
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO 
GRANDE DO NORTE – IFRN 

 

 

 

 

 

Gabriel da Silva França 
José de Sousa Silva Filho 

Alba Sandyra Bezerra Lopes  
Edmilson Barbalho Campos Neto  

 

 

 

 

 
POCKETCHEFF: UM APLICATIVO PARA AUXILIAR NA DIETA DE PESSOAS 

COM RESTRIÇÕES ALIMENTARES 

 

 

 

 

 

 

 
 

Natal 
2017 

 



 

 

Gabriel da Silva França 
José de Sousa Silva Filho 

Alba Sandyra Bezerra Lopes  
Edmilson Barbalho Campos Neto 

 

 

 

 

 

 

 

 
POCKETCHEFF: UM APLICATIVO PARA AUXILIAR NA DIETA DE PESSOAS 

COM RESTRIÇÕES ALIMENTARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natal 
2017 

1 



 

 

FOLHA DE ASSINATURAS 
 
 
POCKETCHEFF: UM APLICATIVO PARA AUXILIAR NA DIETA DE PESSOAS COM 

RESTRIÇÕES ALIMENTARES 
 
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO 
GRANDE DO NORTE 

CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM INFORMÁTICA PARA 
INTERNET 

 
Natal, novembro de 2017 

 
 
 
 

 ______________________________________ 

Gabriel da Silva França 

 

 

 

 ______________________________________ 

José de Sousa Silva Filho 

 

 

 

 ______________________________________ 

Alba Sandyra Bezerra Lopes 

Professor Orientador 

 

 

 

______________________________________ 

Edmilson Barbalho Campos Neto 

Professor Coorientador 

2 



 

 

POCKETCHEFF: UM APLICATIVO PARA AUXILIAR NA DIETA DE PESSOAS 
COM RESTRIÇÕES ALIMENTARES 

 

Categoria: Nível médio/técnico 

Área: Ciência da computação 

Instituição: IFRN - Zona Norte 

Endereço: R. Brusque, 2926 - Potengi, Natal - RN, 59112-490 

Componente: Gabriel da Silva França 

Série: 3° ano - Curso técnico em informática para internet - Idade: 18 anos 

Componente: José de Sousa Silva Filho 

Série: 3° ano - Curso técnico em informática para internet - Idade: 17 anos 

Orientador: Alba Sandyra Bezerra Lopes 

Coorientador: Edmilson Barbalho Campos Neto 

Data de início do projeto: 18/08/2016 

Data final do projeto: 18/05/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 



 

 

SUMÁRIO 

 

1    INTRODUÇÃO 5 
1.1   Problemática 6 
1.3   Objetivos 7 

2    FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 8 
2.1   As alergias e intolerâncias 8 
2.2   Utilização de novas tecnologias e contribuição para automação residencial 9 

3    METODOLOGIA 12 
3.1   Realizar pesquisa com pessoas que têm restrições alimentares 12 
3.2   Elaborar requisitos do sistema 12 
3.3   Estudar ferramentas para o desenvolvimento do aplicativo 12 
3.4   Desenvolver o aplicativo Pocketcheff 13 

4    RESULTADOS E DISCUSSÕES 14 
4.1 Análise dos resultados da pesquisa sobre as dificuldades das pessoas com            
restrições alimentares 14 
4.2   Solução proposta 15 

4.2.2   Resultados da implementação 21 

5    CONSIDERAÇÕES FINAIS 27 

REFERÊNCIAS 28 

 

 

 

 

 

 

 

4 



 

 

1    INTRODUÇÃO 

 
A alimentação é algo importante em todas as idades, pois é fundamental para 

a manutenção da saúde, além de ser essencial para a sobrevivência do ser humano, 

por absorver nutrientes importantes para funções fisiológicas, crescimento ou até 

mesmo aspectos psicológicos (BRITTES, 2015; Bricks, 1994). É essencial para o ser 

humano, que busque melhorar a qualidade de sua alimentação, mantendo ela 

balanceada de acordo com as suas necessidades (BRITTES, 2015; Bricks, 1994). 

Porém muitas pessoas possuem algumas restrições alimentares que        

dificultam no balanceamento de sua alimentação, além de causar danos à saúde            

caso algum alimento específico seja ingerido, que é o caso tanto de algumas             

intolerâncias como a intolerância à lactose, quanto as alergias alimentares. Outras           

restrições são em decorrência de doenças como diabetes ou hipertensão, na qual é             

necessário um cuidado especial na hora das refeições. 

Dessa forma, após a descoberta de alguma restrição alimentar, surgem          

dificuldades na hora de preparar suas refeições, pelo fato de não poder consumir             

determinados alimentos que contêm em sua composição algum ingrediente na qual           

o indivíduo não pode ingerir, e assim, ele acaba se privando de comê-lo. 

Tendo em vista esse problema, é proposto o desenvolvimento de um           

aplicativo que auxilia o indivíduo na hora de preparar sua refeição, podendo assim             

buscar pratos convencionais ou alternativos baseados tanto nos ingredientes que se           

tem em casa, quanto nas restrições alimentares do usuário. Para facilitar o cadastro             

dos alimentos no aplicativo e contribuir para o avanço de novas tecnologias é             

utilizado uma uma ferramenta recentemente implementada, denominada Nota Fiscal         

do Consumidor Eletrônica (NFC-e), essa tecnologia permite que seja possível          

consultar os itens comprados a partir da leitura de um QR Code presente no cupom               

fiscal, dessa forma é possível cadastrar os alimentos no aplicativo de forma            

automática apenas lendo este QR code. Após completar a busca, o aplicativo sugere             

quais alimentos o usuário deve comprar para preparar aquela receita, e quais            

restrições alimentares estão presentes na mesma. 
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1.1   Problemática 

As alergias e intolerâncias são problemas nutricionais bastante comuns na          

sociedade, em especial as alergias, que devido a maior exposição da população a             

alérgenos alimentares, vem crescendo nas últimas décadas (PEREIRA; MOURA;          

CONSTANT, 2008). Esse crescimento vem se tornando um problema de saúde,            

acarretando em um impacto negativo na qualidade de vida das pessoas, podendo            

ocasionar problemas graves que podem comprometer vários órgãos (ASBAI, 2009) e           

até mesmo levar a morte, é estimado que cerca de 100 a 125 pessoas morrem               

devido uma reação alérgica nos EUA (SANZ, 2001). 

Por outro lado encontramos as intolerâncias alimentares, como a intolerância          

a lactose que afeta cerca de 75% de todos os adultos de grupos étnicos estudados,               

exceto nos do noroeste da Europa, na qual é afetado menos que 20% dos adultos               

(QUILICI; MISSIO, 2017). É estimado ainda que a intolerância à lactose afeta 90% da                

população de adultos originários do oriente (QUILICI; MISSIO, 2017). 

Tendo em vista o impacto que essas restrições alimentares causam na saúde            

das pessoas, e também as proporções que vêm alcançando devido ao crescimento            

tomado pela maior exposição da população a alérgenos alimentares, surge a           

necessidade de um maior investimento em soluções voltadas a amenizar o impacto            

desse problema. 

Em meio ao avanço da tecnologia Mobile, que vêm se tornando a cada dia              

mais acessível à população, se faz importante o desenvolvimento de uma solução            

em forma de aplicativo, para facilitar a vida de quem sofre com problemas derivados              

de suas restrições alimentares, pois utilizando dessa tecnologia, pode-se         

acompanhar o crescimento do problema de uma forma mais eficiente, alcançando           

assim o maior número de pessoas afetadas. 

Dessa forma, esse projeto propõe o desenvolvimento de um aplicativo para           

smartphones android, cujo o objetivo é auxiliar na dieta de pessoas que sofrem com              

restrições alimentares, sejam elas alérgicas ou intolerantes, com o intuito de           

amenizar o impacto proporcionado pela mesma, auxiliando no momento de preparar           

novas refeições e evitando assim constrangimentos e problemas sérios de saúde. 
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1.2   Hipóteses 

○ As pessoas que sofrem com alguma restrição alimentar sentem dificuldades          

de preparar suas refeições; 

○ As pessoas que sofrem com alguma restrição alimentar sofrem         

frequentemente com problemas de saúde decorrentes da ingestão de         

alimentos envolvidos em suas restrições; 

○ Falta soluções inovadoras no mercado que supram as necessidades de quem           

sofre com o problemas decorrentes de restrições alimentares; 

○ Devido ao crescimento constante no uso de smartphones e ao aumento de            

ocorrências de alergias no mundo, se torna propício a construção de uma            

aplicação para smartphone que atenda estas necessidades; 

1.3   Objetivos 

Auxiliar por meio da utilização de tecnologias modernas, na dieta de pessoas            

que sofrem com restrições alimentares a se sentirem mais confortáveis no preparo            

de suas refeições, evitando também problemas graves de saúde decorrentes da           

ingestão dos alimentos envolvidos nas restrições, através de um aplicativo para           

smartphones android. Para isso se tem os seguintes objetivos específicos: 

○ Auxiliar pessoas que sofrem com restrições alimentares a se sentirem mais           

confortáveis no preparo de suas refeições; 

○ Evitar o aumento nos problemas de saúde decorrentes da ingestão do           

alimento envolvido na restrição; 

○ Aproveitar o crescimento no uso dos smartphones para desenvolver uma          

solução mobile denominada Pocketcheff e atingir o maior número de pessoas           

afetadas com o problema. 

○ Utilizar de uma recente tecnologia denominada Nota Fiscal do Consumidor          

eletrônica (NFC-e), para automatizar cadastros de alimentos no aplicativo; 

○ Contribuir no avanço da automação residêncial por meio da integração da           

geladeira e despensa em uma aplicação mobile. 
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2    FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
Esta seção apresenta os principais conceitos teóricos envolvidos na         

compreensão do conteúdo deste relatório. Para melhor compreensão, fez-se         

necessário a divisão desta sessão em duas partes, a primeira trata sobre os             

conceitos envolvidos no estudo das alergias e intolerância, e o segundo trata da             

utilização de novas tecnologias e contribuição para automação residencial. 

2.1   As alergias e intolerâncias 

Efeitos negativos causados por alimentos em determinados indivíduos após         

sua ingestão são problemas que já vêm sendo relatados desde a antiguidade            

(CARVALHO JUNIOR, 2001). Porém de uma maneira equivocada, se tem          

considerado alergias e intolerâncias como sinônimos, devido às semelhanças de          

suas origens, mas existe uma grande diferença entre as alergias alimentares e as             

intolerâncias. 

As alergias alimentares é uma reação que ocorre, quando o sistema           

imunológico reconhece um alimento como ofensivo para o organismo (ASBAI, 2009).           

Desta forma, as reações alérgicas são mecanismos de defesa do organismo           

tentando combater uma possível ameaça. Essas reações podem variar, de          

moderadas para graves, e podem até levar à morte, é estimado que cerca de 100 a                

125 pessoas morrem devido uma reação alérgica nos EUA (SANZ, 2001). Os            

sintomas dessas reações surgem rapidamente após o alimento ser ingerido,          

causando manifestações tais como: cutâneas (pele e mucosas), respiratórias,         

gastrointestinais, cardiovasculares e até mesmo reações combinadas (NUNES et al.,          

2012). Estima-se que em crianças, cerca de 8% sofrem com alergias alimentares, e             

nos adultos esse valor é de 5% (ASBAI, 2009). 

Os alimentos mais apontados quando se trata de alergias alimentares são:           

leite, ovos, amendoim, castanhas, camarão, peixe e soja (PEREIRA; MOURA;           

CONSTANT, 2008), necessitando assim de um cuidado especial no preparo de suas             

refeições, para que seja evitado constrangimentos ou até mesmo problemas graves           

de saúde. 
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Por outro lado temos as intolerâncias que diferentemente das alergias o           

sistema imunológico não está envolvido nas reações. O que ocorre é que quando o              

indivíduo ingere o alimento, consequentemente ingere todos os açúcares e          

substâncias envolvidas no mesmo, dessa forma logo após essa ingestão, o intestino,            

devido a uma deficiência, não é capaz de digerir todas as substâncias envolvidas no              

alimento, causando muitas vezes: diarreia, flatulência, dor ou desconforto abdominal. 

O alimento mais comum quando se trata de intolerâncias é o leite, por conter              

em sua composição um açúcar chamado lactose. A deficiência de digerir esse            

açúcar é muito comum em todo o mundo, afetando cerca de 75% de todos os               

adultos em grupos étnicos estudados, exceto nos do noroeste da Europa, na qual é              

afetado menos que 20% dos adultos (QUILICI; MISSIO, 2017). É estimado ainda que               

a intolerância à lactose afeta 90% da população de adultos originários do oriente             

(QUILICI; MISSIO, 2017). 

Apesar das grandes diferenças entre ambos, eles são causadores de diversos           

problemas que vão desde um constrangimento, afetando assim diretamente na auto           

estima do indivíduo, até mesmo problemas graves de saúde, como nos casos das             

reações alérgicas em que é relatado anualmente casos de óbito devido ao problema. 

Dessa forma o desenvolvimento de ferramentas que auxilie na dieta de           

pessoas com esses problemas, é de suma importância, pois ajuda a se sentirem             

mais confortáveis no preparo de suas refeições, evitando também problemas graves           

de saúde decorrentes da ingestão dos alimentos envolvidos nas restrições 

2.2 Utilização de novas tecnologias e contribuição para automação         

residencial 

Desde o início da informática seu objetivo sempre foi servir ao ser humano em              

suas tarefas diárias: automatizando, otimizando, auxiliando, porém esses benefícios         

oferecidos apenas estavam presentes em ambientes corporativos, devido o seu alto           

custo. Com o avanço das tecnologias o preço para produzir um computador ou um              

software foi diminuindo cada vez mais, atualmente é praticamente impossível          

encontrar alguém que não possua um computador ou que não tenha tido acesso a              
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um, esse aumento fez com que a informática estivesse presente em praticamente            

todas as áreas, desde uma barbearia até um pet shop. 

Tendo em vista o crescimento da informática, o homem utilizou dessa           

ferramenta para buscar conforto, segurança e comodidade por meio de          

computadores e softwares, levando assim a informática para dentro das casas. Os            

computadores utilizados dentro de casa estão cada vez mais portáteis, podendo até            

estar presente em um simples relógio de pulso. Esses computadores são utilizados            

muitas vezes para controlar eletrodomésticos ou até mesmo o funcionamento da           

própria casa, podendo regar as plantas do quintal com apenas um toque na tela de               

um smartphone do outro lado do planeta. Esse advento foi denominado de            

automação residencial. 

Segundo uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas e divulgada          

em abril de 2017, é estimado que até o final deste ano o Brasil terá um smartphone                 

para cada habitante (CAPELAS, 2017), isso traz uma série de benefícios, pois            

muitos softwares que facilitam em tarefas diárias ou automatizam as residências,           

estão cada vez mais acessível para quem precisa. 

Uma empresa muito presente no avanço das tecnologias móveis é a Google,            

que detém o sistema operacional mais utilizado em dispositivos móveis no mundo, o             

Android. Uma pesquisa feita no início de 2017 pela empresa Gartner, aponta que             

cerca de 80.7% dos smartphones utilizam dele como seu sistema operacional           

(GARTNER, 2017). Atualmente ele está presente em smartphones, relógios, tablets,           

tvs e carros. 

Uma tecnologia recentemente implementa com potencial para servir de base          

em serviços relacionados a automação residencial é a Nota Fiscal do Consumidor            

Eletrônica (NFC-e), ela está sendo lançada no decorrer do ano de 2017, e consiste              

em um QR Code presente no cupom fiscal de uma compra, possibilitando assim o              

acesso aos itens comprados apenas lendo o QR Code. 

Dessa forma com o desenvolvimento do aplicativo para smartphones android,          

denominado Pocketcheff, é possível conectar a despensa e geladeira em uma           

aplicação mobile, por meio da leitura do QR Code presente no cupom fiscal,             

automatizando assim processos de gerenciamento dos alimentos como geração de          
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lista de compras ou até mesmo a busca por receitas, contribuindo com o avanço das               

tecnologias voltadas a automação residencial. 

 

3    METODOLOGIA 

 
O projeto foi iniciado no dia 18/11/2016 com o principal objetivo de auxiliar na              

dieta de pessoas com restrições alimentares a se sentirem mais confortáveis no            

preparo de suas refeições e evitar problemas graves de saúde, dessa forma, visando             

alcançar esse objetivo, foi estipulado algumas etapas: (i) realizar pesquisa com           

pessoas que têm restrições alimentares, (ii) elaborar requisitos do sistema, (iii)           

estudar ferramentas para o desenvolvimento do aplicativo, (iv) desenvolver o          

aplicativo Pocketcheff. 

3.1   Realizar pesquisa com pessoas que têm restrições alimentares 

Nesta primeira etapa, a fim de avaliar as problemáticas que o nosso trabalho             

levanta como hipótese e também avaliar a eficiência que a nossa solução atinge o              

problema, foi produzido um questionário com apenas sete perguntas na qual o            

aplicamos para 135 pessoas, a partir desse questionário foi possível confirmar           

nossas hipóteses e moldar ainda mais nossa solução para os problemas enfrentados            

por essas pessoas. 

3.2   Elaborar requisitos do sistema 

Após a obtenção dos dados da etapa anterior, e as conclusões tomadas em             

relação aos problemas abordados, foi possível elaborar um diagrama de caso de uso             

retratando exatamente quais funcionalidade seriam necessárias para atingir os         

problemas, pensando assim também, nas tecnologias a serem aproveitadas para          

que o sistema pudesse auxiliar pessoas com restrições alimentares de uma forma            

simples e eficiente. 
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3.3   Estudar ferramentas para o desenvolvimento do aplicativo 

Visando atingir um alto nível de praticidade do usuário para a obtenção de             

melhores resultados e o maior alcance de pessoas com o problema proposto,            

optou-se pela utilização das tecnologias móveis para o desenvolvimento do nosso           

sistema, focando essencialmente em smartphones android. 

Para que haja possibilidade do desenvolvimento de uma aplicação voltada          

para smartphones android é necessário a utilização da IDE Android Studio tendo            

como sua linguagem nativa o JAVA e o XML para interface gráfica. 

Já para a comunicação do aplicativo com o banco de dados, construído no             

SGBD MySQL, foi desenvolvido páginas em PHP utilizando da estrutura de dados            

JSON para a troca de informações. 

Pretendendo facilitar ainda mais a utilização do sistema, utilizou-se uma          

tecnologia recentemente implementada, denominada Nota Fiscal do Consumidor        

eletrônica (NFC-e), para a obtenção dos alimentos possuídos pelo usuário em seu            

estoque ou geladeira a partir da leitura de um código QR presente no mesmo. 

3.4   Desenvolver o aplicativo Pocketcheff 

Após escolher quais e como as tecnologias seriam utilizadas, foi desenvolvido           

o aplicativo, passando por inúmeras etapas, inicialmente elaborou-se o modelo do           

banco de dados e as páginas em PHP de forma com que as informações fossem               

modificadas no banco e transmitidas no formato JSON, em seguida se iniciou a             

programação do aplicativo, elaborando as telas em XML e a programação em JAVA.             

Após a finalização, foi feito uma sequência de testes em busca de encontrar erros ou               

incoerências, para então obtermos os nosso resultados que serão discutidos          

posteriormente. 
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4    RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Baseado nas etapas que este trabalho percorreu, foi possível obter resultados           

relevantes, na qual serão discutidos nesta sessão. 

4.1 Análise dos resultados da pesquisa sobre as dificuldades das pessoas           

com restrições alimentares 

Este estudo foi elaborado com o intuito de analisar as informações           

arrecadadas referentes às dificuldades enfrentadas por pessoas que sofrem com          

restrições alimentares. Os dados foram colhidos através de um questionário aplicado           

de forma online pela ferramenta Google Forms no início de outubro de 2016, no qual               

contou com informações fornecidas por 135 pessoas. 

Após a aplicação do questionário, os dados arrecadados foram analisados          

visando avaliar as problemáticas que o nosso trabalho levanta como hipótese e            

também mensurar a eficiência que a nossa solução atinge o problema. O            

questionário contou com sete perguntas em que se fazia importante caracterizar o            

público alvo, coletar mais informações acerca do problema e avaliar se a solução             

proposta de fato causaria um impacto positivo na qualidade de vida das pessoas             

com restrições alimentares. A seguir será apresentado os principais resultados          

encontrados durante o estudo de caso. 

Dentre as 135 pessoas que o questionário atingiu, cerca de 26% possuíam            

algum tipo de restrição alimentar, valor este representado pela figura 1.a, e            

aproximadamente 66% dessas pessoas responderam que sentem dificuldades        

ocasionadas pelo problema tanto no momento de se alimentar como no de preparar             

suas refeições. Esses resultados demonstram que a maioria das pessoas com           
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restrições alimentares sofrem com dificuldades que vão desde encontrar receitas          

adaptadas para sua restrição até mesmo problemas sérios de saúde. 

 

Figura 1: Pessoas que possuem restrições alimentares e suas dificuldades: (a) Pessoas com 
restrição alimentar; (b) Dificuldades de quem sofre com restrições alimentares. 

Paralelamente foi questionado sobre o uso de ferramentas que auxiliam no           

preparo de refeições, e observou-se que entre todos os entrevistados apenas 33%            

utilizavam algum tipo de ferramenta, em sua grande maioria em forma de software, e              

entre essas pessoas, apenas uma utiliza alguma ferramenta que auxilia pessoas           

com restrição alimentar, mais especificamente intolerantes a lactose 

Foi avaliado também a aceitação por parte de quem possui alguma restrição            

alimentar, sobre alguma ferramenta que sugira receitas tanto convencionais como          

alternativas de acordo com as restrições alimentares do usuário, e foi observado que             

94% dessas pessoas iriam utilizar essa ferramenta, demonstrando assim uma certa           

carência de ferramentas que auxilie essas pessoas em sua alimentação e no            

preparo de suas refeições. 

 

Figura 2: Aceitação do público alvo em relação ao aplicativo Pocketcheff. 

4.2   Solução proposta 

Com a finalidade de oferecer uma solução para os problemas anteriormentes           

identificados no estudo de caso, esta sessão apresenta um aplicativo que tem como             

objetivo buscar pratos convencionais ou alternativos baseados tanto nas restrições          
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alimentares do usuário como também nos alimentos que ele possui em casa. Este             

aplicativo tem o nome de Pocketcheff e faz alusão a uma expressão em inglês:              

“pocket chef” equivalente em português a chefe de bolso, esse nome foi dado para o               

aplicativo como forma de deixar explícito a sua proposta, pois nele é possível             

encontrar receitas totalmente adaptadas para o usuário, equivalente a ter um chefe            

de cozinha particular no próprio bolso. 

A utilização do aplicativo possibilita que pessoas que possuem restrições          

alimentares possam de uma maneira simples e prática encontrar receitas totalmente           

customizadas de acordo com suas restrições, como também encontrar receitas de           

acordo com os alimentos que possui em casa, essa busca customizada por receitas             

faz com que as dificuldades em encontrar equivalência de pratos se torne muito mais              

fácil para quem tem alguma restrição alimentar, proporcionando assim um certo           

conforto para quem sofre do problema, impactando diretamente na qualidade de vida            

dessas pessoas. 

Visando tornar ainda mais prático a utilização do aplicativo, foi elaborado uma            

estratégia para cadastrar os alimentos de uma forma semi-automática, esse          

cadastro é possível através da utilização da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica            

(NFC-e), a partir da leitura de um QR code presente na nota fiscal emitida após               

alguma compra, essa estratégia possibilita ao usuário uma maior praticidade em           

cadastrar os alimentos no aplicativo e consequentemente contribui para o avanço de            

tecnologias voltadas a automação residêncial. 

A busca por receitas se dá a partir do cadastro das mesmas por outros              

usuários, na qual é necessário informar dados comuns como: nome, modo de            

preparo, foto e principalmente os ingredientes e as restrições que aquela receita            

abrange, essas duas últimas informações são de suma importância, pois é a partir             

delas que é possível buscar tanto receitas baseadas nas restrições alimentares do            

usuário como também nos alimentos que ele possui em casa. A figura a seguir              

representa uma visão geral da utilização sistema e lista as principais           

funcionalidades. 
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Figura 3: Diagrama de funcionamento do Pocketcheff. 

Além das funcionalidades essenciais, anteriormente citadas, também é        

possível ver na figura a funcionalidade “Lista de compras” que consiste em uma lista              

de compras de acordo com uma receita requisitada pelo usuário, tomando como            

base os alimentos que o mesmo cadastrou no sistema. 
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4.2.1   Arquitetura do sistema 

 

Figura 4: Diagrama de caso de uso. 

CDU1. Cadastrar Receitas: O sistema exibirá um formulário para que o usuário             

insira os dados da receita. 

CDU2. Buscar Receitas: O sistema irá utilizar como base os dados informados pelo             

usuário para encontrar receitas no banco de dados. 

CDU3. Buscar pelo nome: O sistema irá utilizar como base o nome informado pelo              

usuário para encontrar receitas no banco de dados. 

CDU4. Buscar pelo ingrediente: O sistema irá utilizar como base os ingredientes            

informados pelo usuário para encontrar receitas no banco de dados. 

CDU5. Buscar pela restrição: O sistema irá utilizar como base as restrições            

informadas pelo usuário para encontrar receitas no banco de dados. 

CDU6. Visualizar receita: O sistema irá exibir os dados de uma receita cadastrada             

no banco de dados. 

17 



 

 

CDU7. Gerar lista de compras: O sistema irá utilizar como base os ingredientes da              

receita e os alimentos do usuário para informar quais ingredientes são necessários            

comprar. 

CDU8. Cadastrar alimento: O sistema irá armazenar no banco de dados as            

informações do alimento, fornecidas pelo usuário. 

CDU9. Cadastrar manualmente: O sistema irá armazenar no banco de dados as            

informações do alimento, fornecidas pelo usuário por meio de um formulário 

CDU10. Cadastrar automaticamente: O sistema irá armazenar no banco de dados           

as informações do alimento, fornecidas pelo usuário por meio da leitura de um QR              

code presente no cupom fiscal. 

A arquitetura do sistema representado na figura 4 foi desenvolvida baseada           

nos princípios básicos da construção de aplicativos para android, esses princípios           

têm como objetivo fazer uma ponte entre a interface gráfica implementada em XML             

com as classes em JAVA, toda essa arquitetura funciona com base no paradigma da              

programação orientada a objeto, podendo se comunicar através de classes e objetos            

entre várias camadas da aplicação. Além disso para efeitos práticos, também foi            

representado a conexão entre a aplicação android e o site da Secretaria de Estado              

de Tributação, onde se encontra as informações emitidas em uma nota fiscal            

eletrônica após uma compra. 

 

Figura 5: Diagrama de arquitetura. 

A View é uma classe responsável por construir componentes na interface           

gráfica da aplicação, ela é a base para a criação de qualquer objeto na tela, como:                

botões, campos de texto, imagens, labels e etc. Essa classe também é responsável             

por implementar qualquer comportamento que esse objeto venha ter, como por           

exemplo, identificar e realizar eventos caso seja clicado pelo usuário. 
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A nível de explicação, será utilizado apenas um desses comportamentos          

como exemplo, que é o comportamento citado anteriormente. Para que ele possa            

ser utilizado, é necessário implementar uma Interface chamada OnClickListener na          

View em que se deseja definir esse comportamento, a grosso modo, uma interface             

nada mais é que uma classe sem seus métodos definidos, isso faz com que classes               

que necessitam de métodos em comum, possam utilizar da mesma interface apenas            

definindo os métodos de maneiras diferentes. Nesse caso o método definido será o             

OnClick em que poderá tratar qualquer tipo de informação recebida após esse            

evento ser acionado. 

Após tratar todas as informações no método OnClick da interface          

OnClickListener, o método irá chamar uma classe definida no escopo do projeto, e a              

mesma irá implementar outra classe abstrata chamada AsyncTask, classes         

abstratas contém, assim como como as interfaces, métodos que ainda não foram            

definidos, porém diferentemente das interfaces que são 100% abstratas, as classes           

abstratas contém alguns dos seus métodos definidos, servindo como uma espécie           

de esboço para algum comportamento, nesse caso o comportamento desejado é o            

de paralelismo, possibilitando ao aplicativo executar, através do método         

doInBackground sobrescrito da classe AsyncTask, duas tarefas em Threads         

diferentes, dessa forma é possível se conectar com as páginas em PHP hospedadas             

na internet sem que a aplicação trave durante essa conexão. 

A conexão feita entre a aplicação Android e as páginas em PHP são             

realizadas através da estrutura de dados JSON, essa estrutura foi escolhida para            

que a troca de informações fosse feita de uma maneira mais simples e rápida. Essas               

informações são enviadas através de um POST juntamente com a descrição de            

algum comando que deverá ser acionado após o recebimento pelas páginas em            

PHP, esses comandos geralmente chamam métodos de uma classe denominada          

Data Access Object (DAO), essa classe, assim como o nome sugere, tem como             

objetivo manipular e acessar os dados armazenados em um banco de dado,            

possibilitando assim armazenar as informações recebidas do usuário através da          

Interface implementada em alguma View da aplicação. 

Porém esse fluxo de dados não é unidirecional, para tornar prática a            

explicação, foi utilizado apenas um exemplo de como essas informações podem           
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partir do banco para a View, o exemplo a ser utilizado será iniciado após a aplicação                

ser aberta, essa ação acarreta na inicialização de uma classe chamada Activity, que             

tem como objetivo gerenciar toda a UI (interface de usuário), essa classe por sua              

vez, contém em seu construtor a chamada para uma classe com implementação do             

AsyncTask, essa classe, assim como a anterior, envia através de uma Thread            

secundária um comando para as páginas em PHP localizadas na web, esse            

comando é responsável por chamar métodos da classe DAO com o objetivo de             

recuperar dados armazenados no banco, dessa forma o método responsável por           

todas essas ações retorna os valores resgatados por ele para a classe na qual o               

requisitou, chamando assim um dos seus métodos que recebe todos as informações            

retornadas através da conexão da Thread secundária com as páginas em PHP,            

possibilitando assim que essas informações sejam atualizadas na View. 

Outro aspecto importante ressaltar é a recuperação dos dados requisitados          

após a leitura do QR Code presente em um cupom fiscal, esse processo funciona da               

mesma maneira que o primeiro exemplo, possuindo apenas algumas peculiaridades,          

a primeira delas é como esse evento é acionado, diferentemente do exemplo em que              

utiliza o toque na tela para iniciar a ação, esse evento é acionado através do               

reconhecimento da câmera do aplicativo de um QR Code, fazendo assim com que a              

aplicação submeta aos códigos em PHP uma url para que seja acessada e             

vasculhada em busca de itens de uma tabela com id tbItens, esses itens por sua vez                

serão tratados para remover caracteres indesejados de seu nome, quantificados e           

retornados para que o aplicativo os exiba em uma listVIew, assim como            

demonstrado no segundo exemplo. 

4.2.2   Resultados da implementação 

Como já foi apresentado, a interface do sistema na qual é gerenciada por uma              

classe chamada Activity, é composta por vários objetos derivados da classe View do             

Android, esses objetos por sua vez desempenham um papel fundamental de           

apresentar, de maneira gráfica, as informações necessárias para o funcionamento          

correto do aplicativo. A seguir são apresentadas algumas das principais interfaces           

do Pocketcheff e comentadas algumas das principais funcionalidades. 

20 



 

 

a)  Receitas 

As receitas desempenham um papel fundamental no funcionamento do         

aplicativo, fazendo com que praticamente todas as outras funcionalidades levem a           

elas, dessa forma foi necessário o desenvolvimento uma interface desafiadora, pois           

por conter muitos detalhes, se fez importante que ela se apresentasse de uma             

maneira simples. 

As receitas armazenadas no banco de dados do aplicativo, contém como           

característica, o nome, uma foto, quem foi o criador, quantidade de likes, quanto             

tempo é necessário para o preparo, quantas porções ela serve, seus ingredientes,            

suas etapas de preparo e por fim as restrições que ela abrange, todas essas              

informações são importantes de alguma maneira para evidenciar algo, deixando          

aquela receita mais atrativa ou não para algum usuário. 

Porém vale a pena ressaltar duas dessas caracteristicas: as restrições e os            

ingredientes, pois elas estão diretamente ligadas com a proposta do aplicativo, por            

começar pelas restrições, na qual atinge diretamente o público alvo deste trabalho,            

pois a partir dessa informação o usuário pode identificar que aquela receita possui o              

alimento envolvido em sua restrição, como por exemplo um pudim, que por conter             

leite em sua composição, carrega consequentemente a restrição de intolerância à           

lactose, deixando claro para o usuário que caso ele possua essa restrição, aquela             

receita específica não serve para ele, possibilitando também que ele encontre           

adaptações da mesma. 

Já os ingredientes possibilitam para o usuário, identificar quais ele possui em            

seu estoque, essa identificação é facilitada por meio de um ícone ao lado do nome               

do ingrediente, assim como é visto na figura 6.b, deixando claro quais é necessário              

que ele compre e quais ele já possui. 
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(a)        (b) 

Figura 6: Telas de receita: (a) Tela da lista de receitas; (b) Tela dos ingredientes da receita. 

b) Estoque 

Como citado anteriormente o estoque tem como principal finalidade auxiliar o           

usuário em tarefas na qual ele necessite de informações dos alimentos que ele             

possui em casa, para isso a interface desenvolvida apresenta informações como o            

nome do alimento e sua respectiva quantidade. 
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Figura 7: Tela do estoque. 

c) Adicionar alimentos ao estoque 

Assim como qualquer gerenciador de estoques, algumas funcionalidades são         

de fundamental importância para que os itens possam ser manipulados, como:           

deletar, editar e adicionar. Porém o estoque proposto por esse trabalho, além de             

implementar as funcionalidades fundamentais, implementa também uma       

funcionalidade de adicionar alimentos automaticamente, para isso foi desenvolvido         

um pequeno menu na qual possibilita para o usuário escolher de qual maneira ele              

deseja adicionar os alimentos ao seu estoque, caso seja optado por adicionar de             

maneira manual, o usuário terá que informar o nome e a quantidade do alimento,              

porém caso seja escolhido a maneira automática, o aplicativo irá abrir a câmera do              

celular, possibilitando que o usuário leia o QR Code na parte inferior de algum              

cupom fiscal, logo após essa leitura, será exibida uma tela com todos os alimentos              

presentes na nota, com suas respectivas quantidades, representado pela figura          

abaixo, dessa forma o usuário poderá optar por quais itens ele deseja adicionar,             

retornando logo em seguida, para a primeira tela em que mostra o seu estoque. 
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Figura 8: Tela de adicionar alimentos automaticamente. 

d) Filtros de receitas 

Assim como as próprias receitas, na qual já foram descritas no primeiro tópico             

desta seção, os filtros também desempenham um papel fundamental no          

funcionamento do aplicativo Pocketcheff, pois é a partir deles que o usuário pode             

encontrar as receitas adaptadas para o que ele deseja, como um pudim adaptado             

para lacto intolerantes. 

Esses filtros se dividem em três categorias: o nome, os ingredientes e as             

restrições, possibilitando assim que o usuário encontre as receitas que ele está            

buscando a partir deles, como demonstrado nas figuras abaixo. 
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(a)        (b) 

Figura 9: Telas de filtros: (a) Tela do filtro por restrição; (b) Tela do filtro por ingrediente. 
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5    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Este trabalho apresentou a proposta de auxiliar na dieta de pessoas com            

restrições alimentares. Para isso foi realizado um estudo de caso na qual serviu para              

confirmar as hipóteses anteriormente levantadas dos problemas enfrentados por         

pessoas com restrições alimentares no momento de preparar suas refeições,          

resultando dessa forma na proposição e desenvolvimento de um aplicativo para           

smartphones denominado Pocketcheff. O aplicativo consiste em um sistema, em que           

o usuário pode encontrar receitas convencionais ou alternativas, baseadas tanto nas           

suas restrições, como também nos alimentos que ele possui em casa. 

Espera-se que a implementação desse sistema, cause um impacto positivo na           

qualidade de vida das pessoas que possuem restrições alimentares, auxiliando por           

meio da exposição de receitas alternativas e evitando que de alguma maneira            

venham a ocorrer problemas graves de saúde. Além disso desejamos que a            

implementação do aplicativo contribua de alguma maneira para o avanço das           

tecnologias voltadas a automação residencial, por meio da utilização das Notas           

Fiscais do Consumidor Eletrônicas (NFC-e). 
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