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1 INTRODUÇÃO 

As Criptomoedas resumidamente são moedas digitais, mas elas são distintas 

das moedas tradicionais pois elas não são um tipo de papel que pode ser tocado, 

apesar delas terem o mesmo propósito do real ou do dólar que é comprar, elas são 

diferentes pois as moedas são criadas na internet mais especificamente em uma 

rede blockchain.  Blockchain é um sistema complexo que permite o envio e o 

recebimento de alguns tipos de informação pela internet.  

O bitcoin é uma das principais moedas virtuais do mundo atual, baseado em 

um sistema complexo de criptografia, que garante o funcionamento das transações 

de uma maneira segura, que na maioria das vezes acontecem de forma anônima. O 

mercado de criptomoedas vem valorizando muito nos últimos anos muito por causa 

do bitcoin, com essa valorização assustadora muitas pessoas decidiram entrar no 

mundo das compras de criptomoedas, Há algumas formas de comprar um bitcoin, a 

primeira é aceitando bitcoins como pagamento no seu negócio, a segunda é comprar 

de alguém que tenha bitcoins ou em uma corretora de criptomoedas, e a última é 

minerando bitcoins. A mais simples e rápida é através de uma corretora. Um bitcoin 

custa aproximadamente R$ 171 mil, a maioria das pessoas no mundo não possuem 

esse dinheiro estão elas compram os chamados centavos de bitcoin que fica mais em 

conta. 

Apesar das moedas digitais estarem em um grande aumento nos últimos anos, 

como qualquer outra moeda tradicional, elas também têm seus momentos de queda, 

por esse motivo é essencial usar um aplicativo ou um site que mostre se as moedas 

estão em alta ou em baixa, como já dizia o grande empresário Peter Thiel: “Eu penso 

que o Bitcoin é o primeiro dinheiro que tem o potencial de fazer alguma coisa como 

mudar o mundo”, o fundador do Paypal deixa claro que o dinheiro virtual é o futuro do 

planeta, por este motivo foi desenvolvido o  TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) 

para que os usuários entrem a fundo sobre os assuntos de criptomoedas. 

 

 

 

 

 

https://blog.nubank.com.br/o-que-e-blockchain/
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1.1 Objetivo Geral 

O aplicativo foi criado para auxiliar pessoas que não entendem muito sobre o 

mundo das criptomoedas, foi desenvolvido um site simples e fácil de ser 

compreendido pelos usuários.  

1.2 Objetivos Específicos 

           Tópico relacionado à análise e desenvolvimento de sistemas, que podem ser 

colocados nos objetivos específicos: 

 

• Ajudar os usuários a identificar os momentos de altas e baixas das 

criptomoedas. 

• Mostrar quais moedas estão mais valorizadas.  

• Ensinar o usuário a investir na moeda correta. 

• Explicar aos usuários como que funciona uma moeda virtual de uma forma mais 

aprofundada. 

• Ilustrar gráficos e ensinar a fazer simulações. 

• Ensinar como vender e comprar criptomoedas. 

• Levantamento de requisitos funcionais e não funcionais. 

• Desenvolvimento do protótipo. 

• Realização de testes, com o intuito de identificar e resolver possíveis 

problemas. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

Nesse capítulo do manual técnico do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), 

serão descritas as etapas de desenvolvimento do site CryptCoin. 

2.1 Descrição 

O CryptCoin foi desenvolvido para auxiliar usuários que não possuem muito 

conhecimento sobre as criptomoedas, oferecendo a eles vários conteúdos explicativos 

e simples de serem compreendidos. As pessoas ainda não retêm um aprendizado 

sobre o nicho das moedas virtuais, só atualmente que estão buscando esse 

conhecimento e o site dispõe todo o conteúdo necessário para se fácil entendimento. 

As Criptomoeda é o nome genérico para moedas digitais descentralizadas, 

criadas em uma rede blockchain a partir de sistemas avançados de criptografia que 

protegem as transações, suas informações e os dados de quem transaciona. 

As moedas digitais estão crescendo de uma forma bastante acelerada nos 

últimos anos. No dia 12 de maio de 2019, o valor total do mercado de cripto era de 

US$ 215 bilhões. Exatamente dois anos depois, chegou à marca de US$ 2,5 trilhões, 

uma variação de 1062,8%. As duas principais moedas do mercado o Bticoin e o 

Ethereum tiveram um crescimento de 559% nos últimos 2 anos. Como já dizia o 

grande desenvolvedor Satoshi Nakamoto: “Se você não acredita ou não entende, eu 

não tenho tempo para tentar te convencer, desculpe.” Esta é uma citação antecipada 

de Nakamoto para os que duvidavam das criptomoedas no começo e ainda existem 

muitas pessoas que não entendem esse mundo das criptomoedas e acham que é tudo 

muito incompreensível, mas não é bem assim por isso que foi desenvolvido o 

CryptCoin para mostrar as pessoas que este mundo está apenas começando. 
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2.2 Descrição Dos Requisitos 

Em engenharia de software, um requisito funcional define uma função de um 

sistema de software ou seu componente. O requisito funcional representa o que o 

software faz, em termos de tarefas e serviços. Já o requisito não funcionais requisitos 

não funcionais são os requisitos relacionados ao uso da aplicação em termos de 

desempenho, usabilidade, confiabilidade, segurança, disponibilidade, manutenção e 

tecnologias envolvidas. 

 

Veja os requisitos funcionais e não funcionais desenvolvidos para o TCC: 

 

Requisitos Funcionais: 

RF001 Cadastro de clientes 

RF002 Redefinir senha 

RF003 Gráficos informativos 

RF004 Moedas compradas 

RF005 Consultar Saldo 

RF006 Conversor de moedas 

RF007 Perfil do usuário 

RF008 Tabela de criptomoedas 

 

Fonte autoria própria 

Requisitos não funcionais: 

RF001 O sistema deverá ser desenvolvido na 

linguagem PHP. 

RF002 O sistema deverá executar em qualquer 

plataforma. 

RF003 O sistema deverá atender às normas 

legais, tais como padrões, leis, etc. 

RF004 O sistema não apresentará aos usuários 
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quaisquer dados de cunho privativo 

RF005 O sistema deverá executar em no 

máximo 3.5 milissegundos   

RF006 O programa deve funcionar online. 

RF007 O sistema deve ter garantida uma 

disponibilidade maior que 90.05%. 

RF008 O sistema deve ser fácil de usar  

 

Fonte autoria própria 

 

2.3 SOLUÇÃO PROPOSTA 

O usuário do CryptCoin, quando acessar o site, na tela principal de primeiro ele 

visualizara um carrossel de imagens, onde tem alguns conteúdos do site. Ao descer 

um pouco a página encontrara outras informações. 

Como os nomes dos desenvolvedores e seus dados, mas para baixo ainda o 

usuário vai se deparar com um gráfico com base em uma API, que apontara as 

principais moedas do mercado e seu valor, em cima do gráfico tem um botão escrito 

“gerar gráfico” que caso acionado vai gerar um gráfico das moedas abaixo. No final 

da página principal o rodapé tem mais algumas informações sobre o site. 

Agora o cabeçario tem quatro opções para o usuário escolher a primeira são a 

ferramentas onde fica o simulador de compra. Ao entrar na parte da simulação o 

usuário vai ser redimensionado para fazer seu login caso já tenha uma conta deve 

clicar apenas no botão entrar. O simulador de compras mostrar uma simulação sobre 

as moedas do mercado se elas irão ter lucrou ou prejuízo em um determinado tempo 

escolhido pelo usuário.  

A segunda opção é o contato onde o usuário pode nos contatar caso tenha 

algum problema. A terceira opção são as notícias o lugar que o usuário fica informado 

sobre todo no mundo das criptomoedas.  

A última opção é barra de pesquisa onde o usuário pode pesquisar tudo já 

informado. 
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2.4 FERRAMENTAS CASE 

Aplicativos usados para desenvolver o projeto do TCC. 

Imagem: Tabela de ferramentas 

 

MYSQL é um servidor de banco de dados, O software do 

banco de dados MYSQL é bastante completo. Como é bem 

estruturado, pode ser adquirido para trabalhar com 

informações em larga escala. 

 Laravel é um framework PHP livre e open-source, utilizado no 

desenvolvimento de sistemas para web. Algumas de suas 

principais características são permitir a escrita de um código 

mais simples e legível. 

 Angular é uma plataforma e framework de código fonte aberto 

para construção da interface de aplicações usando HTML, 

CSS e JavaScript. 

 

O Visual Studio Code é um editor de código-fonte 

desenvolvido pela Microsoft para Windows, Linux e macOS. 

Ele inclui suporte para depuração, controle de versionamento 

Git incorporado. 

 

O WebStorm é um ambiente de desenvolvimento integrado 

para JavaScript e tecnologias relacionadas. Como outros IDEs 

da JetBrains, ele torna sua experiência de desenvolvimento 

mais agradável. 

 

Fonte: autoria própria 
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2.4.1 Gerenciamento do projeto 

O Desenvolvedor é o profissional que cria, desenvolve e mantém 

diferentes tipos de softwares em sistemas amplos ou para uso em computadores 

pessoais. 

• Desenvolvedores do projeto: José Victor R. Abrahão. 

• Desenvolvedores do projeto: Lucas Gabriel C. Inada. 

 

Análise de sistemas é a atividade que tem como finalidade a 

realização de estudos de processos a fim de encontrar o melhor caminho racional para 

que a informação possa ser processada. 

• Analista de sistemas: Marcos Vinicius B. Miranda. 

• Analista de sistemas: Ruan Felipe G. Soares. 

 

Designer é o profissional que é habilitado para desenvolver o formato 

visual de produtos (sejam eles físicos, sejam digitais), com base na percepção 

esperada pelo planejamento do projeto. 

• Designer do projeto: José Victor R. Abrahão. 

• Designer do projeto: Marcos Vinicius B. Miranda. 

•  

Administrador de banco de dados, comumente chamado de DBA, é o 

profissional responsável por gerenciar, instalar, configurar, atualizar e monitorar um 

banco de dados. 

• Administrador de banco de dados: Lucas Gabriel C. Inada. 

• Administrador de banco de dados: Ruan Felipe G. Soares. 

• Administrador de banco de dados: José Victor R. Abrahão. 
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2.4.1.1 Cronograma das atividades 

A imagem abaixo representa o cronograma de atividades que foram 

desenvolvidas ao longo do ano letivo. 

 

Imagem: Cronograma de atividade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

 

Fonte: Autoria Própria 
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2.4.2 Modelagem UML 

A modelagem UML (Linguagem de modelagem unificada) é uma 

linguagem-padrão para a elaboração da estrutura de projetos de software. Ela pode 

ser empregada para a visualização, a especificação, a construção e a documentação 

de artefatos que façam uso de sistemas complexos de software 

• Star UML é o aplicativo usado para desenvolver a modelagem 

UML do projeto. 

 

2.4.2.1 Diagrama de classe 

Diagrama de classes é uma representação estática utilizada na área 

da programação para descrever a estrutura de um sistema, apresentando suas 

classes, atributos, operações e as relações entre os objetos. 

 

Imagem: Diagrama de classe 

 

 

Fonte: Autoria Própria 
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2.4.3 Banco de dados 

Bancos de dados são conjuntos de arquivos relacionados entre si com 

registros sobre pessoas, lugares ou coisas. Um banco de dados é geralmente 

controlado por um sistema de gerenciamento de banco de dados (DBMS). 

• MYSQL é o aplicativo usado para desenvolver o banco de 

dados do projeto. 

 

2.4.3.1 Modelo lógico 

Um modelo de dados lógico é uma representação lógica das 

informações da área de negócios, não é um banco de dados, é independente 

do modelo físico. Este é o conceito chave da modelagem de dados lógica. 

 

Imagem: Modelo lógico  

 

 

Fonte: Autoria Própria 
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2.4.4 Apresentação do ambiente 

Configurações do notebook: 

• Processador: Intel Core 5 

• 8gb de RAM 

• 250gb de SSD 

• Linux Zorin OS 16 

• Windows 10 

2.4.5 Restrições, riscos e testes 

Foram realizados vários testes em relação ao desempenho e funcionamento 

da aplicação, até o momento não foram encontrados erros. 

2.4.6 Manual Técnico 

Nesse capítulo do manual técnico do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), 

serão descritas as etapas do detalhamento das telas do site CryptCoin. 

2.4.6.1 Detalhamento das telas 

Logo abaixo encontra-se o detalhamento das telas e a explicação das 

funções do site. 

Imagem 1 - Home 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte autoria própria 
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Imagem 2: Home dados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte autoria própria 

Na Home o usuário navega entre diversas telas do site, onde caso queira 

saber o conteúdo completo, basta clicar nos botões em relação ao assunto 

desejado para ser direcionado ao cadastro e ler por completo. A tela da home 

possui um carrossel de imagens e um gráfico com os preços das criptomoedas 

do mercado. 

Imagem 3 – Notícias 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte autoria própria 

A tela das notícias mostra as principais notícias do momento sobre o mundo 

das criptomoedas. 
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Imagem 4 – Sobre nós 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte autoria própria 

A página “sobre nós” busca falar mais sobre os desenvolvedores do site e 

suas funções dentro do projeto. 

 

Imagem 5 – Criar conta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte autoria própria 

Essa tela é onde o usuário entra para criar uma conta no CryptCoin, 

informando um nome de usuário, uma senha e escolhendo um avatar, assim o 
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usuário já tem criado a sua conta. 

Imagem 6 – Fazer o login 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte autoria própria 

Após criar a conta o usuário deve fazer um login com os mesmos dados 

que criou a conta anteriormente. 

Imagem 7 - Produtos 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte autoria própria 

 Quando o usuário fizer o login com a conta, aparece uma tela de produtos, onde 

o usuário pode escolher algum deles para usar. O CryptSimulation que simula uma 

compra de criptomoedas, o CryptConverte que monstra o preço da moeda virtual 
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convertida para o real e o CryptBank que ainda está em desenvolvimento. 

Imagem 8 – Conversor de moedas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte autoria própria 

 A tela do produto CrytConverte serve para converter os valores de uma 

criptomoeda em Real. 

Imagem 9 – Entrando no produto CryptSimulation 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte autoria própria 

Quando o usuário entrar no produto do CryptSimulation, aparece uma tela com 

seu nome de usuário e seu avatar, para fazer as simulações precisa clicar ali do lado 

direito em “Simulação’. 
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Imagem 10 – Criando uma simulação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte autoria própria 

Após clicar em simulação o usuário tem que criar uma simulação clicando no botão 

vermelho com um “+” dentro. 

Imagem 11 – Continuação da criação de uma simulação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte autoria própria 

Depois de clicar no botão, o usuário deve informa uma quantidade de 

criptomoedas que deseja ter na simulação e qual moeda ele gostaria de ter na 

simulação. 
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Imagem 12 – Simulação 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte autoria própria 

Agora já dentro da tela de simulação o usuário encontra, no lado esquerdo o status 

da simulação onde mostra o preço da moeda no dia da compra e o seu valor nos dias 

atuais. No lado esquerdo temos um gráfico que faz uma comparação da moeda 

escolhida pelo usuário com outras moedas. 

Imagem 13 – Configurações 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte autoria própria 

Essa tela é onde o usuário pode colocar mais moedas em sua simulação e onde 

também consegue mudar alguns aspectos do site. Como fazer login automático, 

desligar as notificações e mudar o visual da aba de simulação para escura. 
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Imagem 14 – Notícias da aba simulação 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte autoria própria 

Um pouco abaixo dos status e do gráfico, tem um carrossel com as principais 

noticias do mercado parecido com o da home, mas a diferencia é que o usuário 

consegue salvar as notícias ou silenciar alguma fonte da notícia.  

 

Imagem 15 – Gráficos da simulação 

 

Fonte autoria própria 

Logo abaixo das notícias, tem um gráfico que monstra se o usuário teve lucro ou 

prejuízo com a compra da moeda. O gráfico mostra de acordo com as semanas que 

passaram. 
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Imagem 16 – Entrar na simulação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte autoria própria 

Para o usuário entrar em sua simulação que esta salva, caso saia do 

CryptSimulation, o usuário precisa voltar para a tela de simulação e clicar em ”abrir”, 

assim o usuário volta para a tela de simulações. 

 

2.4.6.2 Implantação, detalhamento, treinamentos e resultados 

O site praticamente inteiro foi executado com êxito, ficou faltando desenvolver 

a parte do Cryptbank.  
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