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RESUMO 

MORADO, B.C.E.S; LIMA, M.J.; SOUZA, S.T. ShareBooks: Plataforma para 

troca, empréstimo e doação de livros. 2017, 69 f. Trabalho de Conclusão de 

Curso de Graduação de Tecnólogo em Sistemas para Internet. Centro Estadual 

de Educação Tecnológica Paula Souza, Faculdade de Tecnologia da Baixada 

Santista “Rubens Lara”, 2017. 

A economia colaborativa, novo modelo de negócio, vem ganhando espaço e 

despertando interesse de quem quer dispor seus bens ou pretende adquirir de 

outros sem custos financeiros. Sendo assim, baseado neste modelo, o presente 

trabalho, através de análise de plataformas similares no mercado, apresenta o 

desenvolvimento da plataforma ShareBooks. O sistema possui em suas 

funcionalidades: troca, empréstimo e doação de livros, promovendo o incentivo 

à leitura e o descarte consciente. Com ShareBooks os interessados em 

compartilhar livros, podem se conectar de forma simples através de cadastro 

pessoal, e do cadastro dos livros que desejam ofertar. A plataforma foi testada e 

reajustada em suas funcionalidades mediante os resultados de teste de 

usabilidade. 

 

Palavra-Chave: ShareBooks. Plataforma online. Incentivo à leitura. Troca de 

livros. Economia Colaborativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

MORADO, B.C.E.S; LIMA, M.J.; SOUZA, S.T. ShareBooks: Plataforma para 

troca, empréstimo e doação de livros. 2017, 69 f. Trabalho de Conclusão de 

Curso de Graduação de Tecnólogo em Sistemas para Internet. Centro Estadual 

de Educação Tecnológica Paula Souza, Faculdade de Tecnologia da Baixada 

Santista “Rubens Lara”, 2017. 

The collaborative economy, the new business model, has gained space and 

aroused the interest of those who wish to dispose of their assets, or acquire from 

others without financial costs. Therefore, based on this model, the present study 

through analysis of existing platforms in the market and using the collaborative 

economy model, introduces the development of ShareBooks platform. The 

system has in its functionalities: exchange, loan and documentation of books, 

promoting the incentive to the reading and conscious discard. With ShareBooks, 

those interested in sharing books can connect in a simple way through personal 

register, and the register of books they want to offer. The platform has been tested 

and readjusted in its functionalities through the usability test results. 

 

Keywords: ShareBooks. Online Platform. Encouraging Reading. Book 
Exchange. Collaborative Economy 
 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

BCDI   Número de Identificação Book Crossing (Book Crossing 

Identification Number) 

CSS  Folhas de estilo em cascata (Cascading Style Sheets) 

ISBN   Número de livro padrão internacional (International Standard Book 

Number) 

HTML  Linguagem de Marcação de Hipertexto (HyperText Markup 

Language) 

MVC       Modelo Visão Controlador (Model-view-controller) 

PHP        Pré-processador Hipertexto (Hypertext Preprocessor) 

SGBD     Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados  

SQL       Linguagem de Consulta Estruturada (Structured Query Language) 

UML              Linguagem de Modelagem Unificada (Unified Modeling Language) 

WAMMI        Inventário de análise e medição de sites (Website Analysis and 

Measurement Inventory) 

 

 

 

 

  

http://www.allaboutux.org/wammi-website-analysis-and-measurement-inventory
http://www.allaboutux.org/wammi-website-analysis-and-measurement-inventory


 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1- Tela libertação ao acaso - Website Bookcrossing ............................ 17 

Figura 2 - Tela de libertação controlada - Website Bookcrossing .................... 18 

Figura 3 - Tela de pontuação - Website BookMooch ....................................... 19 

Figura 4 - Tela de instituições de caridade - Website BoookMooch ................. 19 

Figura 5 - Tela de busca por instituições – Website Doação de livros ............. 20 

Figura 6 - Tela de cadastro de instituição - Website Doação de livros ............. 21 

Figura 7 - Tela de solicitação do livro - Website LivraLivros ............................ 22 

Figura 8 - Tela de escolha de planos - Website LivraLivro ............................... 22 

Figura 9 - Tela de solicitação para troca - Website Livronautas ....................... 23 

Figura 10 - Tela de apresentação do livro - Website Livronautas .................... 23 

Figura 11 - Tela de empréstimo - Website Tempresto ..................................... 24 

Figura 12 - Interesse por site para troca, empréstimo e doação de livros ........ 27 

Figura 13 - Modo de entrega dos livros ............................................................ 27 

Figura 14 - Repasse de livros sem utilidade..................................................... 28 

Figura 15 - Requisição Json na API Google Books .......................................... 30 

Figura 16 - Resultado de pesquisa na API ....................................................... 33 

Figura 17 - Implementação da API Google Maps ............................................. 33 

Figura 18 - Diagrama de caso de uso do sistema ............................................ 35 

Figura 19 - Modelo de Entidade e Relacionamento ......................................... 45 

Figura 20 - Wireframe da estrutura base  ......................................................... 46 

Figura 21 - Wireframe da página inicial ............................................................ 47 

Figura 22 - Wireframe página do livro .............................................................. 47 

Figura 23 - Wireframe página estante pessoal ................................................. 48 

Figura 24 – Wireframe página resgatar prêmios .............................................. 48 

Figura 25 - Diagrama de classes ...................................................................... 49 

Figura 26 - Tempo de interação ....................................................................... 52 

Figura 27 - Resultado pergunta 2 ..................................................................... 52 

Figura 28 - Resultado pergunta 3 ..................................................................... 53 

Figura 29 - Resultado pergunta 5 ..................................................................... 53 

Figura 30 - Página Inicial .................................................................................. 54 

Figura 31 - Página do livro ............................................................................... 54 

Figura 32 – Página estante pessoal ................................................................. 55 

Figura 33 – Página de resgatar prêmios .......................................................... 55 

 

  

file:///C:/Users/Cenzi/Desktop/TCC_Brenda_Maurilyn_Stephany-Final.docx%23_Toc502783213
file:///C:/Users/Cenzi/Desktop/TCC_Brenda_Maurilyn_Stephany-Final.docx%23_Toc502783219


 
 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 - Tabela de comparação entre sistemas ........................................... 25 

Tabela 2 - Descrição dos casos de uso ........................................................... 36 

Tabela 3 - Identificação dos casos de uso ....................................................... 36 

Tabela 4 - Caso de uso 1 ................................................................................. 37 

Tabela 5 - Caso de uso 2 ................................................................................. 37 

Tabela 6 - Caso de uso 3 ................................................................................. 38 

Tabela 7 - Caso de uso 4 ................................................................................. 39 

Tabela 8 - Caso de uso 5 ................................................................................. 39 

Tabela 9 - Caso de uso 6 ................................................................................. 40 

Tabela 10 - Caso de uso 7 ............................................................................... 40 

Tabela 11 - Caso de uso 8 ............................................................................... 41 

Tabela 12 - Caso de uso 9 ............................................................................... 41 

Tabela 13 - Caso de uso 10 ............................................................................. 42 

Tabela 14 - Caso de uso 11 ............................................................................. 42 

Tabela 15 - Caso de uso 12 ............................................................................. 43 

Tabela 16 - Caso de uso 13 ............................................................................. 44 

Tabela 17 - Caso de uso 14 ............................................................................. 44 

 

  



 
 

Sumário 
 

1 INTRODUÇÃO .......................................................................................... 14 

 Justificativa do tema .................................................................................. 14 

 Problema da pesquisa ............................................................................... 15 

 Objetivos .................................................................................................... 15 

1.3.1 Objetivo Geral ........................................................................................ 15 

1.3.2 Objetivos Específicos............................................................................. 15 

 Procedimentos Metodológicos ................................................................... 16 

 Organização da Monografia ....................................................................... 16 

2 ESTADO DA ARTE ................................................................................... 17 

 BookCrossing ............................................................................................. 17 

 BookMooch ................................................................................................ 18 

 Doação de livros ........................................................................................ 20 

 Livra Livro .................................................................................................. 21 

 Livronautas ................................................................................................ 23 

 Tempresto .................................................................................................. 24 

 Tabela de comparação dos sistemas ........................................................ 24 

3 METODOLOGIA ........................................................................................ 26 

 Pesquisa de Campo ................................................................................... 26 

3.1.1 Resultados - Pesquisas de Campo ........................................................ 26 

 Pesquisas Bibliográficas ............................................................................ 28 

3.2.1 Arquitetura de Software ......................................................................... 28 

 Linguagens Utilizadas ................................................................................ 29 

3.3.1 HTML5 ................................................................................................... 29 

3.3.2 CSS3 ..................................................................................................... 29 

3.3.3 Json ....................................................................................................... 30 

3.3.4 PHP ....................................................................................................... 31 

3.3.5 JavaScript .............................................................................................. 31 

3.3.6 JQuery ................................................................................................... 31 

3.3.7 SQL........................................................................................................ 31 

3.3.8 MYSQL .................................................................................................. 32 

3.3.9 CodeIgniter ............................................................................................ 32 

3.3.10 API Google Books ................................................................................. 32 



 
 

3.3.11 API Google Maps ................................................................................... 33 

3.3.12 MVC – Model-View-Controller ............................................................... 34 

4 DESENVOLVIMENTO ............................................................................... 35 

 Documentações ......................................................................................... 35 

4.1.1 Diagramas de caso de uso .................................................................... 35 

4.1.2 Definição de papéis ............................................................................... 36 

4.1.3 Identificação dos casos de uso .............................................................. 36 

4.1.4 Descrição dos casos de uso .................................................................. 37 

 Banco de Dados ........................................................................................ 45 

4.2.1 MER - Modelo de Entidade e Relacionamento ...................................... 45 

 ShareBooks ............................................................................................... 45 

4.3.1 Front-End ............................................................................................... 46 

4.3.2 Back-End ............................................................................................... 49 

5 RESULTADOS .......................................................................................... 51 

 Teste de Usabilidade ................................................................................. 51 

5.1.1 Materiais e Métodos............................................................................... 51 

5.1.2 Resultados ............................................................................................. 51 

 Telas da Aplicação ShareBooks ................................................................ 54 

6 DISCUSSÃO E CONCLUSÃO .................................................................. 57 

 Passos Futuros .......................................................................................... 57 

REFERÊNCIAS ................................................................................................ 58 

APÊNDICE A – “Questionário de utilidade e interesse” ............................. 60 

APÊNDICE B – “Resultados referente ao questionário” ............................ 62 

APÊNDICE C – “Tarefas designadas no teste de usabilidade” .................. 65 

APÊNDICE D – “Modelo de questionário de usabilidade (WAMMI)” ......... 66 



14 
 

1 INTRODUÇÃO 

A leitura é uma das ferramentas mais importantes para o desenvolvimento 

do ser humano. Uma pessoa educada a este hábito se aperfeiçoa com um 

vocabulário enriquecido e o aumento de seu senso crítico, além de um amplo 

conhecimento adquirido ao ler diversos livros. Nos dias de hoje, a leitura é o 

caminho necessário para entender o mundo. (Silva, 2017) 

A evolução tecnológica tem modificado não só as relações 

comunicacionais, culturais, políticas e econômicas, como também tem 

influenciado no contexto educacional, ensino e aprendizagem (Silva E. M., 

2016). 

Conceitua-se economia colaborativa um novo movimento que, a partir das 

tecnologias digitais de informação e comunicação, deu origem a uma outra forma 

de pensamento, a qual visa à redução do desperdício, ao aumento da eficiência 

no uso dos recursos naturais e ao combate ao consumismo desenfreado 

(Kaufman, 2016). Ainda de acordo com autora, uma das características da 

economia colaborativa é a formação de plataformas digitais abertas e coletivas 

em que todos podem participar.  

Considerando a eficiência do modelo de negócio, por seu incentivo a 

colaboração entre pessoas, este projeto está baseado na economia colaborativa 

para compartilhamento de livros, promovendo o descarte consciente sem fins 

financeiros.   

No website ShareBooks, aplicação projetada neste trabalho, os usuários 

poderão ter a oportunidade de trocar, emprestar e doar seus livros para terceiros. 

Contando com a possibilidade de saber o estado de conservação do produto.  

 JUSTIFICATIVA DO TEMA 

Há sempre alguém em busca de alternativas para ceder seus livros, seja 

para doar, emprestar ou trocar, porém também há pessoas à procura de livros 

que possam adquirir sem envolver grande custo financeiro. Com a intenção de 

contribuir com o interesse pela leitura, a economia financeira e sustentabilidade, 
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a plataforma ShareBooks funciona como uma ponte entre os usuários, 

conectando pessoas que desejam compartilhar com pessoas que desejam 

receber livros. 

 PROBLEMA DA PESQUISA 

A internet trouxe diversas plataformas para estímulo de troca, empréstimo 

e doação de livros, mas ainda há necessidade de algo com envolvimento da 

economia colaborativa como parte fundamental no descarte de livros usados, 

auxiliando os usuários a encontrarem um destino para os seus exemplares e, 

assim, propagar a importância do descarte consciente. 

 OBJETIVOS 

Os objetivos desde projeto foram divididos em duas partes: 

1.3.1 Objetivo Geral 

A finalidade deste projeto é desenvolver uma aplicação web responsiva, 

que possibilite a intermediação de negociação de livros usados, baseado na 

economia colaborativa, incentivando o compartilhamento, o hábito de leitura e o 

descarte consciente.  

1.3.2 Objetivos Específicos 

a) Realizar transações (troca, doação e empréstimo) de livros; 

b) Possibilitar a inclusão de livros em uma estante pessoal; 

c) Alterar a disponibilidade do livro para cada tipo de transação; 

d) Disponibilizar perfil pessoal com as propostas recebidas; 

e) Disponibilizar perfil pessoal com as propostas enviadas; 

f) Realizar busca através de pesquisa por nome, autor, gênero e ISBN; 

g) Intermediar negociação por chat; 

h) Realizar a criação de perfil do usuário; 

i) Disponibilizar histórico de transações; 

j) Notificar solicitações de livros; 

k) Disponibilizar visualização de livros na estante; 

l) Disponibilizar informações sobre um livro específico. 
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  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Constatando-se as necessidades apresentadas no projeto, foi decidida a 

utilização da pesquisa estruturada, onde as questões são elaboradas 

previamente para que através do questionário seja possível levantar a real 

necessidade da aplicação a ser desenvolvida. Segundo Gil (1999), a pesquisa 

estruturada é seguramente a mais flexível de todas as técnicas de coleta de 

dados de que dispõem as ciências sociais. 

Para a realização dos procedimentos metodológicos, afim de coletar 

informações dos usuários a respeito da plataforma, foi utilizada a ferramenta 

Google Forms, onde suas questões são apresentadas no apêndice A. 

  ORGANIZAÇÃO DA MONOGRAFIA 

O presente trabalho é dividido em seis partes: Introdução, Estado da Arte, 

Metodologia, Desenvolvimento, Resultados e Conclusão. 

No segundo capítulo, será apresentado um comparativo entre o 

ShareBooks e sites similares atualmente disponíveis no mercado com o mesmo 

propósito final. 

O terceiro capítulo, Metodologia, tratará das ferramentas escolhidas para 

a análise e desenvolvimento da plataforma. 

O quarto capítulo, Desenvolvimento, apresentará as fases da engenharia 

de software para o desenvolvimento da aplicação, além da implementação do 

site ShareBooks. 

No quinto capítulo, Resultados, serão apresentados os resultados dos 

testes na aplicação realizados com os usuários finais. 

O último capítulo, Discussão e Conclusão, apresentará uma discussão 

sobre os resultados alcançados e os passos futuros que serão tomados no 

projeto. 
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2 ESTADO DA ARTE  

Neste capítulo serão expostos alguns sites similares ao desenvolvido 

neste projeto para realização de uma análise comparativa. Com a finalidade de 

buscar resultados concretos, foram utilizados sites com as mesmas 

funcionalidades de troca, empréstimo e doação de livros. 

 BOOKCROSSING  

O BookCrossing é uma Biblioteca Mundial, atuando digitalmente e 

fisicamente. A plataforma permite que os usuários cadastrem seus livros para 

doação ou empréstimo e disponibilize-os usando a função rotulada como 

“libertação”. O sistema permite ainda que o exemplar seja rastreado através do 

código BCDI, gerado no cadastramento do livro.  

Há duas maneiras para libertação de livros: libertação ao acaso ou 

libertação controlada. Na figura 1 é apresentada a tela com a opção de 

“libertação ao acaso” definida no 2 passo do cadastro do livro. Com esta opção 

habilitada, o proprietário informa o ponto Bookcrossing que o livro será deixado.  

 

Figura 1- Tela libertação ao acaso - Website Bookcrossing 

 
Fonte: https://www.bookcrossing.com/ (08/2017). 

 

Na libertação controlada, figura 2, uma vez habilitada a opção “libertação 

controlada”, o proprietário informa o local, dia e horário para que o livro seja 

deixado no local escolhido.  

https://www.bookcrossing.com/
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Figura 2 - Tela de libertação controlada - Website Bookcrossing

 
Fonte: https://www.bookcrossing.com/ (08/2017). 

 

 BOOKMOOCH 

BookMooch é um site internacional para troca de livros, através dele você 

pode disponibilizar os livros que já não necessita em troca de exemplares que 

você precisa. 

Assim como outros websites de troca, o BookMooch, dispõe de um 

sistema de pontuação por troca de livros. Para participar dos processos de 

transações efetivamente, você precisa distribuir pelo menos um livro para cada 

dois que você recebe. Os pontos diferem de acordo com a localização, dentro 

ou fora do país, em que o livro é negociado. Na figura 3 é apresentada a tela de 

informações sobre a forma de pontuação.  

https://www.bookcrossing.com/
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Figura 3 - Tela de pontuação - Website BookMooch

 

Fonte: http://pt.bookmooch.com/ (08/2017). 

 

A plataforma trabalha com várias instituições de caridade, os usuários 

podem doar seus pontos, com isso, essas instuições podem conseguir os livros 

que necessitam (figura 4). 

 

Figura 4 - Tela de instituições de caridade - Website BoookMooch 

 

Fonte: http://pt.bookmooch.com/ (08/2017). 
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 DOAÇÃO DE LIVROS  

O website doação de livros é uma plataforma criada especificamente para 

doação. Para ofertar os livros, basta acessar e iniciar uma busca por lugares que 

aceitem doação (figura 5). Após achar o destino, a comunicação entre o doador 

e o beneficiário será intermediada pelo site ou rede social do beneficiário. 

 

Figura 5 - Tela de busca por instituições – Website Doação de livros 

 
Fonte: http://doacaolivros.org/ (08/2017). 

 

Para se tornar um beneficiário, é necessário cadastrar-se na plataforma 

(figura 6), seu contato ficará disponível na plataforma, assim potenciais doadores 

poderão realizar negociações. 
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Figura 6 - Tela de cadastro de instituição - Website Doação de livros 

 
Fonte: http://doacaolivros.org/ (08/2017). 

 

 LIVRA LIVRO 

O LivraLivro é um website de troca de livros, a ferramenta permite que os 

usuários adicionem livros a sua estante que serão disponibilizados para troca 

(figura 7).   

As trocas só ocorrem caso a pessoa já tenha efetuado o envio de um livro 

que lhe foi solicitado anteriormente, acumulando então, a pontuação necessária 

para solicitar uma troca. Para os casos em que o usuário ainda não possua a 

pontuação necessária, há a possibilidade de compra de pontos. 
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Figura 7 - Tela de solicitação do livro - Website LivraLivros

 
Fonte: https://livralivro.com.br (08/2017). 

 

Além dos usuários terem a possibilidade de comprar pontos para trocarem 

seus livros, é possível adquirir planos desde o mais simples, que permite 1 troca 

por vez, até o plano PRO que permite 10 trocas simultaneamente, conforme 

observado na figura 8. 

 

Figura 8 - Tela de escolha de planos - Website LivraLivro

 
Fonte: https://livralivro.com.br (08/2017). 

 

https://livralivro.com.br/
https://livralivro.com.br/
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 LIVRONAUTAS  

O Livronautas disponibiliza a troca, empréstimo e doação de livros. No 

website os usuários podem montar sua própria estante virtual, onde seus livros 

ficam publicamente visíveis (figura 9). 

Figura 9 - Tela de solicitação para troca - Website Livronautas 

Fonte: http://www.livronautas.com.br/ (08/2017). 
 

Na figura 10 é apresentada a página onde, após adicionar um livro, é 

necessário preencher o interesse a respeito do livro, se o tem para trocar, 

emprestar, doar ou aceitar como doação.  

 

Figura 10 - Tela de apresentação do livro - Website Livronautas 

 
Fonte: http://www.livronautas.com.br/ (08/2017). 

http://www.livronautas.com.br/
http://www.livronautas.com.br/
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 TEMPRESTO 

O website Tempresto consiste em uma biblioteca virtual onde os usuários 

cadastram seus livros e os disponibilizam para empréstimo.  

Para efetuar a transação, basta adicionar um livro na biblioteca e 

selecionar o amigo para emprestar, seja ele usuário da plataforma ou não (figura 

11). A plataforma faz todo o controle do empréstimo do livro, data de entrega e 

a data da devolução, caso o amigo esqueça da data estabelecida, um recado 

para lembrá-lo será enviado. 

Figura 11 - Tela de empréstimo - Website Tempresto 

 

Fonte: http://www.tempresto.com.br/site/ (08/2017) 
 

 TABELA DE COMPARAÇÃO DOS SISTEMAS 

A tabela 1 apresenta um comparativo entre os sites analisados e a 

plataforma ShareBooks. Onde é possível notar que, em relação às demais 

aplicações, o ShareBooks atende as funcionalidades básicas para uma 

aplicação para troca, empréstimo e doação de livros. 
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Tabela 1 - Tabela de comparação entre sistemas 

 
Fonte: Autores, 2017 

  

Website Doação Empréstimo Troca Responsividade Idiomas Gratuidade
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3 METODOLOGIA 

Afim de coletar dados para analisar os interesses dos usuários, foi 

realizada uma pesquisa de campo com abordagem tanto qualitativa e 

quantitativa. Posteriormente, foi efetuada uma pesquisa bibliográfica com a 

finalidade de apresentar os processos de pesquisa e seleção das tecnologias 

necessárias para o desenvolvimento do projeto. 

 PESQUISA DE CAMPO 

De acordo com Demo (2000), pesquisa possui significado “tanto como 

procedimento de fabricação do conhecimento, quanto como procedimento de 

aprendizagem (princípio científico e educativo), sendo parte integrante de todo 

processo reconstrutivo de conhecimento”. 

Para a construção do estudo a ser desenvolvido, foi realizada uma 

pesquisa estruturada com resultados de teor quantitativo, onde não há a 

necessidade de ferramentas formais para sua elaboração, para isto, procedeu-

se a utilização da plataforma do Google Forms. 

Através do questionário disponibilizado ao público geral (Apêndice A), 

cerca de 99 pessoas demonstraram interesse na ideia do projeto e pôde-se 

compreender as necessidades dos possíveis futuros usuários. A partir da coleta 

de dados, foram elaborados gráficos, com a finalidade de melhor representar e 

compreender os resultados da pesquisa. Os resultados obtidos na integra da 

pesquisa podem ser vistos no Apêndice B. 

3.1.1 Resultados - Pesquisas de Campo 

Nesta seção serão apresentados alguns resultados da pesquisa de 

campo, afim de demonstrar a utilidade da aplicação a ser oferecida e em menor 

grau suas funcionalidades.  
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Questão 3: Se interessaria por um site para troca, empréstimo e 

doação de livros? 

Na figura 12 nota-se que 56,6% dos entrevistados possuem interesse em 

sites que ofereçam possibilidade de troca, empréstimo e doação de livros. Este 

percentual pode ser considerado maior posto que 40,4% representa o total de 

pessoas que responderam “talvez” e que poderiam futuramente, após a 

interação inical, utilizar o sistema.  

Figura 12 - Interesse por site para troca, empréstimo e doação de livros 

 

Fonte: Autores, 2017 
 

 Questão 5: Em um site de trocas, o que você acha mais viável?  

Na figura 13 é apresentado o resultado da questão 5, observa-se que a 

preferência dos entrevistados é pelo modo de entrega via correio, computando 

59,6%. Porém 40,4% ainda prefere entrega pessoal o que denota que uma boa 

parcela destes entrevistados prima em verificar a qualidade do produto na 

entrega, juntamente com o proprietário do livro. 

Figura 13 - Modo de entrega dos livros 

 

Fonte: Autores, 2017 
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Questão 9: Repassaria livros sem utilidade? 

Na figura 14 é apresentado o resultado da questão 9. Nota-se que a maior 

parte dos entrevistados repassariam livros sem utilidade, e apenas 8,1% dos 

entrevistados não repassariam seus livros. 

Figura 14 - Repasse de livros sem utilidade 

 

Fonte: Autores, 2017 

Baseando-se nos resultados da pesquisa, julgamos que o 

desenvolvimento da aplicação proposta é considerada viável, posto que nos 

percentuais obtidos, 56,6% dos entrevistados possuem interesse em uma 

plataforma para troca de livros e 91,9% repassariam seus livros sem utilidade. 

 PESQUISAS BIBLIOGRÁFICAS 

Para a construção dos conceitos teóricos do projeto, foi realizado um 

levantamento bibliográfico, afim de obter melhor compreensão das tecnologias 

que deveriam ser utilizadas no projeto de desenvolvimento da aplicação.  

3.2.1 Arquitetura de Software 

A arquitetura consiste em um modelo de alto nível que possibilita um 

entendimento e uma análise mais fácil do software a ser desenvolvido. (Spínola 

& Barcelos, 2008). 

3.2.1.1 UML 

Para Bezerra (2015), existem quatro razões principais para se utilizar 

modelos na construção de sistemas. São elas: gerenciamento de complexidade, 
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comunicação entre as pessoas envolvidas, redução dos custos no 

desenvolvimento e previsão do comportamento futuro do sistema. 

Segundo Rumbaugh (2006), “O UML é uma linguagem gráfica para 

visualização, especificação, construção e documentação de artefatos de 

sistemas complexos de software”. 

Ainda de acordo com Rumbaugh (2006), temos: 

Ele proporciona uma forma-padrão para preparação de planos 

de arquitetura de projetos de sistemas, incluindo aspectos conceituais 

tais como processos de negócios e funções do sistema, além de itens 

concretos como as classes escritas em determinada linguagem de 

programação, esquemas de bancos de dados e componentes de 

software reutilizáveis. 

 

  LINGUAGENS UTILIZADAS 

Para o desenvolvimento do ShareBooks, foram utilizadas as linguagens: 

3.3.1 HTML5 

O HTML5 é a nova versão do HTML4 e um dos seus principais objetivos 

é facilitar a manipulação dos elementos, possibilitando ao desenvolvedor 

modificar as características dos objetos, fazendo com que isso fique 

transparente para o usuário final. (Eis, 2012). 

Ao contrário das versões anteriores, o HTML5 fornece ferramentas para 

o CSS e o Javascript fazerem seu trabalho da melhor maneira possível. (Eis, 

2012) 

3.3.2 CSS3 

O CSS é utilizado para formatar a informação, podendo ser visualmente 

percebida ou não. Por exemplo através do CSS, atualmente na versão 3, é 

possível controlar o volume, profundidade do som, tipo de som ou em qual caixa 

o som sairá, de certa forma você está formatando a informação de áudio. O CSS 

prepara essa informação para que ela seja consumida da melhor maneira 

possível. (Eis, 2012) 

http://www.devmedia.com.br/curso/curso-de-novidades-do-html-5/275
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O CSS fornece a informação de estilo, que pega a informação 

dos nossos dados e lhes dá a apresentação visual que desejamos. O 

CSS3 fornece ferramentas mais poderosas que seu antecessor, o CSS2. 

(Richard Clark, 2014) 

3.3.3 Json 

JSON é uma formatação para a troca de dados, é conhecido como um 

sucessor do XML, é um formato de texto simples, sua principal funcionalidade é 

a troca de informações entre o browser e o servidor. 

 Segundo Ecma (1999): 

O JSON (pronunciado como a palavra inglês Jason) é um 

acrônimo para JavaScript Object Notation, e é um formato de texto para 

a serialização de dados estruturados. E derivado dos object literals do 

JavaScript. 

Desenvolvido com o propósito de ser simples, portátil e textual, o JSON 

pode representar quatro tipos primários de dados (strings, números, booleanos 

e nulos) e dois tipos estruturados (objetos e vetores). 

Sendo uma linguagem compacta e de fácil manipulação, incorporado nas 

requisições da API Google Books, o JSON auxilia na composição de buscas no 

escopo do projeto, como apresentado na figura 15, onde é feita uma requisição 

JSON na API do Google Books. 

Figura 15 - Requisição Json na API Google Books 

 

Fonte: https://developers.google.com 

 

http://www.json.org/
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3.3.4 PHP 

O PHP é uma linguagem de script open source de uso geral, muito 

utilizada, e especialmente adequada para o desenvolvimento web e que pode 

ser embutida dentro do HTML. (PHP, s.d.) 

Melo e Nascimento (2007) citam que um dos maiores benefícios de se 

utilizar o PHP é por ele ser um software livre, ou seja, sem custo de licença e por 

ter suporte há vários bancos de dados, como DB2, Firebird, Informix, Interbase, 

MySQL, Oracle, PostgreSQL, SQL Server etc. 

3.3.5 JavaScript 

JavaScript é uma linguagem de programação client-side. Através dela é 

possível criar instruções para estilizar e dinamizar a página web. E, para isso, 

pode-se utilizar várias tecnologias entre elas o JavaScript, uma linguagem que 

nos provê dinamismo na implementação de páginas web. (Alvarez, 2004) 

3.3.6 JQuery 

O JQuery é uma biblioteca JavaScript criada por John Reisign, 

disponibilizada como um software livre e aberto. Através da ferramenta é 

possível manipular elementos HTML facilmente e em poucas linhas de código. 

(Silva M. S., 2013) 

jQuery destina-se a adicionar interatividade e dinamismo ás 

páginas web, proporcionando ao desenvolvedor funcionalidades 

necessárias a criação de scripts, que visem de forma progressiva e não 

obstrutiva, a usabilidade, a acessibilidade e o design, enriquecendo a 

experiência do usuário. (Silva M. S., 2013) 

A principal vantagem de utilizar a biblioteca JQuery do JavaScript é por 

ela permitir compatibilidade de um mesmo código com diversos navegadores. 

3.3.7 SQL 

De acordo com Taylor (2016), a Structure Query Language (SQL) é uma 

linguagem especificamente projetada para bancos de dados. O SQL permite 

criar bancos de dados,  
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O SQL foi desenvolvido originalmente para operar em dados nos bancos 

de dados que seguem o modelo relacional. Recentemente, o padrão SQL 

internacional incorporou parte do modelo de objetos, resultando em estruturas 

híbridas chamadas banco de dados objeto-relacional. (Taylor, 2016) 

3.3.8 MYSQL 

O MySql é um banco de dados completo, robusto e extremamente rápido, 

com todas as características existentes nos principais bancos de dados pagos 

existentes no mercado. Uma de suas peculiaridades são suas licenças para uso 

gratuito, tanto para fins acadêmicos como para realização de negócios, 

possibilitando que na maioria dos casos as empresas o utilizem livremente. 

(Milani, 2008) 

3.3.9 CodeIgniter 

O CodeIgniter é uma estrutura de aplicativos da Web de código aberto 

para a linguagem PHP. O Framework também vem com uma série de bibliotecas 

altamente úteis e outros conjuntos de funções que ajudam a criar o aplicativo. 

(Griffiths, 2009) 

Segundo Griffiths (2009), o CodeIgniter também utiliza o padrão de projeto 

Model-View-Controller (MVC), que permite organizar a aplicação em 3 diferentes 

partes: model, responsável pela regra de negócios, lógica e funções, a view, que 

trata qualquer saída de representação dos dados e o controller que faz a 

mediação da entrada, convertendo os comandos para o model ou view. 

3.3.10 API Google Books 

O Google Books é uma vertente do principal buscador da atualidade, 

disponibilizado para realizar consulta de livros. Nele está integrada uma API, 

disponível para o uso direcionado a desenvolvedores de aplicações. 

Nesta interface é possível realizar a busca de livros por meio de palavras-

chave, gêneros, nomes de autores e por seus próprios títulos. Atualmente, de 

acordo com o site oficial do buscador, a plataforma conta com mais de 15 
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milhões livros cadastrados virtualmente. Na figura 16, é possível observar o 

resultado de pesquisa realizado na API. 

Figura 16 - Resultado de pesquisa na API 

 

Fonte: ibm.com/developerworks 

3.3.11 API Google Maps 

O Google Maps é o maior serviço de pesquisa e visualização de mapas 

gratuitos do mundo e também possui uma API que não tem custo se for utilizada 

em sites que também não cobram acesso de seus usuários.  

Com mapas abrangentes e precisos, é possível mostrar a localização 

aproximada de onde se encontram os livros disponibilizados pelos usuários, 

permitindo assim uma melhor escolha antes da solicitação. 

A utilização da API é simples e requer apenas um cadastro no Google e 

a geração de uma chave única que será utilizada no código a ser inserido no site 

(figura 17). 

Figura 17 - Implementação da API Google Maps 

 

Fonte: Autores, 2107 
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3.3.12 MVC – Model-View-Controller 

MVC é um padrão de arquitetura de software, que visa  

separar suas aplicações em três camadas: Models, Views e Controllers. O MVC 

é estruturado dessa forma afim de promover a reutilização de códigos no 

programa. (Griffiths, 2009) 

A Model representa qualquer tipo de dados que a aplicação utiliza, ela é 

a camada de abstração do banco de dados. Na Model utiliza-se o banco de 

dados, uma ligação com API e qualquer outra ação que envolva a recuperação 

de atualizações e a remoção de dados. (Griffiths, 2009) 

Nas Views encontram-se todas as informações que são apresentadas na 

tela aos usuários através de seus navegadores.  Geralmente são arquivos HTML 

por vezes, contendo código PHP que cria o modelo para o site. (Griffiths, 2009) 

O Controller é a lógica de negócios das aplicações, servindo como 

intermediário entre a Model e a View. A responsabilidade do Controller é 

responder aos pedidos do protocolo HTTP, realizado pelo usuário e assim gerar 

as páginas. (Griffiths, 2009) 
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4 DESENVOLVIMENTO 

Neste capítulo será apresentado o desenvolvimento do projeto 

ShareBooks, destacando os pontos principais do client-side (Front-end) e o 

server-side (Back-end), além do banco de dados do sistema.  

O site ShareBooks foi desenvolvido com o intuito de conectar pessoas 

que têm interesse em trocar, emprestar e doar livros, bastando apenas que seja 

realizado um cadastro de usuário no site e sejam disponibilizados os livros para 

transações.  

  DOCUMENTAÇÕES 

Nesta seção serão apresentadas as análises realizadas no trabalho, para 

o levantamento de requisitos da aplicação.   

4.1.1 Diagramas de caso de uso 

Um diagrama de caso de uso representa de forma gráfica como o sistema 

irá funcionar. Na figura 18 é apresentado o diagrama de caso de uso do 

ShareBooks.   

Figura 18 - Diagrama de caso de uso do sistema 

 
Fonte: Autores, 2017 
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4.1.2 Definição de papéis 

Tabela 2 - Descrição dos casos de uso 

Atores Descrição 

Usuário 
O usuário pode efetuar o login e executar todas as 
funções disponíveis 

Visitante 
O visitante só pode se cadastrar e ver as páginas 
informativas do sistema 

Fonte: Autores, 2017 

4.1.3 Identificação dos casos de uso 

Tabela 3 - Identificação dos casos de uso 

Caso de uso Descrição 

USC001 Cadastrar Usuário 

USC002 Efetuar Login 

USC003 Cadastrar Livro 

USC004 Buscar Livro 

USC005 Adicionar à Estante 

USC006 Disponibilizar 

USC007 Troca 

USC008 Doação 

USC009 Empréstimo 

USC0010 Registrar Interesse 

USC0011 Receber Solicitação 

USC0012 Responder Solicitação 

USC0013 Liberar Chat 

USC0014 Alterar Estante 

USC0015 Selecionar Livros 

Fonte: Autores, 2017 
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4.1.4 Descrição dos casos de uso 

Tabela 4 - Caso de uso 1 

Caso de uso Cadastrar Usuário (UC001) 

Ator Visitante 

Pré-condição Estar na página de cadastro de usuário 

Fluxo principal 

1- O usuário insere seus dados nos campos necessários 

para cadastro 

2- O sistema verifica os dados preenchidos 

3- O sistema verifica se o usuário já possui cadastro no 

sistema 

4- O sistema confirma o cadastro no sistema 

Fluxo alternativo 

1. Caso o usuário não confirme os dados inseridos 

1.1. O sistema envia mensagens de necessidade de 

confirmação 

2. O sistema abandona a sessão de cadastro 

2.1. Se o usuário já for cadastrado 

O sistema emite mensagem de usuário cadastrado e 

solicita a verificação de atualização de dados 

Pós-condição Usuário cadastrado no sistema 

Fonte: Autores, 2017 
 

Tabela 5 - Caso de uso 2 

Caso de uso Efetuar Login (UC002) 

Ator Visitante 

Pré-condição Estar na página de login 

Fluxo principal 
1- O usuário insere seus dados nos campos de login 

2- Os dados são verificados pelo sistema 
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3- A interface de interação é disponibilizada 

Fluxo alternativo 

1. Caso o usuário insira dados errados 

1.1. O sistema emite mensagem para verificação dos 

dados  

2. Caso o usuário não preencha todos os campos 

2.1. O sistema emite mensagem para preenchimento dos 

dados 

Pós-condição A interface de interação é disponibilizada 

Fonte: Autores, 2017 
 

Tabela 6 - Caso de uso 3 

Caso de uso Cadastrar Livro (UC003) 

Ator Usuário 

Pré-condição 
Livro não possuir cadastro no banco / Estar na página de 

cadastro 

Fluxo principal 

1- O usuário insere os dados referentes ao livro nos 

campos necessários 

2- O sistema verifica os dados inseridos 

3- O sistema efetua o cadastro do livro no banco 

Fluxo alternativo 

1. Caso o usuário insira dados errados 

1.1. O sistema emite mensagem para verificação dos 

dados  

2. Caso o usuário não preencha todos os campos 
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2.1. O sistema emite mensagem para preenchimento dos 

dados 

Pós-condição O livro possui cadastro no banco 

Fonte: Autores, 2017 
 

Tabela 7 - Caso de uso 4 

Caso de uso Buscar livro (UC004) 

Ator Usuário 

Pré-condição Estar no campo de pesquisa 

Fluxo principal 

1- O usuário digita o nome do livro no campo de 

pesquisa 

2- O sistema efetua a busca 

3- O sistema disponibiliza a lista de livros com nomes 

semelhantes 

4- O usuário seleciona o livro de acordo com seu 

interesse 

Fluxo alternativo 

1. Caso o sistema não encontre o livro 

1.1. O sistema envia mensagem de que o livro não 

consta no banco 

Pós-condição Listagem de livros semelhantes 

Fonte: Autores, 2017 
 

Tabela 8 - Caso de uso 5 

Caso de uso Cadastrar Usuário (UC005) 

Ator Usuário 

Pré-condição Realizar busca pelo livro / Realizar cadastro do livro 
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Fluxo principal 
1- O usuário encontra/cadastra o livro 

2- O usuário adiciona o livro à sua estante 

Fluxo alternativo 

1. Caso o usuário adicione o livro errado à estante 

1.1. O sistema disponibiliza a opção de desfazer a ação 

2. Caso o usuário não possua mais o livro 

2.1. O sistema disponibiliza a opção de retirar o livro da 

estante 

Pós-condição Livro adicionado à estante 

Fonte: Autores, 2017 
 

Tabela 9 - Caso de uso 6 

Caso de uso Disponibilizar (UC006) 

Ator Usuário 

Pré-condição Possuir o livro na estante 

Fluxo principal 

1- Selecionar um livro para disponibilização 

2- Selecionar a opção desejada 

3- Confirmar ação 

Fluxo alternativo 
1. Caso o usuário disponibilize o livro errado 

1.1. O sistema disponibiliza a opção de desfazer a ação 

Pós-condição Livro disponibilizado 

Fonte: Autores, 2017 
 

Tabela 10 - Caso de uso 7 

Caso de uso Troca (UC007) 

Ator Usuário 
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Pré-condição Selecionar o livro desejado 

Fluxo principal 

1- O usuário seleciona a opção de troca de livro 

2- O usuário seleciona os livros de interesse para troca 

3- O usuário confirma o livro para troca 

Fluxo alternativo 
1. Caso o usuário disponibilize o livro errado 

1.1. O sistema disponibiliza a opção de desfazer a ação 

Pós-condição Livro disponibilizado para troca 

Fonte: Autores, 2017 
 

Tabela 11 - Caso de uso 8 

Caso de uso Doação (UC008) 

Ator Usuário 

Pré-condição Selecionar o livro desejado 

Fluxo principal 
1- O usuário seleciona a opção de doação de livro 

2- O usuário confirma livro para doação 

Fluxo alternativo 
1. Caso o usuário disponibilize o livro errado 

1.1. O sistema disponibiliza a opção de desfazer a ação 

Pós-condição Livro disponibilizado para doação 

Fonte: Autores, 2017 
 

Tabela 12 - Caso de uso 9 

Caso de uso Empréstimo (UC009) 

Ator Usuário 

Pré-condição Selecionar o livro desejado 

Fluxo principal 
1- O usuário seleciona a opção de empréstimo de livro 

2- O usuário confirma livro para empréstimo 
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Fluxo alternativo 
1. Caso o usuário disponibilize o livro errado 

1.1. O sistema disponibiliza a opção de desfazer a ação 

Pós-condição Livro disponibilizado para empréstimo 

Fonte: Autores, 2017 
 

Tabela 13 - Caso de uso 10 

Caso de uso Registrar interesse (UC010) 

Ator Usuário 

Pré-condição Realizar busca pelo livro 

Fluxo principal 
1- Selecionar o livro  

2- Registrar interesse no livro 

Fluxo alternativo 

1. Caso o usuário selecione o livro errado 

1.1. O sistema disponibiliza a opção de voltar 

2. Caso o usuário registre interesse no livro errado 

2.1. O sistema disponibiliza a opção de desfazer 
interesse 

Pós-condição Interesse registrado 

Fonte: Autores, 2017 
 

Tabela 14 - Caso de uso 11 

Caso de uso Receber solicitação (UC011) 

Ator Usuário 

Pré-condição Ter livros na estante / Disponibilizar livros 

Fluxo principal 
1- O sistema envia a solicitação 

2- O usuário é notificado 

Fluxo alternativo 1. Caso o usuário não confirme os dados inseridos 
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1.1. O sistema envia mensagens de necessidade de 

confirmação  

2. O sistema abandona a sessão de cadastro 

2.1. Casos o usuário já seja cadastrado 

2.2. O sistema emite mensagem de usuário cadastrado 

e solicita a verificação de atualização de dados 

Pós-condição Usuário notificado 

Fonte: Autores, 2017 
 

Tabela 15 - Caso de uso 12 

Caso de uso Responder solicitação (UC012) 

Ator Usuário 

Pré-condição Responder solicitação 

Fluxo principal 

1- O sistema confirma o cadastro no sistema 

2- O usuário insere seus dados nos campos necessários 

para cadastro 

3 - O sistema verifica os dados preenchidos 

4 - O sistema verifica se o usuário já possui cadastro no 

sistema   

Fluxo alternativo 

1. Caso o usuário não confirme 

1.1. A solicitação é cancelada 

1.2. O outro usuário é notificado 

2. Caso o usuário não aceite 

2.1. O sistema cancela a solicitação 
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Pós-condição Chat liberado 

Fonte: Autores, 2017 

 

Tabela 16 - Caso de uso 13 

Caso de uso Liberar chat (UC013) 

Ator Usuário 

Pré-condição Confirmar solicitação 

Fluxo principal 

1- Após a confirmação, o chat é liberado 

2- Os usuários definem as informações para encontro 

3-  A troca (doação ou empréstimo) é confirmada 

Fluxo alternativo 

1. Caso um usuário desista da interação 

1.1. O sistema cancela o processo e o chat 

1.2 O outro usuário é notificado 

Pós-condição Interação realizada 

Fonte: Autores, 2017 
 

Tabela 17 - Caso de uso 14 

Caso de uso Alterar estante (UC014) 

Ator Usuário 

Pré-condição Estar na estante 

Fluxo principal 

1- O usuário seleciona o livro 

2- O sistema disponibiliza opções de alterar, excluir e 

adicionar livro 

3- O usuário seleciona a opção desejada e realiza a ação 

Fluxo alternativo 

1. Caso o usuário selecione o livro errado 

1.1. O sistema disponibiliza a opção de cancelar  

2. Caso o usuário execute a ação errada 
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2.1 O sistema disponibiliza a opção de desfazer a ação 

Pós-condição Estante alterada 

Fonte: Autores, 2017 

 BANCO DE DADOS 

Nesta seção será apresentado a estrutura e a lógica para a criação do 

banco de dados do projeto. 

4.2.1  MER - Modelo de Entidade e Relacionamento  

Na figura 19 são apresentadas as tabelas de entidade relacionamento da 

aplicação ShareBooks. Cada tabela possui sua relação, essa relação é 

identificada através das FK (foreign Keys) e das linhas sólidas que representam 

também a cardinalidade das tabelas e os graus de relação entre as entidades. 

 

 

Fonte: Autores, 2017 

 SHAREBOOKS 

Nesta seção serão exibidas particularidades da camada de apresentação 

(front-end) e da camada de negócios (back-end). 

Figura 19 - Modelo de Entidade e Relacionamento 
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4.3.1 Front-End 

Nesta seção será apresentada, através de wireframes, a arquitetura das 

telas que compõem o front-end do projeto.  

Na figura 20 é apresentada a estrutura base do ShareBooks. Nesta é 

demonstrada a arquitetura: logo, menu, conteúdo e rodapé, que estarão 

presente em todas as telas da aplicação. 

 

Figura 20 - Wireframe da estrutura base 

 
Fonte: Autores, 2017 

 

A figura 21 apresenta a tela inicial do site, nesta tela o usuário pode 

efetuar a busca por um livro. A tela exibe dois tipos de busca: “Tenho um livro”, 

onde o usuário poderá procurar um livro que já cadastrado para adicionar a sua 

estante e “Preciso de um livro” onde poderá pesquisar por livros de seu interesse. 
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Figura 21 - Wireframe da página inicial 

 

Fonte: Autores, 2017 

Na figura 22 é apresentada a página do livro, exibida pós realização da 

busca e seleção do livro. A página contém informações sobre o exemplar, tais 

como: título, ISBN, autor, categoria, data da publicação, quantidade de páginas 

e descrição. Nesta página também são apresentadas as ações concedidas aos 

usuários: doação, troca, empréstimo e a opção de retirar o livro da estante. 

 

Figura 22 - Wireframe página do livro 

 
Fonte: Autores, 2017 

 

A página “minha estante” apresentada na figura 23, é composta pelos 

livros que o usuário já possui e adicionou a sua estante. Nela são exibidas as 
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informações principais do livro, tais como: título, autor, ISBN e status de 

disponibilidade.  

 

Figura 23 - Wireframe página estante pessoal 

 
Fonte: Autores, 2017 

A figura 24 apresenta o wireframe da página de resgatar prêmios, onde o 

usuário, caso possua pontuação suficiente para retirar algum prêmio, possa 

solicitá-lo. 

Figura 24 – Wireframe página resgatar prêmios 

 

Fonte: Autores, 2017 
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4.3.2 Back-End 

Nesta seção será apresentado o Diagrama de classes aplicado no 

desenvolvimento back-end do projeto.  

4.3.2.1 Diagrama de Classes  

Na Unified Modeling Language (UML) em diagrama de classe, uma classe 

é representada por um retângulo com três divisões, são elas: O nome da classe, 

seus atributos e por fim os métodos (figura 25).   

 Diagrama de classes é uma representação da estrutura 

e relações das classes que servem de modelo para objetos. É possível 

afirmar de maneira mais simples que seria um conjunto de objetos com 

as mesmas características, assim saberemos identificar objetos e 

agrupá-los, de forma a encontrar suas respectivas classes. (Tybel, 2016) 

 

 

 

Fonte: Autores, 2017 

 

A classe “usuário” é composta por vários métodos como: “cadastrar”, 

“autenticar”, “sair” e “estaLogado”.  

Figura 25 - Diagrama de classes 

http://www.devmedia.com.br/curso/introducao-a-construcao-de-diagrama-de-classes-da-uml/307
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A classe “ShareBooks” possui um usuário, no qual pode exercer diversas 

atividades, o usuário pode efetuar uma pesquisa, visualizar seu perfil e efetuar 

uma doação por exemplo. 

A classe “estante” possui um usuário e um livro, a partir do momento em 

que o usuário se autenticar no sistema, a sua estante fica disponível para que 

ele possa verificar os livros adicionados.  

A classe “livro” depende de uma estante, se o usuário estiver logado e 

possuir algum livro na estante, as informações deste livro serão mostradas e a 

sua disponibilidade, tal como: “emprestar”, “solicitar” e “trocar”. 
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5 RESULTADOS 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos com os testes 

de usabilidade, pós implementação da aplicação ShareBooks. 

 TESTE DE USABILIDADE 

Os testes de usabilidade foram realizados para que fosse possível 

analisar a forma de uso na aplicação. 

A usabilidade funciona porque revela como o mundo funciona. 

Depois de descobrir como as pessoas interagem com seu projeto, você 

pode torna-lo melhor. (Nielsen & Lorange, 2000) 

5.1.1 Materiais e Métodos 

Os testes foram realizados na Fatec Rubens Lara, no laboratório 4. Foram 

convidados a participar 5 pessoas, três mulheres e dois homens, que não faziam 

parte do corpo discente da instituição, com faixa etária entre 15 a 25 anos. 

Os participantes foram convidados, primeiramente, a ler as tarefas que 

deveriam ser realizadas no site (Apêndice C). Todas as interações foram 

gravadas usando o software OBS (Open Broadcast Software), que captura a tela 

e o áudio em tempo real, para que possam posteriormente serem analisados e 

suportar o relatório de usabilidade. Ao final do teste foi entregue a cada um dos 

participantes o questionário de usabilidade WAMMI (Apêndice D), que tem como 

objetivo o levantamento de informações acerca da experiência do usuário 

quando interage com um site. 

5.1.2 Resultados 

Durante o teste, parte dos usuários não obtiveram dificuldades, os 

usuários que demoraram mais tempo relataram que foi devido a não ter 

explicações durante a realização das funções. 
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Figura 26 - Tempo de interação 

 
Fonte: Autores, 2017 

 

Na figura 26, é possível observar o tempo de interação de cada usuário, 

na realização das tarefas.  Os tempos variam entre 4 minutos a 10 minutos. A 

justificativa para variação desses intervalos de tempo foi que alguns 

participantes inicialmente tiveram dificuldade em realizar as tarefas propostas 

tendo em vista a falta de conhecimento a respeito da plataforma.  

 

Figura 27 - Resultado pergunta 2 

 
Fonte: Autores, 2017 

 

Os resultados obtidos das respostas ao questionário WAMMI são 

apresentados a seguir. Na figura 27 nota-se que 80% dos usuários não acharam 

difícil mover-se no site e apenas 20% possui dificuldades na navegação. Grande 
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parte dessa dificuldade é devido ao site não possuir explicações introdutórias 

sobre como usar o sistema. 

Figura 28 - Resultado pergunta 3 

 
Fonte: Autores, 2017 

 

Na figura 28 observa-se que 60% dos usuários tiveram alguma dificuldade 

em realizar as tarefas sugeridas durante o teste, porém 40% relataram que 

durante encontraram facilmente o que queriam. Um dos entrevistados revelou 

que parte dessa dificuldade foi devido a algumas funções não estarem facilmente 

disponíveis no site. 

Figura 29 - Resultado pergunta 5 

 
Fonte: Autores, 2017 

 

Como relatado anteriormente, parte dos usuários afirmam que tiveram 

dificuldades ao realizar as tarefas no site, devido à ausência de explicações 

introdutórias.  Esta informação se confirma com os resultados obtidos na questão 
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5 representada na figura 29. Nota-se que a maior parte dos entrevistados, 40% 

afirma que poucas vezes o site precisa de explicação, os restantes ficaram 

divididos em algumas vezes 20%, poucos vezes 20% e sempre 20%.  

 TELAS DA APLICAÇÃO SHAREBOOKS 

Na figura 30 é apresentada a página inicial (após login) da plataforma, dando a 

possibilidade de ser efetuada dois tipos de busca por livros, sendo a busca por 

um livro para adicionar a estante, e a busca por um livro que ainda não possua. 

 
Figura 30 - Página Inicial 

 

Fonte: Autores, 2017 
 

A página do livro, figura 31, exibe todas as informações importantes a 

respeito do livro no qual o usuário adicionou e as funções disponíveis para 

efetuar as transações, além da opção de retirar o livro da estante pessoal.  

Figura 31 - Página do livro 

 

Fonte: Autores, 2017 
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Figura 32 – Página estante pessoal 

 

Fonte: Autores, 2017 
 

Ao adicionar livros, o usuário poderá ver a relação em sua estante 

pessoal, como na figura 32. Na página “minha estante” é apresentada ao usuário 

os livros e qual o tipo de transação que ele escolheu que será apresentada aos 

outros usuários, podendo ser:  troca, empréstimo e doação, ou a informação de 

que o livro não foi disponibilizado. 

Figura 33 – Página de resgatar prêmios 

 

Fonte: Autores, 2017 
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Nesta página “resgatar prêmios”, figura 33, os usuários podem escolher 

prêmios e solicitá-los de acordo com a pontuação atual e necessária para retirar 

o prêmio escolhido.  
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6 DISCUSSÃO E CONCLUSÃO  

 Através de pesquisa de campo, foi possível constatar o interesse das 

pessoas em uma solução para o compartilhamento de livros, baseado na 

economia colaborativa. Além disso a solução aqui apresentada, também 

contribui com o incentivo à leitura e ao descarte consciente.  

O site ShareBooks é uma forma simples, rápida e fácil de trocar, 

emprestar e doar seus livros, visando promover e incentivar o desenvolvimento, 

entretenimento e conhecimento de todos. Adicionalmente para promover o 

incentivo pela troca, empréstimo e doações, foi criado uma forma de pontuação, 

onde quanto mais pontos forem conquistados, através do compartilhamento de 

livros, estes podem ser trocados por prêmios. 

Desta forma conclui-se que o objetivo proposto deste trabalho foi 

atendido, posto que todos o desenvolvimento da aplicação foi concluído e 

testado.   

 PASSOS FUTUROS 

Como passos futuros pretende-se desenvolver o aplicativo para 

dispositivos móveis, onde será possível encontrar mais facilmente a localização 

dos livros. Outra funcionalidade a ser adicionada na aplicação, é o 

desenvolvimento da área de eventos. Com a área de eventos os usuários 

poderiam criar eventos para troca, empréstimo ou doação de livros, 

disponibilizando o dia, hora, local e os participantes na plataforma. 
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APÊNDICE A – “Questionário de utilidade e interesse” 

1. Qual a média de livros que você lê por ano? 

ο Entre 0 e 5 

ο Entre 6 e 10 

ο Mais de 10 

ο Não leio 

 

2. Há interesse de sua parte em colecionar livros? 

ο Sim 

ο Não 

 

3. Repassaria livros sem utilidade? 

ο Sim 

ο Não 

 

4. 4.Se interessaria por um site de troca, empréstimo e doação de livros? 

ο Sim 

ο Não 

ο Talvez 

 

5. Confiaria neste site? 

ο Sim 

ο Não 

ο Talvez 

 

6. Em um site de trocas, o que você acha mais viável: 

ο Entrega via correio 

ο Entrega pessoal: data e lugar marcado entre usuários 

 

7. Se interessaria em participar de eventos para repasse de livros? 

ο Sim 

ο Não 

ο Talvez 
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8. Você já participou de correntes de troca de livros no facebook? 

ο Sim 

ο Não 

 

 

9. Se já participou, quantas vezes? 

(Questão dissertativa) 
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APÊNDICE B – “Resultados referente ao questionário” 
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APÊNDICE C – “Tarefas designadas no teste de usabilidade” 

“Você é um estudante de psicologia e deseja trocar livros com outros 

estudantes da área. Você baixou o aplicativo ShareBooks e decide realizar as 

seguintes tarefas: ” 

o Tarefa 1: Procura saber como é realizada as trocas de livros. 

o Tarefa 2: Faça seu cadastro. 

o Tarefa 3: Faça o cadastro do livro que você deseja trocar. 

o Tarefa 4: Faça uma busca tendo em vista a categoria de seu interesse: 

“psicologia” e pelo autor “Steve Krug”. 

o Tarefa 5: Visualize as informações sobre o livro tais como: estado de 

conservação e interesse de troca do proprietário do livro. 

o Tarefa 6: Feche o aplicativo. 
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APÊNDICE D – “Modelo de questionário de usabilidade (WAMMI)” 

Nome do site: 

Já utilizou o site que está sendo avaliado. 

() nunca () poucos () várias () bastante () diariamente 

1). Este site tem muita coisa que é de interesse para mim. 

() com certeza () sim () um pouco () não 

2). É difícil se mover neste site. 

() não () poucas vezes () algumas vezes () muitas vezes () sempre  

3). Eu pude encontrar facilmente o que eu queria neste site. 

() não () poucas vezes () algumas vezes () muitas vezes () sempre  

 4). Este site me parece lógico. 

() com certeza () sim () algumas vezes () poucas () não 

5). Este site precisa de mais explicação introdutória. 

() não () poucas vezes () algumas vezes () muitas vezes () sempre  

6). As páginas deste site são muito atrativas. 

() não () poucas vezes () algumas vezes () muitas vezes () sempre  

7). Eu me sinto no controle quando utilizo este site. 

() com certeza () sim () com restrições () dificilmente () não 

8). Este site é muito lento. 

() com certeza () sim () algumas () poucas () não 

9). Este site me ajuda a encontrar o que eu estou procurando. 
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() com certeza () sim () talvez () um pouco () não 

10). Eu não gosto de usar este site. 

() com certeza () sim () talvez () um pouco () não 

11). Eu não gosto de usar este site. 

() com certeza () sim () talvez () um pouco () não 

12). Eu posso facilmente entrar em contato com a empresa. 

() com certeza () sim () talvez () um pouco () não 

13). Eu me sinto eficiente quando uso este site. 

() com certeza () sim () talvez () um pouco () não 

14). É difícil dizer se este site tem o que eu quero. 

() com certeza () sim () talvez () um pouco () não 

15). Usar este site a primeira vez é fácil. 

() com certeza () sim () talvez () um pouco () não 

16). Este site tem algumas características irritantes. 

() com certeza () sim () talvez () um pouco () não 

17). É difícil saber onde estou neste site. 

() com certeza () sim () talvez () um pouco () não 

18). Usar este site é um desperdício de tempo. 

() com certeza () sim () talvez () um pouco () não 

19). Eu recebo o que eu esperava quando clico neste site. 

() com certeza () sim () talvez () um pouco () não 
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20). Tudo neste site é fácil de entender. 

() com certeza () sim () talvez () um pouco () não 

 

 


