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RESUMO 

Buscando atingir o crescente número de jogadores de Magic: The Gathering, 
um dos jogos de cartas colecionáveis mais antigo no mercado, foi criado o aplicativo 
para Android “Waste Not”. Magic: The Gathering (MTG) é, para muitos jogadores e 
fãs, um modo de vida e uma carreira desenvolvida ao longo de anos em 
campeonatos locais e mundiais com premiações milionárias. O objetivo de uma 
partida de MTG é ganhar do adversário através de cartas de criaturas, feitiços, 
mágicas; quase 17.000 cartas únicas, em diferentes combinações limitadas por 
regras, permitem uma variedade de estratégias de vitória quase infinita. Esse 
trabalho tem como foco apresentar o processo de idealização, desenho, execução e 
entrega do Waste Not, um gerenciador de cartas e decks (baralhos) do jogador que 
poderão ser usados em trocas, vendas e discussões na comunidade do jogo. 
Durante o desenvolvimento desse aplicativo foi usada a metodologia SCRUM-but, 
uma forma adaptada de acordo com as necessidades do projeto, permitindo o 
gerenciamento dos backlogs, responsáveis, sprints, cronograma e entregáveis de 
forma eficiente e confiável. Para entender melhor as necessidades dos jogadores 
entrevistas e votações foram realizadas a fim de garantir um produto que atendesse 
aos desejos da comunidade internacional; a entrega desse aplicativo foi possível 
graças a testes exaustivos em vários dispositivos, além do uso do Git para 
gerenciamento de versão. 

 
Palavras-chave: Magic. Gathering. Android. Cartas. 
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ABSTRACT 

Aiming to please the growing number of Magic: The Gathering players, one 
of the oldest trading card games in the world, the Android app Waste Not was 
created. Magic: The Gathering (MTG) is, for most of its players and fans, a way of life 
and a career develop through the years at local or global championships. The main 
objective in MTG is to be victorious over the adversary using creatures, spells, magic 
cards; almost 17.000 unique cards, following different combinations and limited by 
rules, allow almost an infinite number of winning strategies. This paper’s main focus it 
to present the idea outline, design, execution and delivery processes for Waste Not, 
a card and deck manager for players that will use them in trades, sales and game 
community discussions. During the app development SCRUM-but methodology was 
used, an adapted format due project needs, allowing backlog, responsibles, sprints, 
delivery and schedule management to be efficient and reliable. To understand 
gamer’s needs pools and interviews were hold to ensure that the product would meet 
international community’s desires; this application delivery was possible to 
exhaustive tests on many devices, also Git use for version management. 

 

Key-words: Magic. Gathering. Android. Cards. 
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1  INTRODUÇÃO 

Magic: The Gathering (MTG) é um jogo de cartas colecionáveis criado por 

Richard Garfield em 1993; atualmente possui cerca de 20 milhões de jogadores ao 

redor do globo. O jogo baseia-se em elementos de fantasia medieval para criar uma 

história através de monstros, heróis, mágicas, feitiços, encantamentos e artefatos, 

cada um desses é representado por cartas com imagens e textos. Esses cards 

(cartas) são usados pelos jogadores para se criar um deck (baralho) com mais de 60 

cartas e enfrentar um ou mais oponentes enquanto tenta-se obter a vitória. A partida, 

ou duelo, acaba quando um dos jogadores chega a zero pontos de vida ou não 

possui mais cards em seu deck.  

Cada jogador de MTG tem, em média, 2.000 cartas diferentes em sua 

coleção. Dentro dessa quantidade há muitos cards repetidos, outros que são usados 

no deck, outros disponíveis para troca e além disso há aqueles que são premiações 

ou tem algum valor sentimental. Até o momento existem quase 17.000 cartas únicas 

(MTG SALVATION, 2016) no MTG, ou seja, é muito improvável alguém possuir uma 

cópia de cada unidade, mas é muito comum jogadores possuírem muitas cópias de 

poucas unidades, dessa forma, totalizando milhares de cartas em caixas, pastas e 

bolsas.  

Um grande problema que a comunidade do jogo enfrenta é como gerenciar a 

coleção de forma efetiva, rápida, fácil e confiável. A maioria dos jogadores, 

profissionais ou não, usam planilhas no Excel para separar a coleção no que pode 

ser trocado ou é desejado, e na parte que é usada em decks. Para Android há 

poucos aplicativos que facilitem o gerenciamento de coleção: há apps que cuidam 

dos pontos de vida na partida, outros que cuidam de montagem de deck apenas, 

alguns que focam-se em apenas dar informações sobre cartas, mas não há um 

gerenciador, completo e eficaz, da coleção do jogador.  

Muitos jogadores de MTG tem como outro hobby, e fonte de renda também, 

vender e comprar cartas. Algumas dessas pessoas vivem unicamente do comércio 

realizado via internet e nas lojas locais. Cards de MTG podem variar de valores 

rapidamente dependendo do resultado de certo deck em um campeonato. O 

problema enfrentado pelos comerciantes é gerenciar todas as cartas com facilidade, 

rapidez e confiança, pois dependem fortemente de planilhas gigantescas com 
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milhares de linhas, uma para cada tipo de carta, para saber o que possuem para 

troca, venda ou almejam.  

1.1 JUSTIFICATIVA 

Buscando atender a demanda tanto de jogadores quanto de comerciantes foi 

criado o Waste Not, um aplicativo para Android que gerencia as cartas que o usuário 

possui, as que deseja obter, as disponíveis para troca, além de criação e 

manutenção de decks que podem ser divulgados em fóruns e redes sociais para 

discussão. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral  

Desenvolver um software, nomeado Waste Not, que forneça um sistema de 

controle de cartas e decks. 

1.2.2 Objetivos Específicos  

Os objetivos específicos do trabalho são: 

a) Desenvolver um aplicativo Android que gerencia listas de cartas 

variadas para atender as necessidades dos jogadores de Magic: The 

Gathering. 

b) Permitir ao usuário compartilhar as listas possuídas, sejam elas de 

compra, desejo, troca ou decks, em redes sociais e fóruns. 

c)   Garantir um gerenciamento efetivo, rápido e confiável de qualquer 

quantidade de cards que o usuário desejar e/ou possuir. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Magic: The Gathering (Mágica: A Coleta, na tradução literal) foi publicado em 

meados de 1993 (WIKIPEDIA, 2016) pela Wizard of the Coast, uma das maiores 

empresas de literatura, RPGs (role-playing games ou jogo de interpretação de 

papéis), board games (jogos de tabuleiro) e war games (jogos de guerra com 

miniaturas) dos Estados Unidos. É o jogo cartas colecionáveis mais antigo que ainda 

existe e é publicado periodicamente, tendo por rivais, mas já descontinuados, 

Vampire: The Eternal Struggle e Spellfire; atualmente seu único rival na liderança do 

mercado é Pokémon Card Game. 

 Em 2015 foi levantado o número aproximado de jogadores no mundo: 

vinte milhões (ECHOMTG, 2016). Essa imensa base de consumidores está 

espalhada pelo mundo, principalmente nos EUA, América Latina, Ásia e Europa, 

com faixas de idade que estão entre 8 e 80 anos, em ambos os sexos e com níveis 

de escolaridade que vão desde o ensino fundamental até PHD. 

 Magic pode ser jogado com dois ou mais jogadores em diferentes 

formatos, sendo o mais comum o que usa um deck (baralho) de, no mínimo, 60 

cartas. Cada duelo, ou partida, representa uma batalha entre magos conhecidos 

como “planeswalkers” (andarilho dos planos ou planinauta). Para alcançar a vitória 

são usados feitiços, mágicas, monstros e heróis, artefatos e encantamentos. Todos 

são representados por um card único, que será descrito mais a frente. 

 Novas cartas são criadas e liberadas ao público trimestralmente em novas 

coleções, essa por sua vez são agrupadas em blocos. Os cards permitidos em 

campeonatos são definidos pelo formato e bloco ao qual pertencem, ou seja, certas 

cartas não são válidas em todos os campeonatos devido a sua idade ou a coleção a 

qual pertencem. Certos cards são mais valiosos e caros devido a raridade e utilidade 

em campeonatos. Preços variam de alguns centavos até dezenas de milhares de 

doláres por apenas uma unidade. 

 Até o momento existem quase 90 coleções diferentes de MTG 

(WIKIPEDIA, 2016), cada uma com quantidades diferentes de cartas, variando em 

raridade, cores e tipos. Cada expansão tem sua própria narrativa, com personagens 

e momentos únicos àquela coleção, essa representa um plano ou reino no universo 

de Magic. Abordando a quantidade de cards o valor encontrado é de quase 22.000, 
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muitos desses são repetidos, ou reimpressos, em diversas coleções devido a 

demanda do mercado ou de jogadores. O total de cartas únicas, ou seja, que 

aparecem apenas uma vez e não foram relançadas é de 16.449 (MTG SALVATION, 

2016). Nas próximas seções abordaremos como o jogo funciona e quais são suas 

estruturas. 

2.1 ANATOMIA DE UM CARD 

Para conseguir jogar MTG é necessário obter cartas (WIZARDS OF THE 

COAST, 2016), essas podem ser compradas em decks, boosters ou por unidade. É 

possível comprá-las tanto online quanto de lojas de varejo. Assim que o jogador 

possuir cartas o suficiente ele poderá participar de um duelo, para isso ele precisa 

de um deck (ISLE OF CARDS, 2016). 

Decks são constituídos, geralmente, de 60 cards (MTG WIKIA, 2016 e 

WIZARDS OF THE COAST, 2016). Não há limites relacionados a quantidade cartas 

no total que um jogador pode ter, mas quando maior o número de cards, maior a 

dificuldade de se obter os itens desejados. 

Abaixo é descrita a anatomia de um card: 

 

 

Figura 1 - Anatomia de um card1 

_______________  
 
1 Todas as imagens dos cards foram obtidas do site Gatherer, acessível em: 

http://gatherer.wizards.com/Pages/Default.aspx  

http://gatherer.wizards.com/Pages/Default.aspx
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Tabela 1 - Anatomia de um card 

Item Descrição 

Nome do card Linha que descreve o nome do card. 

Linha de tipo Informa o tipo do card: artefato, criatura, encantamento, 

mágica instantânea, terreno, feitiço ou planeswalker. 

Supertipos e subtipos também são identificados aqui. 

Exemplo: Khalni Hydra é uma Criatura do tipo Hidra. 

Caixa de texto As habilidades da carta são descritas nessa seção, além 

de um texto que conta um pouco da narrativa relacionada 

a carta. Apenas o texto de habilidade, que não está em 

itálico, tem efeito e uso em jogo. 

Número da coleção Indica a posição do card em sua respectiva coleção. Por 

exemplo: “200/350” indicaria que a carta é a número 200 

numa coleção de 350. 

Poder e resistência Todas cartas com o tipo “Criatura” possuem poder (o 

quanto de dano causam) e resistência (quanto de dano 

podem receber). 

Símbolo da expansão Um identificação visual e única para cada expansão de 

MTG já lançada. 

Custo de mana Um valor que identifica quanto uma carta “custa” no 

recurso do jogo, a mana. Cada carta tem um custo de 

mana, exceto terrenos. Por exemplo: a Khalni Hydra tem 

custo de 8 manas verdes (símbolo de floresta). Para 

poder usá-la em jogo, o jogador deverá pagar, de alguma 

forma, esse valor. 
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2.1.1  Tipos de Cartas 

2.1.1.1 Terrenos 

Terrenos são a fonte primária de produção de mana. O jogador pode baixar 

apenas um terreno por turno. Para criar mana que pagará custos o jogador gira a 

carta do terreno noventa graus para a esquerda, simbolizando que ele foi usado. 

Todos os terrenos de um jogador são desvirados assim que começa seu turno. 

Existem cinco terrenos básicos: ilha, montanha, pantâno, planície e floresta. Existem 

outros que são considerados não-básicos. 

 

 

Figura 2 - Exemplo de terreno (uma ilha) 
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2.1.1.2 Criaturas 

Criaturas são usadas para atacar ou defender-se de um oponente. Toda 

criatura possui poder e resistência que são usadas para, respectivamente, causar e 

receber dano. Muitas criaturas possuem habilidades que afetam o jogo, tanto 

positiva quanto negativamente. Exemplos de criaturas são: vampiros, anjos, elfos, 

lobos, ursos, goblins e dragões. 

 

Figura 3 - Exemplo de criatura 
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2.1.1.3 Feitiços 

Feitiços são mágicas que podem ser executadas, apenas, no turno do jogador 

que atual. Assim que ela é feita, seus efeitos são aplicados e ela vai para o 

cemitério. Feitiços não podem ser usados em combates ou durante turnos de outros 

jogadores. Exemplos de feitiços são: explosões, raios, controle de outras cartas, 

destruição de criaturas e cura. 

 

Figura 4 - Exemplo de feitiço 
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2.1.1.4 Mágica Instantânea 

Mágicas instantâneas funcionam de forma semelhante aos feitiços, mas 

podem ser usadas a qualquer momento de um duelo, até mesmo durante turno de 

oponentes. Seus efeitos podem prejudicar ou ajudar, mudar o campo de batalha ou 

criar condições variáveis. Exemplos são: anular ataques e/ou dano, devolver criatura 

para a mão do jogador, colocar cartas no campo de batalha e melhorar condições. 

 

Figura 5 - Exemplo de mágica instantânea 
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2.1.1.5 Encantamentos 

Encantamentos são cartas que geram efeitos constantes nos jogos e nunca 

são viradas (a menos que sofram efeitos que o digam). O objetivo de um 

encantamento é criar uma condição que impacta o campo de batalha 

constantemente, tanto a favor do jogador quanto contra. Exemplos são: ganhar 

pontos de vida a toda criatura destruída, não permitir ataques ou dar mais poder ou 

resistência para as cartas em campo de batalha. 

 

Figura 6 - Exemplo de encantamento 
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2.1.1.6 Planeswalker 

Planeswalkers (andarilhos dos planos, na tradução literal ou planinauta, na 

tradução do jogo) são poderosos magos muito cobiçados por jogadores, tanto por 

seus efeitos quanto pela raridade e preços. Eles não podem atacar e/ou bloquear, 

mas possuem uma “resistência” indicada no lado inferior direito, que são seus 

marcadores de lealdade. Esse valor diminui ou aumenta de acordo com o duelo. Os 

marcadores são usados pelos jogadores para desencadear efeitos poderosos 

através dos planeswalkers. 

 

 

Figura 7 - Exemplo de planeswalker 
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2.1.1.7 Artefatos 

Artefatos são itens, equipamentos e/ou criaturas que são usadas pelos 

jogadores, mas que não pertencem a nenhuma das cinco cores do Magic, ou seja, 

elas podem ter seu custo de mana pago por qualquer cor disponível. Seus efeitos 

impactam o campo de batalha, criaturas e/ou jogadores. Exemplos são: anéis, 

construtos, máquinas e armas. 

 

Figura 8 - Exemplo de artefato 

2.1.2 Tipos de habilidades 

Os cards em MTG geralmente possuem algum tipo de habilidade que impacta 

o jogo tanto positiva quanto negativamente para todos os jogadores (MTG WIKIA, 

2016). Essas se dividem em quatro categorias: 

1. Habilidades ativadas: são ações que o controlador da carta, o jogador, 

deve ativar. Algumas possuem custos que devem ser pagos, outras 

requerem decisões e ações do controlador para acioná-las. 

Geralmente causam um efeito temporário e imediato no campo de 

batalha, como, por exemplo, causar dado a outra criatura e/ou jogador, 

destruir um card ou comprar outros. 
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2. Habilidades desencadeadas: não são ativadas pelo jogador controlador 

da carta, mas por condições no campo de batalha, no duelo ou outras 

variáveis que disparam o efeito descrito no card. Assim que a condição 

é atingida o efeito é disparado e vai para a pilha para ser resolvido. 

Isso pode causar um encadeamento de efeitos disparados por outras 

cartas em resposta a ação inicial. 

3. Habilidades de mágicas: cartas de mágicas instantâneas ou feitiços 

trazem um texto que descreve um efeito que é aplicado imediatamente, 

a não ser que seja descrita uma condição especifíca. 

4. Habilidade estáticas: se uma habilidade não é disparada por uma 

mágica ou feitiço, nem desencadeada ou ativada pelo jogador, é do 

tipo estática, ou seja, seus efeitos continuam impactando o jogo até 

que o card que desencadeou a habilidade seja removido para o exílio 

ou para o cemitério. 

2.1.3  As cores de MTG 

Magic: The Gathering é conhecido tanto por sua vasta coleção de cartas 

quanto pela narrativa de suas histórias. Um dos mais importantes aspectos do jogo 

são as cinco cores de mana: branca, verde, azul, vermelha e preta. Há muitas cartas 

que não possuem cores, tais como artefatos. Elas podem ser usadas e “pagas” com 

manda de qualquer cor. Existem também cartas multicoloridas, que possuem de 

duas a cinco cores. Essas representam uma mistura de manas e devem ter seu 

custo pago de acordo com o que é requisitado. 

2.1.3.1 Branco 

O mana branco vem de vários locais em que a paz, ordem, proteção, luz e lei 

reinam. Planícies, savanas, campos são sua origem. Em combate representa a 

limpeza e expurgo de todo o mal, a proteção contra inimigos e a restauração dos 

danos. 

Suas criaturas são soldados, anjos, felinos, clérigos e sacerdotes. Suas 

mágicas, feitiços e encantamentos buscam equilíbrio, proteção de dano, cura, 

melhora de características e bloqueio. 
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Cada cor em MTG tem duas cores aliadas e duas adversárias (WIZARDS OF 

THE COAST, 2016 e ISLE OF CARDS, 2016). Mana branco está alinhado com azul 

e verde, representando ordem, vida e santidade; e se opõe a manas vermelho e 

preto, representando caos, fúria, corrupção. 

 

 

Figura 9 - Exemplos de cards brancos 

2.1.3.2 Verde 

O mana verde vem de vários locais em que a vida, força, crescimento e fome 

predatória florescem. Florestas, matas e selvas são sua origem. Em combate 

representa a força, ferocidade, vida e crescimento, enquanto inimigos são 

obliterados. 

Suas criaturas são bestas, feras, elfos, ents e elementais. Suas mágicas, 

feitiços e encantamentos buscam crescimento desenfreado, força para enfrentar 

adversários, multiplicação e restauração de dano. 

Mana verde está alinhado com branco e vermelho, representando ordem, 

vida, fúria e ímpeto; e se opõe a manas azul e preto, representando controle, 

corrupção e morte. 
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Figura 10 - Exemplos de cards verdes 

2.1.3.3 Azul 

O mana azul vem de vários locais em que a controle, lógica, pensamento e 

articulações são gerados. Ilhas, rios e lagos são sua origem. Em combate 

representa o domínio, artimanhas, lideranças e lógica, enquanto inimigos são 

desmantelados e veem seus recursos esvaindo. 

Suas criaturas são tritões, dragonetes, monstros marinhos e elementais. Suas 

mágicas, feitiços e encantamentos buscam domínio do campo de batalha, anulação 

das ações dos oponentes, previsão e controle de adversários. 

Mana azul está alinhado com preto e branco, representando ordem, 

corrupção, direcionamento e domínio; e se opõe a manas verde e vermelho, 

representando caos, descontrole, vida desenfreada e ímpeto. 
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Figura 11 - Exemplos de cards azuis 

2.1.3.4 Preto 

O mana preto vem de vários locais em que a vida acabou, há muita dor ou 

maldições existem. Pantânos, criptas e cemitérios são sua origem. Em combate 

representa a corrupção, maldição, venenos, podridão que corrói os inimigos e 

controla todas as áreas do combate. 

Suas criaturas são zumbis, demônios, acólitos e vampiros. Suas mágicas, 

feitiços e encantamentos buscam destruir os inimigos aos poucos, amaldiçoando-os 

enquanto proliferam-se as criaturas pretas. 

Mana preto está alinhado com vermelho e azul, representando fúria, ímpeto, 

controle e lógica; e se opõe a manas verde e branco, representando vida, 

restauração e cura. 
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Figura 12 - Exemplos de cards pretos 

 

2.1.3.5 Vermelho 

O mana vermelho vem de vários locais em que há combates, fogo, fúria e 

descontrole. Montanhas, vales e colinas são sua origem. Em combate representa a 

força, ferocidade, ímpeto, descontrole e danos diretos contra os oponentes. 

Suas criaturas são goblins, guerreiros, bárbaros, ogros e elementais. Suas 

mágicas, feitiços e encantamentos buscam causar dano direto, independentemente 

dos riscos, fortalecer criaturas e agir rápido. 

Mana vermelho está alinhado com verde e preto, representando vida, força, 

corrupção e destruição; e se opõe a manas azul e branco, representando controle, 

ordem, vida e restauração. 
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Figura 13 - Exemplos de cards vermelhos 
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2.2  FORMATO DE JOGO 

2.2.1 Condições de vitória 

Como todo jogo de combate direto o objetivo de Magic: The Gathering é 

ganhar de seus oponentes. Existem quatro formas de se obter a vitória (WIZARDS 

OF THE COAST, 2016): 

1. Cada jogador começa com 20 pontos de vida, esse valor inicial pode 

variar de acordo com o tipo de partida sendo jogada. O primeiro 

jogador a chegar a zero pontos de vida, ou abaixo, perde. O último 

duelista em pé é considerado o vencedor. Para causar dano em seus 

oponentes são usadas criaturas, mágicas, feitiços ou encantamentos. 

2. Caso um jogador não tenha mais cartas em seu deck e precise 

comprar uma ele é considerado derrotado. 

3. Existem certas cartas que possuem condições de vitória automática 

assim que são satisfeitas, geralmente possuindo um texto tal como 

“Atinja condição X. Caso aconteça, você vence o jogo.”. 

4. Outra forma de se obter a vitória é usar criaturas ou outras cartas que 

possuem o efeito de “Infectar”. Elas não causam dano diretamente a 

outras criaturas e/ou jogadores, mas sim colocam marcadores de 

veneno nos alvos. Assim que um jogador chegar a dez marcadores de 

veneno ele estará fora do jogo. 

2.2.2 Campo de batalha 

Magic: The Gathering é considerado como um jogo tabuleiro com cartas, 

sendo que, efetivamente, não possui tabuleiro, mas zonas ou áreas de jogo (MTG 

WIKIA, 2016), descritas abaixo e representadas na Figura 9: 

1. Grimório: é o deck de um jogador. Essas cartas são embaralhadas e 

deixadas viradas para baixo. Deve conter, no mínimo, 60 cartas no 

formato de campeonato Constructed e 40 no Limited. Não há tamanho 

máximo, mas podem haver apenas quatro cópias da mesma carta, 

exceto terrenos básicos. 
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2. Cemitério: a pilha de descarte das cartas usadas ou destruídas durante 

um duelo. Esses cards ficam virados para cima para possibilitar leitura 

rápida e permitir uma averiguação da situação do jogo. Algumas cartas 

permitem remover cartas do cemitério e colocá-las em jogo. 

3. Mão: é o conjunto de até sete cartas que está nas mãos de um jogador. 

Devem ser mantidas ocultas de outros jogadores a não ser que algum 

efeito obrigue um jogador a revelá-las. Alguns cards podem aumentar 

ou diminuir o limite de 7 cards. 

4. Pilha: é um local não físico, mas lógico e compartilhado por todos os 

jogadores, de resolução de efeitos das cartas. Habilidades ativadas ou 

disparadas são colocadas em uma pilha e resolvidas de cima para 

baixo. 

5. Campo de batalha: cartas, em sua maioria, deve estar no campo de 

batalha para que seus efeitos sejam disparados e impactem o jogo. 

Cada jogador tem seu próprio campo de batalha. Todas os cards ficam 

no campo de batalha a menos que sejam destruídos, removidos ou 

resolvidos. 

6. Exílio: essa é uma zona especial no jogo. Cartas que estão nesse local 

não são propriamente destruídas ou removidas do jogo, mas seus 

efeitos não se aplicam mais e não podem ser alvos de mágicas ou 

habilidades. 

7. Pontos de vida: alguns jogadores usam algum tipo de marcador (um 

dado de 20 lados, feijões, papel) para indicar o quanto ainda possuem 

de pontos de vida. Na imagem abaixo essa área está no canto superior 

direito. 
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Figura 14 - Exemplo de campo de batalha 

 

2.2.3 Fases do turno 

Durante um duelo todos os jogadores devem seguir as regras estabelecidas 

no manual do jogo e nos guias de campeonato. As fases do turno são idênticas para 

todas as modalidades passadas, atuais e futuras (MTG WIKIA, 2016 e WIZARDS OF 

THE COAST, 2016). Um jogador pode ou não passar por todas elas, ficando essa 

condição sujeita a efeitos de outras cartas e a vontade do duelista da rodada. As 

fases são descritas na imagem abaixo: 
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Figura 15 - Fluxo de turno 

 

1. Desvirar cartas: o jogador corrente desvira todas as cartas que se 

encontram viradas, a menos que algum efeito ou carta diga o contrário. 

Cartas viradas não podem ser usadas. 

2. Manutenção: o jogador confere efeitos em ação, que podem ou não 

acabar nessa fase, se todas as cartas podem estar em jogo e se ele 

pode seguir para o próximo estágio. Também se checa a quantidade 

de cartas na mão do duelista, não podendo ultrapassar a sete. 

3. Compra: o duelista compra uma carta e não a mostra aos outros 

jogadores (a não ser que exista algum efeito em jogo que diga o 

contrário). 

4. Primeira fase principal: a maioria das ações ocorrem nesse exato 

momento. Com exceção de mágicas instantâneas, cartas podem ser 

baixadas somente agora. Existem duas fases principais por turno. 

Terrenos devem ser baixados nesse momento. 

5. Realizar combate: o jogador decide se quer atacar com suas criaturas, 

sendo dividido em dois passos. 
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6. Combate: o primeiro passo em um combate é designar quais criaturas 

estão atacando o adversário, que indicará, também, quais bloquearão 

as atacantes. 

7. Dano de combate: criaturas que não tiveram um bloqueador designado 

causam dano diretamente ao adversário, subtraindo o poder descrito 

na carta do total de pontos de vida do alvo. Criaturas que foram 

bloqueadas causam dano em suas bloqueadoras e vice-versa. Se o 

poder de uma passar a resistência da outra, esta é considerada 

destruída e será colocada no cemitério. Caso as duas causem dano o 

suficiente uma na outra, ambas vão para o cemitério. Alguns cards 

possuem efeitos que podem mudar o resultado de combate. 

8. Segunda fase principal: o jogador poderá baixar um terreno, caso ainda 

não o tenha feito. Com exceção de mágicas instantâneas, cartas 

podem ser baixadas somente agora. 

9. Passo final: habilidades de cartas que especifiquem “ao final do turno” 

em seus efeitos são resolvidas agora. 

10. Limpeza: o duelista com mais de sete cartas deve descartar até chegar 

a esse valor.  

2.2.4 Tipos de campeonato 

A maioria dos jogadores de MTG almeja um título de campeão, mesmo que 

seja no campeonato local de sua cidade. Torneios sancionadas pela Wizards of the 

Coast, a produtora do jogo, geram pontos para jogadores registrados em seu clube, 

o DCI (Duelists’ Convocation International, na tradução literal “Convocação 

Internacional de Duelistas”), que regula, define e defere regras, além de manter e 

sancionar torneios pelo mundo (WIKIPEDIA, 2016, WIZARDS OF THE COAST 2016 

e MTG WIKIA, 2016). 

Com os pontos obtidos ao longo de sua carreira um jogador poderá requisitar 

a inscrição nos grandes campeonatos mundiais que rendem premiações vultosas 

em dinheiro: 

1. Pro Tour: a temporada de Pro Tours começa nos meses de 

setembro/outubro que culmina em um evento final que antecede a 

World Magic Cup (Copa Mundial de Magic). Nos PTs (Pro Tours) os 
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participantes recebem pontos pelas vitórias e primeiras colocações, 

que serão usadas para dizer se um jogador está aptou ou não a 

participar da Copa Mundial. As premiações variam de US$ 10.000,00 a 

US$ 30.000,00 para os primeiros colocados. 

2. World Magic Cup: o torneio mais importante na comunidade de MTG. 

Competidores e times de todo o mundo disputam o título de “Melhor do 

Mundo”. Só podem participar os duelistas que obtiveram convites 

através das pontuações obtidas em Pro Tours. A premiação varia de 

US$ 200.000,00 até US$ 500.000,00 para os primeiros colocados. 

3. Grand Prix: campeonatos abertos ao público em geral. As premiações 

em dinheiro são menores, o número de competidores é grande. 

Competir nesse campeonato garante boas experiências e bases para o 

início da carreira de um jogador. 

Cada torneio possui diferentes formatos de jogo, ou seja, um jogador ou time 

pode competir em diversas categorias no mesmo evento, mas com diferentes decks 

e cards, pois cada formato tem um conjunto de cartas permitidas, banidas e/ou 

restritas. 

Os formatos são: 

1. Pré-Construído: cada jogador monta e traz seu próprio deck de até 60 

cartas, com limite máximo de quatro cópias de cada, exceto de 

terrenos básicos, que não possuem limite. Além disso, o duelista pode 

trazer um side board (um deck extra) com quinze cartas para trocar 

com as do deck entre partidas. Cada duelo é disputado em melhor de 

três. Dentro do Pré-Construído há quatro sub formatos: 

a. Extended: apenas as cartas dos quatro últimos anos são 

autorizadas. 

b. Standard: são permitidas somente as cartas dos dois últimos 

blocos ou do último conjunto de expansões. 

c. Block Constructed: apenas cartas do último bloco são 

permitidas. 

d. Modern: são permitidas todas as cartas, que não estão na lista 

de banidas, desde a oitava edição. 
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2. Eterno: seguem os mesmos padrões do Pré-Construído, mas permitem 

usar todas as cartas já lançadas que não estão na lista de banidas. 

Possui dois subformatos: 

a. Vintage: possui uma lista de cartas restristas e banidas. 

b. Legacy: semelhante ao Vintage, mas a lista de cartas de uso 

restrito é substituída por uma lista de cards banidos. 

3. Limitado: os participantes recebem um pacote de cartas selado no dia 

do evento, devendo, então, construir um deck com, no mínimo, 

quarenta cartas. Cards restantes são usadas como side board. Seus 

subformatos são: 

a. Selado: cada participante recebe um deck pré-selecionada com 

75 cartas, além de trinta terrenos básicos (planície, ilha, floresta, 

montanha e pantâno) e dois pacotes de boosters com quinze 

cards cada. Com os itens recebidos o jogador deverá montar o 

deck que for capaz. 

b. Booster Draft: um grupo de jogadores, geralmente oito, sentam-

se a mesa e recebem, cada um, dois boosters de quinze cartas. 

Quando um sinal for dado todos abrem, ao mesmo tempo, seus 

pacotes, escolhem uma e passam as restantes para o jogador a 

sua direita. O processo repete-se até que todas as cartas sejam 

distribuídas. Qualquer tipo de comunicação é vedado. 

c. Rochester Draft: cada duelista recebe três boosters com quinze 

cartas cada. Um jogador abre seu booster e exibe o conteúdo na 

mesa, seleciona a carta desejada para, em seguida, o jogador a 

sua direita escolher um card disponível na mesa. O processo é 

repetido até que todas as cartas de todos os boosters sejam 

selecionadas. 
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3 METODOLOGIA   

Abordaremos nesse capítulo como gerenciamos, desenvolvemos, 

desenhamos e testamos o Waste Not, além dos recursos usados em sua criação. 

3.1 ENGENHARIA DE SOFTWARE 

O SCRUM é uma metodologia de projetos, sejam eles de software, 

construção, escrita, tarefas diárias ou, até mesmo, lavanderia. SCRUM pode ser 

aplicado em qualquer série de tarefas desejadas. O termo que define a metodologia 

que usamos vem do rugby, onde um time que tem o domínio da bola tenta percorrer 

o campo como uma unidade, um corpo só, em busca do objetivo final: a vitória. 

 

Figura 16 - Scrum durante uma partida a de rugby2 

 

Criado em 1995 por Ken Schwaber e Jeff Sutherland após seguirem ideias 

definidas por Hirotaka Takeuchi e Nonaka Ikujiro nos anos 80, o SCRUM tem se 

mostrado uma das metodologias de projeto de software com mais adaptabilidade a 

mudanças, engajamento de times de desenvolvimento e obtenção de resultados no 

mercado. As vantagens do SCRUM são palpáveis a partir da primeira iteração 

(Sprint) e os resultados recebidos pelo cliente são notáveis e surpreendentes. 

_______________  
 
2 Disponível em: https://www.theguardian.com/sport/blog/2012/feb/05/brian-moore-rugby-union-

commentary. Acesso em 11 de novembro de 2016. 

 

https://www.theguardian.com/sport/blog/2012/feb/05/brian-moore-rugby-union-commentary
https://www.theguardian.com/sport/blog/2012/feb/05/brian-moore-rugby-union-commentary


40 

 

As primeiras diferenças em relação ao metódogo tradicional de cascata 

(Waterfall) podem ser notadas nas vantagens obtidas ao usarmos SCRUM 

(SCRUMSTUDY, 2016): 

1. Adaptabilidade: projetos ágeis conseguem se adaptar a mudanças no 

mercado, nas regulamentações governamentais, problemas de 

desenvolvimento e tecnologia e as regras de negócio, dessa forma, 

impedindo desenvolvimento desnecessário ou incorreto, o que 

aconteceria em outras metodologias. 

2. Transparência: todos os elementos de um projeto têm acesso total a 

todas as informações de cronograma, desenvolvimento, problemas e 

avanços. Nada fica escondido, todos sabem de tudo. 

3. Melhoria, feedback e entrega contínua: a cada Sprint algo de valor real 

e útil deve ser entregue ao cliente. A opinião do cliente é 

imediatamente recebida e transformada em ações para serem 

implementadas na próxima Sprint. 

4. Motivação e solução de problemas: com um ambiente de comunicação 

livre e com total transpârencia os times de desenvolvimento sentem-se 

mais à vontade e motivados na busca de melhores resultados e 

soluções.  

5. Responsabilidade coletiva e ambiente inovador: quando uma Sprint 

falha, ou seja, não foi entregue no prazo estipulado ou não gerou a 

solução desejada, toda a equipe falhou. Não se busca um culpado, 

mas sim o que causou a falha. Com essa mentalidade de 

responsabilidade coletiva há mais inovação de ideias. A comunicação 

livre permite uma troca de experiências e conhecimentos em todos os 

níveis hierárquicos e sentidos. 
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Figura 17 - Princípios do SCRUM3 

 

Na figura acima são exibidos os princípios que regem o SCRUM e que devem 

estar presentes em todos os projetos ágeis: 

1. Controle de Processos Empíricos: os processos devem ser 

transparentes a todos, além de permitirem que sejam inspecionados e 

adaptados conforme as necessidades e demandas de um projeto. 

2. Auto-organização: os colaboradores participantes do projeto devem se 

organizar conforme acharem melhor para a entrega do objetivo da 

Sprint. Isso permite que os recursos ajam em áreas em que, realmente, 

são bons. 

3. Colaboração: todos devem trabalhar em conjunto para a entrega do 

objetivo. Não há barreiras definindo quem pode fazer o quê. 

4. Priorização Baseada em Valor: focar no que, realmente, importa para a 

área de negócio e o que, realmente, trará valor para a empresa. 

5. Time-Boxing: o tempo de todos é limitado, então deve ser alocado e 

usado no que é importante de verdade. Não deve ser desperdiçado 

com reuniões sem objetivo ou em trabalho desnecessário. 

_______________  
 
3 Disponível em: http://www.Scrumstudy.com/SBOK/SCRUMstudy-SBOK-Guide-2016-

Portuguese.pdf. Página 09. Acessado em 11 de novembro de 2016. 

http://www.scrumstudy.com/SBOK/SCRUMstudy-SBOK-Guide-2016-Portuguese.pdf
http://www.scrumstudy.com/SBOK/SCRUMstudy-SBOK-Guide-2016-Portuguese.pdf
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6. Desenvolvimento Iterativo: a cada Sprint um pequeno pedaço do 

objetivo de trabalho é entregue, para, na próxima, ser melhorado e 

incrementado. 

No desenvolvimento do Waste Not, usamos o SCRUM, mas adaptado para 

nossa realidade equipe, o que o qualificaria como SCRUM-but. Os resultados que 

obtivemos foram rápidos e de grande impacto. Pudemos adaptar os requisitos 

levantados com rapidez e, quando necessário, mudar o desenvolvimento para uma 

direção melhor em Sprints seguintes.  

Devido ao tamanho reduzido do time (dois integrantes) optamos por mesclar 

ou excluir alguns pápeis de colaboradores em um projeto SCRUM. Os papéis 

centrais são (SCRUMSTUDY, 2016): 

1. Dono do produto (Product Owner): é o responsável por entender a 

demanda e requisitos, negociar com clientes e time SCRUM. Ele 

representa a voz do cliente no projeto. 

2. SCRUM Master: é o integrante responsável por garantir que 

impedimentos e problemas sejam removidos, além de garantir as boas 

práticas e o engajamento do time, enquanto guia os participantes ao 

sucesso. 

3. Time SCRUM: são os membros responsáveis pela execução e entrega 

do produto final. 

4. Stakeholders: é a empresa cliente, representada por usuários, 

patrocinadores e especialistas de assunto. É a eles que o time SCRUM 

deve entregar o resultado final. 

Há também outros papéis que não são representados nesse projeto: SCRUM 

Guidance Body (SBG), fornecedores, dono do produto chefe e SCRUM Master 

chefe. 

 Os papéis de Dono do Produto (Product Owner) e Mestre SCRUM (SCRUM 

Master) foram representados por um dos integrantes, exclusivamente. Os papéis 

dentro do time SCRUM foram executados por ambos, tanto para elaboração de 

documentação quanto para desenvolvimento e testes.  

O trabalho desenvolvido em projeto ágil SCRUM deve ser entregue durante 

uma Sprint de duração previamente estabelecida. O seu tamanho pode variar de 

uma semana (como usada no Waste Not) até um mês. Ao final dela, algo deve ser 

entregue aos stakeholders. Essa entrega deve trazer valor ao negócio, além de útil e 
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completa em sua funcionalidade, ou seja, não pode depender de algo que ainda 

será desenvolvido. 

Durante a Sprint deve-se atentar para as seguintes diretivas (SUTHERLAND, 

2014): 

 Nenhuma mudança que prejudique o objetivo final da Sprint deve ser 

feita; 

 O nível de qualidade não pode baixar; 

 O escopo (o que deve ser feito) poderá ser renegociado e clarificado, 

se necessário. 

Não cancelamos Sprints durante nosso desenvolvimento, mas, se necessário, 

o cancelamento poderia ser feito se o foco da Sprint houvesse mudado, não fizesse 

mais sentido ou condições de mercado impactassem a entrega (mudanças legais ou 

regulamentos). 

Durante a criação do Waste Not executamos as cerimônias, ou eventos, do 

SCRUM. A metodologia define quatro eventos que são repetidos a cada Sprint 

(SUTHERLAND, 2014): 

1. Planejamento da Sprint (Sprint Planning): momento de criação do 

plano que será realizado durante a Sprint. Todo o time SCRUM 

deve participar ativamente. O foco deve ser em quais e como os 

incrementos especificados serão entregues. 

2. Reunião Diárias (Daily SCRUM): são reuniões diárias de quinze 

minutos aonde todo o time SCRUM deve estar presente. Durante a 

sessão cada membro deve informar, a fim de reforçar a 

comunicação transparente, o que fez no dia anterior, o que fará 

hoje e quais são os problemas que atrapalhar sua entrega.  

3. Revisão da Sprint (Sprint Review): uma reunião realizada ao final 

da Sprint para confirmar se os objetivos foram atingidos e atualizar 

os requisitos (Product Backlog), se preciso 

4. Retrospectiva da Sprint (Sprint Retrospective): uma sessão que 

ocorre após a Revisão da Sprint para que o time Scrum revise-se 

em busca de melhorias e problemas. Deve acontecer antes do 

Planejamento da Sprint. 

O projeto de desenvolvimento do Waste Not pode ser descrito em três 

grandes estágios cíclicos e incrementais: 
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1. Elaboração da documentação: nesse estágio criamos toda a estrutura 

de projeto, casos de uso (Apêndice B), desenho de telas e interfaces, 

além da obtenção das ferramentas necessárias ao desenvolvimento. 

2. Desenvolvimento da aplicação: transformação da documentação em 

código funcional. 

3. Testes e incrementos: a cada Sprint a funcionalidade implementada era 

testada de várias formas, conflitada com a especificação para 

confirmar se atendida os requisitos e melhorada, se necessário, na 

próxima Sprint. 

3.2 PLANO DE ATIVIDADES 

O tamanho da Sprint usada no desenvolvimento do Waste Not foi de uma 

semana, começando na segunda-feira de manhã e acabando na sexta-feira a noite. 

Devido ao tamanho do grupo, distância de deslocamento para reuniões e trabalho 

diário optamos pelo seguinte plano de ação: 

 Reuniões diárias eram realizadas duas vezes por semana, toda terça e 

toda sexta, além de comunicação constante e diária através de e-mail 

e mensagens. 

 Revisão da Sprint era realizada toda sexta-feira após a reunião diária. 

Nessa sessão testamos o aplicativo, detectamos problemas e fizemos 

a análise dos entregáveis. 

 Retrospectiva da Sprint era efetuada a cada duas semanas para 

garantir que estávamos mantendo o nível de qualidade e entregas. 

 Planejamento da Sprint era executado após a Revisão da Sprint. Nesse 

momento registrávamos os requisitos, funcionalidades e bugs a serem 

corrigidos para a próxima Sprint. 

Após a elaboração da documentação começamos o desenvolvimento. Cada 

funcionalidade descrita nos casos de uso do Apêndice B foi criada durante duas 

Sprints consecutivas. Documentação e testes ocorreram ao longo do processo de 

desenvolvimento, para, ao final, criarmos o artefato do TCC. 
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Tabela 2 - Plano de atividades 

 

3.3 PLANO DE RISCOS 

Tabela 3 - Plano de riscos 

Condição Consequência Ação Probabilidade Impacto Classificação 

Problemas de 

comunicação 

Tarefas não 

realizadas ou 

realizadas de forma 

incompleta 

Reunião para 

expor e corrigir 

os problemas 
Moderado Alto 6 

Dificuldade de 

desenvolvimento 

Aplicativo 

desenvolvido 

incompletamente 

ou fora de 

especificação 

Estudos e 

correções 

constantes Alto Alto 6 

Ausência dos 

integrantes 

Acúmulo de 

tarefas, entregas 

não realizadas e 

falha total 

Motivação 

constante e 

prevenção de 

ausências 

Baixo Alto 4 

 

3.4 RESPONSABILIDADES 

O levantamento de requisitos, análise e prospecção do projeto, testes, 

gerenciamento do projeto e documentação ficaram a cargo do aluno Fernando 
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Garagnani. A execução técnica do projeto coube ao aluno Julio Kamke, além da 

manutenção do código, versionamento e uso correto das ferramentas adequadas. 

3.5 RECURSOS DE HARDWARE 

Devido ao escopo reduzido do projeto usamos apenas um ambiente de 

desenvolvimento (Tabela 4) com os softwares necessários para a execução 

adequada. Para testes foram usados o emulador GenyMotion no PC e três modelos 

de celulares diferentes (Tabela 5). 

Tabela 4 - Hardware usado 

Sistema Operacional Linux Debian 8.3 

Memória RAM 16 GB 

Processador AMD XT 1068 

 

3.5.1 Visão de Infraestrutura 

Para desenvolvimento usamos um ambiente (Tabela 4), mas para testes 

usamos três modelos de celular Android diferentes (Tabela 5). Neste ambiente o 

servidor de desenvolvimento e de banco de dados ficavam na mesma máquina, pois 

o GenyMotion e Android Studio referenciam a estruturas locais no ambiente de 

desenvolvimento. 

 Na parte de testes exportamos a aplicação Waste Not para diferentes 

aparelhos para testar a usabilidade, funcionamento, desempenho e aparência em 

variados tamanhos de telas e hardwares. 

3.6 RECURSOS DE SOFTWARE 

Os softwares usados para o desenvolvimento do aplicativo são os seguintes: 

Tabela 5 - Softwares usados 

Papel Software 

Linguagem de Programação Java (Android) 

Linguagem de Marcação HTML 5 
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Banco de Dados SQLite 3 

Framework de Desenvolvimento Android Studio 

Repositório de Código Github 

3.6.1 Android Studio 

As classes desenvolvidas no Android Studio são exibidas no Apêndice A - 

Diagrama de Classe. Abaixo são descritas de forma mais completa: 

Tabela 6 - Classes criadas 

Nome da Classe Descrição 

AdapterDeckCards 

Classe necessária para criar uma lista personalizada. 
Essa classe sobrescreve um método da classe 
BaseAdapter da API do Android, o método getView, a 
reescrita desse método é que permite criar uma lista 
totalmente personalizada. 

AdapterDeckView 

Classe necessária para criar uma lista personalizada. 
Essa classe sobrescreve um método da classe 
BaseAdapter da API do Android, o método getView, a 
reescrita desse método é que permite criar uma lista 
totalmente personalizada. 

AdapterListView 

Classe necessária para criar uma lista personalizada. 
Essa classe sobrescreve um método da classe 
BaseAdapter da API do Android, o método getView, a 
reescrita desse método é que permite criar uma lista 
totalmente personalizada. 

AddCardActivity 
Classe responsável pela pesquisa e adição de cartas 
selecionadas ao deck do usuário. 

BDWrapper 

Classe responsável pela comunicação com o banco 
de dados. Essa classe possui todos os métodos 
necessários: gravar, ler, modificar e deletar. Essa 
classe herda alguns métodos da classe 
SQLiteOpenHelper da API do Android. 

CardDetail 
Classe responsável por exibir detalhamento da carta 
clicada pelo usuário a partir de um lista de cartas. 

Cards 
Classe que modela a tabela “Cards” do banco de 
dados. É um objeto Java seguindo o modelo 
Javabeans. 

Deck 
Classe que modela a tabela “Deck” do banco de 
dados. É um objeto Java seguindo o modelo 
Javabeans. 

DeckDetail 
Classe responsável por exibir detalhamento do deck 
selecionado pelo usuário a partir da lista de decks. 

HaveListActivity Classe responsável por exibir e manipular a lista de 
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cartas que o usuário possui. 

ImgDetail 
Classe responsável por fazer zoom na imagem da 
carta clicada. 

ItemDeckView 
Classe auxiliar na exibição personalizada da lista de 
decks. Essa classe é um Javabeans que descreve os 
itens que serão exibidos na lista de decks. 

ItemListView 
Classe auxiliar na exibição personalidade da lista de 
cartas. Essa classe é um Javabeans que descreve os 
itens que serão exibidos na lista de cards. 

ItemSuporte Classe usada como suporte nas activities. 

LoadImage 
Classe usada para carregar a imagem oriunda do 
Gatherer. 

MainActivity 

Classe exibe um campo para pesquisar todas as 
cartas existentes no banco e é a primeira classe que é 
exibida para o usuário. Nessa classe também estão 
presentes os métodos para para marcar se a carta 
esta nas lista de "Have" ou "Wanted". 

MyDeckActivity 
Nessa classe temos as listas de todos os deck do 
usuário e os métodos para criar, deletar e modificá-
los. 

SettingActivity Exige informações dos aplicativos. 

WantedList 
Clase responsável por exibir e manipular lista de 
cartas que o usuário gostaria de ter. 

 

3.6.2 Repositório de Código 

Todo desenvolvido para o aplicativo foi hospedado em um repositório 

centralizador que permite controle de mudanças e versionamento. O serviço 

selecionado foi o GitHub que utiliza o Git para check-in de novas versões de 

códigos. O GitHub é gratuito e tem interface nativa com o Linux Debian usado como 

sistema operacional no ambiente de desenvolvimento. 

Como havia apenas um desenvolvedor usamos uma única branch para 

gerenciar os códigos criados. O commit era realizado assim que possível para a 

versão master, dessa forma, gerando um código completo, atualizado e confiável. 

3.6.3 Banco de Dados 

O sistema gerenciador de banco de dados (SGBD) usado em nosso 

desenvolvimento foi o SQLite 3, devido a sua integração nativa com o Android 
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Studio e conhecimento prévio dos membros do projeto. Além disso, ele é gratuito e 

tem versões para todos os sistemas operacionais. 

Em nossa aplicação há apenas uma tabela de banco de dados (Apêndice A) 

que gerencia as propriedades de cada carta. Os dados de todas as cartas são 

obtidas de um pacote JSON4 (JavaScript Object Notation). 

O desenvolvedor deste site atualiza sua base de dados assim que uma nova 

coleção atinge o mercado, dessa forma, nossos dados eram sempre mantidos 

atualizados. O pacote JSON contém todas as informações de todas as cartas de 

cada coleção de MTG. As imagens de cada carta são obtidas do site Gatherer5, que 

reúne, também, dados de cada card.  

O script usado na criação das tabelas está disponível na seção de apêndices 

localizada ao final desse documento. 

3.7 PLANO DE TESTES 

 Para minimizar bugs, problemas e erros de implementação executamos 

testes constantes em nosso aplicativo, Waste Not. Os testes ocorriam, sempre, após 

a entrega da Sprint atual e durante as próximas Sprints. 

3.7.1 Testes de Unidade 

Testes de unidade e integração não foram realizados devido ao escopo do 

projeto e suas funcionalidades. 

_______________  
 
4 Pacote JSON pode ser obtido no seguinte endereço: https://mtgjson.com/. 
5 O site pode ser acessado no seguinte endereço: http://gatherer.wizards.com/Pages/Default.aspx. 

https://mtgjson.com/
http://gatherer.wizards.com/Pages/Default.aspx
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3.7.2 Testes de Usuário 

Após o desenvolvimento e entrega de cada Sprint a aplicação era testada e avaliada 

em diferentes modelos de celulares Android para garantir a estabilidade da 

aplicação em variados ambientes e ações de usuário. Os casos de testes estão 

registrados no Apêndice C - Casos de Teste. 

 Todos esses testes eram manuais e cada problema detectado era registrado 

na planilha de bugs (ver Apêndice C - Registro de Bugs). As correções eram 

executadas ao longo da próxima Sprint. Ao final do projeto, bugs de baixo impacto 

foram corrigidos e o aplicativo passou por mais uma sessão de testes. 

3.7.3 Ambiente de Testes 

Os celulares usados nos testes de usuário foram os seguintes: 

Tabela 7 - Celulares usados 

Emulador 

Modelo 
 

Samsung Galaxy 
S6 

Versão 
Android 

5 - Lollipop 

  
Celular 1 

Modelo Motorolo Moto G2 

Versão 
Android 

6 - Marshmallow 

  
Celular 2 

Modelo Motorolo Moto G3 

Versão 
Android 

6 - Marshmallow 

  
Celular 3 

Modelo LG Nexus 5 

Versão 
Android 

6 - Marshmallow 
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4 APRESENTAÇÃO DO SISTEMA 

4.1 PREPARAÇÃO PARA O APLICATIVO 

Para o desenvolvimento eficaz do Waste Not foi necessário configurar um 

ambiente adequado e estável, conforme descrito abaixo: 

● Linux Debian 8; 

● Android Studio 2.2; 

● Cliente Git; 

● SQLite 3. 

 Não usamos ambientes de homologação e produção em máquinas PC, mas 

usamos celulares Android para isso. O servidor de banco de dados é inexistente 

devido ao nosso aplicativo executar a instalação de um BD local no celular do 

usuário. Esse repositório será usado para gerenciar os cards e será atualizado pelo 

pacote JSON usado como fonte de dados. Buscamos também seguir os guidelines 

de desenvolvimento Android conforme estabelecidos pelo Google (DEVELOPERS, 

2016). 

4.2 INSTALAÇÃO 

Para instalarmos o Waste Not no celular do usuário é necessário que o aparelho 

atenda os seguintes pré-requisitos: 

● Versão mínima do Android: 5.0; 

● Espaço disponível mínimo: 100 MB; 

● Aplicativo gerenciador de APK (Android Application Package) para executar a 

instalação; 

● Permissão liberada de instalação de pacotes de fontes desconhecidas. 

 Como nosso aplicativo ainda não está disponível na Play Store, a loja de 

aplicativos do Google, é necessário que seja feita, manualmente, a autorização e 

instalação do Waste Not. No guia abaixo detalhamos o processo de instalação: 

1. Baixar um gerenciador de pacotes (o AppIntaller6 foi usado em nosso projeto); 

_______________  
 
6 O aplicativo pode ser encontrado no endereço: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.funtrigger.appinstaller&hl=en. Acessado em 14 
de novembro de 2016. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.funtrigger.appinstaller&hl=en
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2. Garantir permissão de instalação à pacotes de fonte desconhecida 

(Configurações > Segurança > Marcar a opção “Fontes Desconhecidas”); 

3. Baixar o APK do aplicativo na pasta desejada; 

4. Abrir o aplicativo AppInstaller; 

5. Escolher o APK baixado e clicar em “Install App”; 

6. Aguardar a instalação terminar e visualizar o ícone na Home do usuário. 

4.3 UTILIZAÇÃO DO SISTEMA 

Buscando uma interface amigável e que atendesse, imediatamente, aos desejos 

dos usuários buscamos um processo de gerenciamento de cartas otimizado e 

diferenciado de outros aplicativos disponíveis na Play Store. O Waste Not tem quatro 

grandes focos de atuação: 

1. Pesquisa rápida de cards; 

2. Gerenciamento de lista de desejos (My Wanted); 

3. Gerenciamento de lista dos cards da coleção (My Have); 

Gerenciamento de decks (My Decks). 

4.3.1 Pesquisa de cards (Home) 

A primeira tela visualizada pelo usuário exibe, imediatamente, um campo de 

pesquisa por cartas (Figura 18). 

 Nesse campo o usuário pode colocar parte de um nome, em inglês, de uma 

carta ou deixar em branco para que o aplicativo traga todos os cards (Figura 19). 

 Imediatamente, se o usuário assim o desejar, poderá fazer um longo clique 

nas cartas que quiser e adicioná-las ou a lista de Have (ícone em formato de 

prancheta) ou a lista de Want (ícone em formato de coração), como exibido na 

Figura 20. Assim que o usuário selecionar uma carta para a lista de Have ela sairá 

da lista de Want, se já estiver lá, e vice-versa, dessa forma garantimos que o usuário 

terá somente o que precisa na lista desejada. Ele pode, ainda, refazer a pesquisa e 

continuar adicionando cards as listas. 
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Figura 18 - Tela de pesquisa 
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Figura 19 - Lista de resultados de pesquisa 
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Figura 20 - Lista de pesquisa com cards selecionados 

 

4.3.2 Ver detalhes do card 

Caso ele faça um clique curto sobre o nome de uma carta o aplicativo abrirá a 

tela de detalhes (Figura 21). 

 Nessa tela o usuário visualizará os detalhes disponíveis como se estivesse 

com o card em mãos. Se ele fizer um clique na imagem em miniatura, o Waste Not 

abrirá em tamanho grande. Clicando no botão “Voltar” do Android a imagem é 

fechada.  



56 

 

 

Figura 21 - Detalhes do card 

4.3.3 Gerenciar My Wanted List 

Deslizando a tela da esquerda para a direita, ou clicando no botão no canto 

superior esquerdo, o aplicativo trará o menu do usuário. Clicando em “My Wanted 

List” levará o usuário para a lista de cartas desejadas (Figura 22). 

 Nessa tela o usuário poderá fazer um longo clique nas cartas desejadas para 

removê-las da lista (ícone de “X” em vermelho) ou adicioná-las à lista de Have (ícone 

de prancheta). Além disso, poderá abrir os detalhes, conforme descrito na seção 

anterior. Clicando em “Voltar” do Android, a seção de Home é exibida para o 

usuário. 
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Figura 22 - Lista de Wanted 

4.3.4 Gerenciar My Have List 

Deslizando a tela da esquerda para a direita, ou clicando no botão no canto 

superior esquerdo, o aplicativo trará o menu do usuário. Clicando em “My Have List” 

levará o usuário para a lista de cartas que o jogador já possui (Figura 23). 

Nessa tela o usuário poderá fazer um longo clique nas cartas desejadas para 

removê-las da lista (ícone de “X” em vermelho), além disso, poderá abrir os detalhes, 

conforme descrito na seção anterior. Clicando em “Voltar” do Android, a seção de 

Home é exibida para o usuário. 
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Figura 23 - Lista de Have 

4.3.5 Gerenciar My Decks 

Deslizando a tela da esquerda para a direita, ou clicando no botão no canto 

superior esquerdo, o aplicativo trará o menu do usuário. Clicando em “My Decks” 

levará o usuário para a seção de manutenção de decks (Figura 24). 

 Nessa tela o usuário poderá fazer um longo clique nos decks desejados para 

removê-los da lista (ícone de “X” em vermelho), além disso, poderá abrir os detalhes 

fazendo um clique curto na linha que exibe o deck desejado. Executando um longo 

clique no nome do deck o aplicativo permite removê-lo (“X” vermelho) ou editar seu 

nome (ícone de alteração). Selecionando esse último abre-se uma janela para 

inserção do novo nome. Clicando em “Voltar” do Android, a seção de Home é 

exibida para o usuário. 
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Figura 24 - Lista de decks 

4.3.5.1 Alterando a lista de cards do deck selecionado 

Assim que o usuário faz um clique curto sobre o deck desejado o Waste Not abre-o 

para manutenção. Nessa tela o usuário poderá fazer as seguintes ações: 

● Adicionar novas cartas ao deck: clicando no botão “+” no canto inferior direito 

exibirá uma tela de pesquisas em interface modal. O usuário poderá pesquisa 

conforme descrito na seção 4.3.1 e ver detalhes do card conforme seção 

4.3.2. Para adicionar cards ao deck atual o usuário deverá fazer um longo 

clique nas cartas desejadas quantas vezes quiser (um longo clique adicionar 

a carta a lista do deck, repetições na mesma carta incrementam o número de 

cópias da mesma, conforme Figura 25) e clicar no botão de “+” no canto 

inferior direito. O aplicativo exibirá mensagem de sucesso após a adição dos 

cards. O usuário poderá continuar adicionando cartas ou voltar para lista de 

decks (Figura 26). 



60 

 

● Remover cartas do deck: fazendo um longo clique na carta desejada o 

aplicativo exibe mensagem de confirmação, que o usuário pode aprovar ou 

rejeitar. Aprovando a carta será removido, do contrário não há alteração. Se 

existirem múltiplas cópias do mesmo card o aplicativo exige que o usuário 

insira a quantidade desejada para remoção. 

 

 

Figura 25 - Inserindo novos cards no deck 
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Figura 26 - Lista de cards de um deck 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O objetivo principal desse trabalho de conclusão de curso é criar um 

aplicativo Android que melhorasse o gerenciamento de cartas realizado, atualmente 

e por muitos jogadores, em planilhas, cadernos e aplicações que não conversam 

entre si. Há alguns exemplos de aplicativos Android na Play Store, mas eles não 

conseguem gerenciar cartas, permitir pesquisas e criar decks de forma completa 

e/ou satisfatória. 

 Para adotar o padrão de mercado internacional nosso aplicativo está em 

inglês, inclusive os nomes dos cards, dessa forma eliminando a necessidade de 

tradução. O Waste Not atinge o objetivo traçado no início do projeto: gerenciar 

cartas e decks de maneira eficiente. Ambos os membros do grupo foram desafiados 

em suas áreas de atuação: desenvolvimento e análise; além do aprendizado gerado 

ao longo do projeto. Acreditamos que o produto entregue antederá as expectativas 

dos jogadores. 

 Os desafios de desenvolver em Android foram vários, mas todos são 

possíveis de resolução. Views e atualizações dos dados das listas na tela se 

mostraram complicadas devido ao modo como o sistema operacional lida com as 

informações. Gerenciamento de banco de dados se mostrou fácil e intuitivo devido 

ao formato que nosso aplicativo trabalha. 

 Nosso aplicativo será disponibilizado gratuitamente através da distribuição do 

APK (Android Package) para jogadores e colecionadores nas principais lojas de 

Curitiba e região. Também estará disponível nas comunidades do Facebook que 

permitirem. 

5.1 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Desejamos incluir novas atualizações em nosso aplicativo para sermos um 

competidor de impacto no mercado. Atualmente não há uma mistura ideal de 

gerenciador de cartas com comparador de preços; seria esse nosso próximo passo: 

implementar um comparador de preços que trouxesse os valores das cartas 

desejadas nas principais lojas do Brasil e EUA.  

Além disso, buscaremos um aprimoramento da experiência do usuário 

sempre, para que o processo de gerenciamento de cartas seja orgânico, amigável e 
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que permita inclusão de pessoas com deficiências visuais, através da interface do 

leitor, nativo, de telas do Android com nosso aplicativo. Por fim, criaremos filtros de 

busca para melhorar a funcionalidade e permitir maior controle e granularidade por 

parte do usuário. 
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7 APÊNDICES 

APÊNDICE A – DIAGRAMAS 

APÊNCICE A.1 – DIAGRAMA DE CASO DE USO 

 

Figura 27 - Diagrama de casos de uso 
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APÊNDICE A.2 – DIAGRAMA DE CLASSES 

 

Figura 28 - Diagrama de classes 
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APÊNDICE B – ESPECIFICAÇÕES DOS CASOS DE USO 

APÊNCIDE B.1 – CDU001 – EXECUTAR PESQUISA 

Descrição 

Execução de pesquisa de cartas de acordo com os parâmetros inseridos pelo 

usuário. 

Atores 

Referência Nome Descrição 

A1 Usuário Usuário do aplicativo 

A2 Sistema Requisições e respostas 

fornecidas pelo sistema 

Pré-condições 

Referência Descrição 

PC01 Aplicativo deve estar aberto e em execução na tela. 
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Regras de Negócio 

Referência Descrição 

RN01 O sistema deverá exibir a lista de todas as cartas disponíveis 

em usa base de dados caso o usuário não insira parâmetros 

de busca. 

RN02 O sistema deverá buscar apenas pelos termos, exatos, 

inseridos. 

RN03 O sistema deverá exibir a mensagem “No cards match the 

inserted values. Please, search again. ” quando não existirem 

cartas de acordo com os parâmetros inseridos. 

RN04 O botão “Voltar” do Android deve sempre voltar para a tela 

exibida anteriormente no aplicativo. Todas as alterações 

feitas até o momento devem ser salvas. 

RN05 O longo clique sobre uma carta deve deixá-la selecionada 

para ser adicionada a listas. Um novo longo clique sobre a 

carta deverá desmarcá-la. 

RN06 Scroll lateral da esquerda para a direita deve exibir o menu 

do aplicativo. As opções são as seguintes: 

 Home – inicia o CDU001; 

 My Decks – inicia o CDU007; 

 My Have List – inicia o CDU006; 

 My Wanted List – inicia o CDU005. 

O menu lateral poderá ser requisitado pelo usuário sempre 

que desejado, exceto quando estiver o usuário estiver 

visualizando os detalhes de uma carta. 

RN07 Um longo clique sobre qualquer quantidade de cartas deve 

selecioná-las para a ação desejada. Um novo longo clique 

sobre as mesmas deverá  desmarcá-las. 
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Data Views 

DV01. Tela de pesquisa 

 

Figura 29 - Tela de pesquisa 
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DV02. Tela com os resultados de pesquisa 

 

Figura 30 - Tela de pesquisa com resultados 
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DV03. Tela com cartas selecionadas 

 

Figura 31 - Tela de pesquisa com cartas selecionadas 

 

Fluxo Principal 

Passo Ator Descrição Referência 

1 A2 O sistema exibe a tela de pesquisa. RN06 

2 A1 Usuário insere o nome de uma carta. DV01 

3 A2 O sistema exibe os resultados da 

pesquisa de acordo com os 

parâmetros inseridos. 

RN01, RN02, 

RN03, RN04, 

FA01, FA02, 

FA03, DV02, 

RN07 

4 A3 O caso de uso é finalizado.  
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Fluxos Alternativos 

FA01. Usuário clica na carta que deseja ver detalhes 

Passo Ator Descrição Referência 

1 A1 Usuário executa um clique simples 

em uma carta para ver mais detalhes. 

 

2 A2 Sistema executa as ações do 

CDU002 – Exibir detalhes. 

 

 

FA02. Usuário clica no botão para adicionar cartas a lista de “Wanted” 

Passo Ator Descrição Referência 

1 A1 Usuário faz um longo clique sobre as 

cartas desejadas e clica no botão de 

“Wanted” 

RN05, DV03, 

RN07 

2 A2 Sistema executa as ações do 

CDU003 – Adicionar a lista de 

Wanted. 

 

 

FA03. Usuário clica no botão para adicionar cartas a lista de “Have” 

Passo Ator Descrição Referência 

1 A1 Usuário faz um longo clique sobre as 

cartas desejadas e clica no botão de 

“Have” 

RN05, DV03, 

RN07 

2 A2 Sistema executa as ações do 

CDU004 – Adicionar a lista de Have. 
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APÊNDICE B.2 – CDU002 – VER DETALHES 

Descrição 

O sistema exibe os detalhes da carta selecionada. 

Atores 

Referência Nome Descrição 

A1 Usuário Usuário do aplicativo 

A2 Sistema Requisições e respostas 

fornecidas pelo sistema 

 

Pré-condições 

Referência Descrição 

PC01 Aplicativo deve estar aberto e em execução na tela. 

PC02 Usuário deve ter feito um clique curto sobre uma carta. 

Regras de Negócio 

Referência Descrição 

RN01 O botão “Voltar” do Android deve sempre voltar para a tela 

exibida anteriormente no aplicativo. Todas as alterações 

feitas até o momento devem ser salvas. 

RN02 Scroll lateral da esquerda para a direita deve exibir o menu 

do aplicativo. As opções são as seguintes: 

 Home – inicia o CDU001; 

 My Decks – inicia o CDU007; 

 My Have List – inicia o CDU006; 

 My Wanted List – inicia o CDU005. 

O menu lateral poderá ser requisitado pelo usuário sempre 

que desejado, exceto quando estiver o usuário estiver 

visualizando os detalhes de uma carta. 
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Data Views 

DV01. Tela de detalhes 

 

Figura 32 - Tela de detalhes 
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DV02. Tela de imagem 

Campo Descrição 

Imagem Campo que exibe a versão maior da 

miniatura exibida na tela anterior. 

 

Fluxo Principal 

Passo Ator Descrição Referência 

1 A2 O sistema exibe a tela de detalhes da 

carta selecionada. 

DV01, RN01, 

RN02 

2 A1 Usuário clica na miniatura da carta.  

3 A2 O sistema exibe a imagem da carta. DV02 

4 A3 O caso de uso é finalizado.  

 

APÊNDICE B.3 – CDU003 – ADICIONAR A LISTA DE WANTED 

Descrição 

O sistema adiciona as cartas selecionadas a lista de Wanted. 

Atores 

Referência Nome Descrição 

A1 Usuário Usuário do aplicativo 

A2 Sistema Requisições e respostas 

fornecidas pelo sistema 

Pré-condições 

Referência Descrição 

PC01 Aplicativo deve estar aberto e em execução na tela. 

PC02 Usuário deve ter selecionado, ao menos, uma carta usando 

longo clique e clicado no botão para adicioná-la a lista de 

Wanted. 
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Regras de Negócio 

Referência Descrição 

RN01 O botão “Voltar” do Android deve sempre voltar para a tela 

exibida anteriormente no aplicativo. Todas as alterações 

feitas até o momento devem ser salvas. 

RN02 O sistema deverá exibir a mensagem “Selected items added 

successfully to the Wanted List. “ quando o usuário clicar no 

botão de adicionar. 

RN03 O sistema não deverá permitir que cartas já presentes na 

lista de Wanted sejam reinseridas, ou seja, não deverão 

existir itens duplicados na lista. Elas poderão, mesmo assim, 

serem selecionadas pelo usuário. 

RN04 O sistema deverá marcar as cartas que já estão na lista de 

Wanted com o ícone de coração para facilitar identificação. 

Caso sejam removidas da lista o sistema deverá remover os 

ícones também. 

RN05 O sistema deverá marcar as cartas que já estão na lista de 

Have com o ícone de prancheta para facilitar identificação. 

Caso sejam removidas da lista o sistema deverá remover os 

ícones também. 

RN06 Scroll lateral da esquerda para a direita deve exibir o menu 

do aplicativo. As opções são as seguintes: 

 Home – inicia o CDU001; 

 My Decks – inicia o CDU007; 

 My Have List – inicia o CDU006; 

 My Wanted List – inicia o CDU005. 

O menu lateral poderá ser requisitado pelo usuário sempre 

que desejado, exceto quando estiver o usuário estiver 

visualizando os detalhes de uma carta. 

RN07 Um longo clique sobre qualquer quantidade de cartas deve 

selecioná-las para a ação desejada. Um novo longo clique 

sobre as mesmas deverá  desmarcá-las. 
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Data Views 

DV01. Tela de detalhes 

 

Figura 33 - Tela de resultados 
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Fluxo Principal 

Passo Ator Descrição Referência 

1 A1 O usuário executa o longo clique nas 

cartas desejadas. 

DV01, RN01, 

RN04, RN05, 

RN06, RN07 

2 A1 O usuário clica no botão de Wanted 

para adicionar as cartas selecionadas 

a lista de Wanted. 

RN03, FA01 

3 A2 O sistema exibe insere as cartas 

selecionadas na lista de Wanted e 

exibe mensagem de sucesso. 

RN02 

4 A2 O caso de uso é finalizado.  

 

Fluxos Alternativos 

FA01. Usuário clica no botão para adicionar cartas a lista de “Have” 

Passo Ator Descrição Referência 

1 A1 Usuário faz um longo clique 

sobre as cartas desejadas e clica no 

botão de “Have” 

RN05, RN07 

2 A2 Sistema executa as ações do 

CDU004 – Adicionar a lista de Have. 
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APÊNDICE B.4 – CDU004 – ADICIONAR A LISTA DE HAVE 

Descrição 

O sistema adiciona as cartas selecionadas a lista de Have. 

Atores 

Referência Nome Descrição 

A1 Usuário Usuário do aplicativo 

A2 Sistema Requisições e respostas 

fornecidas pelo sistema 

Pré-condições 

Referência Descrição 

PC01 Aplicativo deve estar aberto e em execução na tela. 

PC02 Usuário deve ter selecionado, ao menos, uma carta usando 

longo clique e clicado no botão para adicioná-la a lista de . 
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Regras de Negócio 

Referência Descrição 

RN01 O botão “Voltar” do Android deve sempre voltar para a tela 

exibida anteriormente no aplicativo. Todas as alterações 

feitas até o momento devem ser salvas. 

RN02 O sistema deverá exibir a mensagem “Selected items added 

successfully to the Have List. “ quando o usuário clicar no 

botão de adicionar. 

RN03 O sistema não deverá permitir que cartas já presentes na 

lista de Have sejam reinseridas, ou seja, não deverão existir 

itens duplicados na lista. Elas poderão, mesmo assim, serem 

selecionadas pelo usuário. 

RN04 O sistema deverá marcar as cartas que já estão na lista de 

Wanted com o ícone de coração para facilitar identificação. 

Caso sejam removidas da lista o sistema deverá remover os 

ícones também. 

RN05 O sistema deverá marcar as cartas que já estão na lista de 

Have com o ícone de prancheta para facilitar identificação. 

Caso sejam removidas da lista o sistema deverá remover os 

ícones também. 

RN06 Scroll lateral da esquerda para a direita deve exibir o menu 

do aplicativo. As opções são as seguintes: 

 Home – inicia o CDU001; 

 My Decks – inicia o CDU007; 

 My Have List – inicia o CDU006; 

 My Wanted List – inicia o CDU005. 

O menu lateral poderá ser requisitado pelo usuário sempre 

que desejado, exceto quando estiver o usuário estiver 

visualizando os detalhes de uma carta. 

RN07 Um longo clique sobre qualquer quantidade de cartas deve 

selecioná-las para a ação desejada. Um novo longo clique 

sobre as mesmas deverá  desmarcá-las. 
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Data Views 

DV01. Tela de detalhes 

 

Figura 34 - Tela de resultados 
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Fluxo Principal 

Passo Ator Descrição Referência 

1 A1 O usuário executa o longo clique nas 

cartas desejadas. 

DV01, RN01, 

RN04, RN05, 

RN06, RN07 

2 A1 O usuário clica no botão de Have 

para adicionar as cartas selecionadas 

a lista de Have. 

RN03, FA01 

3 A2 O sistema exibe insere as cartas 

selecionadas na lista de Have e exibe 

mensagem de sucesso. 

RN02 

4 A2 O caso de uso é finalizado.  

 

Fluxos Alternativos 

FA01. Usuário clica no botão para adicionar cartas a lista de “Wanted” 

Passo Ator Descrição Referência 

1 A1 Usuário faz um longo clique sobre as 

cartas desejadas e clica no botão de 

“Have” 

RN05, RN07 

2 A2 Sistema executa as ações do 

CDU003 – Adicionar a lista de 

Wanted. 
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APÊNDICE B.5 – CDU005 – GERENCIAR LISTA DE WANTED 

Descrição 

O sistema gerencia a lista de Wanted, permitindo remoção do item ou 

adicioná-lo a lista de Have. 

Atores 

Referência Nome Descrição 

A1 Usuário Usuário do aplicativo 

A2 Sistema Requisições e respostas 

fornecidas pelo sistema 

Pré-condições 

Referência Descrição 

PC01 Aplicativo deve estar aberto e em execução na tela. 

PC02 Usuário deve ter feito um scroll lateral da esquerda para 

direita para abrir o menu e selecionado a opção “My Wanted 

List”. 
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Regras de Negócio 

Referência Descrição 

RN01 O botão “Voltar” do Android deve sempre voltar para a tela 

exibida anteriormente no aplicativo. Todas as alterações 

feitas até o momento devem ser salvas. 

RN02 Scroll lateral da esquerda para a direita deve exibir o menu 

do aplicativo. As opções são as seguintes: 

 Home – inicia o CDU001; 

 My Decks – inicia o CDU007; 

 My Have List – inicia o CDU006; 

 My Wanted List – inicia o CDU005. 

O menu lateral poderá ser requisitado pelo usuário sempre 

que desejado, exceto quando estiver o usuário estiver 

visualizando os detalhes de uma carta. 

RN03 O sistema deverá exibir todas as cartas que foram marcadas 

como “Wanted” e ainda não foram transferidas para a lista de 

Have. 

RN04 Um longo clique sobre qualquer quantidade de cartas deve 

selecioná-las para a ação desejada. Um novo longo clique 

sobre as mesmas deverá  desmarcá-las. 

RN05 Quando o usuário clicar no ícone de deleção (um “X” 

vermelho) o sistema deverá remover as cartas selecionadas 

da lista de Wanted e exibir a mensagem “Items deleted 

succesfully”. 

RN06 Quando um usuário clicar em uma carta para ver mais 

detalhes deve-se iniciar o CDU002. 

RN07 Quando o usuário clicar no ícone de adição a lista de Have 

(uma prancheta) o sistema deverá remover as cartas 

selecionadas da lista de Wanted, incluí-las na lista de Have e 

exibir a mensagem “Items added to the Have list succesfully”. 

 



86 

 

Data Views 

DV01. Tela da lista de Wanted 

 

Figura 35 - Tela de resultados 
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Fluxo Principal 

Passo Ator Descrição Referência 

1 A1 O usuário acessa a tela da lista de 

Wanted. 

 

2 A2 Sistema exibe a tela com a listagem 

de cartas. 

DV01, RN02, 

RN03 

3 A1 O usuário clica na carta para ver 

detalhes. 

RN06 

4 A1 O usuário volta para a tela anterior. RN01 

5 A2 Sistema exibe a tela com a listagem 

de cartas. 

 

6 A1 O usuário faz um longo clique na 

carta que deseja enviar a lista de 

Have. 

RN04 

7 A1 O usuário clica no ícone da 

prancheta para adicionar a carta 

selecionada a lista de Have. 

FA01 

8 A2 O sistema transfere as cartas 

selecionadas da lista atual para a 

lista desejada. 

RN07 

9 A1 Sistema exibe a lista atual, já 

atualizada. 

 

10 A2 Fim do caso de uso.  

 



88 

 

Fluxos Alternativos 

FA01. Usuário clica no botão para remover cartas da lista de Wanted 

Passo Ator Descrição Referência 

1 A1 Usuário faz um longo clique sobre as 

cartas desejadas e clica no botão de 

remoção. 

 

2 A2 O sistema remove as cartas 

selecionadas da lista de Wanted. 

RN05 

3 A1 Sistema exibe a lista atual, já 

atualizada. 

 

4 A2 Fim do caso de uso.  

 

APÊNDICE B.6 – CDU006 – GERENCIAR LISTA DE HAVE 

Descrição 

O sistema gerencia a lista de Have, permitindo remoção e visualização de 

seus itens. 

Atores 

Referência Nome Descrição 

A1 Usuário Usuário do aplicativo 

A2 Sistema Requisições e respostas 

fornecidas pelo sistema 

Pré-condições 

Referência Descrição 

PC01 Aplicativo deve estar aberto e em execução na tela. 

PC02 Usuário deve ter feito um scroll lateral da esquerda para 

direita para abrir o menu e selecionado a opção “My have 

List”. 
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Regras de Negócio 

Referência Descrição 

RN01 O botão “Voltar” do Android deve sempre voltar para a tela 

exibida anteriormente no aplicativo. Todas as alterações 

feitas até o momento devem ser salvas. 

RN02 Scroll lateral da esquerda para a direita deve exibir o menu 

do aplicativo. As opções são as seguintes: 

 Home – inicia o CDU001; 

 My Decks – inicia o CDU007; 

 My Have List – inicia o CDU006; 

 My Wanted List – inicia o CDU005. 

O menu lateral poderá ser requisitado pelo usuário sempre 

que desejado, exceto quando estiver o usuário estiver 

visualizando os detalhes de uma carta. 

RN03 O sistema deverá exibir todas as cartas que foram marcadas 

como “Have”. 

RN04 Um longo clique sobre qualquer quantidade de cartas deve 

selecioná-las para a ação desejada. Um novo longo clique 

sobre as mesmas deverá  desmarcá-las. 

RN05 Quando o usuário clicar no ícone de deleção (um “X” 

vermelho) o sistema deverá remover as cartas selecionadas 

da lista de Have e exibir a mensagem “Items deleted 

succesfully”. 

RN06 Quando um usuário clicar em uma carta para ver mais 

detalhes deve-se iniciar o CDU002. 
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Data Views 

DV01. Tela da lista de Wanted 

 

Figura 36 - Tela da lista de Have 
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Fluxo Principal 

Passo Ator Descrição Referência 

1 A1 O usuário acessa a tela da lista de 

Have. 

 

2 A2 Sistema exibe a tela com a listagem 

de cartas. 

DV01, RN02, 

RN03 

3 A1 O usuário clica na carta para ver 

detalhes. 

RN06 

4 A1 O usuário volta para a tela anterior. RN01 

5 A2 Sistema exibe a tela com a listagem 

de cartas. 

 

6 A1 O usuário faz um longo clique na 

carta que deseja remover da lista. 

RN04 

7 A1 O sistema remove as cartas 

selecionadas da lista de Wanted. 

RN05 

8 A2 Sistema exibe a lista atual, já 

atualizada. 

 

9 A2 Fim do caso de uso.  

 

Fluxos Alternativos 

Não aplicável. 
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APÊNDICE B.7 – CDU007 – GERENCIAR MY DECKS 

Descrição 

O sistema gerencia a lista de decks criados pelo usuário, permitindo 

adicionar, editar ou remover. 

Atores 

Referência Nome Descrição 

A1 Usuário Usuário do aplicativo 

A2 Sistema Requisições e respostas 

fornecidas pelo sistema 

Pré-condições 

Referência Descrição 

PC01 Aplicativo deve estar aberto e em execução na tela. 

PC02 Usuário deve ter feito um scroll lateral da esquerda para 

direita para abrir o menu e selecionado a opção “My Decks”. 
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Regras de Negócio 

Referência Descrição 

RN01 O botão “Voltar” do Android deve sempre voltar para a tela 

exibida anteriormente no aplicativo. Todas as alterações 

feitas até o momento devem ser salvas. 

RN02 Scroll lateral da esquerda para a direita deve exibir o menu 

do aplicativo. As opções são as seguintes: 

 Home – inicia o CDU001; 

 My Decks – inicia o CDU007; 

 My Have List – inicia o CDU006; 

 My Wanted List – inicia o CDU005. 

O menu lateral poderá ser requisitado pelo usuário sempre 

que desejado, exceto quando estiver o usuário estiver 

visualizando os detalhes de uma carta. 

RN03 O sistema deverá exibir todas os decks que foram criados 

pelo usuário e a quantidade de cartas de cada um. 

RN04 Um longo clique sobre qualquer quantidade de cartas deve 

selecioná-las para a ação desejada. Um novo longo clique 

sobre as mesmas deverá  desmarcá-las. 

RN05 Quando o usuário fizer um longo clique em uma carta já 

presente em um deck o aplicativo deverá exibir a mensagem: 

“Do you want to remove this card from the deck? ”, com duas 

opções: “Yes” e “No”. Clicando em “Yes” a carta selecionada 

é removida do deck em questão, clicando em “No” não há 

remoção.  

RN06 Quando um usuário clicar em uma carta para ver mais 

detalhes deve-se iniciar o CDU002. 

RN07 É obrigatório que todo deck tenha um nome. O limite máximo 

de caracteres é de 50. O sistema não pode permitir criação 

de deck sem nome. 

RN08 Quando o usuário fizer um longo clique em um deck o 

aplicativo deverá exibir a mensagem: “Do you want to remove 

this deck? ”, com duas opções: “Yes” e “No”. Clicando em 
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“Yes” o deck selecionado é removido, clicando em “No” não 

há remoção 

RN09 Qualquer quantidade de decks pode ser selecionada para 

remoção, mas apenas um pode ser selecionado para edição 

de nome. 

RN10 Um clique curto em uma carta deve exibir a tela de detalhes 

conforme descrita no CDU002 – Ver Detalhes. 

 

Data Views 

DV01. Tela da lista de Decks 

 

Figura 37 - Tela da lista de Decks 
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DV02. Tela de criação de um novo deck 

 

Figura 38 - Tela para inserção de nome 
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DV03. Tela para pesquisa de cartas 

 

Figura 39 - Tela para pesquisa de cartas 
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DV04. Tela de listagem de cartas de um deck 

 

Figura 40 - Listagem de cartas de um deck 
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DV05. Tela para inserção de um novo nome do deck 

 

Figura 41 - Inserção de um novo nome 
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Fluxo Principal 

Passo Ator Descrição Referência 

1 A1 O usuário acessa a tela da lista de 

My Decks. 

RN01, RN02 

2 A2 Sistema exibe a tela com a listagem 

decks criados. 

DV01, RN03 

3 A1 O usuário clica no botão de “+” para 

adicionar um novo deck. 

FA01, FA02, 

FA04 

4 A2 Sistema exibe a tela para inserção do 

nome do novo deck. 

DV02 

5 A1 Usuário insere o nome do novo deck. RN07 

6 A2 Sistema abre a tela exibindo o deck 

vazio. 

 

7 A1 O usuário clica no botão de “+” para 

adicionar novas cartas ao deck. 

RN04 

8 A2 Sistema exibe a tela de pesquisa. DV03 

9 A1 O usuário executa a pesquisa, faz um 

longo clique nas cartas desejadas e 

clica no botão de “+” para adicioná-

las ao deck. 

RN10 

10 A2 Sistema exibe a mensagem: 

“<Quantidade de cartas 

selecionadas> have been added to 

your deck <Nome do deck>.” 

 

11 A2 Sistema adiciona as cartas 

selecionadas ao deck que está sendo 

editado. 

 

12 A2 Sistema exibe a lista de cartas que 

compõe o deck visualizado. 

DV04, FA05 

13 A2 Fim do caso de uso.  
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Fluxos Alternativos 

FA01 – Usuário deseja deletar o deck selecionado 

Passo Ator Descrição Referência 

1 A1 O usuário faz um longo clique em um 

deck da lista de decks. 

DV01, RN09 

2 A1 O usuário clica no botão do “X” 

vermelho para deletar o deck 

selecionado. 

 

3 A2 Sistema exibe mensagem de 

confirmação. 

RN08 

4 A1 O usuário clica em “Yes” FA03 

5 A2 Sistema exibe a mensagem: 

“Selected deck(s) removed 

successfully.”. 

 

6 A2 Sistema abre a tela exibindo a 

listagem de decks atualizada. 

 

7 A2 Caso de uso volta para o passo 02 

do fluxo principal. 
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FA02 – Usuário deseja editar o deck selecionado 

Passo Ator Descrição Referência 

1 A1 O usuário faz um longo clique em um 

deck da lista de deck. 

DV01, RN09 

2 A1 O usuário clica no botão de edição 

(um lápis) para editar o nome do 

deck selecionado. 

 

3 A2 Sistema tela para inserção do novo 

nome. 

DV05 

4 A1 O usuário insere o novo nome. RN07 

5 A2 Sistema exibe a tela de listagem de 

decks com o novo nome do deck. 

 

6 A2 Caso de uso volta para o passo 02 

do fluxo principal. 

 

 

FA03 – Usuário clica em “No” na tela de remoção do deck 

Passo Ator Descrição Referência 

1 A1 Usuário clica em “No” na tela de 

remoção do deck. 

 

2 A2 Sistema não remove o deck 

selecionado. 

 

3 A2 Caso de uso volta para o passo 02 

do fluxo principal. 
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FA04 – Usuário deseja editar as cartas que compõem um deck 

Passo Ator Descrição Referência 

1 A1 Usuário clica em um deck da lista de 

decks. 

DV01 

2 A2 Sistema abre o deck selecionado e 

exibe as cartas que o compõem. 

DV04 

3 A1 Usuário clica no botão “+” para 

adicionar novas cartas ao deck. 

FA05 

4 A2 Sistema abre a tela de pesquisa de 

cartas. 

DV03 

5 A1 Usuário realiza a pesquisa e faz um 

longo clique nas cartas selecionadas. 

RN04, RN10, 

RN06 

6 A1 Usuário clica no botão “+” para 

adicioná-las ao deck visualizado. 

 

7 A2 Sistema exibe a mensagem: 

“<Quantidade de cartas 

selecionadas> have been added to 

your deck <Nome do deck>.” 

 

8 A2 Sistema exibe a listagem de cartas 

atualizada. 

 

9 A2 Fim do caso de uso.  

 

FA05 – Usuário deseja remover cartas que compõem um deck 

Passo Ator Descrição Referência 

1 A1 Usuário faz um longo clique sobre a 

carta que deseja remover. 

RN06 

2 A2 Sistema exibe a mensagem de 

confirmação. 

RN05 

3 A1 Usuário clica em “Yes”. FA06 

4 A2 Sistema exibe a mensagem: 

“Selected card removed.” 

 

5 A2 Fim do caso de uso.  
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FA06 – Usuário clica em “No” na tela de remoção de cartas 

Passo Ator Descrição Referência 

1 A1 Usuário clica em “No” na tela de 

remoção de cartas. 

 

2 A2 Sistema não remove a carta 

selecionada. 

 

3 A2 Fim do caso de uso.  
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APÊNDICE C – CASOS DE TESTE 

Tabela 8 - Casos de teste 
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APÊNDICE D – DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA 

 

Figura 42 - Diagrama de sequência 



106 

 

APÊNDICE E – DIAGRAMA DE BANCO DE DADOS 

 

Figura 43 - Diagrama de banco de dados 
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APÊNDICE E.1 – SCRIPT DE CRIAÇÃO DE TABELA 

CREATE TABLE cards( 

 id varchar(50) primary key not null,  

 layout VARCHAR(15), 

 name VARCHAR(50), 

 names VARCHAR(50), 

 manaCost VARCHAR(15), 

 cmc DECIMAL, 

 color varchar(20), 

 colorIdentity varchar(8),   

 type VARCHAR(50), 

 supertypes VARCHAR(50), 

 types VARCHAR(50), 

 subtypes VARCHAR(50), 

 rarity VARCHAR(20), 

 text VARCHAR(300), 

 flavor VARCHAR(50), 

 artist VARCHAR(50), 

 number varchar(15), 

 power  varchar(4) , 

 toughness varchar(4) , 

 loyalty varchar(4), 

 multiverseid VARCHAR(5) , 

 variations varchar(10), 

 imageName VARCHAR(20), 

 watermark VARCHAR(20), 

 border VARCHAR(8), 

 timeshifted varchar(5), 

 hand varchar(3), 

 life varchar(3), 

 reserved varchar(7), 

 releaseDate varchar(15), 
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 starter varchar(7), 

 setsCode varchar(5), 

 whishList varchar(1), 

 haveList varchar(1)); 

CREATE TABLE decks( 

id_deck integer primary key autoincrement, 

deck_name varchar(50)); 

CREATE TABLE cards_deck( 

deck_id integer, 

card_id varchar(50), 

foreign key(deck_id) references decks(id_deck), 

foreign key(card_id) references cards(id)); 

 

APÊNDICE F – GLOSSÁRIO  

Booster – Pacote selado com 15 cards randomizados.  

Card – A carta que o jogador usa em seu baralho.  

Deck – Conjunto de cards (baralho) que é construído pelo jogador. 

Mana – A “moeda” gerada por terrenos para pagar os custos de uso de outros cards.  

My Have– Conjunto de cards que o usuário já possui. 

My Wanted – Conjunto de cards (baralho) que o usuário deseja obter. 

SCRUM – Metodologia ágil de projeto.  

Sprint – Espaço de tempo definido no projeto SCRUM que indica uma iteração do 

projeto.  
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ANEXO A – LISTA DE BUGS 

Tabela 9 - Lista de bugs 

Bug 
ID 

Criticidade 
Data 

Abertura 
Data 

Fechamento 
Tela Descrição Status 

1 ALTA 19/06 20/11 TODAS 
Enter deve fazer input. 
Atualmente está como pular 
linha. FECHADO 

2 BAIXA 19/06 20/11 TODAS 
Cursor de texto está 1px fora 
da caixa de input. Mover para 
dentro da caixa de input. FECHADO 

3 ALTA 19/06 20/11 TODAS 

Cartas sem cores (artefatos ou 
outros tipos) estão com o ícone 
errado. Deve ser usado o 
ícone "c.png" na tela de 
exibição dos nomes das 
cartas. FECHADO 

4 ALTA 19/06 

 

DETALHE 

Cartas sem cores (artefatos ou 
outros tipos) estão com o ícone 
errado. Deve ser usado o 
ícone de acordo com o custo 
de manda da carta. Carta com 
um custo 4 deverá exibir o 
ícone n4.png no valor. 

VERIFICAR 

5 ALTA 19/06 

 

TODAS 
Cartas com cores GW (verde e 
branca) estão com o ícone 
errado na listagem de cartas. 

FECHADO 

6 ALTA 19/06 20/11 DETALHE 

No detalhe das cartas (clique 
simples em um item da lista) 
estão faltando os ícones das 
cores que compõem a carta. 
Por exemplo: "Femeref 
Enchantress" tem cores GW, 
deveria exibir os ícones g.png 
e w.png na tela. FECHADO 

7 BAIXA 19/06 20/11 HOME 

Quando começa-se a digitar o 
nome de uma carta o 
sublinhado do texto passa 
alguns pxs a esquerda do 
limite da caixa de input. FECHADO 

8 MÉDIA 19/06 20/11 DETALHE 
Miniatura do detalhe da carta 
fica menor que o frame que a 
comporta (no nexus5). FECHADO 

9 ALTA 19/06 20/11 MENSAGEM 

Mensagem de itens 
adicionados com sucesso está 
incorreta. Deve ser a seguinte: 
 
<número de itens a serem 
adicionados (maior que 1)> 
items were successfully added 
to <nome da lista> list 
 
Quando for apenas um item, 
usar a frase abaixo: 
One item was successfully 
added to <nome da lista> list. FECHADO 
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10 BAIXA 19/06 20/11 WANTED 

Título da tela da wanted list 
está incorreto. O título correto 
é: 
My Wanted List FECHADO 

11 MÉDIA 19/06 20/11 WANTED 

Cor do longo clique em um 
item da lista está com a cor 
errada. Deve ter a mesma cor 
que a usada na Home. FECHADO 

12 ALTA 19/06 20/11 MENSAGEM 

Mensagem de itens deletados 
com sucesso está incorreta. 
Deve ser a seguinte: 
 
<numero de itens deletados 
(maior que 1)> items were 
successfully deleted from 
<nome da lista> list. 
 
Quando for apenas um item, 
usar a frase abaixo: 
One item was successfully 
deleted from <nome da lista> 
list. FECHADO 

13 ALTA 19/06 20/11 MENSAGEM 

Mensagem de itens movidos 
com sucesso está incorreta. 
Deve ser a seguinte: 
 
<numero de itens movidos 
(maior que 1)> items were 
successfully moved to <nome 
da lista> list. 
 
Quando for apenas um item, 
usar a frase abaixo: 
One item was successfully 
moved to <nome da lista> list. FECHADO 

14 MÉDIA 19/06 20/11 HAVE 

Cor do longo clique em um 
item da lista está com a cor 
errada. Deve ter a mesma cor 
que a usada na Home. FECHADO 

15 BAIXA 19/06 20/11 HAVE 
Título da lista deve ser: 
 
My Cards FECHADO 

16 BAIXA 19/06 

 

MY DECKS Remover coluna (Avatar) ABERTO 

17 MÉDIA 19/06 20/11 MY DECKS 

Cor do longo clique em um 
item da lista está com a cor 
errada. Deve ter a mesma cor 
que a usada na Home. FECHADO 

18 MÉDIA 19/06 20/11 MY DECKS 

Texto usado para input do 
nome do deck deve ser o 
seguinte: 
 
Enter a new name for your 
deck FECHADO 

19 ALTA 19/06 20/11 MY DECKS 
App permite que nome do deck 
seja vazio. Isso não deve ser 
possível. FECHADO 
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20 ALTA 19/06 20/11 MY DECKS 
Campo de input na tela de 
seleção de cartas para o novo 
deck está fora do centro. FECHADO 

21 ALTA 19/06 20/11 TODAS 

Atualmente é possível fazer 
pesquisa (embora não retorne 
resultado) com um input de 
duas linhas. Isso não deve ser 
possível. FECHADO 

22 ALTA 19/06 20/11 MY DECKS 

Dar refresh nas views de 
pesquisa de cartas para serem 
adicionadas. A lista de repete 
infinitamente. FECHADO 

23 ALTA 19/06 

 

MY DECKS 

Quando estamos selecionado 
cartas para serem adicionadas 
ao deck:  
Colocar um botão de + e de - 
ao lado das cartas para facilitar 
a adição ou remoção de 
cartas, ao invés de um longo 
clique FECHADO 

24 ALTA 19/06 20/11 MY DECKS 

Mensagem de cartas 
adicionadas ao deck deve ser 
corrigida. Deve ser usada a 
seguinte: 
 
<número de itens adicionados 
(maior que 1)> cards were 
successfully added to <nome 
do deck> deck 
 
Quando for apenas uma carta, 
usar a mensagem abaixo: 
One card was successfully 
added to <nome do deck> 
deck FECHADO 

25 ALTA 19/06 20/11 MY DECKS 

Refresh na lista de cartas que 
compõem um deck. Quando 
voltamos da parte da seleção, 
temos que voltar mais uma vez 
para forçar um refresh na tela 
que exibe os decks e 
quantidade de cartas FECHADO 

26 BAIXA 19/06 20/11 MY DECKS 

Arrumar o título da tela. 
Atualmente está como 
"MyDeckActivity". Deve ser 
usado o nome "My Decks". FECHADO 

27 MÉDIA 19/06 20/11 MY DECKS 

Arrumar a mensagem de 
deleção de cartas. Atualmente 
está errada. Deve exibir a 
seguinte janela: 
 
Delete selected cards? - título 
How many cards should be 
deleted? - texto FECHADO 

28 ALTA 19/06 20/11 MY DECKS 
Telas que requerem 
quantidade de cartas a serem 
adicionadaas/removidas FECHADO 
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devem permitir APENAS input 
numérico, sem enter, espaços 
ou caracteres especiais. 
Atualmente qualquer valor é 
aceito. 

29 ALTA 19/06 20/11 MY DECKS 

Há duplicação na quantidade 
de cartas adicionadas. Segue 
exemplo: 
 
Longo clique 3x na mesma 
carta 
Clicar no botão para adicionar 
Sem voltar, fazer nova 
pesquisa. 
Selecionar outra carta, 
diferente da anterior, e 
selecionar 3x 
Clicar para adicionar 
Voltar para a listagem de 
cartas do deck para dar refresh 
A primeira carta adicionada 
será adicionada 2x para cada 
longo clique FECHADO 

30 BAIXA 19/06 20/11 MY DECKS 

Posicionamento e cor do botão 
+ para adicionar novas cartas 
ou decks é diferente em cada 
ponto do processo do My 
Decks. Deve ser igual em 
todos os momentos. FECHADO 

31 BAIXA 19/06 20/11 HOME 
Posicionamento do campo de 
input está fora de centro. FECHADO 

 


