pesquisas foram inicialmente realizadas 

nos ambientes das Universidades e institutos/centros de pesquisa. E, depois se 

constituíram em atividades empresariais, as bioindústrias. O principal líder desse 

segmento de mercado são os Estados Unidos (Oliveira, 2012). 

 

No Brasil, as bioindústrias se concentraram inicialmente na região Sudeste tendo 

como principal pólo o estado de Minas Gerais (JUDICE; BAETA, 2005; NADAES, 

2007) graças ao suporte oferecido pela Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG) na disponibilização de recursos humanos altamente qualificados e 

implantação da Fundação BIOMINAS, em 1990, considerada a primeira incubadora 

de empresas de biotecnologia do país. 
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A bioindústria ou a “Indústria da Biotecnologia” para Nadaes (2007) é a aplicação, 

em escala industrial e empresarial, de tecnologias [células vegetal e animal], ou seja, 

microrganismos para a geração de produtos diversos (farmacêuticos, alimentos, 

enzimas). 

 

Quanto à classificação das empresas que atuam na bioindústria existe uma divisão 

por áreas da Fundação BIOMINAS (FERASSO, 2008, p.50), muito similar ao 

mapeamento compilado por Oliveira (2012). A classificação das empresas da área 

da bioindústria por segmentos é apresentada a seguir:  

 

I. Saúde humana – são empresas que desenvolvem e comercializam 

produtos/serviços especializados relacionados à saúde humana (tais como 

Kits de diagnóstico, vacina, proteínas recombinantes, anticorpos, materiais 

para próteses, próteses, devices médicos especializados, meios de culturas, 

produção de reagentes, produção de antígenos, terapia celular, curativos, 

peles artificiais, identificação de novas moléculas, identificação de novos 

fármacos, biossensores); 

 

II. Saúde animal - são empresas que desenvolvem e comercializam produtos ou 

que possuem serviços especializados à saúde animal (tais como kits de 

diagnóstico, vacinas, produtos terapêuticos, transferência de embriões, 

melhoramento genético, clonagem, diagnostico molecular); 

 

III. Agricultura - são empresas que desenvolvem e comercializam sementes e 

plantas transgênicas, novos métodos de controle de pragas, clonagem de 

plantas, diagnóstico molecular, produção de fertilizantes com base em 

microrganismo, melhoramento gênico, catalizadores; 

 

IV. Meio ambiente - são empresas que desenvolvem e comercializam produtos 

para biorremediação, tratamento de efluentes e de áreas ambientalmente 

degradas; 

 

V. Bioenergia - são empresas que desenvolvem e comercializam projetos em 

bioenergia ou tecnologias aplicadas; 
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VI. Insumos - são empresas que desenvolvem e comercializam reagentes (tais 

como enzimas ou kits para extração de DNA); e 

 

VII. Misto - são empresas que possuem uma atividade comercial relacionada com 

mais de uma das categorias supra citadas (tais como empresas que 

produzem kits de diagnóstico para doenças humanas e também para doenças 

animais.    

 

Diante do panorama visto sobre os avanços na área da biotecnologia pode-se 

afirmar que daqui para frente a humanidade assistirá cada vez mais “o uso da 

terapia gênica (alteração da função de células humanas para tratamento de 

doenças), de plantas ou animais geneticamente modificados” (BRASIL, 2012). 

 

Para encerrar esta seção, a bioindústria (aqui chamada de biofábrica) selecionada 

para aplicação empírica desta pesquisa atua na produção em grande escala de 

insetos para combater a mosca-das-frutas que prejudica a fruticultura irrigada e o 

vetor transmissor da dengue (o Aedes aegypti). Isso demonstra a importância desse 

segmento para área da saúde, para economia agrária local e nacional. 

 

A seguir, será detalhado o contexto de aplicação da presente investigação que foca 

na coleção de dados oriundos do Projeto Aedes Transgênico (PAT) executado pela 

biofábrica Moscamed Brasil em parceria com a Universidade de São Paulo (USP). 

 

5.1 PROJETO AEDES TRANSGÊNICO (PAT) 

 

O vírus da Dengue tem como agente transmissor o Aedes aegypti. Ele é 

considerado nas Américas, o único vetor com importância epidemiológica (NUNES; 

TRINDADE; SOUTO, 2011). Por conseguinte, os autores expõem que sua epidemia 

se manifesta principalmente nos centros urbanos porque existem as condições 

favoráveis para a transmissão da doença como presença do homem, do vírus, do 

vetor e das condições políticas, econômicas e culturais. 
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O relatório publicado em 2011 pela Moscamed Brasil descreve a dengue como um 

grave problema de saúde pública do mundo e do Brasil, sendo que as políticas 

governamentais em vigor no país para combater o mosquito são consideradas como 

ações mais preventivas do que redutoras do vetor.  

 

A dengue é um dos principais problemas de saúde pública do mundo, 
especialmente em países tropicais como Brasil. E, as estratégias 
usadas no controle do mosquito Aedes aegytpi, transmissor da 
doença, resumem-se as atividades preventivas, como a eliminação de 
criadouros, adoção de medidas comunitárias de conscientização e, 
principalmente de aplicação estratégica ou emergencial de inseticidas 
químicos.     
 

Daí, a justificativa da pesquisa com o método de controle biológico do mosquito 

Aedes aegytpi que objetiva controlar a transmissão da doença produzindo linhagens 

de mosquitos geneticamente modificados, que serão capazes de suprimir 

populações naturais do transmissor da doença (MOSCAMED BRASIL, 2011). 

 

Os mosquitos produzidos em laboratório são Aedes aegytpi machos modificados 

geneticamente para serem liberados na natureza para copularem com as fêmeas 

selvagens. Os machos transmitem um antídoto letal aos seus filhotes que não serão 

capazes de chegar à fase adulta, e, por isso, não conseguirão transmitir a doença. 

 

5.1.1 Descrição das atividades na biofábrica 

 

Em agosto de 2010, foi instalado o Laboratório de Insetos Transgênicos na 

Moscamed Brasil. Nesse mesmo ano também iniciaram as atividades de: i) vigilância 

do vetor (o monitoramento de campo) e ii) a reprodução de mosquitos machos de 

uma linhagem desenvolvida por cientistas ingleses no laboratório da empresa. 

 

A vigilância do vetor (o monitoramento de campo) começou em algumas localidades 

no Município de Juazeiro, região Norte do Estado da Bahia, para “determinação de 

presença, frequência de ocorrência, atividade e alterações nos níveis de sua 

densidade” (NUNES; TRINDADE; SOUTO, 2011). Hoje também o monitoramento é 

realizado no município de Jacobina, no estado da Bahia.  
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Os métodos de coleta dos dados para a identificação e contagem de ovos, larvas e 

mosquitos adultos empregados no monitoramento (NUNES, TRINDADE E SOUTO, 

2011) são as armadilhas para coleta de ovos (ovitrampas) e para captura de 

mosquitos adultos (armadilhas BGs).   

 

Os requisitos elicitados nesta pesquisa para criação do novo sistema focou nos 

métodos de armadilhas utilizados no monitoramento do mosquito Aedes, pois, como 

afirmam Nunes, Trindade e Souto (2011) tais métodos permitem a geração de dados 

referentes à dispersão geográfica, densidade, frequência, ocupação, dominância e 

sazonalidade do mosquito.   
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6 MÉTODO DE PESQUISA  

 

A opção metodológica assumida para condução da presente investigação foi o 

estudo de caso. As razões por  trás da escolha levaram em consideração a questão 

de pesquisa aqui endereçada.  

 

Segundo Yin (2010, p.39) método de estudo de caso é preferível para uma pesquisa 

empírica quando “investiga um fenômeno contemporâneo em profundidade e em 

seu contexto de vida real [...]”. Assim, o método escolhido possibilitou eleger “um 

caminho ou uma maneira” (RICHARDSON et al, 1999, p. 22) que viabilizasse 

responder ao problema e, com isso, conferisse aos achados da investigação a 

necessária cientificidade. Entretanto, delinear o caminho da pesquisa exigiu 

decisões no que concerne a definição da natureza do estudo e dos procedimentos 

metodológicos empregados.  

 

A pesquisa desenvolvida aqui apresentou fortes características de investigação de 

natureza aplicada, por ter como objetivo “gerar um conhecimento para aplicação 

prática, dirigidos à solução de problemas específicos” (GERHARDT; SILVEIRA, 

2009).  

 

Quanto ao seu delineamento teve um enfoque mais qualitativo por ser mais 

apropriado ao método de estudo de caso, conforme apontam Gomes (2006) e Yin 

(2010). 

 

O enfoque qualitativo para Lüdke e André (apud GOMES, 2006, p.150) “tem o 

ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador como seu principal 

instrumento [...] supõe o contato direto e prolongado do pesquisador com o ambiente 

e a situação investigada, via de regra através do trabalho intensivo de campo”.  

 

As próximas seções deste capítulo descrevem os procedimentos metodológicos 

utilizados para atingir o objetivo da pesquisa. Esses procedimentos vão desde como 

foi o entendimento do domínio, treinamentos efetuados, até como foi feita a 

captação e validação dos dados. 
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6.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

6.1.1 Aproximações iniciais para o entendimento do domínio 

 

Em agosto de 2014, uma visita foi realizada a biofábrica Moscamed Brasil localizada 

na cidade de Juazeiro, Bahia com a intenção de estudar o sistema de gestão da 

informação utilizado no apoio à produção de organismos modificados 

geneticamente.  

 

Na primeira reunião com o Diretor-presidente da empresa para apresentação do 

anteprojeto de pesquisa, levantou-se informações pertinentes que possibilitaram 

identificar a existência de um acúmulo de dados coletados sobre o monitoramento 

de mosquitos (a exemplo, do Aedes aegypti) e a implementação de formas simples 

de controle e gestão de dados devido à ausência de um sistema de informação para 

o seu gerenciamento completo. 

 

O problema atual do crescimento exponencial do volume de dados e limitação de 

ferramentas para o seu tratamento também vem sendo objeto de investigação 

científica das áreas da computação e ciência da informação. Estas, juntas, invocam 

a necessidade de novas pesquisas brasileiras para criar soluções no enfrentamento 

do crescente volume de dados de pesquisa (COSTA; CUNHA, 2014; SAYÃO; 

SALES, 2012; VAZ, 2011).   

 

Como uma das alternativas a sistematização de dados foi desenhado um modelo 

teórico para construção de um sistema de informação destinado ao gerenciamento 

de armadilhas que coletam dados do mosquito Aedes. 

 

Com um novo problema de pesquisa encontrado foi necessário buscar meios de 

como avançar diante do primeiro desafio que na engenharia de requisitos é 

chamado de “domínio disjunto”. Termo aplicado ao ambiente de desenvolvimento de 

software onde o usuário e analista pertencem a domínios diferentes sem nenhuma 

interseção segundo Oliveira e Silva (2009). 
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Trago este conceito para ilustrar que a vivência do pesquisador no que tange à 

experiência com sistemas de informação computadorizados, em razão da sua 

formação acadêmica, era até então como gestor de um software robusto para 

gerenciamento de bibliotecas. Atividade que não envolvia o processo de coleta e 

análise de requisitos para criação de novos sistemas, tampouco conhecimento dos 

protocolos exigidos para a realização dessa atividade. Somava-se a isso, a falta de 

expertise em relação ao domínio de aplicação (sistema de gerenciamento para 

armadillhas do mosquito Aedes). 

 

6.1.1.2 Cursos de capacitação 

 

Diante do desafio imposto, a atitude do pesquisador foi coletar 

informações/requisitos gerais sobre o ramo de atuação de uma biofábrica. Para 

tanto, participou do seminário realizado no auditório da Companhia de 

Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaiba (Codevasf) no munícipio 

de Juazeiro, no dia 12 agosto de 2014, promovido pela Empresa Moscamed Brasil, 

com carga horária de 08horas (Anexo A).  

 

Durante o seminário foram feitas anotações das palestras sobre o uso da tecnologia 

empregada pela biofábrica para combater vetores como Aedes aegypti e Ceratitis 

capitata (mosca-das-frutas) – que, respectivamente, transmitem a dengue e 

provocam danos à agricultura - os métodos de monitoramento dos vetores 

empregados em campo, a política nacional de biotecnologia etc. 

 

Com as informações preliminares obtidas no seminário e o levantamento do material 

bibliográfico sobre engenharia de requisitos e gestão de dados científicos foi 

possível reestruturar o projeto de pesquisa da dissertação e fazer a sua submissão 

ao Comitê de Ética e Deontologia em Estudos e Pesquisa da Universidade Federal 

do Vale do São Francisco, que emitiu a carta de aprovação para realização da 

pesquisa de campo, no dia 23 de janeiro de 2015, sob o protocolo de registro nº 

0016/051114 CEPED/UNIVASF (Anexo B). 
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Para obter mais informações sobre a pesquisa em campo, o pesquisador participou 

de um minicurso sobre o método etnográfico com carga horária de 6h, durante a IV 

Semana de Ciências Sociais da Univasf (Anexo C). 

 

6.2. ENTRADA NA COMUNIDADE  

 

Com a carta de aprovação emitida pelo comitê de ética, foi feito um novo contato 

com a biofábrica Moscamed Brasil para acertar os detalhes quanto ao trabalho de 

campo da dissertação. Assim, uma nova reunião foi agendada no dia 26 de fevereiro 

de 2015 onde participaram os coordenadores tanto do Projeto Aedes Transgênicos 

(Projeto PAT) quanto do Projeto Mosca-das-frutas, um encarregado técnico e o 

Diretor-presidente da empresa.  

 

Na reunião o pesquisador foi apresentado ao grupo pelo diretor-presidente da 

biofábrica, que solicitou a apresentação do plano de trabalho para a realização das 

atividades em campo. Após discussão das etapas do plano de trabalho foram 

deliberadas algumas ações que permitiram a imersão do pesquisador no universo da 

empresa para conhecer as rotinas de trabalho, a tecnologia produzida, os jargões 

técnicos, assim como o Sistema MONITOR XYZT utilizado no controle e 

monitoramento dos dados oriundos do projeto de mosca-das-frutas. As ações 

deliberadas na reunião para condução do trabalho de campo foram: 

 

I. Acompanhar as atividades de vigilância (monitoramento) para a coleta de 

dados do mosquito Aedes nas localidades do município de Juazeiro e 

Jacobina para ter uma base de todo o processo; 

II. Acompanhar o registro de dados sobre o mosquito Aedes na planilha de 

Excel; 

III. Conhecer o Sistema MONITOR XYZT para controle e monitoramento dos 

dados oriundo do projeto mosca-das-frutas;  

IV. Procurar o setor administrativo da empresa para identificação e liberação do 

acesso na portaria da empresa. 
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A coleta de dados começou em 27 de fevereiro de 2015 e finalizou-se em 02 de 

outubro de 2015. 

 

 

6.2.1 Escolha dos stakeholders 

 

Com o foco na criação de um sistema para gestão de dados oriundos do projeto 

PAT, a escolha dos informantes do futuro sistema foi indicado pelo presidente da 

empresa durante a reunião citada. E atendeu plenamente os critérios de inclusão 

dos participantes da pesquisa.  

 

Os critérios de inclusão elencados no desenho da pesquisa foram: os indivíduos 

(pesquisadores, funcionários, técnicos de laboratórios e agentes de monitoramento)  

lotados em setores (administrativos e laboratórios de pesquisa) e que trabalhassem 

com a gestão parcial ou total dos dados de pesquisa na empresa.  

 

Os stakeholders aqui considerados os especialistas no domínio foram os 

responsáveis do Projeto PAT e um técnico que alimentam o Sistema MONITOR 

XYZT. 

 

6.3 COLETA DE DADOS 

 

Para auxiliar na condução da coleta de dados foi construído um modelo, o qual se 

constituiu na base para a realização da pesquisa de campo, conforme a Figura 5. 

 

Quanto aos procedimentos empregados para coleta de dados, eles foram divididos 

em 02 (dois) momentos. O primeiro correspondeu ao levantamento de informações 

sobre a coleção de dados do Projeto PAT visando mapear a ferramenta utilizada no 

apoio aos processos que envolviam o registro, processamento, arquivamento, 

recuperação e acesso aos dados. Já o segundo momento, mais específico da coleta 

e análise de requisitos, demandou a utilização de um conjunto de técnicas para 

obter tais requisitos. Cada técnica empregada será particularmente apresentada 

mais adiante. 



67 

 

 

 

Por fim, todo o conjunto de informações oriundas dos dados do Projeto PAT, bem 

como os requisitos de sistemas foi submetido ao processo de validação pelos 

especialistas no domínio, através de sessões que simularam a execução de tarefas 

por meio das telas em papel do sistema.  
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Figura 5 – Modelo de coleta de requisitos 

  

 
Fonte: o autor. 
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6.3.1 Observação Participante 

 
Durante as observações em campo, o pesquisador se posicionou como observador 

participante. Assim acompanhou o trabalho dos agentes de campo em duas 

localidades onde o Projeto PAT foi implantado.  A primeira visita no dia 27 de 

fevereiro de 2015, foi a um distrito irrigado no município de Juazeiro onde foram 

instaladas armadilhas em residências, associações comunitárias, igrejas, escolas etc 

para coletar os ovos do mosquito Aedes. Durante essa atividade o pesquisador 

acompanhava os agentes nas propriedades onde as armadilhas estavam instaladas 

bem como fazia anotações em um diário de campo e registro fotográfico dos 

procedimentos utilizados para coletar o material.  A atividade durou uma manhã 

inteira. 

 

Após a coleta do material em campo, passado alguns dias, o pesquisador retornou à 

empresa para acompanhar a análise do material no laboratório. Nessa atividade 

foram feitas anotações no diário de campo sobre como era feita a identificação e 

contagem de ovos, bem como sobre o tipo de dado que era registrado no formulário.  

 

A convite da própria empresa, o pesquisador nos dias 17 e 18 de março de 2015, 

acompanhou o trabalho de soltura (liberação) de mosquitos machos transgênicos no 

município de Jacobina, Bahia, localizado aproximadamente a 300 km de distância da 

sede da empresa. Nessa expedição estavam presentes a coordenação de 

monitoramento de campo do Projeto Aedes, dois pesquisadores estrangeiros que 

estavam conhecendo o projeto e o motorista da empresa. Durante dois dias de 

trabalho em Jacobina foram feitas anotações no diário de campo do tipo de dados 

coletados antes e após liberação de mosquitos machos transgênicos.  

 

A seguir são apresentadas fotos feitas durante a pesquisa de campo. Duas fotos são 

das armadilhas utilizadas no monitoramento do mosquito Aedes e uma do local onde 

a armadilha foi instalada (Figuras 6, 7 e 8, respectivamente). 
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Figura 6 – Armadilhas para coleta de ovos do mosquito da Dengue. 

 
Fonte: o autor. 
 
 
 
Figura 7 – Armadilha para coleta de mosquitos Aedes adultos. 

 
Fonte: o autor. 

 

 

Figura 8 – Residência monitorada no Projeto. 

 
Fonte: o autor. 
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6.3.2 Entrevista semiestrurada 

 

Após conhecer o método empregado na vigilância do mosquito Aedes nas 

localidades monitoradas e o processo para identificar e contar ovos, larvas e 

mosquito adulto, o próximo passo foi descobrir como era feita a administração dos 

dados coletados pela coordenação de campo do projeto PAT.  

 

O roteiro da entrevista semiestruturada (Apêndice A) foi elaborado com base no 

plano de administração de dados do Centro de Curadoria Digital de Londres7 e 

buscou descobrir como os dados estavam organizados, como eram arquivados e 

atualizados, as formas de acesso dos usuários finais e potenciais dos dados. 

 

Obtidas as informações do processo de gestão de dados na coordenação de 

monitoramento de campo do Projeto Aedes, o passo seguinte dado pelo 

pesquisador foi buscar entender como funcionava o controle e monitoramento de 

dados via o Sistema MONITOR XYZT utilizado na própria empresa para administrar 

os dados do projeto mosca-das-frutas que é vinculado a uma outra coordenação. E, 

a partir disso fazer o cruzamento das informações para extrair potenciais requisitos 

que fossem correlatos ao sistema para o Projeto Aedes. 

 

Todas as conversas foram gravadas em áudio com anuência dos informantes e 

posteriormente transcritas. 

 

6.3.3 Consulta a documentação interna 

 

Para complementar os dados coletados pela observação participante, nas 

entrevistas com os especialistas no domínio foi solicitado à gerência administrativa 

da empresa o acesso aos relatórios anuais das atividades da empresa e a 

documentação produzida pela empresa responsável pela instalação do Sistema 

MONITOR XYZT.   

                                                 
7
http://www.dcc.ac.uk/resources/data-management-plans 
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6.4 ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES 

 

Com base nas informações coletadas durante a pesquisa de campo, foram 

realizadas as transcrições dos áudios e em seguida uma análise qualitativa do 

conteúdo do material através da leitura minuciosa das falas dos informantes e dos 

documentos internos obtidos, para identificar categorias de requisitos para 

construção do sistema. Também foram analisados formulários e planilhas utilizados 

para registrar os dados coletados.   

 

6.4.1 Categorias de requisito 

 

A leitura das anotações de diário de campo, das falas dos informantes, dos 

palestrantes do seminário promovido pela empresa e dos documentos permitiu 

organizar as categorias ou assuntos em pré-requisitos, como: áreas de 

monitoramento, armadilhas para coletas de ovos e mosquitos adultos, 

gerenciamento de dados, período de cobertura da atividade no campo, datas de 

instalação e coleta das armadilhas, índice de infestação, produção de mosquitos 

transgênicos e soltura (liberação). 

 

Tais categorias emergiram nas falas dos informantes porque uma das rotinas na 

empresa é a realização de monitoramento das armadilhas instaladas nos bairros 

para fazer o acompanhamento da população do mosquito Aedes para saber se está 

aumentando ou diminuindo nos locais monitorados. E ainda a produção e solturas 

de mosquitos machos modificados geneticamente nas localidades monitoradas. 

 

Como as categorias de pré-requisitos serviram de base para organizar as 

informações obtidas, isso viabilizou a elaboração de uma primeira listagem de 

requisitos funcionais para avaliar o grau de importância dos requisitos através de 

uma escala de Likert8. A escala apresentava os seguintes valores 1 – Nada 

importante; 2 – Pouco importante; 3 – Neutro; 4 – Importante e 5 – Muito importante.  

 

                                                 
8
 A escala de Likert é utilizada em questionário quando se deseja medir o nível de concordância ou 

não concordância a uma afirmação. Usualmente são usados cinco níveis de respostas, apesar de 
que alguns pesquisadores preferem usar sete ou mesmo nove níveis (WIPÉDIA, 2015) . 
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Após o levantamento dos requisitos funcionais mais críticos para o desenvolvimento 

do sistema, eles foram representados através de casos de uso com notação UML 

para que pudesse ser utilizados na fase subsequente do desenvolvimento do 

projeto. 

 

6.5 VALIDAÇÃO 

 

No dia 02 de setembro de 2015, a partir das 14h:40min, na empresa Moscamed 

Brasil foram realizadas duas sessões de prototipação em papel com os especialistas 

no domínio para validação dos requisitos para o sistema de gestão, controle e 

monitoramento de dados do mosquito Aedes aegypti. 

 

Os materiais utilizados foram as telas em papel desenhadas no software Pencil 

Project9, além de cartolina, fita adesiva, tesoura, cola, papel A4 e classificador.  

 

Figura 9 – Os materiais usados na prototipação 

 
                            Fonte: o autor 

 

As seções foram conduzidas pelo orientador do projeto e pelo mestrando na sala de 

treinamento da própria Empresa, de modo que os participantes do estudo não se 

deslocassem para outro local fora da empresa, interferindo o mínimo possível no 

andamento das atividades da empresa. 

                                                 
9
Site: pencil.evolus.vn, disponível gratuitamente na internet. 
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As sessões foram gravadas em vídeo, com anuência dos participantes, para que o 

material coletado pudesse ser analisado pelos pesquisadores, posteriormente.  

 

Cada sessão foi realizada individualmente com cada participante.  Inicialmente, o 

professor-orientador explicava como a técnica funcionava ao participante e em 

seguida era entregue um folheto com as instruções e um questionário (Apêndice B),  

para que o participante pudesse relatar as falhas/problemas para a correção. 

 

Durante as sessões, o professor-orientador representou o papel do computador e o 

mestrando ficou responsável por apresentar as telas do computador e colar as 

etiquetas na medida em que eram executadas as tarefas. Uma estudante do curso 

de biologia fez as filmagens. 

 

Figura 10 – Sessão de prototipação 

 

Fonte: o autor.  

 

Um quadro com os requisitos centrais que mais se sobressaíram durante as sessões 

de prototipação com os informantes-chave será apresentado nos resultados. 
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7 RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados da pesquisa realizada para alcançar 

os objetivos propostos nesta dissertação. Logo no início mostra-se um modelo 

elaborado para representar o entendimento das etapas que foram seguidas na 

condução da investigação. Assim para cada etapa do modelo existe uma subseção 

que descreve os resultados alcançados. 

 

Figura 11 - Modelo para construção do software destinado a gestão de dados do 

monitoramento do mosquito Aedes aegypti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor. 

 

 

7.1 ENTENDIMENTO DO DOMÍNIO DE APLICAÇÃO 

 

Um domínio de aplicação em uma biofábrica é amplo e só foi possível o seu 

entendimento através de cursos e da leitura de bibliografia da área. Para a 

compreensão das atividades na empresa foi feita uma pesquisa de campo buscando 

entender as atividades que caracterizam a gestão e controle dos dados coletados no 

monitoramento das armadilhas de captura de mosquitos como descrito no capítulo 6. 

 

Análise das 
regras de 
negócio 

Entendimento do 
domínio de 
aplicação 

Escrita dos 
requisitos 

Validação dos 
requisitos 
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Assim, o resultado alcançado aqui nesta fase foi a base para o desenvolvimento de 

um sistema para gestão de armadilhas do mosquito Aedes aegypti que permita o 

fornecimento de informações seguras sobre o principal vetor causador da dengue, 

através da disponibilidade de informações tais como densidade populacional, 

localidades mais infestadas e período de alta ou baixa ocorrência do vetor nas áreas 

monitoradas.  

 

7.2 ANÁLISE DAS REGRAS DE NEGÓCIO 

 

A segunda etapa foi analisar como eram as regras de interações que constituíam o 

negócio do sistema em foco. Esta etapa foi fundamental para alcançar os requisitos 

básicos do sistema. Considerando que na atividade de vigilância do Aedes aegypti, 

está a coleta e a gestão de dados para, de um lado, determinar a produção da 

tecnologia (os mosquitos transgênicos) dentro da empresa estudada e, do outro, 

disponibilizar informações relacionadas à situação epidemiológica do vetor para as 

instituições parceiras, a exemplo de Secretarias Estaduais e Municipais ligadas à 

saúde pública, Universidades e Centro de pesquisas. 

 

Assim, após às análises, chegou-se aos seguintes requisitos básicos: 

 

I. Permitir o cadastro das áreas (localidades) monitoradas por armadilhas; 

II. Admitir o registro das datas de instalação e de coleta das armadilhas, 

convertendo o calendário anual em semanas/ano; 

III. Permitir o cadastro da quantidade de números de ovos, larvas e mosquitos 

adultos do Aedes capturados nas armadilhas; 

IV. Disponibilizar o histórico dos dados estatísticos coletados; 

V. Permitir o cadastro e a visualização das coordenadas geográficas das áreas 

monitoradas.  

VI. Apresentar relatórios, gráficos e mapas. 
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7.3 ESCRITA DE REQUISITOS 

 

A partir do cruzamento de informações coletadas no trabalho de campo foi possível 

descrever cada requisito em formato de casos de uso. Juntamente com a descrição 

dos casos de uso apresenta-se a avaliação dos requisitos. No entanto, antes da 

apresentação dos requisitos faz-se necessário primeiro descrever o processo e os 

cenários de ação em linhas gerais visando tornar compreensível ao leitor pouco 

familiarizado com termologia da informática a descrição dos elementos que 

compõem um caso de uso. 

 

O sistema de gestão de armadilhas tem como processo o cadastramento de 

armadilhas, locais de monitoramento, números de ovos, larvas e mosquitos 

(adultos), de funcionários e empresas parceiras. Os requisitos descritos em caso de 

uso são representados pela letra “R” com uma numeração individual. Cada requisito 

é representado por um conjunto de cenários para a realização de uma determinada 

ação. Por exemplo, para cadastrar armadilhas do tipo ovitrampa, os fluxos de ação 

principal descrevem os passos em situações normais para a realização do caso de 

uso “Cadastrar armadilhas”; já os fluxos alternativos descrevem formas alternativas 

para realizar certos passos do caso de uso, em virtude de erros; por outro lado, 

existe a pré-condição para realização do caso de uso, se não for satisfeita, o caso 

de uso não pode ser iniciado e a pós-condição que considera que o fluxo de eventos 

foi realizado com sucesso para finalizar uma ação. Estas definições sobre a 

descrição de casos de uso foram retiradas de Falbo (2012). 

 

R 01 - Cadastrar armadinha (ovitrampa) 

 

 
Fluxo de ação principal 

 O usuário cadastra a armadinha. 

 Campos: código numérico, código da armadilha,nome da localidade onde a 
armadilha está instalada, endereço completo, nome do responsável pela 
residência, número de telefone, data da primeira instalação em dia, mês e 
ano.  

Grau de importância 

Nada importante Pouco 
importante 

Neutro Importante Muito importante 

1 2 3 4 5 



78 

 

 

 Os dados são submetidos pelos usuários 

 Os dados são gravados. 
 
Fluxo alternativo 
 

 O usuário pode apagar os dados. 

 O usuário pode alterar um campo a qualquer momento. 

 Se o arquivo gravado com a armadinha já existir, dá a mensagem se quer 
substituir o arquivo ou não. 

 Só permitir gravar o arquivo, se todos os campos forem preenchidos. 
 
Pré-condições 

 Ter permissões para catalogar os dados. 
 
Pós-condições 

 O arquivo foi gravado ou cancelado porque existe algum campo vazio. 
 

 
R 02 - Cadastrar armadinha (BGs) 

 

 
Fluxo de ação principal 

 O usuário cadastra a armadinha. 

 Campos: código numérico, código da armadilha, nome da localidade onde a 
armadilha está instalada, endereço completo, nome do responsável pela 
residência, número de telefone, data da primeira instalação em dia, mês e 
ano.  

 Os dados são submetidos pelos usuários. 

 Os dados são gravados. 
 
Fluxo alternativo 
 

 O usuário pode apagar os dados. 

 O usuário pode alterar um campo a qualquer momento. 

 Se o arquivo gravado com a armadinha já existir, dá a mensagem se quer 
substituir o arquivo ou não. 

 Só permitir gravar o arquivo, se todos os campos forem preenchidos. 
 
Pré-condições 

 Ter permissões para catalogar os dados. 
 
Pós-condições 

 O arquivo foi gravado. 

 Arquivo cancelado porque existe algum campo vazio. 

Grau de importância 

Nada importante Pouco 
importante 

Neutro Importante Muito importante 

1 2 3 4 5 
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R03 – Cadastrar locais de monitoramento 
 

 
Fluxo de ação principal 

 O usuário cadastra as localidades (cidade, bairros, ruas e as coordenadas 
geográficas) onde estão instaladas as armadilhas. Campos: nome do 
endereço, bairro, Estado, CEP, número e complemento para os distritos 
rurais. 

 Os dados são submetidos pelos usuários. 

 Os dados são gravados. 
 
Fluxo alternativo 
 

 O usuário pode apagar os dados. 

 O usuário pode alterar um campo a qualquer momento. 

 Permitir gravar o local de monitoramento, caso existam campos vazios. 
 
Pré-condições 

 Ter permissões para catalogar os dados. 
 
Pós-condições 

 O arquivo foi gravado. 

 Dá mensagem de que existe campo vazio. 
 
 
R 04 – Cadastrar número de ovos 
 

 
Fluxo de ação principal 

 O usuário cadastra o número de ovos encontrados nas armadilhas. Campos: 

números de ovos; marcador para indicar os ovos coletados de dentro e fora 

das residências, data da última instalação e data da coleta; nome do técnico 

de laboratório que fez análise do material. 

 Os dados são submetidos pelos usuários. 

 Os dados são gravados. 
 
Fluxo alternativo 
 

 O usuário pode apagar os dados. 

 Usuário pode alterar um dado a qualquer momento. 

Grau de importância 

Nada importante Pouco 
importante 

Neutro Importante Muito importante 

1 2 3 4 5 

Grau de importância 

Nada importante Pouco 
importante 

Neutro Importante Muito importante 

1 2 3 4 5 



80 

 

 

 Importar todos os dados das armadilhas da planilha de Excel. 

 Só permitir gravar o arquivo, se todos os campos forem preenchidos. 
 
Pré-condições 

 Ter permissões para catalogar os dados 
 
Pós-condições 

 O arquivo foi gravado. 

 Arquivo cancelado porque existe algum campo vazio. 
 
R05 – Cadastrar número de larvas 
 

 
Fluxo de ação principal 

 O usuário cadastra o número de larvas transgênicas e selvagens. 

 Campos: código da armadilha, números de larvas transgênicas e número 
larvas selvagens encontradas, data da última instalação e coleta da 
armadilha, nome do técnico de laboratório que fez análise do material. 

 Os dados são submetidos pelos usuários. 

 Os dados são gravados. 
 
Fluxo alternativo 
 

 O usuário pode apagar os dados. 

 O usuário pode alterar um campo a qualquer momento. 

 Importar todos dados das armadilhas da planilha de Excel. 

 Só permitir gravar o arquivo, se todos os campos forem preenchidos. 
 
Pré-condições 

 Ter permissões para catalogar os dados. 
 
Pós-condições 

 O arquivo foi gravado. 

 Arquivo cancelado porque existe algum campo vazio. 
 
 
R08 – Cadastrar densidade de mosquito (adulto) 
 

 
 

Grau de importância 

Nada importante Pouco 
importante 

Neutro Importante Muito importante 

1 2 3 4 5 

Grau de importância 

Nada importante Pouco 
importante 

Neutro Importante Muito importante 

1 2 3 4 5 
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Fluxo de ação principal 

 O usuário cadastra o número de mosquitos encontrados. 

 Campos: código da armadilha, número de fêmeas aedes aegypti, número de 
macho de aedes aegytpi, número de fêmeas aedes albopctus, número de 
macho de aedes albopctus, números de outros insetos; data de instalação e 
data de coleta da armadilha, o número da semana corresponde ao calendário 
do ano, inserir número de mosquito, nome do técnico de laboratório que fez 
análise do material. 

 Os dados são submetidos pelos usuários. 

 Os dados são gravados. 
 
Fluxo alternativo 
 

 O usuário pode apagar os dados. 

 O usuário alterar um campo a qualquer momento. 

 Importar todos dados das armadilhas da planilha de Excel. 

 Só permitir gravar o arquivo, se todos os campos forem preenchidos. 
 
Pré-condições 

 Ter permissões para catalogar os dados. 
 
Pós-condições 

 O arquivo foi gravado 

 Arquivo cancelado porque existe algum campo vazio 
 

 
R09 – Cadastrar funcionários 
 

 
Fluxo de ação principal 

 O usuário cria um login e senha para funcionário. 

 Campos: código do CPF e senha numérica.  

 Seleciona a formas de acesso: restrito a consulta, acesso inserir dados. 

 Os dados são submetidos pelos usuários. 

 Os dados são gravados. 
 
Fluxo alternativo 
 

 O usuário pode apagar os dados.  

 O usuário pode alterar um campo a qualquer momento. 

 Só permitir gravar o arquivo, se todos os campos forem preenchidos. 
 
 

Grau de importância 

Nada importante Pouco 
importante 

Neutro Importante Muito importante 

1 2 3 4 5 
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Pré-condições 

 Ter permissões para cadastrar novos usuários. 
 
Pós-condições 

 O arquivo foi gravado. 

 Arquivo cancelado porque existe algum campo vazio. 
 
 
R10 – Cadastrar agências/empresas 
 

 
Fluxo de ação principal 

 O usuário cria um login e senha para a empresa/instituição parceira. 

 Campos: código do CNPJ e senha numérica.  

 Seleciona a formas de acesso: restrito a consulta. 

 Os dados são submetidos pelos usuários. 

 Os dados são gravados. 
 
Fluxo alternativo 
 

 O usuário pode apagar os dados.  

 O usuário pode alterar um campo a qualquer momento. 

 Só permitir gravar o arquivo, se todos os campos forem preenchidos. 
 
Pré-condições 

 Ter permissões para cadastrar novos usuários. 
 
Pós-condições 

 O arquivo foi gravado. 

 Arquivo cancelado porque existe algum campo vazio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grau de importância 

Nada importante Pouco 
importante 

Neutro Importante Muito importante 

1 2 3 4 5 
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Figura 12 – Visão geral do sistema para gestão de armadilhas 
 

 
 
 
Na Figura 12 é apresentada uma visão geral do sistema. Nela é possível ver os 

atores que irão interagir com o sistema e os cenários (exemplos de que acontece 

quando um ator interage com o sistema) através de seus relacionamentos 

(BARBOSA; SENA, 2011). 
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Figura 13– Cadastramento das armadilhas 

 
 

Na Figura 13, mostram-se os atores representados pela coordenação e agente de 

campo interagindo com o caso de uso “Cadastrar armadilhas” além da dependência 

deste caso de uso base em relação aos outros requisitos.  

 

Figura 14– Cadastramento dos locais de monitoramento 

 
 
Na Figura 14, mostram-se os atores representados pela coordenação e agente de 

campo interagindo com o caso de uso “Cadastrar locais monitorados” além da 

dependência deste caso de uso base em relação aos outros requisitos.  
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7.4 VALIDAÇÃO DE REQUISITOS 

 

A etapa de validação é fundamental para saber se está sendo documentado 

exatamente o sistema que os clientes precisam. Abaixo apresenta-se um quadro 

descritivo com colunas indicando os requisitos centrais que mais se sobressaíram 

durante as sessões de prototipação com os especialistas no domínio, os problemas 

a eles associados e as correções.  

 
Requisitos Problemas Correções 

Cadastro de datas Inclusão do campo data de 
cadastro e data de instalação da 
armadilha gerou duplicidade de 
informação. 
 
 
 
 

 
 
Na tela de cadastro de dados não 
havia um campo para inclusão da 
“última” data de instalação da 
armadilha, apenas os campos 
data de instalação e data de 
coleta. 
 
 

Manter apenas o campo “data 
de instalação da armadilha”. 
Que é a primeira data de 
instalação da armadilha no 
campo e deverá aparecer 
automaticamente, todas as 
vezes que for inserir novos 
dados. 
 
 

 
 
Incluir o campo “última data de 
instalação” na tela de cadastro 
de dados, por causa da troca 
semanal das armadilhas. 
Assim fica mantido o campo da 
“data da primeira instalação”, 
outro campo para “última data 
de instalação” e o campo “data 
de coleta”.  
 
Com isso é possível mostrar o 
histórico dos dados 
estatísticos. 
 

Locais ou áreas de 
monitoramentos 

Ausência das coordenadas 
geográficas, visto que todas as 
armadilhas são georreferenciadas 
e cada armadilha tem sua 
coordenada. 
 
 

 
Um campo para incluir o nome do 
Projeto PAT foi apontado como 
irrelevante. Porque este sistema é 
específico para este projeto, logo 
o nome Projeto PAT apareceria 
no cabeçalho do sistema 
automaticamente.  
 
A associação indesejada do 

Incluir um campo para 
coordenadas geográficas e  

o GPS
10

. 

 
 
 

 
Substitui o campo Projeto PAT 
pelo campo Localidade. Em 
que apareça um filtro para 
selecionar primeiro a cidade 
em seguida seus bairros, ruas 
e distritos rurais.  
 
 
 
 

                                                 
10

 O sistema de posicionamento global (em inglês Global Positioning System - GPS). 
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campo Projeto PAT com o local 
ou área monitorada foi cometida 
pelo analista. Mas o mal 
entendido foi desfeito. O projeto é 
único, entretanto existem diversas 
localidades (áreas urbanas e 
rurais) em que o projeto é 
executado. 

 
 
O campo para endereço não 
contempla os distritos rurais que 
não possui bairros e nem CEP. 
 
A necessidade de ter um ponto 
de referência ou a descrição da 
residência 

 
 

 
 
Incluir o campo complementos 
e outro para observações na 
tela de cadastro de locais 
 
 
 
 
 

Alimentação dos dados 
coletados  

A configuração da função 
cadastro de dados para incluir a 
densidade de ovos, larvas e 
mosquitos no sistema mostrou-se 
inoperante porque o catalogador 
dos dados perderia muito tempo 
para realização dessa tarefa. Em 
razão de ter que acessar a tela do 
menu principal, depois a função 
cadastro de dados, em seguida 
as opções disponíveis, depois  
digitar o código da armadilha e 
preencher vários campos como 
quantidade de ovos, data da 
última instalação e data de coleta 
da armadilha, etc para cada 
armadilha. No universo de 300 
armadilhas, por exemplo, ficaria 
inviável. 

Digitar os dados na planilha de 
Excel e incluir um campo 
importar arquivo na tela de 
Cadastro de dados para 
migração dos dados da 
planilha Excel. Devido à 
praticidade no cadastro dos 
dados na planilha. 

Visualização das 
informações 
processadas. 

Informações estatísticas 
apresentadas sem a utilização de 
recursos gráficos para facilitar a 
visualização.    

Incluir nos relatórios recursos 
iconográficos para associar as 
cores verde, amarelo e 
vermelho aos índices de 
infestação do mosquito nas 
localidades para chamar 
atenção imediata de quem 
consulta. 
 
Apresentar informações em 
formato de gráficos e mapas 
com as bandeiras verde, 
amarelo e vermelho das áreas 
monitoradas. 

 
 
Com a realização desta última etapa do processo de coleta de informações juntos 

aos especialistas foi possível corrigir as falhas nos requisitos antes de seguir para a 

fase do desenvolvimento do sistema. 
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8 DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos na primeira avaliação dos requisitos mostraram que os 

requisitos listados pelo analista atendiam plenamente às rotinas para o controle e 

monitoramento dos dados do mosquito Aedes. Isso porque a maioria dos requisitos 

foi avaliado como “muito importante” e apenas um requisito como “importante”. 

Acredita-se que essa avaliação positiva dos requisitos tenha ocorrido em razão do 

cruzamento de informações coletadas tanto na coordenação de campo do Projeto 

Aedes Transgênicos como na coordenação do Projeto Mosca-das-frutas que realiza 

a coleta, gestão, controle e monitoramento de dados obtidos das armadilhas 

empregadas na vigilância dessa espécie.  

 

Após o levantamento dos requisitos básicos para o desenvolvimento do sistema, 

eles foram descritos através de casos de uso e submetidos a uma nova avaliação de 

um informante-chave para analisar os requisitos particulares de cada caso de uso 

descrito. Os resultados dessa segunda avaliação indicaram pequenas falhas como a 

ausência de um importante requisito “cadastro de número de ovos encontrados nas 

armadilhas”. Esse requisito fornece o chamado Índice de Densidade de Ovos (IDO), 

que indica os períodos de maior e menor reprodução das fêmeas do mosquito 

Aedes (GOMES apud NUNES; TRINDADE; SOUTO, 2011). A outra falha apontada 

era relacionada ao requisito que descrevia a fórmula para calcular o Índice de 

Positividade da Ovitrampas (IPO) para determinar o número de armadilhas positivas, 

ou seja, com a presença de ovos (GARZIERA, 2014). Para as falhas encontradas 

foram tomadas decisões de corrigi-las e os requisitos foram reescritos. 

 

Outro requisito que apresentou falha no momento da descrição foi o das 

coordenadas geográficas para localização das armadilhas georeferenciadas. A 

inclusão desse requisito permite a localização da armadinha em campo e com isso 

visualizar através do mapa como está o índice de infestação do mosquito Aedes em 

uma determinada localidade. Segundo o documento da empresa XYZTEMAS 

CONSULTORIA & SERVIÇOS LTDA (2007) a estruturação da cartografia das áreas 

de interesse da Moscamed Brasil é necessária porque permite as visualizações via 

mapas georeferenciados. 
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No tocante, às sessões de prototipação com os especialistas no domínio, elas 

mostraram-se muito úteis para a correção e/ou anuência de requisitos porque os 

informantes simulavam no papel as tarefas do dia a dia. A técnica de prototipação 

em papel para validação de uma ferramenta computacional também foi usada por 

Basso, Cheiran e Santarosa (2009). 

 
Assim, com base nos materiais analisados para a realização desta pesquisa, é 

possível sustentar que os requisitos centrais identificados no estudo apareçam em 

maior ou menor grau de ocorrência também outras biofábricas, centros de pesquisa 

ou unidades de controle de endemias que realizam a vigilância (monitoramento) do 

vetor Aedes aegypti, através de métodos que utilizam armadilhas em campo, 

visando à coleta e a gestão de dados para conhecer a densidade populacional, as 

localidades mais infestadas e o período de alta ou baixa ocorrência do vetor principal 

causador da dengue. 

 

Antes de finalizar a discussão vale ressaltar que o levantamento das informações 

através do estudo de campo permitiu uma compreensão do processo de gestão da 

informação oriunda dos dados das armadilhas. Graças à obtenção dos requisitos 

necessários à execução das atividades na empresa.    

 

No entanto, a pesquisa revelou também que a cultura da gestão da informação 

ainda não está integralizada em todos os ambientes da empresa. Vimos ao longo do 

trabalho a existência uma coordenação setorial que possui uma infraestrutura 

tecnológica para apoiar a sistematização dos dados via plataforma web, enquanto 

outro setor emprega o uso de arquivamento e registro dos dados em planilhas 

eletrônicas armazenadas em um sistema de armazenamento nas nuvens instalado 

no computador local onde é realizado também as cópias de segurança, a 

recuperação e o compartilhamento. Ademais, o tratamento dos dados é feito pelos 

especialistas de forma manual como relatou um informante “quando a gente vai 

fazer a análise estatística tudo isso tem que ser colocado junto, todos os dados, têm 

as datas; a gente precisa juntar tudo numa planilha só pra poder fazer análise”. 

Ampliar a infraestrutura tecnológica para apoiar as atividades de sistematização dos 

dados de pesquisa é um dos valores trazido por Vaz (2011) que está na base do 

conceito do novo paradigma da e-science para viabilizar o tratamento de dados. 
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E, em relação à superação das formas individualizadas de gestão da informação no 

ambiente da empresa Fróes Burnham (2005, 2012) entende que é necessário 

estender a todos os setores organizacionais e aos colaboradores a cultura da 

socialização da gestão da informação para garantir o rápido acesso à informação já 

processada e estocada nos repositórios digitais. 

 

Outro resultado positivo vem dos procedimentos empregados na metodologia para a 

realização da presente pesquisa que poderá auxiliar outros analistas de requisitos 

em trabalho etnográfico dentro de uma empresa. Como modelo resulta de uma 

experiência prática, é possível que se transforme em mais uma contribuição 

científica à engenharia de requisitos que não dispõe no seu aporte teórico de um 

método universal para coletar requisitos (BOOCH; RUMBAUGH; JACOBSON 2005). 

 

Por fim, um elemento observado durante a pesquisa foi a questão da complexidade 

no desenvolvimento de um software com vários subsistemas interligados. Cauvin e 

colaboradores (2008) apontaram algumas estratégias utilizadas para superá-la, 

dentre elas, buscar o entendimento dos fundamentos conceituais das diferentes 

aplicações, montar equipe com membros que possuam formação em diferentes 

áreas do conhecimento e solicitar a colaboração de funcionários e gestores da 

empresa na definição dos requisitos. Todas essas estratégias estão contempladas 

no projeto Sistema de Gerenciamento Global da biofábrica para minimizar os 

desafios e alcançar os objetivos do projeto. 

 

Ademais, encarra-se esta seção afirmando que os achados da literatura técnica 

como as encontrados em Barbosa e Sena (2011); Cauvin, et al., (2008); Teixeira et 

al., (2013) e outras bibliografias consultadas permitiram a obtenção de informações 

significativas que possibilitaram a elaboração do produto final desta dissertação. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo em vista o desafio referente à construção de uma documentação sem falhas 

nas descrições de requisitos para o desenvolvimento de um sistema visando o 

tratamento de dados oriundos do monitoramento das armadilhas de mosquito, como 

uma das alternativas para a gestão da informação, esta dissertação ofereceu como 

possibilidade: 

 

I. A descrição do processo para o entendimento de um domínio com o emprego 

do método etnográfico resultante de uma experiência empírica. Acredita-se 

que esse processo forneça uma contribuição às pesquisas qualitativas 

desenvolvidas à área da engenharia de requisitos que não dispõe no seu 

aporte teórico de um método universal para coletar requisitos; 

 

II. Um diagnóstico da gestão de dados do Projeto Aedes Transgênicos em que 

foi evidenciado um grande volume de dados coletados na atividade de 

monitoramento do mosquito Aedes aegypti. Esse conjunto de dados tratados 

fornece informações sobre a população de mosquitos presentes nas áreas 

monitoradas. No entanto, os dados coletados ainda são geridos de formas 

simples através do uso de planilhas eletrônicas, limitando a disponibilização 

imediata de informações estatísticas aos gestores e órgãos públicos.  

 

III. Apresentação de um modelo teórico para o desenvolvimento de um sistema 

de informação que poderá servir de base para diferentes contextos que 

realizam a vigilância (monitoramento) de mosquitos e que demandem uma 

ferramenta para a gestão de dados 

 
Assim, conclui-se então afirmando que o levantamento dos requisitos foi essencial 

para a compreensão das formas de gestão da coleção de dados do Projeto Aedes 

Transgênicos. Este trabalho evitará no futuro gastos altos com correções de 

requisitos, porque houve um planejamento prévio que possibilitou a construção de 

um projeto de software (modelo) no início do processo de desenvolvimento antes da 

construção do sistema executável. 
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9.1 TRABALHOS FUTUROS 

 

Uma possibilidade de investigação futura será o desenvolvimento de um software 

com base nos requisitos apresentados visando à ampliação da infraestrutura 

tecnológica na biofábrica Moscamed Brasil para apoiar a sistematização de dados 

do Projeto Aedes Transgênicos e a integração da gestão informacional. 
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APÊNDÍCE A – ROTEIRO DA ENTREVISTA 
 
 
 

Processo de gestão de dados 
 
 
 

1) Organização dos dados: 

 
a) Levantar como o banco de dados está organizado (nome das pastas e 

arquivos). 

b) Anotar quais as medidas de qualidade adotadas no processo de 

organizaçãodo banco de dados. 

c) Como é feito o controle das versões dos arquivos. 

 
2) Arquivamento 

a) O arquivamento dos dadosé (em computador, servidor, HD externo). 

b) Como são atualizados os backups? 

c) Quem é o responsável pelo backup e recuperação dos dados. 

d) Como os dados são recuperados no evento de um incidente. 

 
3) Acesso aos dados 

a) Quem são usuários finais desses dados? E potenciais? 

b) Como é oacesso aos dados? Tem algum mecanismo de busca para encontrar 

os dados? 

 
      4) Setor Responsável 

a) Existe um setor na empresa responsável por definir a politica de gestão de 

dados? 
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APÊNDICE B – INSTRUÇÕES PARA OS PARTICIPANTES 
 
 

Instruções para os Participantes 

 

O participante deverá ler e entender todas as instruções contidas neste folheto. 

Caso não entenda algum ponto deverá tirar as dúvidas com o aplicador do estudo. 

 

Conhecimentos prévios de layout do sistema não executável: As telas 

representando as tarefas do Sistema serão manipuladas através da técnica de 

prototipação em papel. 

 

Funcionalidade do sistema: O Sistema de Controle e monitoramento de Mosquito 

tem a finalidade de apoiar a gestão de dados referentes ao monitoramento 

(vigilância) do agente Aedes aegypti causador de doenças como a Dengue e 

Chikungunya. 

 

O Sistema terá 04 perfis de usuários: 1 – Administrador, que será o responsável 

pelas funções gerenciais e pelo o cadastro dos dados. 

Usuários: 2 – Gerência e Pesquisador-colaborador deverão ter acesso diferentes 

relatórios do sistema. 

Usuário 3 – Empresas (clientes) que deverá ter acesso restrito a consulta dos dados 

referente ao serviço contratado. 

 

Objetivos do Estudo: Este estudo faz parte de uma pesquisa oriunda do Programa 

de Mestrado Interdisciplinar Ciências da Saúde e Biológicas da Universidade 

Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF, conduzida pelo discente Renato 

Marques Alves, com o objetivo de apresentar aos usuários (leigos e especialistas) as 

principais tarefas para a gestão, controle e monitoramento de dados do mosquito 

Aedes aegypti, visando coletar as opiniões qualitativas em relação a: 

 

- “Consistência e Padrões” as maneiras de se realizarem ações semelhantes são 

consistentes? 
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 - “Reconhecer, em vez de se lembrar” os campos e botões de ações, eles estão 

visíveis? 

 - “Estética e design minimalista” existem informações desnecessárias e 

irrelevantes? 

 

Como realizar o estudo: 

A. O participante deverá ter em mãos os seguintes instrumentos: 

1. Instruções para os Participantes; 

2. Cenário de Tarefas; 

3. As telas no papel; 

4. Folheto de Questões Qualitativas para serem respondidas; 

 

B. As instruções deverão ser lidas, entendidas e assinada. 

 

C. Todo o Cenário de Tarefas deverá ser lido e suas dúvidas deverão ser sanadas 

com o aplicador. 

 

E. Para cada tarefa o participante deverá iniciar da tela Menu Principal do Sistema, 

executar a tarefa.  

 

F. O participante deverá ter as heurísticas como Guia para responder as questões 

do Folheto de Questões Qualitativas. 

 

G. O participante poderá executar a tarefa até duas vezes, poderá parar a execução 

da tarefa e anotar ou responder alguma questão do folheto e voltar a executar a 

tarefa. 

 

Consentimento: Afirmo que sou maior de 18 anos e desejo participar do estudo de 

usabilidade do Sistema para o controle e monitoramento de dados. Todas as 

informações coletadas neste estudo são confidenciais e meu nome não será 

identificado em momento algum. Estou ciente que posso fazer perguntas ou desistir 

da colaboração em qualquer momento, sem qualquer tipo de penalidade. Afirmo 

também que li e entendi as instruções presentes neste folheto. 
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Data: ____/_____/2015. 
 
Assinatura do participante 

Folheto de Questões Qualitativas – 1/2 

Relacionadas a Tarefa 02 

Questão 02.1. Você acha que o Sistema tem Consistência e Padronização 
nas ações relacionadas aoCadastro de uma nova armadilha? Por gentileza 
fundamente sua resposta e aponte pontos negativos e positivos caso 
existam. 

 
 
 
 
 
 

Questão 02.1.2. Você acha que o Sistema tem seuscamposvisíveis nas 
ações relacionadas ao Cadastro de uma novaarmadilha? Por gentileza 
fundamente sua resposta e aponte pontos negativos e positivos caso 
existam. 

 
 
 
 
 
 

Questão 02.1.3. Você acha que o Sistema tem informações desnecessárias 
e/ou Irrelevantes nas ações relacionadas ao Cadastro de armadilhas? Por 
gentileza fundamente sua resposta e aponte pontos negativos e positivos 
caso existam. 

 
 
 
 
 
 

 

Relacionadas a Tarefa 2.2. 

Questão 02.2.1. Você acha que o Sistema tem Consistência e Padronização 
nas ações relacionadas ao Cadastro de dados sobre a densidade de ovos, 
larvas e mosquitos? Por gentileza fundamente sua resposta e aponte pontos 
negativos e positivos caso existam 

 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 02.2.2. Você acha que o Sistema tem seus campos visíveisnas 
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ações relacionadas a Inclusão deum novodado coletado? Por gentileza 
fundamente sua resposta e aponte pontos negativos e positivos caso 
existam. 

 
 
 
 
 
 

Questão 02.2.3. Você acha que o Sistema tem informações desnecessárias 
e/ou Irrelevantes nas ações relacionadas a Inclusão de um novo 
dadocoletado? Por gentileza fundamente sua resposta e aponte pontos 
negativos e positivos caso existam. 

 
 
 
 
 
 

Folheto de Questões Qualitativas – 2/2 
 

Relacionadas a Tarefa 2.4. 

Questão 02.4. Você acha que o Sistema tem Consistência e Padronização 
nas ações relacionadas ao Cadastro de locais (áreas de monitoramento)? 
Por gentileza fundamente sua resposta e aponte pontos negativos e positivos 
caso existam 

 
 
 
 
 
 

Questão 02.4.2. Você acha que o Sistematem seus campos visíveisnas 
ações relacionadas a Inclusão de um novo Local(áreas de monitoramento)? 
Por gentileza fundamente sua resposta e aponte pontos negativos e positivos 
caso existam. 

 
 
 
 
 
 

Questão 02.4.3. Você acha que o Sistema tem informações desnecessárias 
e/ou Irrelevantes nas ações relacionadas a Inclusão de um novo Local? Por 
gentileza fundamente sua resposta e aponte pontos negativos e positivos 
caso existam. 
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Insira aqui algum comentário ou informação que acho importante. (Opcional) 
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APÊNDICE C - TERMOS DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 

TERMOS DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Convidamos a senhor(a) para participar da pesquisa “A GESTÃO DA 

INFORMAÇÃO EM EMPRESA DE BIOFÁBRICA: UM MODELO TEÓRICO PARA 

SISTEMA DE INFORMAÇÃO”, realizada pelo pesquisador Renato Marques Alves, 

sob a orientação do prof. Dr. Ricardo Ramos Argenton e coorientador doProf. Dr. 

Rodrigo Pereira Ramos. Tem como objetivo elaborar uma documentação base com 

os requisitos para o desenvolvimento de um sistema de gestão da informação para 

ogerenciamento dos dados científicos.  

Sua participação envolve uma entrevista para o descobrimento dos requisitos 

chaves, indispensáveis à criação do sistema de informação gerencial, que será 

gravada se assim você permitir, na sequencia transcrita e analisada pelo 

pesquisador para a redação dos requisitos potenciais que será no final validado pelo 

o entrevistado. Após a conclusão da pesquisa, todo o material será eliminado, não 

restando nada que venha a comprometer agora ou futuramente.   

A participação nesse estudo é voluntária e se você decidir não participar ou 

quiser desistir de continuar em qualquer momento, tem absoluta liberdade de fazê-

lo.Sendo que, serão garantidos aos participantes, o sigilo, a confidencialidade e o 

anonimato das informações prestadas. 

Na presente pesquisa não haverá nenhum procedimento de desconforto ou 

riscos relativos à saúde humana. Assim, não se aplicar as formas de indenização 

e/ou ressarcimento.  

Na publicação dos resultados desta pesquisa comprometo-me a utilizar os 

materiais e dados coletados exclusivamente para os fins previstos e a publicar os 

resultados sejam eles favoráveis ou não.  

Mesmo não tendo benefícios diretos em participar, indiretamente você estará 

contribuindo para uma melhor compreensão do fenômeno que envolve a gestão de 

informação e seus processos relacionados ao tratamento, à preservação, ao  
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Em caso de quaisquer dúvidas dos participantes do estudo relativas à pesquisa 
poderão ser esclarecidas pelos pesquisadores através dos e-mails: 
renamarkalves@gmail.com ou ricargentonramos@gmail.com. Ou através do 
endereço Av. José de Sá Maniçoba, s/n, Centro, Campus Universitário, CEP 56.304-
917, telefone (87) 2101-6847 ou pelo número (74) 8818-7950. 
 
 
 

Consinto em participar deste estudo e declaro ter recebido uma cópia 

deste termo de consentimento 

 

 

___________________________ 
Assinatura do estudante 

 

____________________________ 
Local e data 

 

 
 

_____________________________ 
Assinatura do participante 

______________________________ 
Local e data 
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APÊNDICE D – TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO 
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ANEXO A – FOLHETO DO SEMINÁRIO 
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ANEXO B – DECLARAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO C – CERTIFICADO DO MINICUROS EM ANTROPOLOGIA  
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ANEXO D - CARTA DE ANUÊNCIA DA EMPRESA 
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ANEXO E – COMUNICAÇÕES CIENTÍFICAS 
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