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RESUMO 

SALES, R. A. FASTCHEF: Estudo de caso aplicando web scraping em sites de 

receitas culinárias. 2017, 87 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”. 

 

A raspagem de dados é um assunto muito comentado nos dias de hoje - entretanto, é 

possível encontrar essa técnica com maiores detalhes apenas em linguagens distintas 

como Python, Java, e PHP, entre outras. Este estudo de caso abrange, de forma 

detalhada, a utilização da linguagem de programação funcional Haskell, bem como as 

bibliotecas wreq e taggy-lens para a execução da técnica de web scraping em sites 

de receitas culinárias, bem como o desenvolvimento de um sistema com estrutura 

padronizada e preparada para receber as informações coletadas de outras aplicações, 

exibindo-as de forma prática e com fácil entendimento para o usuário. 

 

Palavras-Chave: Lentes. Raspagem de dados. Programação funcional.  



 
 

 

ABSTRACT 

SALES, R. A. FASTCHEF: Case study applying web scraping in recipe web sites. 

2017, 87 p. 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”. 

 

Web scraping is a highly commented subject nowadays - but it is possible to find this 

technique in further details only in distinct languages such as Python, Java and PHP, 

among others. This case study involves, in detail, the use of the Haskell programming 

language, as well as wreq and taggy-lens libraries for executing the web scraping 

technique in recipe web sites, as well as the development of a system with a structure 

that is standardized and prepared for receiving information collected from other 

applications, displaying them in a practical way with easy understanding for the user. 

 

Keywords: Lenses. Web scraping. Functional programming. 
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1 INTRODUÇÃO 

Juntamente ao crescimento da quantidade de informações na web, notou-se 

que, cada vez mais, era necessária a utilização de recursos que as linguagens de 

programação ofereciam – o que pode ser constatado no primeiro grande crescimento 

da web no final dos anos 90, quando a linguagem PERL passou a ser utilizada para 

gerar o conteúdo de páginas de forma dinâmica (SCOTT, 2006, p. 672). Este 

crescimento motivou o desenvolvimento de técnicas como o processo de web 

scraping. 

De acordo com Munzert et al. (2015, p. 196), a web é constituída 

predominantemente de texto não estruturado, de forma que uma das tarefas principais 

na técnica de web scraping é coletar a informação relevante para o problema em 

questão, a qual é disposta em pilhas de dados textuais. Em outras palavras, um dos 

maiores esforços do processo de web scraping é conseguir recuperar a informação 

necessária que reside de forma desestruturada em websites. 

Quando se trata de páginas web que apresentam o conteúdo de forma estática, 

o esforço maior consiste em conseguir mapear a estrutura do site de forma que o 

script de coleta de dados possa varrer cada uma das páginas, recuperando as 

informações necessárias. Em contrapartida, existem casos em que as informações 

não residem diretamente em páginas HTML. Isto é confirmado por Zheng et al. (2007, 

p. 894 - 902), onde nota-se que existem sites que possuem uma quantidade massiva 

de dados – os quais vêm de fontes estruturadas – de forma que estes são 

armazenados em bancos de dados e são mostrados em páginas HTML 

semiestruturadas que empregam templates para sua renderização. 

Quando o escopo da raspagem de dados compreende páginas que lidam com 

a população de informações de forma dinâmica, seja esta através de filtros ou de 

outras condições especiais, o esforço aumenta de forma que, sob uma ótica humana, 

e sem o conhecimento prévio da base de dados, é impossível determinar a extensão 

das fronteiras do sistema como um todo. É justamente nestas condições que 

linguagens que não lidam somente com paradigmas estruturados e orientados a 

objetos são muito úteis, pois mudam a forma de lidar com os dados. 

No âmbito atual da web, existe uma quantidade significativa de aplicações que 

oferecem receitas culinárias, nas quais são disponibilizados mecanismos de busca 

básicos que permitem a descoberta das receitas. A aplicação FastChef consiste em 

um mecanismo de busca que permita encontrar receitas culinárias com eficiência, 
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utilizando a técnica de web scraping para coletar as informações necessárias em 

outras aplicações que possuam receitas culinárias registradas, gerando melhores 

resultados. 

1.1 JUSTIFICATIVA DO TEMA  

Recuperar informações na web de forma ágil e eficaz é um requisito não 

funcional dos sistemas atuais, da mesma forma que gerar resultados centralizados a 

partir de múltiplas fontes de pesquisa é cada vez mais necessário. Com isso, a 

aplicação FastChef tem por finalidade aliar a agilidade na recuperação dos dados e a 

centralização dos resultados, a fim de que seja um mecanismo de busca eficaz na 

área de receitas culinárias. 

1.2 PROBLEMA DA PESQUISA 

Existem muitos sites que fornecem serviços de manutenção de receitas 

culinárias, porém algumas buscas são estáticas, e muitas vezes, não possuem 

personalizações, fazendo com que se gaste um tempo maior do que o necessário para 

se encontrar o esperado. 

1.3 OBJETIVOS  

Realizar buscas simples e avançadas em sites de receitas culinárias de forma 

ágil e direcionada. 

Centralizar os resultados obtidos em um formato user-friendly e condizente com 

técnicas atuais de usabilidade. 

 

1.3.1 Objetivo geral 

Aplicar as técnicas de web scraping em sites de receitas culinárias e 

personalizar a busca nos dados extraídos, exibindo os resultados em estruturas 

padrão. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

a) Coletar dados de outras páginas que possuam receitas culinárias; 

b) Realizar buscas simples e avançadas nos dados coletados; 
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c) Centralizar as informações obtidas e disponibilizá-las em uma 

estrutura padronizada de acordo com as melhores práticas de 

usabilidade. 

1.4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O procedimento foi desenvolvido em duas etapas principais: 

a) A documentação técnica, que consiste na composição da 

monografia, onde são apresentadas informações necessárias 

sobre o projeto, bem como o levantamento de requisitos 

adquiridos através de pesquisa das aplicações atuais, a descrição 

do processo de desenvolvimento, ferramentas e métodos 

utilizados na criação da aplicação, por fim, os resultados do teste 

de usabilidade; 

b) A aplicação, a qual consiste na criação do sistema, onde são 

utilizadas as bibliotecas wreq e taggy-lens para o processo de 

web scraping, além da linguagem de programação Haskell e o 

framework Yesod para o desenvolvimento do site em si. 

1.5 ORGANIZAÇÃO DA MONOGRAFIA 

O presente trabalho tem seu contexto direcionado para a área de 

desenvolvimento de software, sendo focada em buscas simples e avançadas nos 

dados coletados, disponibilizando os resultados em uma estrutura padronizada de 

acordo com práticas atuais de usabilidade. 

O segundo capítulo expõe uma pesquisa que compreende alguns sistemas de 

receitas culinárias, conhecendo quais são as aplicações que disponibilizam estes 

serviços, e comparando o funcionamento destas com o projeto proposto. 

O terceiro capítulo compreende a teoria a respeito da técnica de web scraping 

e de seu funcionamento, bem como a explicação básica do procedimento, das 

ferramentas necessárias e da linguagem Haskell no desenvolvimento de websites, 

servindo de fundamento para a implementação da solução proposta. 

O quarto capítulo trata da aplicação FastChef, trazendo trechos de código-fonte 

relevantes para a explicação e o entendimento do funcionamento do sistema 

desenvolvido. 
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O quinto capítulo trata da apresentação dos resultados obtidos, através de 

gráficos e dados coletados de pesquisas com o usuário e as demonstrações de 

usabilidade da aplicação FastChef, comprovando a eficácia e eficiência do sistema. 

O sexto e último capítulo trata das conclusões obtidas com a realização do 

projeto, resumindo as dificuldades encontradas, objetivos alcançados, experiências 

aprendidas e implementações futuras do estudo de caso de forma clara e objetiva.
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2 ESTADO DA ARTE 

Para Gruhl et al. (2004), a Internet removeu o gargalo existente na transmissão 

de informações dentro de uma comunidade qualquer - dificuldade existente há cerca 

de vinte anos, quando o custo de propagação de conhecimento era elevado por conta 

do alto preço da infraestrutura técnica. Neste contexto, um paradigma de publicações 

pessoais entrou em vigor - os chamados blogs, ou "diários" de entrada de informações 

pessoais, abertos para quaisquer pessoas acessarem. 

De forma complementar, para Brin e Page (1998), a web cria novos desafios 

no que diz respeito à recuperação de informações, de forma que a quantidade destas 

cresce rapidamente, bem como a quantidade de usuários inexperientes em processos 

de busca num ambiente altamente ramificado como a Internet. É importante notar que 

os autores deste artigo são os fundadores da empresa Google, e que, desde a época 

em que este artigo foi escrito, a informação existente na web não parou de crescer - 

na verdade, ela se multiplicou de forma exponencial. 

Para explicar este cenário, fez-se uma pesquisa que compreende alguns 

sistemas atuais de receitas culinárias, a fim de analisar o funcionamento das 

plataformas e sistemas de busca da área gastronômica e culinária existentes, com o 

intuito de reconhecer quais aplicações utilizam a técnica de web scraping em seu 

escopo, além de identificar os pontos positivos e negativos de cada sistema no 

contexto de usabilidade. 

2.1 COZINHA VIBRANTE 

Esta plataforma é um blog rico em informações, e dentre as dez seções 

diferenciadas que existem no site, uma delas é de receitas culinárias, constituída por 

diversas receitas desenvolvidas exclusivamente pela administradora e adicionadas 

pela mesma no sistema. 

É importante notar que além da barra de pesquisa, a seção de receitas possui 

os métodos de busca através de ingrediente ou tipo. Entretanto, conforme a Figura 1, 

a busca “por tipos” ou “por ingredientes” torna-se limitada devido aos parâmetros 

estáticos de pesquisa que são oferecidos pela aplicação, permitindo ao usuário a 

escolha de um ingrediente ou tipo por vez. 
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Figura 1 - Parâmetros estáticos de pesquisa 

 

Fonte: COZINHA VIBRANTE, 2016 

Além disso, percebe-se que, por consequência de o sistema possuir outras 

seções além de receitas – incluindo notícias, escolas e artigos –, a barra de busca 

torna-se um método ineficaz (Figura 2), pois traz resultados relacionados a todas as 

áreas do site, e não somente às receitas. 

Figura 2 - Resultado da busca com o termo "Torta de Frango" 

 

Fonte: COZINHA VIBRANTE, 2017 

O índice de ingredientes é organizado pelas categorias de vegetais, frutas, 

grãos, farináceos e sementes, proteínas, gorduras animais, laticínios, doces, 

temperos e óleos especiais, como pode-se observar na Figura 3. 
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Figura 3 - Busca por ingrediente 

 

Fonte: COZINHA VIBRANTE, 2016 

Por sua vez, o índice de tipos é disposto pelas seguintes categorias: simples, 

light, sem glúten, sem lactose (sem leite), saladas, massas e risotos, molhos, 

sobremesas, petiscos e entradas, almoço ou jantar, lanches e café da manhã, como 

visto na Figura 4. 

Figura 4 - Busca por tipos de receita 

 

Fonte: COZINHA VIBRANTE, 2016 
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2.2 RECEITAS IG 

Este portal possui um altíssimo número de receitas culinárias que são incluídas 

pelo administrador da aplicação ou por usuários restritos como restaurantes, food 

stylists e nutricionistas. 

De forma complementar, observa-se que a plataforma oferece as opções de 

pesquisa por nome do prato, ingrediente ou tipo de comida, além de disponibilizar um 

índice de receitas e outro de ingredientes (Figura 5). 

Figura 5 - Opções de busca 

 

Fonte: RECEITAS IG, 2016 

A Figura 6 apresenta o índice de receitas culinárias disposta em ordem 

alfabética. É importante destacar que as receitas do índice de ingredientes são 

dispostas da mesma forma, mudando apenas o conteúdo. 

Figura 6 - Índice de receitas separadas por ordem alfabética 

 

Fonte: RECEITAS IG, 2016 

Por sua vez, um ponto negativo do sistema é a propaganda de terceiros em 

excesso na estrutura da aplicação, gerando um layout confuso, que leva a uma 

péssima experiência na interação do usuário com o site, conforme apresentado na 

Figura 7. 
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Figura 7 - Excesso de propagandas na estrutura do site 

 

Fonte: RECEITAS IG, 2017 

2.3 CYBERCOOK 

Este site de receitas culinárias CyberCook nomeia-se como o portal mais 

completo do Brasil. A plataforma em questão disponibiliza um grande número de 

receitas que aumenta todos os dias, pois as mesmas desta aplicação são incluídas 

no sistema pelo administrador, ou por qualquer pessoa que se cadastre no site. 

Pode-se observar na Figura 8 que a plataforma disponibiliza um menu com 

categorias de receitas, além da barra de pesquisa que permite buscar receitas 

culinárias através do nome do prato, ingredientes ou categoria. 

Figura 8 - Menu de categorias 

 

Fonte: CYBERCOOK, 2017 
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De fato, os resultados da busca dinâmica são satisfatórios, compreendendo o 

termo pesquisado. Em contrapartida, o sistema torna-se limitado pelo fato de não 

possuir legenda na barra de busca apresentando para o usuário os três métodos que 

o sistema compreende na pesquisa dinâmica. 

Na Figura 9 pode-se observar que outro ponto negativo do sistema é a 

quantidade de propaganda que é exibida na estrutura do site, dificultando a clareza 

do layout e a interação do usuário com o sistema. 

Figura 9 - Excesso de propaganda na estrutura do site 

 

Fonte: CYBERCOOK, 2017 

2.4 ALLRECIPES 

Este sistema, semelhante ao CyberCook, é um portal de receitas culinárias que 

compreende um grande número de informações neste tema, além de possuir um 

motor de busca diferenciado. O número de receitas culinárias cadastradas no portal 

amplia diariamente, pois são incluídas pelo administrador, ou por qualquer pessoa que 

se cadastre na página. 

É importante notar que o site possui um menu com opções estáticas, além da 

barra de pesquisa que busca por nome do prato, ingrediente, ou categoria, porém não 

deixa claro para o usuário as opções dinâmicas de busca, pois não apresenta legenda 

indicando quais métodos de busca a aplicação oferece, conforme apresentado na 

Figura 10. 
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Figura 10 - Métodos de busca não especificada na página 

 

Fonte: ALLRECIPES, 2016 

Na busca por categoria, o usuário procura por receitas genéricas, ou por um 

único ingrediente. Como exemplo, percebe-se que quando a pesquisa é "Molho", o 

site retorna categorias de molho (Figura 11). 

Figura 11 - Busca de receitas por categoria específica 

 

Fonte: ALLRECIPES, 2016 

Entretanto, quando a pesquisa é com o termo "tomate", o site retorna categorias 

de receitas com tomate (Figura 12). 



28 

 

 

Figura 12 - Busca de receitas com ingrediente específico 

 

Fonte: ALLRECIPES, 2016 

Por sua vez, na busca por nome do prato, o usuário procura por receitas 

específicas. Como exemplo, quando a pesquisa é "molho de tomate", o site retorna 

uma sequência de receitas com o nome do prato que foi pesquisado, conforme a 

Figura 13. 

Figura 13 - Busca de receitas por nome 

 

Fonte: ALLRECIPES, 2016 

Por fim, na busca por ingrediente, o internauta procura por um ou mais 

ingredientes, tendo como exemplo a pesquisa "tomate limão", na qual o site retorna 

receitas que possuam estes elementos, como visto na Figura 14. 
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Figura 14 - Busca de receitas por ingredientes 

 

Fonte: ALLRECIPES, 2016 

2.5 INGREDIENTES DE CASA 

A aplicação Ingredientes de Casa é um buscador de receitas culinárias que 

utiliza a técnica de web scraping para a extração das informações de receitas contidas 

em outros sites, sendo estas: CyberCook, Allrecipes, Casal Cozinha, Receitas IG, 

Receitas de Hoje, entre outras aplicações. 

Segundo o desenvolvedor do buscador, a pesquisa é realizada de duas formas, 

podendo ser por ingredientes ou pela quantidade de cada um. 

Contudo, a busca por quantidade nem sempre traz resultados de acordo com 

o digitado, tendo como exemplo a pesquisa sugerida na guia como funciona: “2 ovos, 

1 litro de leite, 500 gramas de farinha de trigo” (Figura 15). 

Figura 15 - Resultados da busca por quantidade de ingrediente 

 

Fonte: INGREDIENTES DE CASA, 2016 

A Figura 16 apresenta os ingredientes da primeira receita que o sistema indica 

quando é realizada a busca com o termo exibido na Figura 15. 
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Figura 16 - Ingredientes da receita do primeiro resultado 

 

Fonte: INGREDIENTES DE CASA, 2016 

Por sua vez, a busca por ingrediente funciona de acordo com o que foi proposto 

pelo desenvolvedor, conforme o exemplo de busca com a expressão: “ovo, leite, 

farinha de trigo” (Figura 17). 

Figura 17 - Busca por ingredientes 

 

Fonte: INGREDIENTES DE CASA, 2016 

A Figura 18 exibe os ingredientes da primeira receita que o sistema indica 

quando é realizada a pesquisa com a expressão: “ovo, leite, farinha de trigo”. 

Figura 18 - Resultado da pesquisa 

 

Fonte: INGREDIENTES DE CASA, 2016 
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Todavia, a aplicação exibe somente os ingredientes da receita e disponibiliza 

um botão – veja como preparar essa receita, Figura 18 - que redireciona o usuário 

para a aplicação onde a receita está cadastrada, tornando o processo confuso e 

trazendo insegurança para o internauta durante a navegação, devido à mudança da 

estrutura do layout em que a receita é exibida (Figura 19). 

Figura 19 - Redirecionamento de página para exibição do modo de preparo da receita 

 

Fonte: CYBERCOOK, 2016 

2.6 QUADRO COMPARATIVO DOS MÉTODOS DE MANIPULAÇÃO DOS 

DADOS 

Tabela 1 - Comparação dos métodos de inclusão e extração de dados. 

Métodos 
Inclusão Extração 

Administrador 
Usuários 
comuns 

Usuários 
restritos 

Web 
Scraping Sistemas 

Cozinha 
Vibrante     

Receitas IG     

CyberCook     

AllRecipes     

Ingredientes 
de Casa     

FastChef     

Fonte: AUTORA, 2017. 

 

Conforme a Tabela 1 e de acordo com as aplicações apresentadas nesse 

capítulo, é possível identificar duas formas para lidar com o conteúdo dos sistemas 
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analisados, sendo através de inclusão ou extração de dados, compreendendo os 

seguintes itens: 

a) Administradores do sistema; 

b) Usuários comuns, quando o site disponibiliza cadastro para qualquer 

pessoa que deseja se cadastrar; 

c) Usuários restritos, são apenas nutricionistas, restaurantes e food stylists; 

d) Método Web Scraping, técnica de extração de dados. 

Semelhante a aplicação Ingredientes de casa, o sistema FastChef se propõe a 

utilizar o método de web scraping para extrair receitas disponibilizadas em outras 

aplicações. 

2.7 QUADRO COMPARATIVO DE MÉTODOS DE BUSCA DOS SISTEMAS 

Tabela 2 - Comparação dos métodos de busca que cada sistema possui. 

Métodos de 
busca Nome do 

prato 
Categoria Ingredientes Tipo 

Sistema 

Cozinha 
Vibrante   apenas 1  

Receitas IG   apenas 1  

CyberCook   Vários  

Allrecipes   Vários  

Ingredientes 
de Casa   Vários  

FastChef   Vários  

Fonte: AUTORA, 2017. 

 

Segundo a Tabela 2, é possível visualizar os métodos de busca de receitas que 

foram identificados em cada sistema explorado, sendo eles: 

a) Nome do prato: busca referente ao nome do prato indicado. Por 

exemplo, bolo de laranja, doce de banana. 

b) Categoria: busca pela categoria digitada. Por exemplo, bolo, doce. 

c) Ingredientes: pesquisa referente a ingredientes de uma receita. 

Exemplo: leite, açúcar. 

d) Tipo: busca realizada através do tipo da receita escolhida. Por exemplo, 

café da manhã. 
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Porém alguns métodos de busca são engessados devido ao fato de não dar 

liberdade para o usuário digitar o termo que deseja, pois a busca é feita através de 

links pré-definidos de receitas. 

Por conseguinte, a aplicação FastChef propõe o desenvolvimento de uma 

aplicação capaz de oferecer ao usuário um sistema de busca completo, onde pode-

se combinar filtros de pesquisa a fim de garantir um resultado satisfatório em cada 

procura por receitas culinárias. 

2.8 QUADRO COMPARATIVO ENTRE TRÊS CARACTERÍSTICAS 

IMPORTANTES PARA A INTERAÇÃO DO USUÁRIO COM O SISTEMA. 

Tabela 3 - Comparação entre algumas características importantes para interação. 

Características Estrutura 
padronizada 

Layout simples 
Quantidade mínima 

de propagandas Sistema 

Cozinha Vibrante    

Receitas IG    

CyberCook    

Allrecipes    

Ingredientes de 
casa    

FastChef    

Fonte: AUTORA, 2017. 

 

Segundo a comparação exposta na Tabela 3, é possível identificar que o blog 

Cozinha Vibrante possui as três características importantes para a interação do 

sistema. Em contrapartida, a Tabela 2 mostra que o blog possui limitações nas buscas, 

sendo que esta também é uma funcionalidade essencial na interação do usuário com 

o sistema.  

Contudo, a aplicação FastChef propõe-se a coletar as informações necessárias 

contidas em outros sites, a fim de oferecer uma pesquisa personalizada. Além do 

desenvolvimento da estrutura padrão para a exibição da receita completa, 

aumentando a eficiência do sistema e o conforto na interação do usuário com o site.  
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3  METODOLOGIA 

Este capítulo compreende a metodologia, bem como as linguagens, framework, 

bibliotecas e ferramentas aplicadas no escopo do projeto. 

3.1 KANBAN: METODOLOGIA ÁGIL 

De acordo com Massari (2014), o método Kanban possui cinco princípios como 

base. Sendo eles:  

1. Fluxo de trabalho deve ser visível. É importante que o fluxo de trabalho 
esteja visível para todos, de forma que ele possa ser organizado, 
otimizado e rastreado. 

2. Limitar WIP (Work In Progress). Work In Progress, ou trabalho em 
andamento, é a quantidade de tarefas existentes nas colunas do Kanban. 
É importantíssimo limitar essa quantidade [...]. 

3. Gerenciar o fluxo, para identificar problemas e melhorias. O fluxo não se 
autogerencia, então é importante sempre ficar atento para identificar 
possíveis problemas, mudanças e chances de melhorias. 

4. Garantir clareza nas políticas do processo. Isso faz com que toda a 
equipe conheça as regras do jogo, evitando qualquer tipo de mal-
entendido. 

5. Colaboração na melhoria do processo. Trabalhar em equipe, sempre 
buscando identificar possíveis pontos de melhoria. (MASSARI, V. L.; 
2014, p. 23) 

Assim como na Figura 20, Massari (2014) esclarece que o processo “trata-se 

de um grande quadro branco onde as tarefas são escritas em post-its e passam por 

vários estágios definidos no quadro”, afirmando, também, que a “principal finalidade é 

gerenciar um fluxo de trabalho, e não prover estimativas sobre o trabalho que está 

sendo realizado”. 

Figura 20 - Exemplo de fluxo contínuo na metodologia Kanban 

 

Fonte: AUTORA, 2017 
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Em contrapartida, Gomes (2014) afirma que Kanban é um método ágil, contudo 

é diferenciado em comparação com a maioria dos métodos ágeis, devido ao fato das 

tarefas não possuírem dependência de atividades anteriores para serem executadas, 

de forma que, com o método Kanban, o processo torna-se 

Um fluxo contínuo e não é preciso que todo o trabalho planejado esteja 
concluído para que uma entrega seja realizada. No momento da entrega, 
algumas tarefas estarão prontas e outras em progresso; as que estiverem 
prontas farão parte da entrega, e as que não estiverem ficarão para a 
próxima. (GOMES, A. F.; 2014, p. 16-17) 

Por conseguinte, foi adotada a metodologia Kanban para gerenciar e 

acompanhar o andamento das etapas de criação da documentação e do 

desenvolvimento do sistema proposto. 

3.2 WEB SCRAPING 

De acordo com Watson (2009, p. 205, tradução livre), chama-se web scraping 

todo processo de coleta de informações em sites que são destinados a leitores 

humanos ao invés de robôs. Watson (2009) acrescenta que para este processo é 

necessário respeitar os direitos dos proprietários do site, pois cada sistema possui 

termos e serviços distintos em relação à reutilização dos dados. 

De forma complementar, Neef (2014, p. 151, tradução livre) afirma que o termo 

web scraping é referente a buscas computadorizadas de informações disponíveis em 

páginas web. O mesmo autor acrescenta que há um aumento significativo de 

empresas que utilizam a prática de web scraping, a fim de extrair conteúdos gerados 

pelo usuário (UGC), buscando informações pessoais como: usuários, currículos, e-

mails, entre outros dados. Ademais, Neef (2014) destaca que a técnica de raspagem 

de dados é considerada lícita, contudo, essa prática torna-se ilícita na situação em 

que não é levada em consideração a política de privacidade de dados sigilosos do site 

que será aplicado o scraper, bem como quando as configurações projetadas para 

impedir a quebra de sigilo de tais informações são burladas. 

Portanto, a técnica de web scraping será utilizada no desenvolvimento do site, 

com o propósito de coletar somente as informações relevantes de receitas culinárias. 

Todavia, é importante ressaltar que o sistema proposto não irá extrair dados sigilosos 

destes sites. 
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3.3 IDENTIDADE VISUAL 

De acordo com Fonseca (2008) 

Logotipo é a representação gráfica do nome de uma marca, constituído por 
um grupo de letras, sigla ou palavra, especialmente desenhadas para 
personalizar, caracterizar e identificar de forma inequívoca e padronizada 
uma instituição, empresa, grupo, serviço ou produto. Um logotipo é por vezes 
denominado também de logomarca, especialmente quando inclui um símbolo 
ou outro elemento gráfico [...]. (FONSECA, J. da.; 2008, p. 137) 

Fonseca (2008) acrescenta que elementos como “o logotipo, o símbolo, as 

cores e, muitas vezes, um alfabeto institucional” compreende a marca ou serviço 

propriamente dito, e é integrado a “um conjunto que pode ser sistematizado como um 

programa mais abrangente de identidade visual”. Com base nestas informações, foi 

necessário escolher a tipografia (do site e do logo), a criação da paleta de cores, o 

logo tipográfico e a logomarca em orientações diferentes para o desenvolvimento da 

identidade visual do projeto. 

3.4 LINGUAGENS 

Nesta seção são abordadas as linguagens necessárias para o desenvolvimento 

do sistema FastChef. 

3.4.1 Haskell 

Segundo Costa (2007, p. 23 - 24), “há inúmeros paradigmas de programação”, 

entretanto os mais utilizados são “estruturado, orientado a objetos, funcional e lógico”, 

sendo separados, basicamente, em duas categorias opostas: imperativa (estruturado 

e orientado a objeto) e não imperativa (funcional e lógico). 

De acordo com Oliveira (2017) 

Uma das características da programação funcional é o estilo de estrutura 
declarativa que se opõe ao estilo imperativo. Nela não há descrição de 
estruturas de controle, e seu estilo descreve o que programa faz (what to do) 
e não como ele deve ser feito (how to do). O uso desse estilo visa minimizar 
os impactos dos efeitos externos, side effects. (OLIVEIRA, A. G. de.; 2017, p. 
1) 
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Juntamente, Hutton (2016, Prefácio) afirma que Haskell é uma linguagem 

funcional pura que permite o desenvolvimento de software de forma ágil, com código 

limpo, conciso e correto. 

De forma complementar, Lipovaca (2016) afirma que: 

Haskell é elegante e conciso. Porque usa conceitos de alto nível, os 
programas em Haskell são geralmente mais curtos do que seus equivalentes 
em linguagens imperativas, sedo assim por serem mais curtos são mais 
fáceis de manter do que os mais longos e possuem menos bugs. (LIPOVACA. 
M.; 2016, p. 7) 

Desta forma, aliando a produtividade à elegância, no desenvolvimento do 

projeto foi estabelecida a utilização da linguagem Haskell como server-side, a qual 

será responsável por fazer a regra de negócios do projeto. 

3.4.2 HTML5 

Segundo Silva (2014) 

HTML é a sigla em inglês para HyperText Markup Language, que, em 
português, significa linguagem para marcação de hipertexto. Para o bom 
entendimento das definições, podemos resumir hipertexto como todo o 
conteúdo inserido em um documento para a web que tem como principal 
característica a possibilidade de se interligar a outros documentos da web. O 
que torna possível a construção de hipertextos são os links, presentes nas 
páginas de sites que estamos acostumados a visitar quando entramos na 
internet. (SILVA, M. S.; 2014, p. 22) 

Em adição a isso, Bidgoli (2004) resume que o HTML é uma linguagem de 

marcação, possuindo a finalidade de dar instruções ao software (navegador) para 

renderizar a web page. 

De forma complementar, Eis e Ferreira afirmam que 

Um dos principais objetivos do HTML5 é facilitar a manipulação do elemento 
possibilitando o desenvolvedor a modificar as características dos objetos de 
forma não intrusiva e de maneira que seja transparente para o usuário final. 
Ao contrário das versões anteriores, o HTML5 fornece ferramentas para a 
CSS e o JavaScript fazerem seu trabalho da melhor maneira possível. O 
HTML5 permite por meio de suas APIs a manipulação das características 
destes elementos, de forma que o website ou a aplicação continue leve e 
funcional, sem a necessidade de criações de grandes blocos de scripts. (EIS, 
D; FERREIRA, E.; 2012, p. 19) 

Com isso, nota-se que a manipulação do elemento é essencial tanto para o 

desenvolvimento, quanto para o usuário final. Sendo assim, torna-se indispensável a 
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utilização da linguagem de marcação HTML versão 5, para a criação de uma estrutura 

padrão entre as páginas do sistema, a fim de aumentar a usabilidade e melhorar a 

interação do usuário final. 

3.4.3 CSS 

Para Silva (2011, p. 24), a definição de CSS é descrita como uma “abreviação 

para o termo em inglês Cascading Style Sheet, traduzido para o português como 

folhas de estilo em cascata”, complementando que as folhas de estilo devolvem o 

propósito inicial das linguagens HTML e XML, que é a marcação e estruturação dos 

conteúdos da página, ou seja, enquanto o HTML é responsável por marcar e estruturar 

os conteúdos de uma página web, as folhas de estilo são responsáveis por prover as 

informações sobre a apresentação dos elementos, tais como cores e tamanhos de 

fontes, posicionamentos de elementos, entre outras informações de apresentação. 

Sendo assim, a utilização das folhas de estilo no desenvolvimento da aplicação 

é fundamental para definir o padrão de apresentação dos elementos das páginas 

construídas em HTML, melhorando a aparência do sistema na exibição de tais 

elementos. 

3.4.4 JavaScript 

De acordo com Flanagan (2011, tradução livre), JavaScript é uma linguagem 

de programação web que a maioria dos sites utilizam. Componentes como tablets, 

consoles de videogame e smartphones também possuem um interpretador 

JavaScript, de forma que esta linguagem de programação pode ser considerada a 

mais onipresente da história. 

No projeto, essa linguagem será utilizada juntamente com o HTML e CSS. 

3.5 FRAMEWORK 

Esta seção apresenta o framework utilizado no desenvolvimento do sistema. 
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3.5.1 Yesod 

Para Oliveira (2017), 

“A maior característica do Yesod é o fato de termos segurança de tipos (type-
safety) nas URLs. Ou seja, uma aplicação web desenvolvida com este 
framework não terá problemas de imagens ou links quebrados, pois o 
conceito em foco garante que tais erros sejam checados em tempo de 
compilação e não de execução, garantindo aplicações com menos erros.” 
(OLIVEIRA, A. G. de.; 2017, p. 4) 

Juntamente, Snoyman (2015) descreve o framework Yesod como uma 

estrutura web que expõe para o mundo do desenvolvimento os pontos fortes da 

linguagem funcional Haskell. O Yesod interatua com o “mundo impuro” através de uma 

linguagem pura, e garante interações seguras através do tratamento automático dos 

dados de entrada e saída, além de impedir a mistura de tipos, como por exemplo 

Strings com Int e assim sucessivamente, evitando erros básicos. É importante 

salientar que muitos casos de falhas na segurança, como ataque XSS (Cross-Site 

Scripting), são impedidos.  

3.6 BIBLIOTECAS 

Esta seção compreende as principais bibliotecas utilizadas no desenvolvimento 

da aplicação FastChef, e na execução da técnica de web scraping. 

3.6.1 jQuery 

De acordo com Silva (2013) 

jQuery é uma biblioteca JavaScript criada por John Resig e disponibilizada 
como software livre e aberto, ou seja, de emprego e uso regido segundo 
licença conforme as regras estabelecidas pelo MIT (Massachusetts Institute 
of technology) e pelo GPL (GNU General Public License). (SILVA, M. S.; 
2013, p. 25) 

De forma complementar, Resig (2010) apud Silva (2013) explica que “o foco 

principal da biblioteca jQuery é a simplicidade.”, em consequência, questiona: “Por 

que submeter os desenvolvedores ao martírio de escrever longos e complexos 

códigos para criar simples efeitos?”. 



40 

 

 

Logo, a aplicação FastChef irá empregar o uso de jQuery visando a 

simplicidade que a biblioteca oferece, diminuindo o tempo de desenvolvimento. 

3.6.2 Wreq 

De acordo com O’Sullivan (2014, tradução livre), “Wreq é uma biblioteca que 

faz o cliente HTTP ser facilmente programado em Haskell”. Suas características 

englobam simplicidade, o poder de uma lens-based API, testes extensivos, 

confiabilidade de bibliotecas como http-client e lens, manipulação de sessões com 

conexão keep-alive e pooling, persistência de cookies, descompressão automática, 

formulários poderosos e manipulação de upload de arquivos, suporte a requisições e 

respostas JSON e requisições ao Amazon Web Services, entre outros. 

Portanto, pode-se afirmar que para o processo de web scraping, é 

recomendado o uso em conjunto das bibliotecas Wreq e Lens, já que é um 

procedimento realizado via HTTP. 

3.6.3 Lens 

Inicialmente, Lens (lentes) é um getter e setter de primeira classe baseado em 

Functors, que permite a recuperação ou atualização de valores, bem como a 

construção de outras lentes que abrange formas diferentes de lidar com os valores. 

As lentes podem ser geradas de três formas: criadas de forma automática pelo 

Template Haskell (Figura 21 e 22), criadas através da combinação das funções getter 

e setter (Figura 24), ou definidas juntamente com a função fmap (Figura 25). 

(HACKAGE, 2017) 

A Figura 21 apresenta o exemplo de lentes geradas automaticamente através 

do Template Haskell. 

Figura 21 - Exemplo de lente gerada com Template Haskell 

 

Fonte: HACKAGE, 2017 

A Figura 22 mostra as lentes geradas e os tipos de cada uma. 
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Figura 22 - Tipos das lentes geradas 

 

Fonte: HACKAGE, 2017 

A Figura 23 exibe o tipo da função lens, utilizada para a criação de uma lente. 

Figura 23 - Tipo para criar uma lente 

 

Fonte: HACKAGE, 2017 

A Figura 24 exemplifica a criação de uma lente a partir da combinação de getter 

e setter, sendo que o primeiro argumento é um getter e o segundo um setter. 

Figura 24 - Exemplo da lente construída da combinação de getter e setter 

 

Fonte: HACKAGE, 2017 

A Figura 25 mostra o exemplo de uma lente definida juntamente com a função 

fmap. 

Figura 25 - Exemplo de lente com a função fmap 

 

Fonte: HACKAGE, 2017 

De acordo com a documentação oficial (HACKAGE, 2017), a composição das 

lentes é feita através do operador (.) entre as lentes, conforme o exemplo apresentado 

na Figura 26. 

Figura 26 - Exemplo de composição de lentes 

 

Fonte: HACKAGE, 2017 

É importante notar que as lentes são específicas para a busca em tipos 

multiplicativos (Figura 27). 

Figura 27 - Exemplo de tipo multiplicativo 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 
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Entretanto, quando a busca é em tipos aditivos, (Figura 28), utiliza-se Prism 

para a recuperação das informações com maior exatidão. 

Figura 28 - Exemplo de tipo aditivo 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 

Com isso, é possível concluir que as lentes e os prismas são fundamentais para 

a recuperação das informações contidas em outras aplicações, ou seja, é 

imprescindível a compreensão das lentes e do funcionamento básico das mesmas 

como fundamento do web scraping em Haskell. 

3.6.4 Taggy-Lens 

De acordo com Mestanogullari e Verma (2014), a biblioteca taggy-lens tem a 

finalidade de coletar conteúdos de estruturas HTML, ressaltando que é inevitável a 

utilização da biblioteca wreq para solicitar a requisição na página que será feita a 

extração dos dados. 

Portanto a biblioteca taggy-lens tem um papel relevante no processo de web 

scraping que será aplicado no sistema FastChef. Visto que possui várias funções para 

criação de lentes para web. 

3.6.5 Persistent-PostgreSQL 

Para Milani (2008) 

O PostgreSQL é um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) 
relacional, utilizado para armazenar informações de soluções de informática 
em todas as áreas de negócios existentes, bem como administrar o acesso a 
estas informações. (MILANI, A.; 2008, p. 25) 

Levando em consideração a escolha da linguagem Haskell como responsável 

pela regra de negócios na aplicação, é importante o uso de alguma das bibliotecas de 

persistência de dados do Haskell a fim de que a linguagem, neste caso o framework 

Yesod, compreenda a camada de armazenamento, ressaltando que por questão de 
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segurança no armazenamento arbitrário de alguns campos, será utilizada a biblioteca 

persistent-postgresql. (SNOYMAN, M.; 2015) 

3.7 FERRAMENTAS 

Nesta seção são apresentadas as ferramentas utilizadas durante o 

desenvolvimento do projeto em geral. 

3.7.1 Trello 

De acordo com Olsen (2015, p. 216), Trello é uma ferramenta utilizada por 

grande parte das pessoas em gerenciamentos Kanban, onde é gerenciado o próprio 

desenvolvimento de software. Em contrapartida, Olsen (2015) explana que várias 

pessoas adotam o uso da plataforma a fim de gerenciar trabalhos fora do 

desenvolvimento. 

Consequentemente, optou-se por utilizar o Trello durante o desenvolvimento 

do sistema FastChef, a fim de proporcionar de forma eficiente a organização das 

tarefas criadas tanto para a elaboração da documentação, quanto para o processo de 

implementação das funcionalidades na aplicação proposta. 

3.7.2 Cloud 9 

Mardan (2014, p. 38), define o Cloud9 como uma ferramenta de 

desenvolvimento online que permite a utilização das contas do GitHub ou BitBucket 

como opções de login na plataforma, também destaca que essa ferramenta é usada 

para editar os respectivos repositórios e implantar em outros serviços, como por 

exemplo: Windows Azure, Heroku, entre outros. 

3.7.3 BitBucket 

Vogel (2014) explana que o BitBucket é uma ferramenta de controle de versão 

que permite ilimitados repositórios públicos e/ou privados. 
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Com isso, durante o desenvolvimento do projeto será utilizado o BitBucket 

como uma ferramenta de controle de versão e gerenciamento do código fonte do 

sistema abordado nesta pesquisa. 

3.7.4 JSON 

Smith (2015) afirma que 

O formato de dados JavaScript Object Notation (Notação de objetos 
JavaScript), ou json para ser mais conciso, é derivado dos literais da 
linguagem de programação JavaScript. Isto faz do JSON um subconjunto da 
linguagem JavaScript. Como subconjunto, o JSON, por si só, não é uma 
linguagem de programação, mas um formato para troca de dados. (SMITH, 
B.; 2015, p. 66) 

De forma complementar, Bassett (2015, p. 13) deixa claro que o JSON “é um 

formato para intercâmbio de dados”, que possui a finalidade de “trocar dados entre 

sistemas bem diferentes”. 

Assim como na Figura 29, Sampaio (2007) define que 

Um Objeto JSON é definido como um conjunto de nomes e valores separados 
por dois pontos e delimitados por vírgulas. Este conjunto de nomes/valores 
representa as propriedades do objeto sendo definido. O objeto todo fica 
delimitado por chaves. (SAMPAIO, C.; 2007, p. 115) 

Figura 29 - Exemplo da estrutura de um Objeto JSON 

 

Fonte: AUTORA, 2016. 

Além disso, Sampaio (2007) ressalta que este formato também pode ser 

utilizado para APIs de busca na web. 

3.7.5 Less 

De acordo com a documentação oficial, Less é definido como um pré-

processador CSS que oferece recursos para a criação de variáveis, funções, entre 

outros recursos que contribuem para o desenvolvimento da folha de estilos de forma 
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ágil. Após a criação do Less, é necessário a compilação do arquivo .less para gerar o 

arquivo .css. (Less, 2017) 

Dessarte, essa ferramenta permite melhorar e agilizar a criação das folhas de 

estilo, proporcionando melhor agilidade e desempenho no desenvolvimento e na 

apresentação das páginas criadas em HTML.  

3.7.6 Font Awesome 

De acordo com Macias et al. (2015) 

A Font Awesome são ícones em formato de font, o que faz o carregamento 
mais ágil e possibilita modificar cores e tamanhos através de CSS sem perder 
qualidade. Sua utilização é clara, na internet é muito mais adaptável do que 
imagens. (MACIAS, A. R. et al.; 2015, p. 33) 

Portanto, foi adotada a utilização do Font Awesome no desenvolvimento do 

front-end do projeto, a fim de garantir a qualidade dos ícones apresentados na 

aplicação, bem como a clareza para o usuário do sistema.  
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4 DESENVOLVIMENTO 

Neste capítulo é apresentada a execução da metodologia Kanban durante as 

etapas de desenvolvimento do sistema proposto; sendo elas, a criação da 

documentação e identidade visual do site, a realização do método web scraping para 

adquirir dados nas buscas e, por fim, a elaboração do filtro de pesquisa personalizada 

de acordo com os dados coletados. 

4.1 METODOLOGIA KANBAN 

Com o intuito de atender os cinco princípios base desta metodologia (vide 

seção 1 do capítulo 3), mencionados no capítulo anterior, foram estipuladas algumas 

regras durante o desenvolvimento do projeto. Sendo elas: 

a) Criação de listas com nomes objetivos para agrupar as tarefas de acordo 

com o segmento de cada lista. Esta regra foi baseada no primeiro princípio 

da metodologia Kanban, já que a ferramenta trello permite o uso das listas 

para organizar os fluxos de trabalho, ou seja, as tarefas. 

b) Adição de data de entrega, checklists, imagens e comentários conforme a 

necessidade de cada tarefa. Esta regra foi baseada no terceiro princípio, 

devido aos métodos criados que permite gerenciar cada tarefa. 

c) Criação de cores em cada cartão de tarefa, a fim de identificar a categoria 

que a atividade faz parte. Esta regra foi baseada no quarto princípio, pois a 

cor por si só já mostra visualmente a categoria que a atividade faz parte 

(Figura 30 e Figura 31), evitando possíveis equívocos. 

d) Identificação e correção no uso demasiado das listas de tarefas. Esta regra 

foi baseada no quinto princípio e na experiência adquirida durante a criação 

das listas. Foi identificado que há grande possibilidade de algumas listas 

serem desnecessárias, atrapalhando o processo de visualização, 

entendimento e execução das tarefas contidas nas listas. Por este motivo, 

faz-se necessária a análise das listas durante todo o processo. 

e) Estipulação de no máximo quatro tarefas. Esta regra foi baseada no 

segundo princípio da metodologia e aplicada somente na lista “em 

execução”, já que somente esta lista possui processos em andamento. As 
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outras listas possuem materiais de processos já encerrados, ainda não 

iniciados ou em análise. 

O gerenciamento do sistema foi dividido em sete categorias possuindo cores 

de identificação, conforme a Figura 30. 

Figura 30 - Legenda das categorias de tarefas 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 

A Figura 31 apresenta o emprego das cinco regras no quadro de processos do 

sistema FastChef. Observa-se que mesmo quando a atividade é trocada de lista, a 

cor no cartão da tarefa auxilia o reconhecimento da categoria de forma eficaz. Nota-

se também que a maioria dos processos possuem datas estipuladas, a fim de facilitar 

o acompanhamento e gerenciamento das tarefas. 

Figura 31 - Quadro de tarefas FastChef 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 
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Os cartões de atividades que possuem checklists também são gerenciados de 

forma simples, permitindo a divisão dos processos em etapas, conforme apresentado 

na Figura 32. 

Figura 32 - Cartão de atividade da categoria Documentação 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 

4.2 WEB SCRAPING 

A técnica de web scraping exige inicialmente a análise do código-fonte dos sites 

escolhidos para a coleta das informações, a fim de conhecer a estrutura HTML e 

identificar os elementos que possuem o conteúdo desejado. Após a análise, é 

fundamental a composição do cabeçalho que será utilizado na requisição e das lentes, 

para o auxílio na busca, de acordo com o elemento identificado na fase de análise. 

Durante o desenvolvimento do sistema, foram identificadas algumas situações 

que dificultam a extração das informações solicitadas via scraping, sendo estas: 

a) Estrutura HTML com erros de validação: o scraper acaba trazendo 

elementos indesejados por conta destes erros, necessitando de um filtro 

(quando a lente é responsável por trazer um elemento inteiro), ou da 
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conversão das informações em tipos (quando a lente é projetada para 

trazer somente o conteúdo). 

b) Redirecionamento automático de protocolos HTTP para HTTPS: neste 

caso, quando há mudanças na estrutura do site entre um protocolo e o 

outro. 

c) Composição incorreta das lentes: isolar as lentes em funções para 

chamá-las juntamente com o cabeçalho e com a requisição não traz 

bons resultados no desempenho, principalmente quando há um grande 

número de lentes, visto que desta forma, cada lente será uma nova 

requisição, conforme as Figuras 33 e 34. 

A Figura 33 demonstra a quantidade de requisições geradas para visualizar os 

detalhes da receita, neste caso, as lentes foram isoladas em funções para serem 

chamadas juntamente com o cabeçalho e a requisição. É importante ressaltar que o 

tempo de processamento do sistema foi de 15 segundos. 

Figura 33 - Lista de conexões ativas 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 

Em contrapartida, a Figura 34 demonstra a quantidade de requisições geradas 

quando as lentes não são isoladas em funções, ou seja, neste caso o sistema faz 
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apenas uma requisição e armazena estes dados temporariamente através da função 

let, em seguida, as lentes são aplicadas nos dados armazenados. É importante 

ressaltar que, neste caso, o tempo de processamento do sistema foi de apenas 1,18 

segundos, ou seja, o tempo de resposta da requisição foi 12 vezes menor. 

Figura 34 - Lista de conexões ativas 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 

4.2.1 Tipos 

A Figura 35 apresenta a criação dos tipos de enumeração Site e TypeRoute, 

necessárias para a montagem das urls de forma dinâmica para a requisição. O tipo 

Site possui os values constructors que permite a separação dos sistemas em que o 

scraper é aplicado, sendo AllRecipes, CyberCook e ReceitasDeHoje. O TypeRoute 

possui os values constructors utilizados para separar a categoria da requisição entre 

busca (Search) e detalhes da receita (View). 

Figura 35 - Tipos Site e TypeRoute 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 

A Figura 36 apresenta os tipos criados com Record Syntax para a composição 

das receitas com base no conteúdo extraído das aplicações. 
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Figura 36 - Tipos Lista, Fonte, Recipes e Recipe 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 

Os Records Syntax do tipo Fonte são: nm, que recebe o nome do site, como 

por exemplo: AllRecipes; fonteurl, que recebe o endereço da aplicação, como por 

exemplo: “http://www.allrecipes.com.br”, conforme o exemplo na Figura 37. 

Figura 37 - Exemplo de retorno do tipo Fonte 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 

Conforme o exemplo contido na Figura 38, os Records Syntax do tipo Lista são: 

h3, que recebe ou não um título da categoria da lista, como por exemplo: massas; 

lista, que recebe uma lista de elementos. 

Figura 38 - Exemplo de retorno do tipo Lista 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 

De acordo com o exemplo da Figura 39, pode-se observar que os Records 

Syntax do tipo Recipes são: titulo, que recebe o nome da receita culinária; lin, que 

recebe o endereço parcial da receita e é passado como parâmetro para o scraper de 

detalhes da receita; img, que recebe o endereço da imagem; e lincopy: que recebe a 

url e o nome do site que o scraper foi aplicado. 
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Figura 39 - Exemplo de retorno do tipo Recipes 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 

Assim como o exemplo exibido na Figura 40, os Records Syntax do tipo Recipe 

são: h1, que recebe o nome da receita; imagem, que recebe o endereço da imagem; 

copyright, que recebe as informações como endereço e nome do site; ingredientes, 

que recebe uma lista; e modopreparo que também recebe uma lista. 

Figura 40 - Exemplo de retorno do tipo Recipe 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 

4.2.2 Funções 

Neste tópico são apresentadas as principais funções do sistema. 

4.2.2.1 Hyperlinks 

Este item compreende as funções elaboradas para a criação de links de 

requisição. 

A Figura 41 apresenta a estrutura das três funções renderUrl, renderUrl’ e 

constructUrl, desenvolvidas para gerar os hyperlinks de forma dinâmica conforme o 

padrão de cada aplicação. 
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Figura 41 - Funções para hyperlinks 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 

É possível observar no exemplo da Figura 42 que a função renderUrl é 

responsável por unir a url das aplicações com o termo da busca digitada pelo usuário, 

bem como a decodificação desta união em formato utf-8. 

Figura 42 - Exemplo do uso da função renderUrl 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 

Conforme o exemplo da Figura 43, a função renderUrl’ é responsável por 

receber o Site e o link parcial da receita, por fim, unir estas informações em um único 

link de detalhes da receita em formato Text. 

Figura 43 - Exemplo do uso da função renderUrl' 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 

A função constructUrl é responsável por identificar o tipo de serviço solicitado 

(Search ou View), após esta identificação, a função recebe o parâmetro (termo de 

busca ou link parcial) e, através da função renderUrl ou renderUrl’, transforma em um 

único link, por fim, converte o retorno para o tipo String. A Figura 44 mostra a utilização 

desta função na montagem de urls diretas. 
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Figura 44 - Exemplo do uso da função constructUrl para link direto 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 

A Figura 45 mostra a utilização da função constructUrl na montagem de urls 

para busca das receitas. 

Figura 45 - Exemplo do uso da função constructUrl para busca 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 

4.2.2.2 Requisições 

Este tópico compreende as funções desenvolvidas para as requisições do 

scraper. A Figura 46 exibe a composição do cabeçalho para a requisição com as 

seguintes informações:  

a) User-Agent: identifica qual sistema operacional e o navegador utilizado 

na requisição. 

b) Accept: define qual formato de conteúdo é aceito. 

c) X-Requested-With: define o estilo da requisição. 

d) Accept-Language: define a localidade da requisição e as linguagens que 

são aceitas. 

e) Accept-Encoding: define a codificação da aplicação. 

f) Referer: identifica a página visitada antes da requisição. 

g) Origin: origem da requisição, ou seja, o nome do servidor responsável 

por aquela requisição. 

h) Connection: define o tipo de conexão. 

Figura 46 - Header para requisição 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 

A Figura 47 exibe a função desenvolvida utilizando a biblioteca wreq para as 

requisições do sistema. A função WithSession recebe outra função e cria uma sessão 
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momentânea responsável por gerenciar os cookies de acordo com a configuração 

padrão do gerenciador. A parte grifada em azul na Figura 47, trata-se de uma função 

anônima, chamada lambda, que recebe a função getWith, responsável pela requisição 

do site por meio da url especificada através da função search (Figura 46). O parâmetro 

header’ refere-se ao cabeçalho visto na Figura 46, que foi armazenado 

temporariamente com este nome por meio da função let. Após a requisição, os dados 

são decodificados e guardados provisoriamente na fullBody, a fim de aplicar as lentes 

no conteúdo coletado. 

Figura 47 - Função para requisição 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 

De acordo com a figura 48, pode-se observar que as requisições com 

cabeçalho são identificadas como um navegador comum, todavia, quando as 

requisições são feitas sem o cabeçalho, o servidor rotula com o nome da biblioteca 

utilizada no processo. 

Figura 48 - Exemplo de User agents 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 

4.2.2.3 Lentes (Pacote taggy-lens) 

Nesta seção serão apresentadas algumas combinações de lentes utilizadas no 

desenvolvimento do projeto. Vale ressaltar que há diversas formas de compor as 

lentes, todavia, deve-se combiná-las corretamente atentando-se ao tipo de cada uma.  

A partir do conteúdo armazenado em fullBody, foram aplicadas as lentes 

necessárias, sendo html que é um prisma simples do tipo Prism’ Text Node, 

allNamed(only “h3”) que traz todos os “h3”, e por fim, a lente attributed(ix “” . only “”) 

que retorna todos os elementos (neste caso, todos os h3) que possuem o atributo 

class com o valor especificado, conforme a Figura 49. 
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Figura 49 - Combinação das lentes html, allNamed e attributed 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 

A Figura 50 apresenta o retorno do tipo Element da função exibida na Figura 

49. 

Figura 50 - Retorno da lensElement 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 

Pode-se observar na Figura 51 que as lentes html, allNamed e attributed são 

utilizadas da mesma forma que anteriormente, todavia, a lente contents converte em 

Text os elementos coletados.  

Figura 51 - Combinação das lentes html, allNamed, attributed e contents 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 

A Figura 52 mostra o retorno da combinação das lentes html, allNamed, 

atributes e contents. 

Figura 52 - Retorno lensContents 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 

A lente children, apresentada na Figura 53, é responsável por retornar uma 

array de lista de nós do elemento especificado nas lentes anteriores a ela. 

 Figura 53 - Combinação das lentes html, allNamed, attributed e children 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 
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A Figura 54 apresenta o resultado da composição das lentes html, allNamed, 

attributed, e children. 

Figura 54 - Retorno lensChildren 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 

De acordo com a lente exibida na Figura 55, traverse é um functor que pode 

ser utilizado também na composição das lentes, neste caso, é responsável por 

transformar uma array de lista de nós em apenas uma lista de nós. 

Figura 55 - Combinação das lentes html, allNamed, attributed, children e traverse 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 

A Figura 56 exibe o resultado da combinação das lentes html, allNamed, 

attributed, children e traverse. 

Figura 56 - Retorno lensChildrenTraverse 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 

A Figura 57 traz uma combinação repetitiva de lentes, onde o resultado é uma 

array de lista de nós. Para este caso, foi necessário o desenvolvimento das funções 

gerais joinCharacters (Figura 68) e idRemove (Figura 67) para construir de forma 

dinâmica o nome da class desejada. 

Figura 57 - Combinação das lentes html, allNamed, attributed, element, children e traverse 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 

A Figura 58 exibe o resultado da composição das lentes html, allNamed, 

attributed, element, children e traverse. 
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Figura 58 - Retorno lensElementChildrenTraverse 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 

Na Figura 59, pode-se observar a composição de uma lente com o functor ix, 

que nesse caso, é responsável por coletar todas as li na posição 1, conforme as lentes 

anteriormente aplicadas. 

Figura 59 - Combinação das lentes html, allNamed, attributed, element, children e ix 1 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 

A Figura 60 apresenta o retorno da composição das lentes html, allNamed, 

attributed, element, children e ix 1. 

Figura 60 - Retorno lensElementChildrenIx 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 

A lente exibida na Figura 61 é semelhante à composição da Figura 59, 

entretanto, o retorno desta combinação são todas as li na posição 0. 

Figura 61 - Combinação das lentes html, allNamed, attributed, element, children e ix 0 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 

A Figura 62 apresenta o retorno da composição das lentes html, allNamed, 

attributed, element, children e ix 0. 



59 

 

 

Figura 62 - Retorno lensElementChildrenIx' 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 

A composição da Figura 63 retorna somente o elemento com índice 0 de cada 

lista. 

Figura 63 - Combinação das lentes html, allNamed, attributed, element, children e ix 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 

A Figura 64 exibe o resultado da composição apresentada na Figura 61. 

Figura 64 - Retorno lensElementChildrenIxx 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 

4.2.2.4 Gerais 

Este item abrange algumas funções gerais desenvolvidas que são 

fundamentais para o sistema. 

A Figura 65 apresenta a função responsável por remover todos os elementos 

de uma lista de caracteres até o hífen. 

Figura 65 - Função hifenRemove 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 

A Figura 66 mostra a função desenvolvida com o propósito de receber um 

número inteiro (Int) e uma lista de qualquer tipo ([a]). O Int recebido é utilizado para 

indicar até que posição os elementos do tipo a serão excluídos. Por fim, a htmlRemove 

devolve uma nova lista do tipo [a]. 

Figura 66 - Função htmlRemove 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 
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Em algumas aplicações, pode-se observar elementos na estrutura html que 

possuem classes concatenadas com o id da receita, dificultando a coleta das 

informações. Para isso foi desenvolvida a função idRemove (Figura 67) que utiliza as 

funções gerais htmlRemove (Figura 66) e hifenRemove (Figura 65) e a função do 

Haskell chamada reverse. O propósito dessa função é extrair da url da receita o id da 

mesma. 

Figura 67 - Função idRemove 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 

A Figura 68 apresenta a função utilizada juntamente com a idRemove (Figura 

67), a fim de unir o id extraído e a classe do elemento para coletar as informações 

necessárias. 

Figura 68 -  Função joinCharacters 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 

A função recipeMap (Figura 69) é responsável por mapear a estrutura recebida 

do scraper e colocar no tipo Recipes juntamente com a fonte da receita. 

Figura 69 - Função recipeMap 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 

Toda lista de ingredientes ou modo de preparo possui ou não um subtítulo, 

como por exemplo: “Massa”, “Recheio”, entre outros. Para cada subtítulo, existe uma 

lista de ingredientes, todavia, há vezes em que há lista, mas não subtítulo. Pensando 

nisto, a função compareLength’ (Figura 70) foi desenvolvida a fim de receber uma lista 

de subtítulos (title) e uma pré-lista (preList) que possui somente o primeiro item de 

cada lista, a fim de comparar o tamanho de ambas. Caso o tamanho da pré-lista seja 

diferente da lista de subtítulo, acrescenta-se mais uma posição na array. 
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Figura 70 - Função compareLength' 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 

Por conseguinte, as listas podem possuir de zero a cinco categorias diferentes, 

por isso, foi necessária a criação de funções para separar as listas de ingredientes ou 

modo de preparo, conforme a quantidade de subtítulos (title). A categoryTwo (Figura 

71) é responsável por separar uma array em duas subcategorias. 

Figura 71 - Função categoryTwo 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 

A função categoryThree (Figura 72) recebe exatamente os mesmos parâmetros 

que a categoryTwo (Figura 71), todavia separa em três subcategorias de ingredientes 

ou modo de preparo. 

Figura 72 - Função categoryThree 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 

A Figura 73 apresenta a função categoryFour, responsável por separar em 

quatro subcategorias de ingredientes ou modo de preparo. 



62 

 

 

Figura 73 - Função categoryFour 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 

A Figura 74 exibe a função categoryFive, que separa a array de ingredientes 

ou modo de preparo em cinco subcategorias. 

Figura 74 - Função categoryFive 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 

Para a identificação de qual categoria a receita faz parte, foi necessário 

desenvolver a função comparePreList (Figura 75), que recebe três arrays do tipo 

String e executa uma das funções conforme o tamanho da preList recebida via 

parâmetro. 
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Figura 75 - Função comparePreList 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 

4.2.3 Scraper 

Para cada site é necessário o desenvolvimento de um scraper de acordo com 

a estrutura que a aplicação oferece. A Figura 76 apresenta um dos scrapers criados 

para a busca de receitas culinárias. Essa função retorna um elemento do tipo IO 

[Recipes] com os dados coletados e são passadas diretamente para o Handler Search 

(Figura 79). 

Figura 76 - Scraper para busca de receitas 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 

A Figura 77 exibe um dos scrapers desenvolvidos para coletar os detalhes das 

receitas culinárias e transformar esse conteúdo no tipo IO Recipe com o intuito de 

facilitar a leitura desses dados no Handler (Figura 80). 

Por conseguinte, para a exibição das informações de forma correta no Handler, 

faz-se necessária a utilização da função liftIO para transformar o tipo IO Recipe em 

Recipe, ou seja, para tirar o tipo IO (Input/Output). O mesmo ocorre para os resultados 

do scraper de busca citado anteriormente. 
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Figura 77 - Scraper para detalhes da receita 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 

4.3 YESOD 

Esta seção apresenta trechos de código da estrutura desenvolvida no 

framework Yesod. 

4.3.1 Rotas 

A Figura 78 exibe todas as rotas da aplicação FastChef, bem como os métodos 

atribuídos a cada rota, podendo ser a combinação de GET e POST. Vale ressaltar que 

a rota StaticR, juntamente com outras configurações, é importante para o 

reconhecimento dos arquivos estáticos do sistema, como por exemplo folhas de estilo, 

imagens, scripts, entre outros. 
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Figura 78 - Arquivo routes do sistema FastChef 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 

4.3.2 Handlers 

A função responsável por exibir a página de resultados da pesquisa é extensa, 

contudo a Figura 79 apresenta o trecho de código da renderização das informações 

do tipo Recipes que foram recebidas via requisição na aplicação CyberCook (Figura 

76) para serem apresentadas na página de busca (Search) do sistema FastChef. 

Entretanto, quando não há resultados de acordo com o termo digitado pelo usuário, é 

exibido outro Handler. 

É importante notar que as Widgets do cabeçalho (menu) e rodapé (footer) são 

incluídas em todos os Handlers, a fim de manter o padrão da estrutura do layout.  

Figura 79 - Handler Search.hs 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 

A Figura 80 exibe a renderização das informações do tipo Recipe que foram 

recebidas via requisição na aplicação CyberCook (77), bem como a apresentação 

desse conteúdo na página de detalhes da receita (ViewDetails) 

O sistema FastChef permite que usuários cadastrados tenham receitas 

favoritas. $maybe _ e $nothing fazem parte das configurações de autenticação e 

autorização (getAuth), não abordadas detalhadamente nessa documentação. 

Entretanto, conforme a Figura 80, pode-se observar que através dessas configurações 

é possível esconder ou mostrar o botão salvar favoritos.  
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Figura 80 - Handler ViewDetails.hs 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 

A Figura 81 apresenta a estruturação da página de receitas favoritas de acordo 

com o estado do internauta, ou seja, se o mesmo ainda não estiver credenciado 

($nothing) será exibida a mensagem indicando que é necessário entrar na conta ou 

se cadastrar, caso contrário ($maybe _) o usuário poderá visualizar normalmente a 

página conforme as receitas salvas pelo mesmo. 

Figura 81 - Handler ListarFav 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 

4.3.3 Persistência de dados 

A Figura 82 apresenta a lista de definições das entidades para o banco de 

dados. 
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O Yesod transforma tais informações em tipos, podendo ser utilizados em 

camelcase, como por exemplo UsuarioLoginId que se refere a chave estrangeira 

LoginId contida na tabela Usuario e FavoritosUrl acessa o campo url da tabela 

Favoritos. Por conseguinte, a chave primária de cada tabela é criada automaticamente 

e pode ser acessada através de TabelaId, conforme o exemplo FavoritosId. 

Figura 82 - Definição das entidades 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 

O banco de dados é gerado automaticamente ao executar a aplicação, 

conforme a Figura 83. 

Figura 83 - Criação automática do banco de dados 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 

A Figura 84 exibe a instância de YesodPersist responsável por definir o minimal 

complete definition do typeclass associativo YesodPersistBackend, incluindo a 

conexão do banco e a raiz da aplicação. 
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Figura 84 - Instância YesodPersist App 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 

Para listar as receitas favoritas conforme o id do usuário, foi desenvolvida a 

query da Figura 85, sendo que a lógica está em capturar o id da sessão, em seguida 

verificar se o identificador existe. Se existir, a query de consulta do UsuarioLoginId é 

executada, em sequência é feita a listagem dos favoritos de acordo com as 

informações armazenadas no banco que possui o mesmo fid pesquisado. 

Figura 85 – Query para listagem das receitas favoritas 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 

A Figura 86 exibe a função de salvar favoritos. Nota-se que também é 

capturado o valor da seção para ser utilizado na query de consulta, em seguida as 

informações recebidas são inseridas na tabela Favoritos. É relevante esclarecer que 

o usuário credenciado consegue visualizar somente o botão do formulário, contudo os 

campos de entrada de dados sobre a receita compreendida na página ViewDetails 

(Figura 80) é automaticamente preenchido com as informações necessárias, 

entretanto, o usuário não consegue ver. 

Figura 86 – Inserção da receita favorita no banco de dados 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 
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A Figura 87 apresenta a função responsável por excluir qualquer receita dos 

favoritos salvos. Em seguida, a aplicação redireciona para a página de listagem. 

Figura 87 - Exclusão da receita favorita 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 

4.4 IDENTIDADE VISUAL 

Nesta seção consta os elementos principais da identidade visual do sistema 

proposto, sendo eles a paleta de cores, a tipografia, e por fim, o logotipo e as 

aplicações corretas do mesmo. 

A Figura 88 exibe o mapa de caracteres básicos da fonte BEBAS adotada na 

criação do logo apresentado na aplicação FastChef. 

Figura 88 - Caracteres básicos da fonte BEBAS 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 

A Figura 89 expõe o mapa básico dos caracteres da fonte Dosis, utilizada na 

estrutura das páginas desenvolvidas do sistema FastChef. 
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Figura 89 - Caracteres básicos da fonte Dosis 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 

A paleta de cores foi desenvolvida com base na harmonia monocromática 

utilizando a cor #FF5722, conforme a Figura 90. 

Figura 90 - Paleta de cores monocromática 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 

A Figura 91 apresenta o vetor utilizado na construção da logomarca FastChef. 

Figura 91 - Vetor de chefe de cozinha 

 

Fonte: FREEPIK, 2016. 

A Figura 92 apresenta o logo tipográfico do sistema. 

Figura 92 - Logo tipográfico 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 

A Figura 93 apresenta a logomarca do sistema na versão vertical. 
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Figura 93 - Logomarca vertical 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 

A Figura 94 apresenta a logomarca do sistema na versão horizontal. 

Figura 94 - Logomarca horizontal 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 

4.5 VISÃO GERAL 

Inicialmente o usuário não precisa efetuar nenhum cadastro para fazer suas 

pesquisas. O sistema permite a busca por receitas com ingredientes específicos, 

categoria ou nome da receita. Os detalhes da receita exibidos são: rendimento da 

receita; tempo de preparo; ingredientes utilizados; modo de preparo; e, caso haja, 

informações adicionais sobre a receita.  

O sistema baseia-se no método de web scraping, que extrai os dados de outros 

sites e organiza as informações extraídas na estrutura padrão desenvolvida, visando 

a usabilidade. 

A estrutura padrão da aplicação consiste em: 

a) Uma barra de busca em todo o sistema, permitindo que o usuário faça 

pesquisas independente de qual página esteja. 
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b) Utilização de palavras-chave para a busca da receita, sendo estas, o 

nome da receita, ingredientes ou categoria. 

c) Utilização do mesmo estilo, cores, ícones, tamanho de fontes e 

localização dos elementos principais em todas as páginas, dando 

segurança para o usuário. 

d) Nenhuma propaganda de terceiros que possa confundir o usuário. 

Com base nos itens acima, foi possível a padronização da exibição dos 

resultados da busca e dos detalhes da receita, independente de qual site as 

informações tenham sido coletadas. 
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5 RESULTADOS 

Este capítulo compreende o teste de usabilidade, bem como a exibição 

das páginas do sistema. 

5.1 TESTE DE USABILIDADE 

O teste de usabilidade foi realizado com 9 (nove) pessoas – entre 13 e 67 

anos - separados igualmente em três níveis de conhecimento, sendo: 

a) Nenhum: não possui conhecimento algum na área de tecnologia. 

b) Básico: possui pouco conhecimento na área, entretanto sabe 

navegar na internet. 

c) Médio: possui conhecimento avançado em comparação com o 

nível básico. 

Foram estipuladas três tarefas (vide Apêndice A) para o usuário cumprir 

ao lado do desenvolvedor do sistema que analisou o comportamento, bem como 

o tempo que usuário levou até cumprir cada atividade proposta. Após o teste, foi 

entregue ao usuário um breve questionário (vide Apêndice B) com 4 (quatro) 

perguntas referentes a experiência do mesmo durante a navegação da 

aplicação. 

5.1.1 Tarefas 

Durante a primeira tarefa, foi identificado que houve maior dificuldade 

entre as pessoas com nenhum conhecimento na área de tecnologia, 

simplesmente pelo fato de não ter o hábito de lidar com aplicações web. Mesmo 

assim, após entenderem o funcionamento de uma página, conseguiram 

compreender melhor. É importante ressaltar que para estas pessoas, foi 

realizado o teste duas vezes, sendo a primeira vez no sistema FastChef e a 

segunda vez em outro site de receitas culinárias, apenas para comparar o tempo 

levado para cada tarefa, bem como o comportamento diante da execução das 

atividades. Contudo, em comparação aos dois testes, foi observado que houve 

menor dificuldade em executar as tarefas no site FastChef, devido ao segundo 

sistema possuir muitos anúncios de terceiros, bem como uma estrutura mais 
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difícil aos olhos desses usuários. Nota-se que os dados da segunda pesquisa 

foram apenas para comparar o nível de dificuldade na interação entre um 

sistema e o outro, não sendo divulgados nos gráficos a seguir. 

Conforme a Figura 95, o tempo médio para a execução da primeira tarefa 

foi de: 2,08 minutos para usuários com nenhum conhecimento na área de 

tecnologia; 27 segundos para os que possuíam nível básico; e 14 segundos para 

o nível médio. 

Figura 95 - Primeira tarefa do teste 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 

De acordo com a Figura 96, a média de tempo para a execução da 

segunda tarefa foi de: 1,31 minutos para as pessoas que não possuem 

conhecimento na área; 33 segundos para o nível básico; e 16 segundos para o 

nível médio. 

Figura 96 - Segunda tarefa do teste 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 
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Em contrapartida, na terceira tarefa, o tempo médio de execução da 

atividade foi maior para o nível básico, com 23 segundos. Entretanto, o tempo 

médio de tempo entre as pessoas sem conhecimento na área foi o mesmo do 

nível médio, com a média de 10 segundos para execução, conforme exibido na 

Figura 97.  

Figura 97 - Terceira tarefa do teste 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 

5.1.2 Questionário pós teste 

A Figura 98 apresenta as respostas da primeira pergunta do questionário, 

sendo que houve dificuldade em apenas 22%, ou seja, apenas 2 (duas) de 9 

(nove) pessoas apresentaram dificuldade de compreender o funcionamento do 

sistema. Vale ressaltar que as duas pessoas não tinham conhecimento da área 

de tecnologia, portanto, existiu dificuldade apenas na primeira tarefa. 

Figura 98 - Primeira pergunta do questionário 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 
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A Figura 99, mostra que 100% dos usuários afirmam não terem visto 

nenhuma propaganda de terceiros no sistema, e acrescentaram que é ótimo não 

ter propagandas durante a navegação. 

Figura 99 - Segunda pergunta do questionário 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 

De acordo com a Figura 100, 100% dos usuários afirmaram que a 

estrutura (layout) do sistema é simples, o que contribui para uma navegação 

mais confortável. 

Figura 100 - Terceira pergunta do questionário 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 

Conforme a Figura 101, 100% dos usuários afirmaram que o sistema 

possui uma estrutura padronizada, característica que contribui para a 

usabilidade da aplicação. 
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Figura 101 - Quarta pergunta do questionário 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 

5.2 SISTEMA 

Visando a usabilidade do sistema, optou-se por um design minimalista, a 

fim de chamar a atenção do usuário diretamente para a receita. 

A Figura 102 apresenta a página inicial do sistema com receitas mistas e 

com a opção de busca da receita, sendo por categoria, ingrediente ou nome da 

receita, conforme o desejo do usuário. 

Figura 102 - Página inicial 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 

A página de resultados da busca é exibida quando o usuário digita o termo 

que deseja encontrar, sendo assim, o sistema realiza a pesquisa em outras 
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aplicações conforme as palavras digitadas, no exemplo da Figura 103, a 

pesquisa foi gerada em torno do nome da receita “lasanha”. 

Figura 103 - Página de resultados da busca (Search) 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 

Conforme o internauta queira ver os detalhes da receita, se deparará com 

a página de detalhes, onde exibe completamente todas as informações referente 

à receita coletada de outro site, conforme a Figura 104. Quando o usuário está 

credenciado, aparece nessa mesma página o botão para salvar nos favoritos. 

Figura 104 - Página de detalhes da receita (ViewDetails) 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 
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A Figura 105 representa a página de receitas favoritas salvas. Essa 

página está inacessível para usuários não autorizados. 

Figura 105 - Página de detalhes da receita (ListarFav) 

 

Fonte: AUTORA, 2017. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme a experiência adquirida durante o desenvolvimento do projeto, 

foi reconhecida a necessidade de seguir os cinco princípios base da metodologia 

Kanban, não tendo, todavia, a obrigatoriedade de segui-los ordenadamente. De 

qualquer forma, a utilização deste processo pode proporcionar melhorias, 

clareza e agilidade na execução das tarefas propostas. 

Durante o estudo de caso, foi identificado que entre todas as dificuldades 

do web scraping, a mais trabalhosa é a montagem das lentes de acordo com a 

estrutura de cada site, pois diferentemente do crawler – que indexa as páginas 

de acordo com um padrão pré-definido, como por exemplo Google, Bing e outros 

motores de busca -, o scraper não possui um padrão, ou seja, é desenvolvido de 

acordo com a estrutura do sistema selecionado, estando fora ou não da 

semântica. Contudo, comparado ao crawler, o scraper é uma técnica manual, já 

que é criado a partir de estruturas individuais ao invés de gerais. 

Partindo das requisições do web scraping, a questão do redirecionamento 

automático dos protocolos HTTP para HTTPS, tendo como consequência a 

mudança da estrutura, é uma dificuldade não solucionada, já que, dependendo 

da estrutura transmitida, não é possível a extração dos dados necessários. 

Após a pesquisa dos sistemas de receitas culinárias disponíveis, foi 

identificada a necessidade da exibição dos resultados das pesquisas de forma 

clara e objetiva, ou seja, sem informações distintas como propagandas ou posts 

de blog não relacionados aos termos de busca. Já em sistemas que possuem a 

técnica de web scraping, foi percebida a mudança de estrutura ao exibir o modo 

de preparo da receita, com isso, dificultando o entendimento do usuário quanto 

ao sistema. Dessarte, o sistema FastChef permite a pesquisa de receitas 

culinárias contidas em sistemas distintos, e proporciona uma estrutura 

padronizada independente do site que os dados foram coletados. 

O teste com o usuário foi de grande importância para a constatação das 

dificuldades no uso do sistema, bem como o nível de usabilidade oferecido pelo 

mesmo, de forma que, após a obtenção dos resultados do teste, pode-se afirmar 

que o sistema é user-friendly.  
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GLOSSÁRIO 

Array: estrutura de dados em que cada elemento é identificado por um número 

de índice. 

Ataque Cross-Site Scripting: quando é injetado código malicioso no sistema 

através do JavaScript. 

Banco de dados:  sistema de armazenamento de informações. 

Camelcase: Padrão adotado em linguagens de programação, sendo que a 

primeira letra de cada palavra é letra maiúscula e não há espaço na 

concatenação, gerando frases sem espaço. 

Client-side: Lado cliente, ou front-end, conhecido como a parte visual do 

sistema. 

Cookies: pequenos arquivos de texto que identifica e armazena informações do 

usuário. 

Framework: conjunto de códigos desenvolvidos genericamente a fim de tornar 

possível a reutilização dos mesmos. 

Functor ou funtor: “Em Haskell, um funtor é simplesmente uma classe (ou 

typeclass) que possui a função fmap a definir para toda instância”. (OLIVEIRA, 

A. G.; 2017.  p. 89) 

GET: Um dos métodos de requisição. 

Getter: Obtém uma parte de uma subparte de um tipo de dado. 

Handler: pode ser chamar como uma função de manipulador utilizada na 

solicitação de rotas determinadas. (YESODWEB, 2017) 

Hyperlink / Link: Endereço de qualquer site. 

Int: Número inteiro. 

Layout: Estrutura. 

Node: Conhecidos como nó, pode-se chamar toda a parte mínima do HTML ou 

XML. 

Pooling: Cache de conexão de banco de dados usado para reutilizar requisições 

futuras de banco de dados. 

Post: Um dos métodos de requisição. 
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Query: Comando para executar inserção, alteração ou consulta no banco de 

dados. 

Record Syntax: Conhecida também como sintaxe de registro, é uma 

funcionalidade que pode ser utilizada na criação de tipos no Haskell. 

Script: Conjunto de instruções para executar uma função. 

Setter: Modifica uma subparte sem mexer na estrutura. 

String: Cadeia de caracteres.  

Tag: São responsáveis por constituir as páginas html. 

Template: Modelo inicial com o intuito da inclusão subsequente de conteúdo. 

Typeclass: Interface que define algum comportamento. (LIPOVACA, M; 2017. 

p. 122) 

Upload: Envio de informações para computadores remotos. 

User-friendly: Denomina-se como um sistema fácil de usar. 

Widgets: Em vez de visualizar um documento HTML como uma árvore de tags 

monolítica, widgets enxergam como uma série de componentes distintos na 

página. (YESODWEB, 2017) 
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APÊNDICE A – Teste de usabilidade: Tarefas 

1. Encontre uma receita de torta de frango. 

Tempo: 

 

2. Veja o modo de preparo da receita. 

Tempo: 

 

3. Encontre o endereço original da receita. 

Tempo: 
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APÊNDICE B – Teste de usabilidade: Questionário 

1. Você sentiu dificuldade para realizar as tarefas? Se sim, qual 

dificuldade? 

2. Há muitas propagandas de terceiros nesse sistema? 

3. O Layout (estrutura do site) é simples: 

( ) Sim ( ) Não. Porque? _________________________________ 

4. A estrutura segue um padrão? 

( ) Sim ( ) Não. Porque? _________________________________ 


