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RESUMO 

Com o surgimento e popularização dos dispositivos móveis, nota-se uma migração 

dos usuários dos desktops tradicionais para os dispositivos móveis, especialmente 

para os smartphones. Com isso a necessidade de aplicativos que resolvam problemas 

do cotidiano é sempre crescente, e um desses problemas, principalmente entre pro-

fissionais e praticantes de atividades físicas, como também de indivíduos com restri-

ções nutricionais é o de calcular a taxa metabólica basal. Este trabalho apresenta uma 

solução para calcular a taxa de metabolismo basal através de um aplicativo para o 

sistema operacional Android, tendo como base as regras para o cálculo elaboradas 

pelos físicos Mifflin e St Jeor. Espera-se que este aplicativo ajude a todos na tarefa de 

calcular a taxa metabólica basal. Através de uma interface simples e intuitiva, o apli-

cativo realiza um cálculo preciso e entrega o resultado a que se propõe. 

Palavras-chaves: Android, aplicativo, app, taxa metabólica basal, metabolismo 

basal. 

  



 

ABSTRACT 

With the growth of mobile devices adoption by worldwide population, the existing ap-

plication platforms are migrating from traditional desktop to smartphone. There is an 

increasing demand of applications that propose to solve problems from a number of 

health areas, for example the calculating of the basal metabolic rate by patients with 

nutritional restrictions. This paper shows the analysis, project and implementation of 

an application to calculate the rate of basal metabolism using the calculation proce-

dures published by Mifflin and St Jeor. The application uses Android platform, and 

offers a simple and intuitive interface, so helping the patient in basal metabolic rate 

calculation. 

Key words: Android, app, basal metabolic rate, basal metabolic. 
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1 INTRODUÇÃO 

A taxa metabólica basal ou metabolismo basal é um método matemático 

de aproximar a quantidade de calorias que o corpo de um indivíduo necessita para 

manter-se saudável, sem prejudicar o bom funcionamento dos órgãos internos e a 

capacidade do corpo em manter-se aquecido durante o decorrer de um dia inteiro. 

Esta taxa é de suma importância na construção de dietas, seja qual for o objetivo do 

indivíduo, pois fornece uma estimativa da quantidade de macronutrientes que o 

mesmo precisa ingerir no decorrer de seu dia para alcançar seu objetivo. Os chama-

dos macronutrientes são as substâncias proteína, carboidrato e gordura que, ao se-

rem ingeridas pelo organismo, o mesmo os transforma em energia(calorias) para o 

corpo. 

Muitos praticantes de esportes, profissionais ou amadores, praticantes de 

academia, ou simplesmente pessoas que querem atingir algum objetivo em relação 

ao seu corpo, como perder peso, manter-se saudável ou ganhar massa muscular, 

precisam ter um cuidado maior com a sua dieta. Para decidir o que comer ou a quan-

tidade a ser ingerida é essencial saber a sua própria taxa metabólica basal, e conse-

quentemente seus requisitos calóricos diários para poder atingir o seu objetivo. 

A presente monografia tem por objetivo descrever as etapas de desenvol-

vimento de um aplicativo criado para facilitar o cálculo da taxa metabólica basal, ba-

seado na equação desenvolvida pelos físicos Mifflin e St Jeor [2], que é reconhecida 

como a mais exata para a realização desse cálculo. Além disso, o aplicativo calcula 

os requisitos calóricos diários dos indivíduos levando em consideração além do seu 

metabolismo basal, o seu nível de atividade física. 

A plataforma de desenvolvimento utilizada na implementação do aplicativo 

foi o Android Studio, IDE oficial para desenvolvimento de aplicativos para o sistema 

operacional Android, cuja linguagem de programação nativa é o Java.  

Este trabalho está organizado nos seguintes capítulos: o Capítulo 2 apre-

senta uma breve introdução à taxa metabólica basal, descreve sua importância, seu 
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uso, equações e como os cálculos são feitos. Introduz também, outros conceitos e 

fórmulas importantes para o aplicativo desenvolvido neste trabalho. O Capítulo 3 des-

creve o levantamento de requisitos. O Capítulo 4 apresenta os principais diagramas 

para modelagem além da descrição da arquitetura da Java API Framework. O Capí-

tulo 5 descreve o protótipo de telas e os testes. Por fim, no Capítulo 6 são apresenta-

das a conclusão e trabalhos futuros. 
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2 INTRODUÇÃO À TAXA METABÓLICA BASAL 

Todos os animais endotérmicos, entre eles o ser humano, são dependentes 

de geração de calor interno para sobreviverem e exercer todas as suas atividades 

vitais [1]. Esta geração de calor ocorre durante o metabolismo, no qual, em termos 

simples, a digestão de alimentos converte os macronutrientes em energia para o 

corpo. As substâncias que compõe os chamados macronutrientes são os carboidra-

tos, as proteínas e as gorduras. 

A taxa metabólica basal (TMB) é a quantidade de energia por unidade de 

tempo que uma pessoa precisa para manter o seu corpo funcionando em repouso 

absoluto, não levando em consideração as atividades que a mesma exerce durante 

um dia [1]. Assim, a taxa metabólica basal calcula a quantidade de calorias que uma 

determinada pessoa precisa ingerir para manter as funções vitais do corpo, como 

manter o corpo aquecido, circulação sanguínea e manter os órgãos internos funcio-

nando. Para uma medição adequada é necessário que alguns critérios sejam atingi-

dos, como a pessoa estar saudável, em um ambiente termicamente neutro, dentre 

outros.  

Há várias equações para obtenção da TMB na literatura, porém a mais 

usada e considerada a mais exata é a equação Mifflin - St Jeor [2]: 

 

𝑃 = (
10,0 .  𝑚

1 .  𝐾𝑔
 + 

6,25 .  ℎ

1 .  𝑐𝑚
 - 

5,0 .  𝑎

1 .  𝑎𝑛𝑜
 + s) 

𝐾𝑐𝑎𝑙

𝑑𝑖𝑎
 

 

Onde P é a produção de calor total durante um repouso completo, m é o 

peso em quilogramas, h é a altura em centímetros, a representa a idade em anos e o 

S é uma variável que equivale a +5 para homens e -161 para mulheres. 

O objetivo da TMB (Taxa Metabólica basal) está na proposição de dietas, 

nas quais é necessário saber a quantidade de calorias necessárias que uma pessoa 

precisa ingerir durante um dia, e com base nisto, montar uma dieta de acordo com o 

objetivo da mesma.  
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TMB e requisitos calóricos diários são coisas distintas. Enquanto a primeira 

mede a quantidade de calorias que uma pessoa precisa ingerir em repouso absoluto 

durante um dia para manter o corpo funcionando adequadamente, a segunda calcula 

a quantidade de calorias que uma pessoa precisa ingerir durante um dia, levando em 

conta o seu nível de atividade física. Assim, para obter os requisitos calóricos diários 

de uma pessoa, são adicionados multiplicadores à TMB, levando em consideração 

seu nível de atividade física.  

  Quanto aos multiplicadores, não há números exatos, mas convencionou-

se em usar alguns padrões [3], entre eles: 1,2 para atividades muito leves, como ler 

um livro e conversar; 1,3 para atividades leves como caminhadas de 20 minutos; 1,55 

para atividades médias como subir escadas, corridas curtas e jogar bola no fim de 

semana; 1,72 para atividades intensas como praticar danças por várias horas, correr 

alguns quilômetros e praticar musculação 5 ou mais dias na semana; e 1,90 para ati-

vidades muito intensas como correr uma maratona e demais rotinas de atletas. O cál-

culo dos requisitos calóricos é realizado pela seguinte equação: TMB x Nível de ativi-

dade física. 

Há ainda a questão do objetivo do indivíduo em relação a sua forma física, 

que é a principal razão pela qual as pessoas fazem dieta, na qual para perder peso a 

pessoa precisa ingerir menos calorias do que seu corpo gasta durante um dia, e para 

ganhar peso a pessoa precisa ingerir mais calorias do que o corpo precisa [4]. 

Ficar longos períodos ingerindo uma quantidade muito inferior de calorias 

ou mesmo uma quantidade muito superior de calorias que o corpo precisa pode ser 

extremamente prejudicial à saúde, motivo pelo qual a prescrição de dietas deve ser 

realizada apenas por profissionais com a competência para tal. Por isto, em termos 

de utilidade, o aplicativo entregará, a partir dos dados do usuário, a sua taxa metabó-

lica basal, seus requisitos calóricos diários e sugestões de redução ou aumento dos 

requisitos calóricos diários para que o usuário atinja o seu objetivo. 

Além do cálculo da TMB, o aplicativo deve permitir calcular o índice de 

massa corporal (IMC), a quantidade de massa magra e a quantidade de gordura cor-

poral do usuário. Estes conceitos, apesar de não terem uma relação direta com a 

TMB, são métricas importantes para que o usuário do aplicativo tenha mais informa-

ções sobre a sua composição corporal, e, por conseguinte, o ajude na tarefa de cons-

trução de dietas.  
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A Subseção 2.1 apresenta uma introdução sobre o IMC, e a equação para 

calcular o IMC de um indivíduo. A Subseção 2.2 é um introdução ao conceito e impor-

tância da composição corporal. Por fim, na Subseção 2.3 é descrito como determinar 

a porcentagem de massa magra e a porcentagem de gordura corporal de um indiví-

duo, e a equação utilizada para tal. 

 

2.1 ÍNDICE DE MASSA CORPORAL 

 

Índice de massa corporal (IMC) é um medida, utilizada internacionalmente, 

e validada pela Organização Mundial da Saúde, para calcular se uma pessoa está em 

seu peso ideal. Foi criado pelo polímata Lambert Quételet no fim do século XIX. Atra-

vés do cálculo do IMC é possível detectar se uma pessoa possui algum grau de obe-

sidade ou desnutrição [11]. 

A equação utilizada para calcular o IMC é Peso/Altura², isto é, o peso (em 

quilogramas) dividido pela altura (em metros) ao quadrado [11]. 

Após obter o resultado do cálculo do IMC de um indivíduo, é possível saber 

qual o estado nutricional do mesmo, comparando o resultado com a tabela de classi-

ficação do IMC, como mostrado na Tabela 1 [12]. 

Tabela 1: Classificação IMC 

IMC Estado Nutricional 

Menor que 18,5 Abaixo do peso 

De 18,5 à 24,9 Peso normal 

De 25,0 à 29,9 Pré-obesidade 

De 30,0 à 34,9 Obesidade grau I 

De 35,0 à 39,9 Obesidade grau II 

Acima de 40 Obesidade grau III 
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2.2 COMPOSIÇÃO CORPORAL 

. 

Segundo Martins [13], “O termo composição corporal refere-se à distribui-

ção e à quantidade dos componentes do peso total do corpo”. Além disto, “é, muitas 

vezes, definida como a razão da MG para a MLG”, isto é, a razão da massa gorda 

(MG) para a massa livre de gordura (MLG), ou, em outras palavras, a razão da massa 

gorda para a massa magra. 

O interesse pela composição corporal, sobretudo em saber a quantidade de 

massa magra e massa gorda dos indivíduos, tem crescido nas últimas décadas. Se-

gundo Martins [13], isso é devido “ao aumento da prevalência da obesidade e à apli-

cação no desempenho físico de atletas. Mesmo em desnutridos, a estimativa das re-

servas de gordura e massa magra é de uso comum na avaliação do estado nutricio-

nal”. 

Há vários métodos de avaliação da composição corporal, e todas elas são 

medidas indiretas, com exceção dos estudos em cadáveres. Por tanto, segundo Mar-

tins [13], “todos os métodos de avaliação da composição corporal realizados in vivo 

são estimativas, derivadas de algum princípio físico ou biológico”.  

 

2.3 CÁLCULO DA MASSA MAGRA E MASSA GORDA CORPORAL 

 

O método escolhido para calcular a massa magra e massa gorda, no apli-

cativo desenvolvido neste trabalho, é o método desenvolvido pela marinha dos Esta-

dos Unidos: The Body Composition Assessment (BCA), ou, em tradução livre, avalia-

ção da composição corporal. Apesar de não ser o método mais preciso, é o método 

que mais se adequa ao aplicativo, devido à sua praticidade, e necessitar apenas de 

uma fita métrica para realizar a medição. 

Para calcular a porcentagem de gordura corporal em homens, é necessário 

obter a circunferência da cintura, passando a fita métrica em torno do umbigo. Obter 

a medida do pescoço, passando a fita métrica abaixo da laringe (pomo de adão), e 

perpendicular ao eixo do pescoço. Além de obter a altura do indivíduo [14]. 

A fórmula para calcular a porcentagem de massa gorda em homens, pode 

ser representada pela seguinte fórmula, adaptada das instruções do BCA [15]:  
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PGC = 
495

1,0324−0,19077∗𝑙𝑜𝑔10(𝑐𝑖𝑛𝑡𝑢𝑟𝑎−𝑝𝑒𝑠𝑐𝑜ç𝑜)+0,15456∗𝑙𝑜𝑔10 (𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎)
 – 450 

 

Onde PGC é a porcentagem de gordura corporal, cintura é a circunferência 

da cintura em centímetros, pescoço é a circunferência do pescoço em centímetros, e 

altura é a altura em centímetros. 

Para calcular a porcentagem de gordura corporal em mulheres, é necessá-

rio obter a medida da cintura, passando a fita métrica no ponto mínimo da circunfe-

rência abdominal, geralmente localizado entre o umbigo e a extremidade inferior do 

esterno. Obter a medida do pescoço, passando a fita métrica no ponto abaixo da la-

ringe e perpendicular ao eixo do pescoço. Obter a circunferência do quadril, passando 

a fita métrica no ponto de maior largura horizontal. Além de obter a altura [14]. 

A fórmula para calcular a porcentagem de massa gorda em mulheres, pode 

ser representada pela seguinte fórmula, adaptada das instruções do BCA [15]:  

 

PGC = 
495

1,29579−0,35004∗𝑙𝑜𝑔10(𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙+ 𝑐𝑖𝑛𝑡𝑢𝑟𝑎−𝑝𝑒𝑠𝑐𝑜ç𝑜)+0,22100∗𝑙𝑜𝑔10 (𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎)
 – 450 

 

Onde PCG é a porcentagem de gordura corporal, cintura é a circunferência 

da cintura em centímetros, pescoço é a circunferência do pescoço em centímetros, 

quadril é a circunferência do quadril em centímetros, e altura é a altura em centíme-

tros. 

Dessa forma, para obter o peso da massa gorda de uma pessoa, basta mul-

tiplicar a PGC (porcentagem de gordura corporal) pelo peso da mesma. Após obter o 

peso da massa gorda, é possível obter o peso da massa magra, subtraindo o peso 

gordo da pessoa do seu peso total [15]. 
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3 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS 

O início para toda a atividade de desenvolvimento de software é o levanta-

mento de requisitos. O objetivo desta atividade é compreender o problema, de forma 

que tanto os usuários quanto os desenvolvedores tenham a mesma visão do que deve 

ser construído para resolução do problema. 

Um requisito pode ser definido como uma condição ou capacidade que 

deve ser alcançada, ou seja, é algo que um sistema ou componente deve atender 

para satisfazer um padrão ou especificação. 

Os requisitos são geralmente classificados em requisitos funcionais e re-

quisitos não funcionais. A Subseção 3.1 apresenta os requisitos funcionais do aplica-

tivo, ao passo que a Subseção 3.2 apresenta os requisitos não funcionais. 

 

3.1 REQUISITOS FUNCIONAIS 

 

Os requisitos funcionais abordam o que o sistema deve fazer, ou seja, são 

declarações de serviços que devem ser oferecidos pelo sistema, de como o sistema 

deve se comportar em diversas situações, e, em muitos casos, explicitam o que o 

sistema não deve fazer. No aplicativo desenvolvido neste trabalho, os requisitos fun-

cionais são os listados na Tabela 2. 

Tabela 2: Requisitos Funcionais 

RF1 O aplicativo deve calcular a taxa metabólica basal do usuário. 

RF2 O aplicativo deve calcular os requisitos calóricos diários do usuário. 

RF3 O aplicativo deve exibir uma sugestão de consumo calórico diário de 
acordo com o objetivo do usuário. 

RF4 O sistema deve calcular o índice de massa corporal do usuário. 

RF5 O aplicativo deve calcular massa magra e gordura corporal do usuário. 

RF6 O aplicativo deve permitir salvar o resultado dos cálculos em um ar-
quivo de texto 

RF7 O aplicativo deve permitir abrir arquivos de texto com resultados salvos 
anteriormente 

RF8 O aplicativo deve exibir informações de ajuda 
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3.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS 

 

Segundo Sommerville [5], os requisitos não funcionais são restrições aos 

serviços e funções do sistema, ou seja, eles não estão relacionados de forma direta 

com os serviços específicos oferecidos pelo sistema aos usuários, mas sim, estão 

relacionados com as propriedades do sistema como usabilidade, confiança, eficiência, 

desempenho, etc. 

Dessa forma, os requisitos não funcionais para o aplicativo são os listados 

na Tabela 3. 

Tabela 3: Requisitos Não Funcionais 

Requisito de Portabilidade 
RNF1 - O aplicativo deve funcionar em todos os dis-

positivos Android cuja versão do SO(Sistema Ope-

racional) seja acima da 4.4. 

Requisitos de Usabilidade 

RNF2 - O aplicativo deve ter uma interface de fácil 

utilização e baixa complexidade. 

RNF3 - O aplicativo deve possuir um botão de ajuda 

RNF4 - O botão de ajuda deve ser de fácil localiza-

ção. 

Requisito de Confiabilidade RNF5 - O aplicativo deve possuir uma taxa de me-

nos de 2% de erros. 

Requisito de Eficiência RNF6 - O aplicativo deverá efetuar o cálculo da 

TMB em menos de 1 segundo. 

Requisitos de Disponibilidade 

RNF7 - O aplicativo deverá estar disponível 24 ho-

ras por dia, 7 dias por semana. 

RNF8 - O aplicativo deverá funcionar sem conexão 

com a internet. 

Requisito de Espaço RNF9 - O aplicativo deverá ocupar menos de 50 MB 

no dispositivo do usuário. 

Requisito de Privacidade RNF10 - Nenhum dado do usuário deverá ser envi-

ado para terceiros. 
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4 MODELAGEM DE SISTEMA 

Segundo Sommerville [5], “modelagem de sistema é o processo de desen-

volvimento de modelos abstratos de um sistema, em que cada modelo apresenta uma 

visão ou perspectiva diferente do sistema. A modelagem de sistema geralmente re-

presenta o sistema com algum tipo de notação gráfica, que, atualmente, quase sem-

pre é baseada em notações de UML (linguagem de modelagem unificada, do inglês 

Unified Modeling Language)”. 

A modelagem de sistemas também é usada para construção de cenários, 

que são muito úteis para adicionar detalhes à descrição geral dos requisitos. Segundo 

Sommerville[5], “trata-se de descrições de exemplos de sessões de interação” em que 

“cada cenário geralmente cobre um pequeno número de interações possíveis” [5]. 

A Subseção 4.1 descreve o diagrama de casos de uso e apresenta uma 

figura do diagrama. Os casos de uso representados na figura do diagrama serão de-

talhados na Subseção 4.2. A Subseção 4.3 apresenta a arquitetura da Java API para 

plataforma Android. A Subseção 4.4 apresenta o diagrama de classes do aplicativo e 

uma breve descrição sobre o mesmo. 

 

4.1 CASOS DE USO 

 

Uma das metodologias utilizadas para a criação de cenários que mostra as 

funcionalidades do sistema do ponto de vista do usuário é o diagrama de casos de 

uso, que em sua forma simples, identifica os atores envolvidos em uma interação no 

sistema, dando nome ao tipo de interação. A interação recebe então informações adi-

cionais que descrevem a sua ação no sistema, que podem ser em formato textual ou 

em outros diagramas e modelos. 

O diagrama apresentado a seguir pela Figura 1, representa as ações que 

usuário poderá realizar durante o uso do aplicativo. O usuário poderá calcular a TMB, 

o IMC e a porcentagem de gordura corporal. O usuário poderá abrir um arquivo do 

tipo TXT com informações de cálculos anteriores. O usuário poderá salvar o resultado 

do cálculo em um arquivo TXT. E o usuário poderá também clicar no ícone de ajuda 

para ver informações e instruções. 
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Figura 1: Casos de Uso do Usuário 

  

 

4.2 DESCRIÇÃO DOS CASOS DE USO 

 

Os casos de uso recebem uma descrição adicional com informações de 

detalhamento sobre cada um dos casos de uso do cenário. Estas informações contém 

detalhes importantes como os atores envolvidos, as condições que antecedem o caso 

de uso, as condições após o caso de uso, o fluxo principal e o fluxo alternativo, entre 

outros. 

A seguir, é exibida, nas tabelas de 4 a 9, a descrição dos casos de uso da 

aplicação. 
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Tabela 4: Caso de uso 1: Calcular TMB 

Objetivo Calcular a taxa metabólica basal do usuário, exibir os seus 

requisitos calóricos diários e sugestão de consumo calórico. 

Referências:  RF1, RF2 e RF3 

Ator: Usuário 

Pré-condição: Usuário preencher os dados corretamente 

Pós condição: As informações são exibidas no aplicativo 

Fluxo Principal: 1. O usuário abre o aplicativo 

2. O usuário preenche os campos com seus dados 

3. O usuário clica no botão calcular 

4. As informações são exibidas na aplicação 

Fluxo Alternativo: 4a. O usuário preenche os dados incorretamente 

4a.1. Uma mensagem é exibida informando que o usuário 

não preencheu os dados corretamente 

 

Tabela 5: Caso de uso 2: Calcular IMC 

Objetivo Calcular o índice de massa corporal do usuário 

Referência: RF4 

Ator: Usuário 

Pré-condição: Usuário preencher os dados corretamente 

Pós condição: As informações são exibidas no aplicativo 

Fluxo Principal: 1. O usuário abre o aplicativo 

2. O usuário preenche os campos com seus dados 

3. O usuário clica no botão calcular 

4. As informações são exibidas na aplicação 

Fluxo Alternativo: 4a. O usuário preenche os dados incorretamente 

4a.1. Uma mensagem é exibida informando que o usuário 

não preencheu os dados corretamente 
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Tabela 6: Caso de uso 3: Calcular gordura corporal 

Objetivo Calcular a porcentagem de gordura e massa magra corporal 

do usuário 

Referência: RF5 

Ator: Usuário 

Pré-condição: Usuário marcar a opção “calcular gordura corporal” 

Pós condição: As informações são exibidas no aplicativo 

Fluxo Principal: 1. O usuário abre o aplicativo 

2. O usuário preenche os campos com seus dados 

3. O usuário marca a opção “calcular gordura corporal” 

4. O usuário preenche os campos adicionais 

5. O usuário clica no botão calcular 

6. As informações são exibidas na aplicação 

Fluxo Alternativo: 6a. O usuário preenche os dados incorretamente 

6a.1. Uma mensagem é exibida informando que o usuário 

não preencheu os dados corretamente 

 

Tabela 7: Caso de uso 4: salvar resultado no aplicativo 

Objetivo Salvar o resultado do cálculo no aplicativo 

Referência RF6 

Ator: Usuário 

Pré-condição: Usuário ter clicado em calcular e o resultado ter sido exibido 

Pós condição: Os dados do resultado serão salvos no aplicativo 

Fluxo Principal: 1. O resultado é exibido no aplicativo 

2. O usuário clica em salvar 

3. O usuário digita um nome para o arquivo 

4. O usuário clica em salvar. 

5. O arquivo é salvo no aplicativo 

Fluxo Alternativo: 5a. arquivo com mesmo nome já existe 
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5a.1. Uma mensagem é exibida informando que já existe 

um arquivo com o mesmo nome. 

Tabela 8: Caso de uso 5: Abrir resultados salvos 

Objetivo Abrir um resultado salvo no aplicativo 

Referência: RF7 

Ator: Usuário 

Pré-condição: Usuário clicar em abrir arquivo 

Pós condição: Os dados do arquivo serão exibidos ao usuário 

Fluxo Principal: 1. O usuário abre o aplicativo 

2. O usuário clica em abrir arquivo 

3. O usuário seleciona um arquivo existente 

4. O usuário clica em abrir. 

5. O arquivo é mostrado no aplicativo 

Fluxo Alternativo:  

 

 

Tabela 9: Caso de uso 6: Ver ajuda 

Objetivo Exibir ajuda sobre como usar o aplicativo, exibir uma expli-

cação sobre TMB, requisitos calóricos e sugestão de con-

sumo calórico para atingir o objetivo do usuário 

Referência RF8 

Ator: Usuário 

Pré-condição: Usuário clicar no ícone de ajuda 

Pós condição: As informações são exibidas no aplicativo 

Fluxo Principal: 1. O usuário abre o aplicativo 

2. O usuário clica no ícone de ajuda 

3. As informações são exibidas na aplicação 

Fluxo Alternativo: - 
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4.3 ARQUITETURA DA JAVA API PARA PLATAFORMA ANDROID 

 

Segundo Sommerville [5], “O projeto de arquitetura está preocupado com a 

compreensão de como um sistema deve ser organizado e com a estrutura geral desse 

sistema”, e, por conseguinte, “é o elo crítico entre o projeto e a engenharia de requisi-

tos, pois identifica os principais componentes estruturais de um sistema e os relacio-

namentos entre eles”. 

“O Android é uma pilha de software com base em Linux de código aberto 

criada para diversos dispositivos e fatores de forma” [7], e sua arquitetura é composta 

por várias camadas e componentes.  

Para criar aplicativos para a plataforma Android, são utilizadas IDEs Java, 

como o Android Studio, no qual são utilizados os componentes da Java API Fra-

mework, que simplificam a reutilização de componentes e serviços de sistemas mo-

dulares e principais. A Figura 3 mostra os componentes da Java API Framework. 

 

 

Figura 2: Java API Framework [7] 

Content providers, ou provedores de conteúdo, gerenciam o acesso a um 

conjunto estruturado de dados. Eles encapsulam os dados e fornecem mecanismos 

para definir a segurança dos dados. Provedores de conteúdo são a interface padrão 

que conecta dados em um processo com código em execução em outro processo [8]. 

Para definir o layout da interface de uma aplicação Android são utilizados 

objetos das classes View e View Group do View System, ou Sistema de Visualização. 

Uma View é um objeto que desenha algo na tela com o qual o usuário pode interagir. 

Um ViewGroup é um objeto que contém outros objetos View. 
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Activity manager, ou gerenciador de atividade, gerencia o ciclo de vida das 

atividades da aplicação. Uma Activity, ou atividade, é um componente de aplicativo 

que fornece uma tela com a qual os usuários podem interagir para fazer algo, como 

discar um número no telefone, tirar uma foto, enviar um e-mail ou ver um mapa. Cada 

atividade recebe uma janela que exibe a interface do usuário. Geralmente, a janela 

preenche a tela, mas pode ser menor que a tela e flutuar sobre outras janelas [9].  

Os demais elementos do conjunto Managers, ou gerenciadores, são geren-

ciadores de recursos, que localizam os recursos da aplicação sem uso de código, 

como strings, cores, layouts, gráficos, etc., e gerenciadores de notificação, que permi-

tem que aplicações possam exibir notificações no sistema.  

 

4.4 DIAGRAMA DE CLASSES  

 

Segundo Sommerville [5], “os diagramas de classe são usados no desen-

volvimento de um modelo de sistema orientado a objetos para mostrar as classes de 

um sistema e as associações entre essas classes”. 

As classes da aplicação desenvolvida neste trabalho, serão representadas 

a seguir pela Figura 2. 
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Figura 3: Diagrama de Classes 

AppCompatActivity é uma classe que reúne os principais métodos para cri-

ação de activities das quais as activities da aplicação herdam. As classes MainActivity, 

Sobre e Resultado são instâncias da classe Activity. Os principais métodos usados 

nas activities são o StartUp() que inicia a activity, OnCreate() que inicia o conjunto de 

instruções da atividade assim que a atividade é criada, e o método OnClick() que de-

fine um conjunto de ações quando algum objeto da atividade, como um botão, é cli-

cado. 

A classe TaxaMetabolicaBasal cria uma instância desta classe através da 

qual é possível calcular pelos seus métodos a TMB, os requisitos calóricos e a suges-

tão calórica do usuário. 

As classes IMC e CalcGourduraCorp têm o propósito de calcular o IMC 

(Índice de Massa Corporal), a quantidade de gordura e massa magra do usuário. 
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Por fim, as classes Gravar_Txt e Ler_Txt têm o propósito, respectivamente, 

de gravar e ler arquivos TXT. Um arquivo TXT é gerado a partir dos resultados de 

todos os cálculos que são concatenados numa string e guardados na aplicação. Ao 

ler um arquivo TXT a string é mostrada na activity. 
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5 PROTÓTIPO 

Segundo Sommerville [5], “um protótipo é uma versão inicial de um sistema 

de software, usado para demonstrar conceitos, experimentar opções de projeto e des-

cobrir mais sobre o problema e suas possíveis soluções”. 

A Subseção 5.1 apresenta os protótipos de tela do aplicativo. A Subseção 

5.2 detalha os testes funcionais e de usabilidade. Por fim, a Subseção 5.3 detalha as 

etapas de publicação do aplicativo. 

 

5.1 PROTÓTIPOS DE TELAS 

 

Para a versão inicial do aplicativo, foi decidida apenas a implementação 

dos requisitos funcionais RF1, RF2, RF3, RF4 e RF8, deixando os demais para ver-

sões futuras. 

Ao acessar o aplicativo, o usuário visualizará a interface do mesmo, onde 

deverá preencher os campos com suas informações. A Figura 4 apresenta a interface 

do aplicativo. 
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Figura 4: Interface do Aplicativo 

 

No Android Studio, os elementos textuais do aplicativo foram criados com 

objetos TextView que permitem a criação e customização de textos no aplicativo. Os 

campos correspondentes à Altura, Idade e Peso são objetos da classe TextView com 

a propriedade InputType do tipo number, que permite apenas dígitos numéricos, evi-

tando possíveis erros que poderiam ser causados caso o usuário digitasse algum ca-

ractere inválido. 

Os campos correspondentes ao Gênero, Objetivo e Atividade Física foram 

criados com objetos da classe Button. Uma função foi criada para que, ao usuário 

clicar no botão, aparecesse as opções num menu destacado, economizando assim 

espaços desnecessários com radio buttons. A Figura 5 mostra o menu de opções 

correspondente ao campo Atividade Física. 
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Figura 5: Menu de opções 

 

Ao selecionar uma opção e clicar em ok, a opção selecionada é mostrada 

no próprio botão. A Figura 6 mostra a interface do aplicativo após selecionar a opção 

Muito Ativo e clicar em ok. 
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Figura 6: Atividade Física selecionada 

Para que o aplicativo possa calcular corretamente a TMB, os Requisitos 

calóricos diários e a sugestão calórica diária do usuário, é necessário que todos os 

campos estejam preenchidos corretamente, por isso, caso o usuário não preencha 

quaisquer dos campos, a seguinte mensagem destacada em vermelho, representada 

na Figura 7, aparecerá para o usuário. 
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Figura 7: Mensagem de erro 

 

Após preencher todos os campos e clicar no botão calcular, os valores cal-

culados serão mostrados na Activity Resultado como mostra a Figura 8. 
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Figura 8: Resultados 

A Figura 8 acima mostra os valores da taxa metabólica basal, requisitos 

calóricos diários, IMC, a classificação do IMC do usuário, além de uma sugestão de 

consumo de calorias para que o usuário possa atingir o seu objetivo. 

Caso o usuário tenha dúvidas quanto à taxa metabólica basal, ou mesmo 

em relação ao aplicativo, ele poderá clicar no botão de ajuda destacado em vermelho 

na Figura 9. 
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Figura 9: Botão de ajuda 

E então será apresentada ao usuário a interface de ajuda como represen-

tado na Figura10. 

 

Figura 10: Interface de ajuda 
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5.2 TESTES 

 

Segundo Pressman [6], os testes são “um conjunto de atividades que po-

dem ser planejadas com antecedência e executadas sistematicamente.”. Este con-

junto de atividades consiste em verificar a funcionalidade do software, bem como sua 

performance, para garantir que todos os componentes são compatíveis e interagem 

entre si conforme o planejado, garantindo assim que todos os requisitos funcionais e 

não funcionais sejam plenamente atendidos. 

Para a realização dos testes foi utilizado um emulador Android nativo do 

próprio ambiente Android Studio. Nele foram testados todas as funcionalidades do 

aplicativo em diversas versões do SO Android. 

Após a correção de alguns bugs e uma vez verificado que o aplicativo es-

tava funcionando corretamente em todas as versões testadas, um teste de usabilidade 

foi realizado usando a ferramenta SUS (System Usability Scale) [10], que em tradução 

livre significa escala de usabilidade do sistema. Este teste consiste em 10 perguntas, 

e 5 opções de resposta que variam entre “discordo fortemente” e “concordo forte-

mente”. 

As 10 perguntas propostas pelo SUS foram levemente adaptadas ao con-

texto, trocando algumas palavras como “sistema” para “aplicativo”, e são as listadas a 

seguir: 

1. Eu gostaria de usar esse aplicativo com frequência. 

2. Eu achei o aplicativo desnecessariamente complexo. 

3. Eu achei o aplicativo fácil de usar. 

4. Eu acho que precisaria de suporte técnico para poder usar este aplica-

tivo. 

5. Eu considero que as funções deste aplicativo foram bem integradas. 

6. Eu penso que tem muita inconsistência neste aplicativo. 

7. Eu acredito que a maioria das pessoas aprenderia a usar este aplicativo 

muito rapidamente. 

8. Eu achei o aplicativo muito complicado de usar. 

9. Eu me senti muito confiante usando o aplicativo. 

10. Eu preciso aprender muitas coisas antes de poder usar este aplicativo. 
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Para a realização do teste convidamos 5 usuários da versão beta do apli-

cativo para responder ao questionário. Montamos o questionário usando a ferramenta 

Formulários do Google Forms, e enviamos o link do mesmo para os usuários via email. 

Para calcular o resultado do questionário, primeiramente se soma o resul-

tado de cada item que varia entre 0 a 4. Para os itens 1, 3, 5, 7 e 9 a contribuição para 

a pontuação é a posição da escala menos 1. Para os itens 2, 4, 6, 8 a 10 a contribuição 

para a pontuação é 5 menos a posição da escala. Por fim, se multiplica a soma de 

todos os itens por 2,5 para obter a pontuação final do SUS. Dessa forma, a pontuação 

pode variar entre 0 a 100. 

Um resultado de 68 para cima é considerado acima da média e, portanto, 

positivo, e um resultado de menos de 68 é considerado abaixo da média e, portanto, 

negativo. 

As pontuações do questionário de cada usuário são os listados a seguir: 

 Usuário 1: 95 

 Usuário 2: 90 

 Usuário 3: 95 

 Usuário 4: 100 

 Usuário 5: 80 

A média da pontuação foi 92, portanto, consideramos o aplicativo com um 

grau de usabilidade muito satisfatória, e podemos seguir para a etapa de publicação. 

 

5.3 PUBLICAÇÃO DO APLICATIVO 

 

Como o aplicativo foi criado para dispositivos Android, sua publicação foi 

realizada através do serviço de distribuição digital de aplicativos, jogos, filmes, pro-

gramas de televisão, músicas e livros da Google, a Google play, anteriormente cha-

mada de Playstore, para que o aplicativo possa ser distribuído de forma segura para 

todos os usuários deste sistema operacional. 

Para publicar o aplicativo na Google play foi necessário criar uma conta de 

desenvolvedor do Google play, a qual possui como um dos requisitos a necessidade 

de se ter uma conta do Google e pagar uma taxa. 
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Uma vez criada a conta, foi necessário fazer o upload do apk(Android 

Package), que é o formato de aplicativos para Android, categorizar o aplicativo, fazer 

upload de alguns screenshots, fazer a descrição do mesmo e enfim publicá-lo. 

O nome do aplicativo é Taxa Metabólica Basal, e ele pode ser encontrado 

no Google Play, como mostrado na Figura 11, através do link: shorturl.at/degkX. 

 

 

Figura 11: Aplicativo no Google Play 
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6 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 

A elaboração deste trabalho propiciou o desenvolvimento do aplicativo para 

calcular a taxa metabólica basal do usuário, chamado de Taxa Metabólica Basal. 

Neste, foi apresentado ainda os conceitos e documentações necessários ao seu de-

senvolvimento, tendo como base a engenharia de software, com seus conceitos e 

normas, e o trabalho dos físicos Mifflin M.D. e St. Jeor S.T. 

Com a crescente utilização de dispositivos móveis inteligentes, como os 

smartphones, em detrimento do uso dos já tradicionais computadores pessoais, torna-

se emergente a criação de aplicações que substituam os computadores tradicionais 

em tarefas rotineiras, propiciando assim uma maior economia de tempo e agilidade 

nas tarefas. Com o aplicativo, o usuário poderá calcular de forma precisa, a taxa me-

tabólica basal, sem precisar utilizar planilhas ou demais programas de computador, 

agilizando, dessa forma, o processo. 

Entre as possíveis melhorias a serem implementadas no aplicativo futura-

mente, além dos demais requisitos funcionais ainda não implementados, são fornecer 

as quantidades ideais de macro nutrientes (proteína, carboidrato, gordura) de acordo 

com o objetivo do usuário, e fornecer dicas nutricionais. 

Além disso, futuramente, pretende-se desenvolver e publicar mais aplicati-

vos que entregam uma solução para tarefas rotineiras dos usuários, além de aprimorar 

os já existentes. 

O aplicativo Taxa Metabólica Basal pode ser baixado na Google Play atra-

vés do link:  

shorturl.at/degkX. 
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