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RESUMO 

 

 
Introdução: O presente trabalho tem como objetivo apresentar a tecnologia da 

plataforma Angular, cuja qual viabiliza o desenvolvimento de aplicativos Web, 

combinando modelos declarativos, injeção de dependência, ferramentas de ponta a 

ponta e as melhores práticas para solucionar desafios de desenvolvimento, 

capacitando os desenvolvedores para criarem aplicativos que funcionarão na Web, 

em dispositivos mobile (celulares, tablets entre outros), ou desktops. Materiais e 

Métodos: Realizar pesquisa bibliográfica sobre desenvolvimento de Aplicações Web 

com foco na plataforma Angular compreendendo as demais tecnologias, recursos e 

linguagens envolvidas no processo de criação de um aplicativo Web. Resultados: 

Com base nos estudos, pesquisa e desenvolvimento da aplicação é resultante a 

comprovação da eficiência técnica e qualidade da aplicação Web utilizando a 

plataforma Angular juntamente com seus recursos. Conclusão: Nessa percepção o 

trabalho demonstra que a plataforma Angular atende as necessidades desde uma 

aplicação básica como também uma aplicação robusta com diversas possibilidades 

de desenvolvimento, conclui-se que a escolha desta ferramenta de acordo com o 

trabalho é indicada para o desenvolvimento front-end de aplicações Web. 

 
Palavras-chave: Desenvolvimento, Web, Framework, Angular. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 
O presente trabalho tem como objetivo apresentar a tecnologia da plataforma Angular, cuja 

qual facilita o desenvolvimento de aplicativos Web, combinando modelos declarativos, injeção 

de dependência, ferramentas de ponta a ponta e as melhores práticas para solucionar desafios 

de desenvolvimento, capacitando os desenvolvedores para criarem aplicativos que funcionarão 

na Web, em dispositivos mobile (celulares, tablets entre outros), ou desktops. 

Segundo Loudon (2010), as aplicações Web recebem este nome pois os dados da aplicação são 

processados e armazenados na internet, mesmo que a utilização seja feita a partir de um dispositivo 

móvel ou de um computador, geralmente tais aplicações não necessitam serem instaladas no 

computador, sendo o acesso realizado através de navegadores Web, como por exemplo o Internet 

Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari entre outros. 

Com a crescente expansão da internet, as aplicações Web estão cada vez mais integradas às 

páginas online e pode ser difícil distinguir entre um aplicativo e uma página de internet regular, em 

muitos casos pode-se estar utilizando um aplicativo Web sem sequer ter conhecimento disto 

(LOUDON, 2010). 

Segundo Loudon (2010), como as aplicações Web possuem a necessidade de terem uma alta 

disponibilidade, estão diretamente relacionadas com a Computação em Nuvem (Cloud Computing), 

tendo como conceito a ideia de utilizar em qualquer lugar e independente de plataforma, os mais 

variados tipos de aplicações através da internet com a mesma facilidade de tê-las instaladas nos 

computadores pessoais, com isto, os super-computadores terão os seus destinos a quem realmente 

precisa, pois tudo será baseado na internet. Alta disponilidade pode ser definida como capacidade de 

funcionamento dos serviços disponibilizados o máximo de tempo possível, utilizando a redundância. 

A Computação na Nuvem é, portanto, uma maneira bastante eficiente de maximizar e flexibilizar 

os recursos computacionais. Além disso, uma nuvem computacional é um ambiente redundante e 

resiliente por natureza. Resiliente pode ser definido como a capacidade de um sistema de informação 

continuar a funcionar corretamente, apesar do mau funcionamento de um ou mais dos seus 

componentes (MEDEIROS; NETO, 2017). 

Segundo a W3C (2018), as duas principais tecnologias para a criação de páginas da Web são o 

HTML (Hypertext Markup Language) e o CSS (Cascading Style Sheets). O HTML fornece a estrutura 

da página de internet, sendo composta por basicamente cabeçalho, corpo e rodapé, o CSS fornece o 

layout (visual e auditivo). 
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HTML é a linguagem para descrever a estrutura das páginas da Web, fornecendo meios para que 

os desenvolvedores possam publicar documentos online com títulos, texto, tabelas, listas, fotos. 

Permite a inclusão de planilhas, videoclipes, clipes de som e outros aplicativos diretamente em seus 

documentos, projeção de formulários para a realização de transações com serviços remotos, para uso 

de busca de informações entre outros (W3C, 2018). 

CSS é o idioma para descrever a apresentação de páginas da Web, incluindo cores, layout e fontes. 

Permite adaptar a apresentação a diferentes tipos de dispositivos, como telas grandes, telas pequenas 

ou impressoras. CSS é independente de HTML e pode ser usado com qualquer linguagem de marcação 

baseada em XML (Linguagem de Marcação Extensível). A separação entre HTML e CSS facilita a 

manutenção de sites, o compartilhamento de folhas de estilo em páginas e a personalização de páginas 

em diferentes ambientes. Isso é chamado de separação da estrutura da apresentação (W3C, 2018). 

Segundo Lima et al (2018), JavaScript é uma linguagem de programação de alto nível 

da Web, dinâmica, interpretada e não tipada, conveniente para estilos de programação mais 

onipresente da história, utilizada para especificar o comportamento das páginas de internet. 

JavaScript faz parte da tríade de tecnologia que todo programador deve conhecer: HTML, CSS 

e JavaScript. 

Com o mercado de aplicações web ganhando cada vez mais espaço, torna-se essencial 

a utilização de ferramentas que tornem o desenvolvimento mais ágil e torne a aplicação mais 

segura. Frameworks possuem esta finalidade, sendo um conjunto de ferramentas e métodos que 

facilitam o a construção do aplicativo, trabalhando com o conceito de reuso que é um dos 

principais objetivos da Engenharia de Software (ALVIM, 2010). 

Segundo Alvim (2010), Framework é um conjunto de códigos podendo ser abstratos ou 

genéricos, desenvolvidos em determinada linguagem de programação, que comunicam entre si 

para prover funcionalidades específicas ao programador, ganhando agilidade e utilizando o 

conceito de reuso que é um dos principais objetivos da Engenharia de Software no 

desenvolvimento de aplicações. Os Frameworks podem ser divididos em módulos 

independentes ou não, podendo o desenvolvedor utilizar todos os recursos disponíveis na 

ferramenta ou somente as específicas para atender as necessidades do programador. 

A premissa do Angular é ser um Framework MV* (Model – View – Qualquer Coisa) 

para desenvolvimento do front-end de aplicações Web, ou seja, que rodam dentro do navegador 

do cliente. Sua filosofia parte de que uma programação declarativa é muito mais importante que 

uma programação imperativa quando se trata de desenvolvimento Web. Ele atinge isso 

estendendo o HTML e fazendo uma linguagem para o desenvolvimento de interfaces Web 

dinâmicas (SEBESTA, 2018). 
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2. OBJETIVOS 

 

 
2.1 Geral: 

 

 

Realizar pesquisa bibliográfica sobre desenvolvimento de aplicações Web com foco na 

plataforma Angular compreendendo as demais tecnologias, recursos e linguagens envolvidas 

no processo de criação de um aplicativo Web. Será apresentada uma aplicação desenvolvida 

com a plataforma Angular. 

 

 

2.2 Específicos: 

 

 

 Pesquisar, analisar e compreender o conceito das Aplicações Web. 

 Entender o que é o Angular, compreendendo a tecnologia, recursos, funcionalidades e 

estrutura da ferramenta. 

 Desenvolver uma aplicação Web com o uso do Framework Angular. 

 Realizar o consumo de uma API (Application Programming Interface) externa através 

da aplicação desenvolvida. 

 Apresentar as vantagens e desvantagens da plataforma Angular. 
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3. DESENVOLVIMENTO 

 

 
DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES WEB UTILIZANDO ANGULAR 

 

 

RODRIGO DE OLIVEIRA CARVALHO SOARES1
 

PROF. ESP. BRENO CRISTOVÃO2
 

 

 

RESUMO 

 

 
Introdução: O presente trabalho tem como objetivo apresentar a tecnologia da plataforma 

Angular, cuja qual facilita o desenvolvimento de aplicativos Web, combinando modelos 

declarativos, injeção de dependência, ferramentas de ponta a ponta e as melhores práticas para 

solucionar desafios de desenvolvimento, capacitando os desenvolvedores para criarem 

aplicativos que funcionarão na Web, em dispositivos mobile (celulares, tablets entre outros), ou 

desktops. Materiais e Métodos: O trabalho se desenvolve mediante pesquisas bibliográficas, 

artigos acadêmicos, revistas virtuais e documentações oficiais das tecnologias envolvidas. 

Inicialmente foi focada a pesquisa em aplicações Web, explorando algumas aplicações 

existentes compreendendo seus recursos e funcionalidades além das linguagens e tecnologias 

mais utilizadas. Resultados: A aplicação SmartView foi desenvolvida com a tecnologia da 

plataforma Angular, tendo o objetivo de realizar um acompanhamento do mercado financeiro 

focado em Moedas Digitais, como por exemplo BitCoin, LiteCoin e BCash. O aplicativo realiza 

requisições ao site mercadobitcoin.com.br, o qual disponibiliza uma API que retorna diversos 

dados relacionados a este mercado. O aplicativo obtém os dados requisitados da API e realiza 

a construção de gráficos utilizando a biblioteca ChartJS, a qual viabiliza a apresentação das 

informações de maneira mais agradável aumentando a compreensão das informações. 

Conclusão: Nessa percepção o trabalho demonstra que a plataforma Angular atende as 

necessidades desde uma aplicação básica como também uma aplicação robusta com diversas 

possibilidades de desenvolvimento, conclui-se que a escolha desta ferramenta é indicada para 

auxiliar no desenvolvimento de acordo com o contexto do trabalho desenvolvido. 
Palavras-chave: Desenvolvimento, Web, Framework, Angular. 
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ABSTRACT 

 

 

Introduction: The objective of this work is to present Angular platform technology, which 

facilitates the development of Web applications, combining declarative models, dependency 

injection, end-to-end tools and best practices to solve development challenges, enabling 

developers to create applications that will work on the web, on mobile devices (cell phones, 

tablets, etc.), or desktops. Materials and Methods: The work is developed through 

bibliographical research, academic articles, virtual magazines and official documentation of the 

technologies involved. Initially focused on Web applications research, exploring some existing 

applications comprising its features and functionalities in addition to the most widely used 

languages and technologies. Results: The SmartView application was developed with the 

technology of the Angular platform, aiming to follow the financial market focused on Digital 

Currencies, such as BitCoin, LiteCoin and BCash. The application makes requests to the site 

mercadobitcoin.com.br, which provides an API that returns several data related to this market. 

The application obtains the requested data from the API and performs the construction of graphs 

using the ChartJS library, which enables the presentation of the information in a more pleasant 

way increasing the understanding of the information. Conclusion: In this perception the work 

shows that the Angular platform meets the needs from a basic application as well as a robust 

application with several possibilities of development, it is concluded that the choice of this tool 

is indicated to help in the development according to the context of the work developed. 
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3.1 INTRODUÇÃO 

 

 

A Internet cresceu amplamente desde seu surgimento, sites que não possuíam interatividade 

com o usuário se modernizaram e estão cada vez mais focados na experiência do 

visitante/utilizador, tornando-se essencial prover recursos que incentivem e viabilizem o acesso, 

como por exemplo o suporte offline, armazenamento em cache, entre outras funcionalidades que 

são categorizadas atualmente como básicas. De tal forma, a expansão do escopo das aplicações do 

Client Side (Lado do Cliente/Usuário) se mantêm em constante avanço com rapidez (SESHADRI; 

GREEN, 2014). 

Segundo Seshadri & Green (2014), na proporção em que as aplicações se tornam mais 

robustas, aprimoradas e velozes, isto também sucede com a dificuldade do desenvolvedor em 

administra-lás. Um exemplo disto é a utilização crua de JavaScript/jQuery, cuja quais não 

proporcionavam uma performance agradável de desenvolvimento ou a probabilidade de 

manutenção a longo prazo. Sendo assim, era crucial que os projetos envolvessem um bom 

Engenheiro de Software que criasse o Framework inicial. Isto não garantiria a modularidade, 

alternativa de execução de testes e sepração de atribuições em um projeto, o que originava em 

testes mal executados e a confiabilidade da aplicação se tornava questionável. 

O Angular surgiu para prover recursos que possibilitam o atendimento destas necessidades 

básicas, oferecendo uma estrutura padrão, abrangendo os conceitos de Engenharia de Software, 

como por exemplo o MVC (Model-View-Controller) e MVVM (Model-View-View-Model) além 

da testabilidade de código, separação das responsabilidades, entre outras concepções que tornam 

o desenvolvimento ágil e de manutenção descomplicada (PIRES, 2016). 
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3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 
 

O trabalho se desenvolve mediante pesquisas bibliográficas, artigos acadêmicos, revistas 

virtuais e documentações oficiais das tecnologias envolvidas. Inicialmente foi focada a pesquisa 

em aplicações Web, explorando algumas aplicações existentes compreendendo seus recursos e 

funcionalidades além das linguagens e tecnologias mais utilizadas. Aposteriori o trabalho aborda 

a tecnologia da plataforma do Angular, estudando a fundo toda sua estrutura, práticas e técnicas 

de desenvolvimento explorando o potencial da ferramenta com o intuito de obter o melhor 

resultado com a utilização de seus módulos, componentes, serviços e demais recursos oferecidos. 

Para concluir, foi desenvolvida uma aplicação que apresenta gráficos dinâmicos utilizando o 

Framework Angular, a aplicação realiza o consumo de uma API externa com o objetivo de obter 

os dados para elaboração dos gráficos, estando estes, assíncronos com as informações. A aplicação 

também opera o uso de Service Workers, sendo uma das etapas essenciais na transformação do 

aplicativo em um PWA (Progressive Web App). 
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3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

3.3.1. Arquitetura 

 

   

O Angular é uma plataforma concebida para a criação de aplicações Web utilizando 

HTML, CSS e Typescript (mesma linguagem na qual o Framework foi escrito). A ferramenta 

é composta por módulos, componentes, serviços, modelos, diretivas entre outros demais 

recursos (ANGULAR, 2018). 

Segundo Júnior et al (2018), aplicativos angulares trabalham com modularidade, 

possuindo o sistema denominado NgModule. Este sistema é formado por containers para um 

bloco de código coeso dedicado a um domínio de aplicativo, agrupamento específicos de 

recursos relacionados com o respectivo módulo, podendo conter provedores de serviços, 

componentes e outros arquivos de código cujo escopo é definido pelo NgModule, sendo 

possível a importação de funcionalidades que são disponibilizadas por outros NgModules 

através da exportação. 

É definido que cada aplicação Angular contenha ao menos uma classe NgModule, se 

tornando esta o módulo raíz do projeto, o qual é convencionalmente nomeado de AppModule. 

Aplicativos robustos são compostos de diversos módulos, podendo realizar a inclusão de uma 

hierarquia de módulos de qualquer profundidade (JÚNIOR; et al, 2018). 

 

 

3.3.2. Componentes 

 

 

Os componentes são os responsáveis por definir as exibições, as quais são um conjunto de 

elementos da visão (View) que o Angular pode escolher e modificar de acordo com a lógica e os 

dados do programa. Componentes usufruem de serviços, estes que fornecem funcionalidades 

específicas não diretamente relacionadas às Views (SESHADRI; GREEN, 2014). 
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3.3.3. Injeção de Dependência - Provedores de Serviços 

 

 

Segundo Lopes (2018), é comum nos frameworks modernos que o desenvolvedor se 

depare com o conceito de Inversão de Controle (Inversion of Control – IoC). Neste conceito, 

determinada classe já não se preocupa mais em como conseguir suas dependências, mas sim 

unicamente em trabalhar com elas. A técnica de Injeção de Dependência (Injection of 

Dependency – DI), auxilia no desacoplamento e nos testes da aplicação. 

Não é possível classificar a injeção de dependência como uma estrutura sem providers 

(provedores), pois ocorreria a constante sobrecarga deste padrão. Um provedor é definido como 

o que provê algo, já um serviço, é definido como ato ou efeito de servir. No entendimento 

tecnológico, serviço é a camada de encapsulamento de regras de negócio de determinada 

operação ou sistema (LOPES, 2018). 

Os provedores de serviços podem ser injetados em componentes como dependências 

tornando seu código modular, reutilizável e eficiente. Ambos os componentes e serviços são 

classes simples, possuindo decoradores que realizam a tipagem, fornecendo metadados que 

informam ao Angular como utlizá-los. Os metadados de uma classe de serviço proveem as 

informações que o Angular precisa para disponibilizá-los aos componentes por meio da injeção 

de dependência (ANGULAR, 2018). 

É importante utilizar os princípios do SOLID na aplicação de Padrões de Projetos, pois 

segundo este padrão, uma classe apenas pode ter uma única responsabilidade, no caso dos 

providers, a utilização deste conceito aprimora a qualidade do código da aplicação Web, 

atribuindo a determinado serviço somente suas respectivas funções (MORAES, 2018). 

 

 

3.3.4. Módulos 

 

 

Segundo Abreu (2017), o Angular permite que a aplicação seja estruturada através de 

módulos (NgModules), sendo obrigatório ao menos um módulo (o qual será o principal). 

Através da modularização, o projeto possuirá uma melhor estruturação, pois é feito o 

isolamento das atribuições de responsabilidades de cada parte da aplicação. 
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Da mesma forma que os módulos JavaScript, o NgModule permite a importação de 

funções de outros módulos, possibilitando que as suas próprias funcionalidades sejam 

exportadas e utilizadas em outros NgModules (ABREU, 2017). 

A estruturação do código em módulos funcionais distintos auxilia no gerenciamento do 

desenvolvimento de aplicações robustas e complexas, além de arquitetar a capacidade de 

reutilização. Esta técnica também permite o Lazy Loading (Carregamento Lento), ou seja, a 

capacidade de carregar os módulos sob solicitação, desta forma, minimizando a quantidade de 

linhas de código necessárias para a inicialização da aplicação (ANGULAR, 2018). 

Segundo Júnior et al (2018), nas aplicações Angular, é necessário no mínimo um 

componente, o qual será o principal (geralmente por padrão denominado “App Component” – 

Componente da Aplicação), responsável por conectar uma hierarquia de componentes à página 

DOM (Document Object Model – Modelo de Objeto de Documento). Em cada componente, é 

definido uma classe contendo dados e a lógica da aplicação, associando diretamente o 

componente à um modelo de página HTML e também à uma página CSS, que definem uma 

exibição do respectivo componente, conforme Figura 1 do Anexo I. 

DOM é definido como uma interface independente de plataforma e linguagem que 

possibilita às aplicações a atualização dinâmica da estrutura, conteúdo e estilo de documentos 

XML, HTML, JavaScript entre outros. Para identificar um componente, é utilizado um 

Decorator (Decorador) com o nome “Component”, possuindo a seguinte sintaxe: 

“@Component”, conforme Figura 1 do Anexo I. Além de identificar, o decorador também 

fornece o modelo e os metadados específicos do componente (ANGULAR, 2018). 

 

 

3.3.5. Templates 

 

 

Segundo Pires (2016), Angular utiliza HTML para a composição da sua interface 

gráfica, sendo assim, existem elementos de template responsáveis por realizar a alteração do 

DOM, desta forma, modificando os elementos antes que sejam apresentados para o usuário, 

realizando a interatividade do DOM com o componente Angular. 
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3.3.6. Diretivas 

 

 

Segundo Junqueira (2018), as diretivas de template fornecem toda a lógica que deve ser 

executada e a marcação do Data Binding (Ligação de Dados) é responsável por conectar os 

dados do aplicativo ao DOM, possibilitando a alteração de recursos já existentes ou a criação 

de novos. Estas diretivas devem ser utilizadas dentro de determinado elemento do HTML.  

 

 

3.3.7. Data Binding  

 

 

Segundo Cechinel (2017), a interpolação é a forma mais prática de se realizar a 

comunicação da página HTML com o componente, sendo a interpolação a responsável pela 

exibição de dados do componente ou até mesmo o resultado de alguma expressão na página, 

sendo este tipo de ligação denominada One-Way Binding, pois é realizada a sincronização do 

componente para o template, conforme Figuras 2 e 3 do Anexo I. Deve-se utilizar a 

interpolação para fins de apresentação de dados no template. 

Os eventos são representados por uma ação de execução realizada pelo usuário sobre 

algum elemento HTML, podendo ser o clique em algum botão ou outro componente 

(“onClick”), posicionar o cursor do mouse sob uma imagem (“onMouseOver”), entre diversas 

outras possibilidades. Estes eventos estão conectados com um método definido no componente 

para realizar determinada atividade, como por exemplo retornar alguma mensagem ao enviar 

um formulário de contato, conforme Figuras 4 e 5 do Anexo I. O Event Property (Ligação de 

Propriedade) é a utilização da interpolação através de atribuições, alterando determinado 

atributo de um elemento HTML, conforme figuras 6 e 7 do Anexo I (CECHINEL, 2017). 

Para o Angular realizar a exibição de um template, primeiramente são classificadas as 

diretivas e resolvida a sintaxe de ligação para a alteração de elementos do DOM e do HTML, 

seguindo a coerência e as informações da aplicação. O Data Binding Two-Way (Ligação de 

Dados Bidirecional), permite que as modificações no DOM, como opções do usuário sejam 

refletidas de volta no aplicativo (ANGULAR, 2018). 
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3.3.8. Pipes 

 

 

Segundo Abreu (2017), os Pipes podem ser utilizados com a finalidade de aprimorar a 

experiência do usuário, pois através destes, é realizada a transformação de valores na exibição. 

Como exemplo, a formatação correta de valores monetários de acordo com a localização do 

usuário, datas de acordo com o idioma e outras diversas possibilidades. É fornecido pelo próprio 

Angular Pipes pré-definidos, os quais podem livremente serem utilizados e inclusive permite-

se a criação de novos Pipes de acordo com a necessidade do desenvolvedor. 

 

 

3.3.9. Routers 

 

 

Segundo Júnior et al (2018), routers (rotas) realizam o mapeamento de navegação de 

forma familiar para o usuário, fornecendo um serviço RouterNgModule que permite a definição 

do caminho de navegação entre os diversos estados da aplicação, quando é digitado um 

endereço na URL a aplicação é direcionada para a página correspondente de acordo com o 

especificado pela rota. 

Os roteadores possuem a função de determinar se o estado atual da aplicação requer 

determinada funcionalidade, caso o módulo que o define não tenha sido carregado ainda, o 

roteador irá realizar o carregamento do módulo (JÚNIOR; et al, 2018). 

 

 

3.3.10. Produtividade 

 

  

Angular é um Framework focado na lógica, possuindo diversas características que 

otimizam o desenvolvimento, como por exemplo a Cross Platform, que permite a compilação 

da aplicação para diversas plataformas como Progressive Web App (acessando a aplicação 

através do browser com a experiência de um aplicativo, Native (possibilitando a utilização do 

Cordova, Ionic ou NativeScript), Desktop (Mac, Windows e Linux), utilizando o mesmo código-



21  

fonte, além de certas plataformas possibilitarem o acesso à câmera, galeria de fotos entre outros 

recursos nativos (ANGULAR, 2018). 

 

 

3.3.11. Single Page Application (Aplicação de Página Única) 

 

 

Segundo Cechinel (2017), a Web mudou muito nos últimos anos e as aplicações Single 

Page Application estão se tornando cada vez mais comuns (SPA). Nos anos 90, nas páginas 

Web se predominavam sites básicos e estáticos, repletos de figuras e texto. Com o passar dos 

anos (meados dos anos 2.000), a tecnologia do Flash se propagou rapidamente, promovendo a 

utilização de animações e vídeos nos sites. Na atualidade, o JavaScript está predominando, 

juntamente com a transferência de dados em background (através de WebSockets e AJAX), além 

de aplicações populares e interativas estarem disponibilizando API’s para desenvolvedores 

criarem suas aplicações e consumirem os serviços oferecidos. 

Segundo Junqueira (2018), a Web atual possui particularidades específicas que a 

diferencia da antiga Web, como por exemplo a utilização de HTML 5 para proporcionar a 

sensação de estar utilizando um aplicativo nativo, são desenvolvidas pensando-se que o usuário 

poderá acessar ao ficar sem acesso à internet (offline), detectam o tipo de dispositivo que está 

acessando a aplicação (celular, desktop, tablet, SmartTV entre outros). 

As SPA’s são aplicações que contemplam todos os aspectos ideais para o usuário, sendo 

aplicações desenvolvidas com a linguagem JavaScript, executando similarmente como 

aplicativos nativos. O pioneiro desta tecnologia foi o Google, implementando em seus diversos 

serviços (Gmail, Google Drive), além de outras grandes empresas, como o Facebook, estarem 

utilizando esta tecnologia (CECHINEL, 2017). 

 

 

3.3.12. PWA - Progressive Web App (Aplicação Web Progressiva) 

 

 

Segundo Bernardi & Motta (2018), os PWA’s, são um agrupamento de técnicas para 

produzir aplicações Web, acrescentando progressivamente recursos que anteriormente somente 

eram disponíveis em aplicativos nativos. 

Estas aplicações possuem como característica a responsividade, feito para qualquer 



22  

dispositivo (desktop, tablete e mobile), são progressivos (funcionarão para todos os usuários, 

independente do browser de navegação utilizado, não são exclusivamente dependentes de 

acesso à conexão com a internet, funcionando offline com suas devidas limitações, não possui 

a necessidade de instalação de nenhum aplicativo, havendo a praticidade de se criar um atalho 

para acessar a aplicação de forma prática, o usuário sente a experiência de se estar utilizando 

um aplicativo nativo (desenvolvido especialmente para aquela plataforma pela qual o usuário 

acessa a aplicação), além de não ser necessário realizar o download de nenhuma atualização, 

tornando o browser o responsável por detectar e realizar alguma atualização caso necessário, 

possibilita alto engajamento do usuário através de notificações no dispositivo (BERNARDI; 

MOTTA, 2018). 

Um dos objetivos claros do PWA é a retenção, pois no cenário de um aplicativo comum 

é necessário que o usuário realize diversos procedimentos para disfrutar da aplicação, sendo 

inevitável a procura do App na loja de aplicativos de acordo com a plataforma utilizada (Google 

Play, App Store, Microsoft Store entre outras), posteriormente deve-se instalar a aplicação no 

dispositivo, em seguida abri-lo e realizar o processo cadastral para ter acesso às devidas 

informações, desta forma, permitindo a interação e compartilhamento (ANGULAR, 2018).  

É comum a desistência do usuário em continuar utilizando determinado aplicativo 

nativo devido a quantidade de passos necessários até realmente desfrutar dos benefícios da 

ferramenta. 

O custo de desenvolvimento de uma aplicação nativa, onde são necessários especialistas 

na linguagem da plataforma iOs/Android é incomparável com o desenvolvimento de uma 

aplicação utilizando o Angular que trabalha com Cross Platform, inclusive os gastos com 

manutenção e continuidade dos projetos se tornam muito mais viáveis (MONTAN; SANTOS, 

2016). 

Segundo FIRTMAN (2016), para demonstração de aplicações PWA, pode-se acessar o 

site PWA Rocks, onde são disponibilizados os acessos de diversos aplicativos que utilizam esta 

tecnologia, além de ser possível encontrar diversos cases de projetos que migraram ou surgiram 

através desta tecnologia que viralizaram, um destes casos é o Flipkart Lite, onde o aplicativo 

aumentou em 70% as conversões de vendas, além de aumentar o tempo de permanência dos 

usuários no site em até 3 vezes e um aumento de 40% no engajamento através de notificações. 

Apesar de todas as vantagens de uma aplicação PWA, também existem as desvantagens 

relacionadas a funcionalidades, as quais no momento estão sendo implementadas ou já estão 

funcionais em alguns browsers, como por exemplo não possibilitar o controle total do hardware 

do dispositivo como bluetooth, lista de contatos, sensor de proximidade, leitor digital, 
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reconhecimento de voz entre outros (FIRTMAN, 2016). 

 

 

3.3.13. Testes Automatizados 

 

 

Segundo Vincenzi et al (2018), a automação de testes permite a criação de um código 

mais confiável e de manutenção mais prática e objetiva, proporcionando uma melhor 

estruturação durante e após a codificação do projeto, além de viabilizar a implementação de 

novos recursos com maior agilidade devido aos testes de regressão, onde a aplicação realiza 

testes de funcionamento de recursos que já existiam previamente, garantindo a integridade do 

projeto. 

O Angular possui três tipos de teste, sendo o teste unitário isolado (é definido como o 

teste de mais baixo nível, onde é testado uma determinada lógica), o teste unitário de 

componente, o qual é mais complexo devido a contemplar diversos recursos diferentes, quando 

combinado com o teste unitário, estes dois testes garantirão uma cobertura de testes bastante 

significativa para o aplicativo. Existe ainda o teste de integração, o qual realiza a simulação do 

usuário interagindo com a aplicação (ANGULAR, 2018). 

Para a realização de testes, o Angular depende de Frameworks externos para que 

consiga criar os testes, sendo o Jasmine, focado em teste unitário, Karma, automatiza a 

execução dos testes ou o Protractor, validador para a criação de testes de integração 

(ANGULAR, 2018). 

 

 

3.3.14. Aplicação SmartView 

 

 

A aplicação SmartView foi desenvolvida com a tecnologia da plataforma Angular, 

tendo o objetivo de realizar um acompanhamento do mercado financeiro focado em Moedas 

Digitais, que é um meio de troca que se utiliza da tecnologia como por exemplo BitCoin, 

LiteCoin e BCash. O aplicativo realiza requisições ao site mercadobitcoin.com.br, o qual 

disponibiliza uma API que retorna diversos dados relacionados a este mercado. 

O aplicativo obtém os dados requisitados da API e realiza a construção de gráficos 

utilizando a biblioteca ChartJS, a qual viabiliza a apresentação das informações de maneira 
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mais agradável aumentando a compreensão das informações. 

Sendo assim, a aplicação torna possível que os usuários tenham pleno acesso das 

informações das moedas digitais, como Tickers, que são informações com o resumo das últimas 

24 horas de negociações, possuindo o maior e menor preço da moeda, quantidade negociada, 

preço unitário da última negociação, maior e menor preço da oferta de compra. A API também 

retorna Orderbooks, que é um livro de oferta composto por duas listas, uma com as ofertas de 

compra ordenadas pelo maior valor e outra lista com as ofertas de venda pelo menor valor, 

apresentando até 1.000 ofertas de compra e venda. Além desses dados, é obtido ainda as Trades, 

que é um histórico de negociações realizadas, com informações de data, preço unitário, 

quantidade, identificador e tipo de negociação. 
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3.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Nessa percepção o trabalho demonstra que a plataforma Angular atende as necessidades 

desde uma aplicação básica como também uma aplicação robusta com diversas possibilidades 

de desenvolvimento, conclui-se que a escolha desta ferramenta é indicada para auxiliar no 

desenvolvimento de acordo com o contexto do trabalho desenvolvido. 

A desvantagem encontrada na ferramenta é a compilação de todos os elementos do 

HTML antes de apresenta-los no browser (diretivas, Data Binding, entre outros), impactando 

no tempo de carregamento. 

Ressalta-se a dificuldade de encontrar materiais de confiança para realização da 

pesquisa bibliográfica, sendo escassos na língua portuguesa, tornando necessário a consulta de 

materiais em línguas estrangeiras. O trabalho desenvolvido pode ser utilizado para o 

aprofundamento do estudo da ferramenta apresentada, além de servir como base para futuras 

pesquisas e novos artigos ciêntificos. 

Além disso, é destacado a viabilidade de aprendizado da tecnologia, cuja qual está se 

tornando tendência e com isto, surgindo diversas aplicações provenientes da mesma, desta 

forma, o mercado de trabalho para manutenção e criação de aplicações Web necessitará de mais 

profissionais qualificados. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Nessa percepção o trabalho demonstra que a plataforma Angular atende as necessidades 

desde uma aplicação básica como também uma aplicação robusta com diversas possibilidades 

de desenvolvimento, conclui-se que a escolha desta ferramenta é indicada para auxiliar no 

desenvolvimento de acordo com o contexto do trabalho desenvolvido. 

Ressalta-se a dificuldade de encontrar materiais de confiança para realização da pesquisa 

bibliográfica, sendo escassos na língua portuguesa, tornando necessário a consulta de materiais 

em línguas estrangeiras. O trabalho desenvolvido pode ser utilizado para o aprofundamento do 

estudo da ferramenta apresentada, além de servir como base para futuras pesquisas e novos 

artigos ciêntificos. 

Além disso, é destacado a viabilidade de aprendizado da tecnologia, cuja qual está se 

tornando tendência e com isto, surgindo diversas aplicações provenientes da mesma, desta forma, 

o mercado de trabalho para manutenção e criação de aplicações Web necessitará de mais 

profissionais qualificados. 
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6. ANEXOS 

 

 

6.1. ANEXO I – Trechos de código da aplicação SmartView 

 

 

        Figura 1 – Decorator de uma classe definida como Componente 

 

 
São definidos os atributos especificando o seletor, página HTML e página CSS. Fonte: próprio autor. 

 

 

Figura 2 – Interpolação de dados (Página HTML) 
 

É apresentada a codificação de uma página HTML utilizando a interpolação de dados do template com o 

acomponente. Fonte: próprio autor 

 

 

Figura 3 - Interpolação de dados (Classe Componente) 

Interpolação de dados (Classe Componente). Fonte: próprio autor 
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Figura 4 – Event Binding (Página HTML) 

 

 

Figura 4 - Interpolação de eventos (Página HTML) 

 

 

  Figura 5 – Event Binding (Classe Componente) 

 

 

Figura 5 -  Interpolação de eventos (Classe Componente) 

 

 


