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RESUMO 

Este trabalho apresenta um Sistema WEB e um Aplicativo Android para informar o 

valor dos combustíveis da cidade de Pelotas. Este sistema facilitará o dia a dia dos 

usuários informando o valor dos combustíveis e a localização de cada posto da 

cidade. Para sua implantação foram utilizadas algumas tecnologias, sendo elas JAVA , 

JSF, Android, PostgreSQL e SQLite para armazenamento dos dados. 

 Palavras-chave: Combustível, Postos, JSF, Android. 
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TITLE: “RIGHT SEARCH COMBUSTIVEIS” 

 

ABSTRACT 

 

This paper presents a system to report the value of the city of pellets fuels. This system 

will facilitate the daily lives of motorists reporting the value of fuel and the location of 

each gas station in the city. For its drivers were used some technologies, which were 

for its implementation WEB JAVA, JSF, Android, PostgreSQL and SQLite for data 

storage. 

Keywords: Fuel, Gas Station, JSF, Android. 
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1. INTRODUÇÃO 

Hoje em dia, para que a tecnologia seja útil para os motoristas que ao 

abastecerem não têm condições de ir à todos os postos da cidade ver o valor do 

combustível. Acabam muitas vezes por não ter estas informações indo ao posto de 

combustível mais próximo e pagando mais caro pelo combustível. Outra situação, 

é quando o motorista é informado por outra pessoa o posto pelo qual o 

combustível esta mais barato, passando assim uma informação que pode não ser 

verdadeira. 

Foi pensando nisso, que este Sistema busca facilitar o dia a dia dos usuários, 

informando a localização dos postos de combustíveis da cidade de Pelotas, para 

que os usuários encontrem o local dos postos, e juntamente com os locais é 

informado o valor dos combustíveis, sendo estes valores atualizados 

semanalmente por informações passadas pela ANP (Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) para que assim os usuários recebam 

informações concretas e abasteçam no posto com o valor mais acessível e que se 

encontre mais próximo do local onde os usuários se encontram. 
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3. OBJETIVOS  

Propor uma arquitetura computacional para plataformas WEB e Android 

que mostre o valor da gasolina, diesel e álcool dos Postos de todas as cidades 

brasileiras, visando assim com a utilização do aplicativo auxiliar aos motoristas 

na escolha do Posto de Gasolina com o valor do combustível mais acessível e 

juntamente com o Google Maps mostrar a localização de cada posto 

juntamente com o valor.      
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3. TRABALHOS RELACIONADOS 

No presente capitulo é demonstrado como é o funcionamento dos 

Sistema WEB e do Aplicativo Android sendo comparados com outros Sistemas 

já existentes no mercado, assim mostrando suas diferenças, tecnologias, que 

funções cada um possui. Tudo isso para melhor visão do usuário para o 

funcionamento do Sistema. 

Abaixo temos uma descrição de dois Sistemas já existentes o Sistema 

da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e o 

Sistema Preço dos Combustíveis e do Sistema que esta sendo desenvolvido 

visando mostrar suas funcionalidades. Todos estes com imagens que se 

encontram nos textos abaixo para melhor visão dos Sistemas pelo usuário. 

E por fim, temos um breve comparativo que conta com uma tabela dos 

três sistemas, este comparativo mostra de forma geral, oque cada Sistema 

possui. 

 

3.1. Sistema da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP) 

A página Web da ANP possui um Sistema de Levantamento de Preços 

(SLP) que visa auxiliar o usuário mostrando o valor dos combustíveis de todo o 

Brasil, dentro deste Sistema estão disponíveis pesquisas por Estado, Município 

e Ultimas coletas. Conforme vemos na Figura 01, com esta busca é possível 

selecionar o estado pelo qual quer buscar o valor do combustível e o tipo de 

combustível que deseja pesquisar, esta página também disponibiliza de 

resumos com os preços, sendo eles: o resumo mensal, semanal e das últimas 

quatro semanas.  
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Figura 01- Tela de busca do Sistema. 

 

Sendo assim, são mostradas informações de acordo com o tipo de 

combustível e região selecionados para a pesquisa. Irá retornar ao usuário o 

período pelo qual essa pesquisa foi realizada o valor destes combustíveis, 

sendo assim também possível visualizar o valor do combustível específico 

mostrando de que região esta informação está sendo mostrada, o número de 

postos que foram pesquisados, preço médio, desvio padrão, preço mínimo, 

preço máximo, margem média, preço médio, desvio padrão ao consumidor e a 

distribuidora. Conforme vemos na Figura 02, sendo assim a ANP, página do 

governo visa informar aos consumidores informações mais precisas possíveis 

do valor do combustível. 

 

Figura 02- Tela com o resultado da busca efetuada. 
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3.2. Sistema Preço dos Combustíveis 

Este Sistema Web visa mostrar aos usuários uma comparação do valor 

dos combustíveis nos postos de combustíveis de todo o Brasil através de um 

prático mapa interativo, que irá mostrar ao usuário o local do posto de gasolina 

e o valor de acordo com a cidade selecionada, possuí um campo de buscas na 

página para que o usuário pesquise o valor do combustível de sua devida 

localidade, assim facilitando a busca, outra opção é encontrar a sua região 

navegando pelo mapa e assim encontrando a cidade pela qual quer saber o 

valor do combustível. Possui também a opção de login do usuário, o usuário 

pode realizar o login pela sua conta da Google ou utilizando sua conta openId. 

Conforme vemos na Figura 05, com este login o usuário poderá alterar 

informações do valor. Conforme vemos na figura 06, e ter a opção para 

confirmar se realmente é aquele valor que o determinado posto de gasolina 

está vendendo o combustível. Conforme Figura 07, estas informações servem 

para a atualização dos dados do site, sendo assim também possível deixar um 

comentário sobre o devido posto de gasolina.  

 

Figura 03 – Tela de login do usuário. 
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Figura 04 – Tela para modificação do valor do combustível. 

 

Figura 05 – Tela para confirmação do valor do combustível. 

 

No momento em que o usuário coloca a cidade o Sistema Web irá 

retornar o preço da Gasolina, Álcool e Diesel, nome do posto de combustível e 

o valor destes combustíveis de acordo com cada posto listado na pesquisa da 

devida cidade, tendo assim um mapa mostrando onde se localizam os postos 
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da cidade informada pelo usuário. Conforme vemos na Figura 04, para assim 

facilitar a localização.  

Este Sistema não somente tem suporte para plataformas Web, mas 

também para Android e IOs, tendo disponível o download de seu aplicativo na 

App Store e na Google Play, sendo assim com o uso do telefone móvel o 

usuário poderá ver informações do preço do combustível do lugar que tiver, e 

que este telefone móvel tenha acesso a internet.  

Concluindo-se assim que este Sistema facilita o dia-a-dia dos seus 

usuários, facilita a pesquisa de preço dos combustíveis da cidade em que ele 

se localiza.  

 

Figura 06 – Tela Inicial do Sistema. 
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Figura 07 – Tela com o resultado da busca e mapa para localização do usuário. 

3.3. Aplicativo Busca Certa Combustíveis  

Este é um aplicativo Web para verificação do preço dos combustíveis na 

cidade de Pelotas, tendo nele um menu de busca para que o usuário possa 

buscar por bairros ou ruas os postos da cidade, este sistema também possui 

uma ligação com o Google Maps disponibilizando assim o mapa da cidade de 

Pelotas para que o usuário consiga ver aonde se localizam os postos da 

cidade, para sua melhor localização. Neste aplicativo é disponibilizado um 

cadastro e um login de usuário. Como vemos nas Figuras 08, 09,10 e 11 que 

será realizado com a ligação com o seu login do Facebook ou se o usuário 

preferir realizando o cadastro no site. Como vemos na Figura 08, com este 

login o usuário terá uma opção para confirmar se realmente o valor que está no 

site é confiável, e podendo também deixar um comentário. As informações 

mostradas neste aplicativo são o preço dos combustíveis como, Gasolina, 

Álcool e Diesel e a data em que estes preços foram atualizados. 
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                                       Figura 08 – Cadastro do Usuário Sistema Web 

              

               Figura 09- Cadastro Usuário Sistema Android 
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                                           Figura 10 – Login do Usuário Sistema Web. 

            

                                             Figura 11- Login Usuário Sistema Android 
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Para melhor acesso e boa qualidade de informações para os usuários 

aos preços o site é atualizado semanalmente e possuí suporte a plataformas 

Web e Adroid, para que o usuário utilize o aplicativo com seu aparelho móvel, 

facilitando assim seu acesso ao preço dos combustíveis e localização dos 

postos da cidade.  

 

3.4. Tabela Comparativa  

 

                                                               Figura 12 – Tabela Comparativa 

 

O Aplicativo para Comparação de Valor do Combustível de Postos que está 

sendo desenvolvido tem suporte para plataformas Android e Web, sendo que o 

site da ANP possui plataforma Web e o Sistema de Preço dos Combustíveis 

possui plataforma Web, Android e IOs. Ambos os Sistemas são atualizados 

semanalmente, este sistema também terá ligação ao Google Maps assim como 

o Sistema Preço dos Combustíveis também possui, o login de usuário será 

ligado com o Facebook, sendo que o do Sistema Preço combustíveis possui 

login pelo e-mail da Google e o OpenID. O usuário poderá confirmar se o preço 

mostrado do combustível é real e também poderá deixar um comentário, 

mesma opção também disponível no Sistema Preço dos Combustíveis, sendo 

que este tem uma opção de alteração do valor opção que o que está sendo 

desenvolvido não terá o site da ANP não possui nem uma destas opções, ele 
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possui somente a opção de mensagem para o usuário entrar em contado. O 

aplicativo que está sendo desenvolvida vai informar somente preços da cidade 

de Pelotas, sendo que ambos os outros Sistemas comparados informam o 

valor do combustível de todo o país. 

Este aplicativo e o de Preço dos Combustíveis, ambos realizam a 

atualização do preço dos combustíveis com as informações do site da ANP. 

Ambos os Sistemas têm a intenção de mostrar ao usuário o preço dos 

combustíveis e facilitar a localização do posto.   
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4. ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS  

4.1 Métodos de Especificação de Requisitos  

Foram utilizados no projeto três métodos, o método de pesquisa foi 

muito útil porque ao utilizar este método foram realizadas variadas pesquisas 

para com isto saber quais requisitos o sistema deverá possuir, então ele foi 

utilizado para parte de pesquisas em geral para com estas pesquisas começar 

a montar a estrutura do projeto. Outro método utilizado foi o de Comparação, 

que teve um papel muito importante na implementação do projeto, pois é com 

ele que é feita a comparação do projeto com outro já existente e é analisado 

oque tem de ser melhorado ou modificado no sistema na parte do 

funcionamento, e por último foi utilizado o método Fast, que teve papel no 

levantamento de requisitos, pois com ele foi possível identificar o problema e 

com isso propor soluções para melhoria.  

 

4.2 Requisitos Funcionais  

RF 01- Logoff  

O sistema terá a opção de Logoff, para que o usuário possa se deslogar 

do Sistema.   

RF 02- Atualização do Sistema  

O valor do combustível será atualizado semanalmente em meio as 

informações do site da ANP(Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis).   

RF 03- Manter-se logado  

O sistema terá a opção de manter-se logado, para que o usuário não 

tenha à necessidade de logar toda vez que for usar o Sistema. 

RF 04- Acesso 

Para visualizar as informações dos combustíveis do sistema o usuário 

deverá informar login e senha, caso contrário o usuário não terá acesso as 

informações dos combustíveis. 
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 RF 05- Sincronismo 

O Sistema deve permitir sincronismo entre o aplicativo e a base de 

dados do Sistema WEB, através da comunicação com o Web Service. 

Disponibilizando as informações dos Postos cadastradas no Sistema WEB.  

 RF 06- Acesso Offline 

Permitir o acesso às informações após o sincronismo, podendo assim 

acessar as informações sem internet. 

 

4.3 Requisitos Não Funcionais  

RNF 01- Sistema  

O sistema deverá rodar em plataformas WEB e Android.   

RNF 02- Interface 

O sistema deverá possuir interface fácil usabilidade.   

RNF 03- Segurança  

O sistema deverá ter Login de usuário.   

RNF 04- Conexão  

O sistema deve possuir conexão com a Internet para utilizar o acesso 

remoto. 
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5. METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO  

Para o desenvolvimento deste Sistema será utilizada a metodologia em 

Cascata. Pois como ela abrange um forte planejamento inicial temos a certeza 

de que as fases do Sistema serão bem definidas com maior foco no 

planejamento, sendo que todas as atividades identificadas nas fases são 

fundamentais e estão em ordem certa, para assim resolver com mais facilidade 

os problemas que virem a surgir. 
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6. MODELAGEM DO SISTEMA  

6.1 Descrição dos casos de uso do Sistema Android 

[Caso de Uso 01]- Inicialização do Sistema 

Atores: Sistema e Usuário. 

Prioridade: 5 

Pré-condições: O Sistema inicia quando o usuário informa Login e Senha. 

Fluxo de evento principal: O caso de uso começa quando o ator inicia o 

Aplicativo. Ao abri-lo o Sistema vai validar o login e senha do usuário. 

Fluxo alternativo: O ator pode entrar com uma informação de login e senha 

incorretos, o Sistema então verifica e invalida a informação e retorna uma 

mensagem que nem um login/senha foi encontrado. 

Pós-condições: O Sistema deve mostrar ao usuário a tela com os preços dos 

combustíveis. 

 

[Caso de Uso 02]-Atualização do Aplicativo 

Atores: Sistema Android. 

Prioridade: 5 

Pré-condições: O ator deve analisar quês alterações o valor o combustível 

sofreu, para assim poder alterá-las. 

Fluxo de evento principal: O caso de uso começa quando o ator faz a 

verificação da alteração do valor e os atualiza semanalmente.  

Fluxo alternativo: O ator pode inserir informações do valor dos combustíveis 

erradas, mas então vai ter que verificar o mais rápido possível para atualizar 

novamente com informações corretas. 
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[Caso de Uso 03] - Acesso  

Atores: Usuário, Sistema Android. 

Prioridade: 4 

Pré-condições: O ator deve ter um login para visualizar os preços dos 

combustíveis. O ator deve estar logado no Aplicativo. 

Fluxo de evento principal: O ator deve logar-se ao Android. O Sistema ao 

verificar suas permissões deve mostrar a tela com o preço dos combustíveis. O 

ator então visualiza os preços. Ao concluir o ator fecha o Sistema. 

Fluxo alternativo: O ator pode digitar o login errado, ao verificar o Sistema 

deve informar que o login é invalido.  

Pós-condições: Verificar se todos os dados de login são válidos. 

 

[Caso de Uso 04] – Alteração de Perfil 

Atores: Usuário, Sistema. 

Prioridade: 2 

Pré-condições: O ator deve ter um login para assim poder alterar suas 

informações de perfil. O ator deve estar logado no Sistema. 

Fluxo de evento principal: O caso de uso começa quando o ator seleciona a 

opção de alterar informações do perfil. O ator então altera estas informações 

de perfil e logo após salva as alterações efetuadas.  

Fluxo alternativo: Ao escolher a opção de alteração de informações do pefil, o 

sistema pode informar que os dados alterados não são inválidos, como por 

exemplo, o nome de usuário alterado. 

Pós-condições: Verificar se todas as informações de alteração de perfil são 

válidas. 

 

 

 



24 
 

6.4 Diagrama de casos de uso Aplicativo Android 

 

Figura 13 – Diagrama de Casos de Uso Sistema Android 

 

6.3 Descrição dos casos de uso do Sistema WEB 

[Caso de Uso 01]- Inicialização do Sistema 

Atores: Sistema e Usuário. 

Prioridade: 5 

Pré-condições: O Sistema inicia quando o usuário abre a página WEB. 

Fluxo de evento principal: O caso de uso começa quando o ator inicia a 

página WEB. Ao abri-la o sistema vai mostrar as informações dos 

combustíveis. 

Pós-condições: O Aplicativo deve mostrar ao usuário a tela com os preços 

dos combustíveis. 

 

[Caso de Uso 02]-Atualização do Sistema 

Atores: Sistema, Usuário. 

Prioridade: 5 
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Pré-condições: O ator deve analisar quês alterações o valor o combustível 

sofreu, para assim poder alterá-las. 

Fluxo de evento principal: O caso de uso começa quando o ator faz a 

verificação da alteração do valor e os atualiza semanalmente.  

Fluxo alternativo: O ator pode inserir informações do valor dos combustíveis 

erradas, mas então vai ter que verificar o mais rápido possível para atualizar 

novamente com informações corretas. 

 

[Caso de Uso 03] – Alteração de Perfil 

Atores: Usuário, Sistema. 

Prioridade: 2 

Pré-condições: O ator deve ter um login para assim poder alterar suas 

informações de perfil. O ator deve estar logado no Sistema. 

Fluxo de evento principal: O caso de uso começa quando o ator seleciona a 

opção de alterar informações do perfil. O ator então altera estas informações 

de perfil e logo após salva as alterações efetuadas.  

Fluxo alternativo: Ao escolher a opção de alteração de informações do pefil, o 

Sistema pode informar que os dados alterados não são inválidos, como por 

exemplo, o nome de usuário alterado. 

Pós-condições: Verificar se todas as informações de alteração de perfil são 

válidas. 
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6.4 Diagrama de casos de uso Sistema WEB 

            

Figura 14 – Diagrama de Casos de Uso Sistema WEB 

 

6.3 Diagrama de Classes  

        

 

Figura 15 – Diagrama de Classes. 
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7. TECNOLOGIAS UTILIZADAS 

7.1 JavaServer Faces (JSF) 

É um framework MVC baseado em Java para a construção 

de interfaces de usuário baseadas em componentes para aplicações web. 

Possui um modelo de programação dirigido a eventos, abstraindo os detalhes 

da manipulação dos eventos e organização dos componentes, permitindo que 

o programador se concentre na lógica da aplicação. 

7.2 Android 

Android é um sistema operacional baseado no núcleo do Linux para 

dispositivos móveis, desenvolvido pela Open Handset Alliance, liderada 

pela Google Inc. Segundo a Google, mais de 1 milhão e 500 mil aparelhos com 

o sistema operacional são ativados todos os dias, sendo utilizado por grandes 

fabricantes de celulares, como HTC, Samsung, Sony, Motorola e LG. 

7.3 PostgreSQL 

O PostgreSQL é um sistema de gerenciamento de banco de dados 

objeto-relacional (SGBDOR) baseado no POSTGRES Versão 

4.2 desenvolvido pelo Departamento de Ciência da Computação da 

Universidade da Califórnia em Berkeley. O POSTGRES foi pioneiro em 

vários conceitos que somente se tornaram disponíveis muito mais tarde 

em alguns sistemas de banco de dados comerciais. 

 

7.4 JAVA 

Java é uma linguagem de programação orientada a objeto desenvolvida 

na década de 90 por uma equipe de programadores chefiada por James 

Gosling na empresa Sun Microsystems. Diferentemente das linguagens 

convencionais, que são compiladas para código nativo, a linguagem Java é 

compilada para um bytecode que é executado por uma máquina virtual. A 

linguagem de programação Java é a linguagem convencional da Plataforma 

Java, mas não sua única linguagem. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Framework
http://pt.wikipedia.org/wiki/MVC
http://pt.wikipedia.org/wiki/Java
http://pt.wikipedia.org/wiki/Interface_de_usu%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Engenharia_de_software_baseada_em_componentes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aplica%C3%A7%C3%B5es_web
http://pt.wikipedia.org/wiki/Evento_(computa%C3%A7%C3%A3o)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Open_Handset_Alliance
http://pt.wikipedia.org/wiki/Google_Inc.
http://pt.wikipedia.org/wiki/HTC
http://pt.wikipedia.org/wiki/Samsung
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sony
http://pt.wikipedia.org/wiki/Motorola
http://pt.wikipedia.org/wiki/LG_Electronics
http://s2k-ftp.cs.berkeley.edu:8000/postgres/postgres.html
http://s2k-ftp.cs.berkeley.edu:8000/postgres/postgres.html
http://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem_de_programa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Orienta%C3%A7%C3%A3o_a_objetos
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1990
http://pt.wikipedia.org/wiki/James_Gosling
http://pt.wikipedia.org/wiki/James_Gosling
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
http://pt.wikipedia.org/wiki/Compilador
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_nativo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bytecode_Java
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_virtual_Java
http://pt.wikipedia.org/wiki/Plataforma_Java
http://pt.wikipedia.org/wiki/Plataforma_Java
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7.5 SQLite 

SQLite é uma biblioteca em linguagem C que implementa um banco de 

dados SQL embutido. Programas que usam a biblioteca SQLite podem ter 

acesso a banco de dados SQL sem executar um processo SGBD separado. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente projeto tem com principal função facilitar o dia a dia dos 

usuários sem que tenham que percorrer toda a cidade em busca do melhor 

valor de combustível, pois o sistema informará a estes usuários o local do 

posto de combustível e o valor dos combustíveis com dados o mais atualizado 

possível, para melhor satisfazer os usuários. 

Para o desenvolvimento do mesmo foram encontradas algumas 

dificuldades da minha parte como na configuração do datasource, configuração 

das páginas html e na criação dos Web Service para a comunicação entre os 

dois projetos, em relação a centralização das imagens e texto até ficarem como 

eu queria e alguns erros encontrados pelos quais nunca tinha visto que 

encontrei mais dificuldade em resolve-los. 
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9. TRABALHOS FUTUROS 

9.1 Integração com a API do Google Maps 

O sistema terá ligação com o Google Maps, para mapear o lugar de 

cada posto para a melhor localização do usuário.   

9.2 Opção para comentários 

 O Sistema terá uma opção para que os usuários possam adicionar 

comentários aos valores dos Combustíveis, para que assim afirmem se 

realmente o valor estava correto e coloquem ali suas reclamações referentes 

ao Sistemas para que sejam realizadas melhorias no mesmo. 

9.3 Integração com a API do Facebook 

O sistema terá ligação com o Facebook, para que o usuário tenha a 

opção de realizar o cadastro pelo Sistema ou conectar-se por sua conta do 

Facebook. 
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