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RESUMO 

 

Testes de software tem tido um crescimento considerável, principalmente com o advento das 

metodologias ágeis, e com o isso o mercado vem entendendo sua importância e aprimorando, 

cada vez mais, ferramentas para desenvolvimento de testes. O framework Ruby on Rails (RoR) 

tornou a linguagem Ruby mais conhecida entre os desenvolvedores Web.  No RoR, os testes 

de software também têm sido explorados com a utilização de ferramentas de testes 

automatizados. Esse trabalho busca explorar algumas ferramentas de desenvolvimento de 

testes automatizados para o framework Ruby on Rails,  realizando uma análise acerca dessas 

ferramentas levando em consideração um determinado conjunto de critérios propostos. 

 

Palavras chave: Ruby on Rails, Ruby, Engenharia de Software, Testes de Software, Testes 

Funcionais, Testes Unitários, Testes Automatizados, Teste de Regressão. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Para Sommerville (2007, p. 5), “A Engenharia de Software é uma disciplina de 

engenharia relacionada com todos os aspectos da produção de software, desde os estágios 

iniciais de especificação até sua manutenção”. Levando em consideração essa definição, uma 

área crucial da disciplina de Engenharia de Software é a de Testes de Software, disciplina que 

foca na realização de uma série de atividades, automatizadas ou não, a fim de garantir a 

qualidade do software, tornando visíveis erros não detectados durante etapas anteriores do seu 

desenvolvimento. 

 

Teles (2004, p. 104) afirma que “testar costuma ser considerada uma atividade 

chata, que consome tempo e só é valorizada depois que o sistema entra em produção e 

diversos problemas começam a surgir”. Apesar deste aspecto, a área de testes vem sendo cada 

vez mais estudada e implementada no âmbito do desenvolvimento de software. As 

metodologias ágeis são um dos responsáveis por este crescimento. Por exemplo, a 

metodologia Extreme Programming (XP) adota como uma de suas principais práticas o TDD 

(Test Driven Development ou Desenvolvimento Dirigido por Testes), que determina que “os 

desenvolvedores escrevem testes para cada funcionalidade antes de codificá-las” (Teles, 2004, 

p. 25). As metodologias tradicionais (como cascata, espiral e prototipação) também possuem 

segmentos específicos para o desenvolvimento/execução de testes em seus processos de 

desenvolvimento. 

 

Dois tipos de testes comumente utilizados são os testes unitários, ou testes de 

unidade, e os testes funcionais. O primeiro é definido por Pressman (1995, p. 844) da seguinte 

forma: “o teste de unidade concentra-se no esforço de verificação da menor unidade do 

projeto de software – o módulo”. Em outras palavras, o teste unitário testará diretamente 

pequenas porções de código a fim de detectar erros. O teste unitário, apesar de ser feito 

diretamente no código fonte, pode ser do tipo caixa branca ou caixa preta, o que dependerá de 

qual é o objetivo do teste e de que porções de código o desenvolvedor tem acesso. Por 

exemplo, considerando um método que some dois valores, caso o desenvolvedor precise 

escrever um teste que valide apenas o valor que esse método retorna, não é necessário acesso 

ao código fonte, portanto o teste será de caixa preta, pois o que interessa é apenas o valor 

retornado. Porém, se é necessário validar cada passo que o método executa para a soma dos 

dois valores, então o teste será de caixa branca, já que todos os procedimentos feitos pelo 
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método devem ser analisados. Esse tipo de teste normalmente é desenvolvido utilizando-se 

ferramentas de automatização apropriadas, para facilitar a codificação e execução dos testes, e 

principalmente, realizar testes de regressão.  

 

Os testes funcionais, por sua vez, são realizados na interface do software. O 

mesmo pode ser realizado de forma automatizada, situação em que o desenvolvedor escreverá 

casos de testes com o auxílio de ferramentas que vão simular o comportamento do usuário, ou 

pode ser feito manualmente, onde utiliza-se um grupo de usuários para fazer uso da interface 

do software a fim de detectar erros. A realização manual tende a não ser muito confiável, pois 

podem haver falhar humanas durante a mesma. 

  

A automação dos testes, sejam unitários ou funcionais, é uma maneira de 

aumentar a eficiência do processo, principalmente quando aliada a softwares de integração 

contínua e análise de cobertura de código. Quando necessário, basta comandar a execução dos 

testes através de uma ferramenta com tal finalidade e os resultados tendem a ser obtidos mais 

rapidamente e com maior confiabilidade do que se fossem feitos manualmente. Essa 

confiabilidade está associada, principalmente, ao auxílio que a automatização provê à 

realização de testes de regressão, ou seja, quando alterada uma funcionalidade, todos os testes 

já implementados são novamente executados para a aplicação, e nesse momento é possível 

observar se a alteração feita nessa funcionalidade afetou outras partes do código. 

  

Este trabalho tem como foco as ferramentas de testes para a plataforma Ruby on 

Rails. Definido em seu site oficial como “um framework de desenvolvimento Web (gratuito e 

de código aberto) otimizado para a produtividade sustentável e a diversão do programador” 

(RUBY ON RAILS, 2012), o framework Ruby on Rails vem ganhando destaque no mundo do 

desenvolvimento pela sua alta produtividade. 

 

A comunidade do framework Ruby on Rails tem se mostrado muito adepta à 

utilização dos testes automatizados, sejam testes unitários ou funcionais. Como principais 

ferramentas para realização de testes automatizados em Ruby on Rails, temos o Cucumber 

(CUCUMBER, 2012), o Capybara (CAPYBARA, 2012) para testes funcionais, RSpec 

(RSPEC, 2012) e ActiveSupport::TestCase (ACTIVESUPPORT, 2012) para funcionais e 

unitários. Com esse conjunto de ferramentas, é possível criar testes automatizados para vários 

tipos de projetos. 
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A proposta deste trabalho é realizar implementações com as ferramentas citadas, 

que por sua vez embasarão uma análise comparativa entre elas, utilizando critérios 

preestabelecidos para a sua comparação. Entre esses critérios, existem alguns que são 

objetivos e outros subjetivos. Espera-se que o resultado desta análise possa auxiliar os 

desenvolvedores na escolha das ferramentas adequadas às suas necessidades.  

 

Essa monografia foi dividida em seis capítulos. O primeiro contém uma breve 

introdução sobre o trabalho realizado. Os dois capítulos seguintes fornecem o alicerce teórico: 

o segundo trata sobre engenharia de software, seus principais conceitos, modelos de 

desenvolvimento, conceitos e técnicas de desenvolvimento de testes de softwares e seus tipos, 

enquanto o terceiro trata sobre a linguagem Ruby, o framework Ruby on Rails e as 

ferramentas de automatização de testes que serão utilizadas no projeto. O quarto capítulo trata 

dos critérios que serão utilizados para a análise das ferramentas selecionadas. O quinto mostra 

os resultados comparativos entre essas ferramentas. O sexto apresenta uma conclusão geral 

sobre o trabalho realizado e os resultados obtidos. 
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2. ENGENHARIA DE SOFTWARE 

 

Naur e Randell (1969 apud Pressman, 1995, p. 31) citam a definição de Fritz 

Bauer na primeira grande conferência sobre engenharia de software. Bauer define Engenharia 

de Software como  “o estabelecimento e uso de sólidos princípios de engenharia para que se 

possa obter economicamente um software que seja confiável e que funcione eficientemente 

em máquinas reais”. Já uma definição mais moderna e adequada ao estágio atual da 

engenharia de software, apresentada por Sommerville (2007, p.5), diz que “a engenharia de 

software é uma disciplina de engenharia relacionada com todos os aspectos da produção de 

software, desde os estágios iniciais de especificação até sua manutenção”. 

 

O objetivo dessa disciplina é definir uma série de processos para o 

desenvolvimento do software, de modo que o resultado final atenda às necessidades do cliente 

e seja desenvolvido dentro do menor tempo possível, com o menor custo e oferecendo a 

melhor qualidade.  

 

Para o bom desenvolvimento de processos de Engenharia de Software, três 

elementos são fundamentais: métodos, ferramentas e procedimentos. Esses elementos, quando 

juntos, fornecem toda a base para a produção correta, com menos custo e maior eficiência, do 

software. Esses elementos tem as seguintes definições, de acordo com Pressman: 

 

• Método: “Os métodos de engenharia de software proporcionam os detalhes 

de ‘como fazer’ para construir o software” (Pressman, 1995, p. 31). Trata-se 

das metodologias de desenvolvimento, gerenciamento e técnicas utilizadas 

para o desenvolvimento. 

• Ferramentas: “As ferramentas de engenharia de software proporcionam 

apoio automatizado ou semi-automatizado aos métodos” (Pressman, 1995, p. 

32), como por exemplo, IDEs de desenvolvimento, softwares de controle de 

tempo e para integração contínua.  

• Procedimentos: “Os procedimentos de engenharia de software constituem o 

elo que mantém juntos os métodos e as ferramentas e possibilitam o 

desenvolvimento racional e oportuno do software de computador” (Pressman, 

1995, p. 32). 
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2.1. ÁREAS	  DE	  CONHECIMENTO	  

	  

O Corpo de Conhecimentos em Engenharia de Software define dez áreas de 

conhecimento em Engenharia de Software. São elas (SWEBOOK, p. 1-2, 2004, tradução 

nossa): 

 

• Especificação do software. 

• Design do software. 

• Construção do software. 

• Teste de software. 

• Manutenção do software. 

• Gerência de configuração do software. 

• Gerência de engenharia de software. 

• Processos de engenharia de software. 

• Ferramentas e métodos de engenharia de software. 

• Qualidade do software. 

 

Dentre as áreas acima, existem quatro que normalmente são exercitadas pelas 

metodologias de desenvolvimento de software: 

 

• Especificação do Software: “A área Especificação do Software está 

relacionada com a elicitação, análise, especificação e validação dos requisitos 

do software” (SWEBOOK, 2004, p. 2-1, tradução nossa). Abrange as 

técnicas para determinar o que o software terá que apresentar, seus requisitos 

funcionais e não funcionais. Tradicionalmente, essa área é mais explorada no 

início do projeto, porém, nas metodologias mais modernas, ela vem sendo 

explorada em todos os momentos da concepção do software. 

• Design do Software: Nesta área, discute-se a definição da arquitetura que 

vai ser utilizada, componentes, linguagem a ser utilizada e toda característica 

relacionada à estrutura base do software, a partir da qual será feito o 

desenvolvimento do software. 

• Construção do Software: Aborda as questões relacionadas à combinação 

entre codificação, verificação, testes unitários, testes funcionais e depuração 
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do código. O objetivo dessa área é, baseado em todas as definições feitas na 

especificação do design, implementá-las de forma a atender todos os 

requisitos solicitados pelo cliente. 

• Teste do Software: “O teste é uma atividade realizada para avaliar a 

qualidade do produto, e para melhorar, por meio da identificação de defeitos 

e problemas” (SWEBOOK, 2004, p. 5-1, tradução nossa). Nessa área, 

procura-se verificar o comportamento da aplicação, com objetivo de detectar 

falhas ou comportamentos que não são esperados pela aplicação.  

2.2. MODELOS	  DE	  CICLO	  DE	  VIDA	  DO	  SOFTWARE	  

 

A seguir, serão discutidos alguns modelos de ciclo de vida de software que são 

utilizados pelo mercado. 

 

2.2.1. Modelo Cascata 

 

O modelo cascata trabalha de forma linear, onde o término de cada etapa do 

modelo é o ponto de partida para a próxima etapa. Parte-se do princípio que, quando se pula 

para a próxima etapa, não se deve voltar ao estágio anterior. 

 

Devido ao estágio atual do desenvolvimento de software, onde os projetos são 

fracamente estruturados, isto se torna um grande problema, já que é necessário voltar a 

estágios anteriores com frequência. 

Figura 1 - Estágios do modelo cascata. Fonte: MORAIS (2012) 
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Sommerville (2007, p. 44)  afirma que o modelo cascata possui 5 estágios, 

ilustrados, sequencialmente, na Figura 2: 

 

1. Análise e definição de requisitos: Determinação dos objetivos do software, 

quais funcionalidades ele deve ter, qual seu comportamento esperado e que 

serviços deve fornecer. Essas definições são feitas de acordo com entrevistas 

feitas com usuários. Após essas entrevistas, os dados colhidos são analisados, 

detalhados e usados na criação dos  documentos utilizados para especificação 

do sistema.  (Sommerville, 2007, p. 44). 

2. Projeto de sistemas de software: No projeto do software, ou design do 

software, os requisitos são analisados e a partir daí são definidos as estruturas 

necessárias para suportar as funcionalidades que serão inseridas no software. 

Nesse estágio também é definido a arquitetura do projeto. 

3. Implementação e teste de unidade: Após as funcionalidades, estruturas e 

arquitetura definidas, o projeto é implementado nesse terceiro estágio, onde os 

programadores desenvolverão as funcionalidades. Durante o desenvolvimento, 

também são criados os testes unitários (Sommerville, 2007, p. 44). 

4. Integração e teste de sistema: Nessa etapa, os códigos desenvolvidos são 

unidos, e após essa união eles são testados como um sistema único 

(Sommerville, 2007, p. 44). O objetivo é verificar se todos os requisitos foram 

atendidos corretamente e não existem falhas no software. 

5. Operação e manutenção: Acontece quando o sistema é colocado em 

produção para o cliente. Costuma ser a parte mais demorada do processo. 

Envolve correção de erros, implementação de novas funcionalidades e 

treinamentos. 

 

2.2.2. Modelo de Prototipação 

 

O Modelo de prototipação é utilizado para fazer entregas rápidas, tendo a 

possibilidade de deixar o cliente visualizando o que está sendo desenvolvido em curtos 

períodos de tempo. 

 

Esse modelo é indicado para projetos em que o cliente tem uma noção do que 

quer no final do projeto, porém não consegue especificar com precisão. Com a prototipação, 
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pode-se iniciar o desenvolvimento rapidamente com os requisitos incertos que foram 

informados pelo cliente. 

 

Ao final da entrega do protótipo, o cliente pode analisar e, com base em algo já 

funcionando, ter maior facilidade em definir seus requisitos. Mesmo que ainda não consiga 

definir seus requisitos, pode repetir o processo, e ir refinando os requisitos a cada protótipo. 

 

Com base na Figura 3, pode-se observar um exemplo de prototipação. O analista 

coleta algumas informações iniciais, faz um rápido projeto e implementação para entregar um 

protótipo para avaliação, o cliente analisa, refina os requisitos e pode reiniciar o mesmo 

processo de prototipação. 

 

A ideia é que, ao final da prototipação, os requisitos estejam bem definidos e se 

possa iniciar a utilização de um outro modelo de ciclo de vida. 

 

2.2.3. Modelo Incremental 

 

O modelo incremental visa prover ao cliente software utilizável de forma rápida, 

onde a equipe de desenvolvimento parte dos requisitos iniciais já para o desenvolvimento e 

vai entregando software utilizável em pouco tempo.  A cada incremento, existem diferenças 

com relação ao software anterior. 

 

Figura 2 - Estágios do modelo de prototipação. Fonte: MAROTA (2012) 
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Esse modelo tem sido popularizado entre as metodologias ágeis. Por exemplo, a 

metodologia XP utiliza o conceito de releases curtos (Telles, 2004, p. 27), onde em pequenos 

períodos de tempo os desenvolvedores escrevem funcionalidades, e essas funcionalidades 

devem gerar software utilizável, desse modo que o cliente pode sempre acompanhar o 

andamento do software, dando a possibilidade de detectar falhas nos requisitos a qualquer 

momento.  

 

2.2.4. Modelo Espiral 
 

Pressman (1995, p. 38) afirma que, 

 
O modelo espiral para engenharia de software foi desenvolvido para abranger as 
melhores características tanto do ciclo de vida clássico como da prototipação, 
acrescentando, ao mesmo tempo, um novo elemento – a análise de riscos.  

 

Afirma ainda que esse modelo é divido em quatro áreas, representadas pelos 

quadrantes da espiral, ilustrado na Figura 4, que são as seguintes (Pressman, 1995, p. 38): 

 

Figura 3 - Estágios do modelo espiral Fonte: PRESSMAN (1995, p.39) 
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• Planejamento: Determinação dos objetivos, alternativas e restrições 

• Análise de riscos: Análise de alternativas e identificação/resolução dos 

riscos. 

• Engenharia: Desenvolvimento do produto no “nível seguinte”. 

• Avaliação feita pelo cliente: Avaliação dos resultados da engenharia. 

 

O modelo espiral tem seu início marcado no centro da espiral, e vai seguindo para 

as áreas mais externas, passando por todos os quatro quadrantes. “Em cada iteração ao redor 

da espiral (iniciando-se ao centro e avançando para fora), versões progressivamente mais 

completas do software são construídas” (Pressman, 1995, p. 39). Dessa maneira, todas as 

etapas de desenvolvimento do software acontecem com mais frequência durante o projeto, 

podendo tornar menos falho seu resultado. 

2.3. METODOLOGIAS	  ÁGEIS	  

 

O conceito de metodologia ágil tomou forma em uma reunião sobre 

desenvolvimento de software em Utah, Estados Unidos. Participaram 17 pessoas, dentre elas 

Ken Schwaber, Martin Fowler, Kent Beck, entre outros (Yoshima, 2007, p 5). O objetivo 

dessa reunião foi abrir uma discussão sobre como cada um desenvolvia os projetos de 

software, e com isso oferecer ao mundo um conceito novo de desenvolvimento de software, 

em contrapartida às grandes metodologias de software burocráticas e totalmente direcionadas 

a documentação (Yoshima, 2007, p 5). 

 

Nessa reunião, foi definido o Manifesto Ágil. Trata-se de um conjunto de valores 

que os presentes consideraram importantes em uma metodologia de desenvolvimento de 

software. Yoshima (2007, p. 6) cita-os: 

 

• Indivíduos e interações entre eles são mais importantes que processos e 

ferramentas.  

• Software em funcionamento é mais importante que documentação abrangente. 

• Colaboração com o cliente é mais importante que negociação de contrato. 

• Responder a mudanças é mais importante que seguir um plano. 

 

Yoshima cita alguns valores como sendo mais importantes que os outros. os quais 
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constam no Manifesto Ágil (MANIFESTO, 2012), porém as metodologias ágeis não tiram a 

importância dos outros valores menos considerados. 

 

Seguindo esses conceitos, as metodologias ágeis modernas, como Scrum 

(SCRUM, 2013), XP (XP, 2013), Lean (LEAN, 2013) e outras focam sempre no resultado e 

simplicidade, dando prioridade à satisfação do cliente com entregas rápidas de software 

funcional, prezando sempre pela qualidade, utilizando técnicas de testes de software, e 

deixando o cliente confortável para realizar mudanças no software mesmo durante seu 

desenvolvimento, podendo alterar seu escopo caso mude alguma ideia ou surja uma nova 

expectativa sobre o software. 

2.4. FRAMEWORK	  

 

Framework é definido por Carneiro e Hardy (2010, p. 3, tradução nossa) como 

sendo “uma coleção de bibliotecas e ferramentas para facilitar o desenvolvimento”. O uso de 

frameworks tem sido uma constante, e em alguns casos as linguagens tendem a ser menos 

conhecidas do que o próprio framework, como é o caso do Ruby on Rails, onde alguns menos 

informados acreditam que o Ruby on Rails trata-se da linguagem. 

 

Os frameworks, normalmente, oferecem ganhos de produtividade bem maiores do 

que o desenvolvimento em sua linguagem pura. Em alguns casos, utiliza-se mais de um 

framework ao mesmo tempo. 

 

Frameworks como Symfony (SYMFONY, 2012), CakePHP (CAKEPHP, 

2012), .NET (NET, 2012) e Ruby on Rails (RUBY ON RAILS, 2013), entre outros, vem tendo 

grande crescimento dentro das comunidades de cada uma das respectivas linguagens. 

 

2.5. TESTES	  DE	  SOFTWARE	  

 

Os testes de software são ações aplicadas no software com objetivo de determinar 

o nível de qualidade que o projeto está com relação às especificações que foram definidas 

para o software em questão. 
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Citando Pressman (1995, p.786): “a atividade de teste de software é um elemento 

crítico da garantia de qualidade de software e representa a última revisão de especificação, 

projeto e codificação”. Portanto, os testes são uma parte de suma importância na garantia de 

qualidade do software, principalmente se considerarmos que a “arte” de desenvolver software 

provém do esforço humano, e como tal é comum a ocorrência de erros. Os testes vão auxiliar 

na detecção desses erros. 

 

Os testes de software estão presentes em toda metodologia de desenvolvimento de 

software, apesar de ser considerada uma tarefa custosa, pois “não é incomum que uma 

organização de software gaste 40% do esforço do projeto total em teste” (Pressman, 1995, p. 

786). Vem ganhando força com o advento das metodologias ágeis de desenvolvimento, onde 

muitas utilizam conceitos modernos de desenvolvimento de testes, como o TDD (Test Driven 

Development ou Desenvolvimento Guiado por Testes) e BDD (Behaviour Driver 

Development ou Desenvolvimento Guiado por Comportamento). Esses dois conceitos serão 

discutidos posteriormente. 

 

De acordo com Sommerville (2007, p. 335), as duas principais metas dos testes de 

software são: 

 

• Mostrar ao cliente que todos os requisitos foram atingidos. Portanto, devem 

existir testes para todos os requisitos do sistema que foram definidos na 

especificação (Sommerville 2007, p. 355). Para isso, pode-se utilizar os testes 

de aceitação, que representam a última etapa do processo de testes, 

utilizando-se dados fornecidos pelo cliente em substituição aos dados 

simulados utilizados nos testes. Sommerville (2007 p. 356) afirma que “o 

teste de aceitação pode revelar erros e omissões na definição de requisitos de 

sistema, pois os dados reais exercitam o sistema de forma diferente dos dados 

de teste”. Portanto, o teste de aceitação envolve diretamente o cliente no 

processo de teste. 

• Procurar por comportamentos no software, como falhas e defeitos, que não 

condizem com o comportamento esperado pela aplicação. Testes de caixa 

preta e de caixa branca são utilizadas para realizar essa varredura. 

 

Essas duas metas combinadas podem exibir provas suficientes para os 
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desenvolvedores e clientes de que o software está pronto para uso, portanto pode-se dizer que 

“o teste é um processo voltado a atingir a confiabilidade do software” (Sommervile, 2007, p. 

356). Apesar de Sommervile afirmar que os testes não são capazes de provar que um software 

é livre de defeitos, pois alguns testes podem não ter sido implementados corretamente, terem 

sido ignorados ou os testes não exercitarem todas as funcionalidades da aplicação, a 

existência de testes de software contribui para o aumento da confiabilidade do produto final. 

 

Existem basicamente dois grandes grupos de tipos de teste, são eles os Testes de 

Caixa Branca e os Teste de Caixa Preta. 

 

Nos Testes de Caixa Branca, o objetivo é realizar os testes com conhecimento 

sobre o aspecto interno do software, no caso, o código fonte. O teste unitário é bastante 

utilizado no modo caixa branca quando se procura cobertura de código. 

  

Os Testes de Caixa Preta são aqueles que desconsideram os aspectos internos do 

software, procurando realizar testes sem saber o funcionamento interno, por exemplo, de um 

método ou de uma página Web. Alguns dos tipos mais utilizados são o teste funcional, o teste 

de integração e também o teste unitário. 

 

2.5.1. Testes Funcionais 

 

Teste Funcional é um tipo de teste de caixa preta. Seu objetivo é encontrar falhas 

no software pela sua interface. Nesse tipo de teste, os aspectos internos – o código fonte – são 

desconsiderados e apenas a funcionalidade percebida através da interface apresentada ao 

usuário é avaliada.  

 

Os testes funcionais, normalmente, eram realizados com um grupo de usuários, 

onde cada um utilizava determinadas telas para realizar os testes e ao final informar o 

resultado, onde havia sido encontradas falhas e qual processo foi feito para chegar a tal erro. 

 

Atualmente, existem ferramentas que possibilitam o desenvolvimento dos testes 

funcionais de forma automatizada, sem a necessidade de intervenção humana. Uma das mais 

famosas e utilizadas é o Selenium (SELENIUM, 2012). Cliques em links, preenchimentos de 

campos de texto, cliques em botões para enviar os dados e navegação entre as páginas são 
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exemplo de ações que o Selenium pode fazer sem intervenção humana. 

 

2.5.2. Testes Unitários ou Testes de Unidade 

 
De acordo com Pressman (1995, p. 844),  “os testes de unidade concentram-se no 

esforço de verificação da menor unidade de projeto de software – o módulo”. Essa técnica é 

utilizada para realizar testes diretamente no código da aplicação. 

 

Nesse tipo de verificação, o módulo não é uma estrutura com um padrão único. 

Toma-se como módulo alguma parte específica do software que vai ser testado. No caso do 

Framework Ruby on Rails, as unidades que são testadas podem ser os controllers, models, 

views (explicadas na sessão 3.3.1) ou outras unidades de software utilizadas. 

 

Os testes unitários podem ser feitos de forma automatizada ou manual, porém, 

normalmente são feitos com ferramentas para automatização. Utiliza-se técnicas para facilitar 

a construção desses testes, como os mocks e stubs, que fazem a simulação de determinadas 

partes do código com objetivo de evitar que os mesmos sejam efetivamente executados, uma 

vez que não representam o objetivo final daquele teste de unidade específico ou precisam ser 

alterados para se adequar ao teste. Os conceitos de mocks e stubs serão discutidos na sessão 

2.5.3.1. 

 

2.5.3. Testes Automatizados 

 

Automatizar os testes significa construir scripts para os casos de teste, que podem 

ser controlados e executados por um outro software. As configurações das pré-condições de 

teste, os seus resultados, os quais são comparados com o comportamento esperado do 

software para determinar se os testes passaram ou não, os relatórios de cobertura de código, 

tudo isso pode ser controlado por esse tipo de software. 

 

A automatização dos testes traz como principal benefício a fácil realização de 

testes de regressão (CAROLINE, 2009). Esse tipo de teste é feito quando algo no sistema é 

alterado e são executados os testes em todo o projeto, inclusive de partes que já haviam sido 

testadas, com o objetivo de determinar se a alteração que foi feita modificou o funcionamento 
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esperado de alguma parte da aplicação ou se novos erros foram introduzidos. 

 

Os testes automatizados são desenvolvidos seguindo passos idealizados antes 

mesmo da construção do código de testes. Por exemplo, quando testada a funcionalidade de 

realizar o login em um sistema, é pensado antes que o usuário deve preencher os campos com 

os seus e-mail e senha, após isso deve clicar em um botão para submeter o formulário, após 

essa submissão o usuário deve ter realizado o login. Essa série de passos é implementada em 

código, e sempre serão executados. Caso sejam realizados manualmente por uma pessoa, 

algum dos passos pode não ser executado, diminuindo a chance de se detectar um erro. 

 

Atualmente, existem diversas ferramentas para desenvolvimento de testes 

automatizados, como o JUnit, Selenium, RSpec, Cucumber, entre outras. Essas ferramentas 

proveem maneiras de realizar testes tanto de caixa preta como de caixa branca.  

 
2.5.3.1. Mock Object e Stub 

 

Os Mocks Objects são objetos genéricos que são utilizados para simular os 

comportamentos de outros objetos. Normalmente auxiliam o desenvolvimento de testes de 

software, onde o comportamento de um determinado objeto precisa ser modificado ou 

adequado ao teste que está sendo desenvolvido.  

 

Já o Stub é utilizado para alterar o comportamento de uma porção de código, ou 

simulá-lo caso ainda não tenha sido desenvolvido. Em testes de software, o Stub é utilizado 

quando se espera obter um resultado controlado da execução de alguma parte do código, 

como por exemplo, o retorno de um método. 

 

 

Na Figura 5, observa-se que foi criado um mock para AdministradorMock, 

Figura 4 - Exemplo de código de teste unitário usando mock e stub.. Fonte: Elaborada pelo autor. 
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que será uma representação genérica da classe real Administrador. Ele não possui 

nenhum método da classe real. Na linha seguinte, foi alterado o comportamento do método 

all(), que pertence à classe Administrador. No Ruby on Rails, esse método acessa a 

base de dados e retorna todos os registros para a entidade Administrador , porém, para 

não ser necessário acessar o banco para realizar essa busca, o comportamento de all() foi 

alterado para que ele retorne o mock object que foi criado logo acima. Quando o método 

all() for invocado durante a execução desse teste, ele retornará um mock object e não um 

array de objetos Administrador . Com isso, tem-se um resultado controlado do que está 

sendo testado, pois sabe-se que sempre que o método all() for chamado o mesmo mock 

object será retornado. 

 

2.5.4. Test Drive Development - TDD 

 

TDD (Test Driven Development, em português, Desenvolvimento Dirigido por 

Testes) é uma técnica baseada no princípio de desenvolver os testes antes mesmo de escrever 

o código de uma determinada funcionalidade (Teles, 2004, p. 25). Nessa técnica, o 

desenvolvedor tem que idealizar as regras de negócio antes mesmo de desenvolvê-las, já que  

os testes serão escritos baseados nessas regras. No caso das mesmas não terem sido 

amadurecidas durante o desenvolvimento dos testes, haverá uma maior quantidade de 

refatoração no código dos testes quando os requisitos forem levantados. 

  

São necessários cinco passos para a execução completa de um ciclo de TDD:  

  

1. É escrito o teste para uma determinada funcionalidade, apesar dela não existir. 

O desenvolvedor vai começar a formular essa funcionalidade durante o 

desenvolvimento do teste para ela, ou seja, o desenvolvedor já terá uma 

melhor ideia da regra de negócio antes mesmo de iniciar a codificação dessa 

funcionalidade. 

2. Após a escrita do teste, deve-se executá-lo, o resultado já é esperado, ele vai 

falhar, pois a funcionalidade não está escrita. 

3. Ao iniciar o desenvolvimento da funcionalidade, o desenvolvedor já tem uma 

boa noção da regra de negócio, pois ele teve que ponderar isso durante o 

desenvolvimento dos testes, isso pode agilizar a escrita dessa funcionalidade. 
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4. Após desenvolver a funcionalidade, os testes são executados novamente. 

5. Caso tenha passado, o desenvolvedor concluiu todo o processo TDD de uma 

funcionalidade. Se não passar, será feito refatoração no código da 

funcionalidade e/ou do teste, e assim o processo completo é repetido, até que o 

teste tenha passado. 

 

2.5.5. Behavior Drive Development - BDD 

 

O BDD (Behavior Driven Development ou Desenvolvimento Guiado por 

Comportamento) é uma técnica cujo objetivo é oferecer uma solução alternativa ao TDD 

levando em consideração o que o objeto faz, e não o que ele é. 

 

A utilização do termo “comportamento” em vez de “teste” se mostra mais eficaz 

ao desenvolvedor, pois no caso do TDD, o desenvolvedor criava os testes com nomes 

padronizados, como testePrimosGeradosAteNumeroDois(). No caso do BDD, são 

utilizadas sentenças, de forma a facilitar o desenvolvimento do teste e também sua leitura. 

Para o exemplo de TDD apresentado, no BDD poderia ser utilizado “deve gerar números 

primos ate dois”. 

 

 

 

Na Figura 6, pode-se observar bem que o que importa para o teste com BDD é o 

comportamento. Fica claro o que o teste faz e qual o comportamento da funcionalidade, ou 

seja, além de deixar o teste mais claro, torna-se mais simples o entendimento da própria 

funcionalidade. 

Figura 5 - Exemplo de código em RSpec utilizando BDD. Fonte: Elaborada pelo autor. 
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O ciclo de desenvolvimento de um teste utilizando BDD é semelhante ao do TDD, 

apenas tem-se que levar em consideração o comportamento da funcionalidade, preocupando-

se com cada porção do código separadamente. 
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3. RUBY 

 

A linguagem de programação Ruby é nova em comparação com outras linguagens 

como C, Fortran ou Basic. A linguagem teve seu desenvolvimento iniciado em 1993, no 

Japão, por Yukuhiro Matsumoto, popularmente conhecido como “Matz”, que em 1995 tornou 

pública sua primeira versão alpha (Cooper, 2007, p. 113, tradução nossa). 

 

Matz estava insatisfeito com as linguagens de programação da época, daí veio a 

motivação para o seu desenvolvimento. Segundo Cooper (2007, p.114, tradução nossa), “a 

motivação de Matz para o Ruby foi a diversão e o princípio de ‘menos surpresa’, a fim de 

melhorar a produtividade do desenvolvimento em geral”. Seu objetivo foi criar uma 

linguagem elegante, fácil de escrever e que pudesse ser lida da maneira mais natural possível. 

 

Matz procurou tirar proveito das características das melhores linguagens. Como 

disse em uma entrevista em 2001, “eu queria uma linguagem que fosse mais poderosa que o 

Perl, e mais orientada a objetos que o Phyton. Por isso minha decisão de desenhar minha 

própria linguagem” (Cooper, 2007, p.114). Além de ter essas duas linguagens como base para 

o desenvolvimento do Ruby, também teve forte influência do LISP, Eiffel, ADA e C++. 

 

A linguagem é de código aberto, portanto existem diferentes distribuições 

existentes no mercado. É interpretada e multiplataforma, o que auxilia muito no 

desenvolvimento e expansão da linguagem 

 

Atualmente, o Ruby está na sua versão 1.9, já com a versão 2.0 em 

desenvolvimento. Nesse trabalho, será utilizada a versão estável 1.9.2. 

3.1. CARACTERÍSTICAS	  DO	  RUBY	  

 

“Um fã de longa data da programação orientada a objetos, Matz sentiu que era o 

melhor modelo a ser adotado” (Cooper, 2007, p. 114). No Ruby, todas as entidades que são 

manipuladas pela linguagem são tratadas como objeto. Seja número, string ou de qualquer 

outro tipo, toda variável é tratada como um objeto e tem suas próprias variáveis de instância e 

métodos.  
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Matz procurou criar uma linguagem flexível, a qual permitisse que qualquer parte 

do código pode ser alterada, mesmo sendo do núcleo da aplicação ou de partes essenciais para 

o funcionamento original da linguagem. 

  

Um exemplo disso é a possibilidade de incluir métodos em uma classe nativa do 

Ruby, como a Numeric. Pode-se incluir um novo método apenas redefinindo a classe e 

criando o novo método, ou seja, pode-se criar um arquivo com a mesma definição de classe e 

escrever um método qualquer. Esse novo arquivo, apesar de possuir a mesma assinatura de 

classe do original, não redefinirá o original, apenas adicionará esse método à classe. Essa 

funcionalidade não é apenas para classes nativas do Ruby, mas estende-se a qualquer classe 

existente. 

 

Outro exemplo da flexibilidade do Ruby é a possibilidade de alterar os operadores 

de qualquer classe. Pode-se alterar o comportamento do operador + para multiplicar em vez 

de somar. Isso decorre do fato de o Ruby entender o + como um método, e não, simplesmente, 

um operador de soma. O mesmo vale para todo e qualquer operador ou método de qualquer 

classe, incluindo o próprio operador de atribuição =.  

 

A linguagem Ruby tem uma característica herdada das linguagens funcionais, que 

são os blocos. Eles possibilitam que o comportamento de métodos seja alterado de acordo 

com a necessidade que o programador identificar. 

  

O Ruby é uma linguagem que suporta apenas herança simples, como Java ou PHP, 

porém provê uma maneira de herdar comportamentos de outros módulos utilizando os 

“mixins”. “Geralmente, os programadores de Ruby veem esta abordagem como uma forma 

muito mais clara do que a herança múltipla, que é complexa e pode ser demasiado restritiva” 

(SOBRE..., 2012) 

 

Essa linguagem possui 3 tipos de escopos de variável: 

 

1. Global: Quando a variável é declarada com o símbolo ‘$’ na frente de seu 

nome. 

2. Local: Quando a variável é declarada sem nenhum símbolo anterior a seu 

nome. 
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3. De instância de classe: Quando é declarada com o símbolo ‘@’ antes de seu 

nome. 

 

Além dessas características, merecem ser destacadas também: 

 

• Capacidade de tratamento de exceções. 

• A possibilidade de passar blocos de código como parâmetros para métodos.  

• Facilidade em escrever extensões em C para o Ruby. 

• Sistema de threading independente do sistema operacional, disponível 

mesmo que o SO não suporte threadings nativamente 

• Portabilidade, pois o Ruby funciona nos sistemas operacionais mais 

utilizados. 

3.2. RUBYGEMS	  

 

O RubyGems foi idealizado no RubyConf (Conferência sobre a linguagem Ruby) 

em 2001. Durante o RubyConf de 2003, foi iniciado o desenvolvimento do projeto atual do 

RubyGems. 

 

RubyGems é um gerenciador de pacotes (gems – gemas) para a linguagem de 

programação Ruby que fornece um formato padrão para distribuição de programas Ruby e 

bibliotecas (nos pacotes denominados gemas). Trata-se de uma ferramenta desenhada para 

facilitar as instalações das gemas, e servir para a distribuição delas. 

 

Uma gem é uma biblioteca escrita em Ruby que pode ser utilizada em qualquer 

projeto que envolve Ruby, independente se é com um framework ou um projeto com Ruby 

puro. 

 

Utilizando gems, facilita-se a distribuição da biblioteca, e com o RubyGems 

facilita-se a instalação, já que elas podem incluir dependências. Caso a gem tenha sido 

desenvolvida corretamente, ela declarará quais são suas dependências e deixará o RubyGems 

responsável pela sua instalação corretamente. 

 

Todas as bibliotecas que serão utilizadas nesse trabalho são instaladas através do 
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RubyGems, bem como suas dependências. O RubyGems é o gerenciador de pacotes oficial do 

Ruby atualmente. 

3.3. RUBY	  ON	  RAILS	  

 

Criado por Davig Heinemeir Hansson, o Ruby on Rails (RUBY ON RAILS, 2012) 

teve sua primeira versão lançada em 2004. Foi criado para desenvolver a aplicação de gestão 

de tarefas Basecamp da 37signals. Trata-se de um framework para o desenvolvimento de 

aplicações Web, baseado na linguagem Ruby. Atualmente o Ruby on Rails é a uma ferramenta 

de código aberto e gratuita, mantida pela própria 37signals e está na versão 3.2.8, compatível 

com a última versão do Ruby (1.9.3). 

 

O Ruby on Rails (Rails ou RoR) “tem a filosofia de que a arte do desenvolvimento 

Web tem que ser levado a sério” (Carneiro, 2010, p. 4). Procura ser um framework fácil de ler, 

de entender seu funcionamento e bastante produtivo, como sua linguagem base. 

 

Carneiro (2010, p. 6) considera o Ruby on Rails como a ferramenta de melhor 

qualidade para o desenvolvimento de aplicações Web devido às suas características que 

tornam a versatilidade e a produtividade muito elevadas, as quais serão discutidas 

posteriormente. 

 

3.3.1. Arquitetura 

 

O primeiro ponto a ser mencionado é que o RoR utiliza a arquitetura MVC 

(Model-View-Controller) para o fluxo de sua aplicação, conforme as descrições abaixo e 

ilustrada na Figura 8: 

 

Figura 6 - Ciclo de arquitetura MVC. Fonte: CARNEIRO (2010, p.12) 
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• Model (Modelo): Responsável pelas regras de negócio da aplicação e 

manipulação dos dados na base de dados. É a camada de abstração da base de 

dados. Na Figura 9, é representada pelo ActiveRecord. 

• Controller (Controlador): Responsável pelo processamento da requisição, 

direcionando o fluxo para o local correto, seja direcionar a uma visão, 

redirecionar para outra página, enviar uma resposta de serviço Web  ou enviar 

um e-mail. Representada pelo módulo ActionController. 

• View (Visão): é a camada de apresentação da aplicação, onde o usuário verá 

o resultado da sua requisição. O formato em que a página será exibida pode 

ser de vários tipos, como XML, RSS, HTML, PDF, entre outros. É 

representado pelo módulo ActionView. 

A Figura 9 que representa o fluxo de requisição em uma aplicação Ruby on Rails, 

ilustra os elementos principais da estrutura do framework. O ActionPack, ActiveRecord, e 

ActiveSupport, que são sub-frameworks do Ruby on Rails, representam os principais 

elementos, mas existem outros módulos que também são utilizados, como ActionMailer e o 

Figura 7 - Fluxo de uma requisição do Ruby on Rails. Fonte: MEJIA (2011) 
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ActiveResource, porém em funcionalidades específicas. 

 

O ActionPack é formado pelos módulos ActionDispatch, ActionController e 

ActionView. Esse módulo é responsável pelas camadas de visão e controle da aplicação, onde 

será capturado a requisição e direcionada a exibição da página para o usuário. 

 

• ActionDispatch: é responsável por capturar a requisição e trabalhar os dados 

que vêm nela, como dados de sessão, cookies, parâmetros da requisição 

(POST, GET, PUT e DELETE), tipo de requisição e outros dados. O 

ActionDispatch pegará esses dados e direcionará ao controller correto. 

• ActionController: possui os métodos que são o destino da requisição, 

chamados de actions (ações). Ao entrar na ação correta, o ActionController 

tem acesso às rotas da aplicação, aos modelos, visões e aos helpers da 

aplicação, com objetivo de direcionar os dados para a visualização da 

resposta correta pelo usuário. Ele controla o fluxo da aplicação, os helpers, 

define layouts a serem carregados, além dos templates específicos, e pode 

incluir filtros de controle de acesso. 

• ActionView: é chamado pelo ActionController, seu objetivo é mostrar ao 

usuário a resposta que ele espera, dar suporte a diversos tipos de formatos de 

páginas, como PDF, XML, RSS e HTMl, entre outros.  

 

O ActiveRecord é uma estrutura do Ruby on Rails que utiliza um padrão de 

projeto de mesmo nome, Active Record, utilizado para ser uma interface entre o banco de 

dados e a aplicação, facilitando a manipulação dos registros. Esse padrão deve possuir as 

operações básicas de manipulação de um registro como salvar, editar, consultar e deletar, bem 

como o acesso às colunas de um registro. 

 

O Ruby on Rails já apresenta esse padrão implementado, servindo como 

mapeamento objeto-relacional. Cada registro em uma tabela pode ser representada como um 

objeto ActiveRecord. Nesse módulo já estão presentes: 

 

• Implementação de conexão com o banco de dados. 

• Mapeamento das colunas de um registro em atributos do objeto. 
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• Métodos que facilitam a consulta. Por exemplo, se existe uma coluna com 

nome e-mail, o ActiveRecord passa a dispor de um método 

find_by_email(), sem a necessidade de nenhuma configuração ou de 

escrever esse método. 

• Maneiras de criar as relações de chaves estrangeiras na aplicação, tornando 

mais simples o acesso às entidades relacionadas a um objeto. 

 

O ActiveSupport contém classes consideradas úteis ao desenvolvimento de 

aplicações com o RoR. Existem também métodos adicionais às bibliotecas padrão do Ruby. 

Suporte a Internacionalização, por exemplo, está disponível nesse módulo.  
 

 

3.3.2. Características do Ruby on Rails 

 

Citado em (RUBY ON RAILS, 2012), O Ruby on Rails tem como uma de suas 

principais características a alta produtividade, viabilizando o desenvolvimento de aplicações 

simples em poucos minutos através de seus geradores de código e seus métodos dinâmicos. O 

suporte a múltiplos bancos de dados e sua camada de abstração de banco de dados, 

denominada ActiveRecord é um dos principais destaques. 

 

Rails procura maximizar a desenvolvimento das funcionalidades do software com 

o mínimo de código possível. Para isso, usa uma filosofia chamada de “Less Software”, 

definida como “usando convenções em vez de configuração, escrevendo menos código e 

acabando com as coisas que desnecessariamente aumentam a complexidade de um sistema” 

(Carneiro, 2010, p. 7). Além disso, utiliza o princípio DRY (Don`t Repeat Yourself), onde 

várias informações do sistema ficam em apenas um local, podendo ser chamadas de outros 

locais da aplicação sem necessitar repetir, por exemplo, configurações e chamadas de bancos 

de dados. 

 

RoR possui um esquema de rotas, onde é analisada a URL que foi enviada, e a 

partir daí é determinado para qual controller e action deve ser enviado. As rotas podem 

definir inclusive qual método de envio foi escolhido. Por exemplo, para a URL  

‘/administrador/consultar’, é possível definir se  para acessá-la deve-se usar GET ou POST. 

Caso se defina que pode ser acessado apenas com POST, qualquer requisição feita com outro 
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método não alcançará o controller e action correspondente, o Rails entende como URL não 

existente. Além disso, pode-se definir apelidos para as URLs, para que apareçam mais 

amigáveis, e o formato como ela deve ser escrita. O esquema de rotas do Rails, por padrão, 

utiliza o padrão REST (FIELDING, 2000). 

 

O Rails determina uma arquitetura específica ao ser utilizado, sendo assim, todas 

as aplicações escritas no framework devem seguir obrigatoriamente o padrão MVC. Além 

disso, sua estrutura de diretórios é bem organizada, sendo possível facilmente encontrar ou 

definir onde serão colocados os arquivos. 
  

 

 

 

Na Figura 10, observa-se a estrutura de diretório de uma aplicação Rails. 

 

• App: Onde fica o centro da aplicação, seus controllers, models, views, 

helpers, assets (CSS e javascript). 

• Config: Todos os arquivos referentes à configuração da aplicação, como de 

banco de dados, rotas, ambientes de desenvolvimento, testes e produção, 

inicialização, entre outros. 

• Db: Referente aos migrations (MIGRATIONS, 2012) e esquema do banco de 

dados. 

• Lib: bibliotecas escritas pelo desenvolvedor para a aplicação. 

Figura 8 - Diretório de arquivos de uma aplicação Ruby on Rails. Fonte: Elaborada pelo autor. 
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• Log: quaisquer arquivos de log do software. Normalmente os servidores 

utilizam para colocar os seus logs. 

• Public: Pasta de acesso público da aplicação, como páginas de exceção e 

imagens. 

• Scripts: scripts necessários para a aplicação. 

• Test: diretório padrão de testes do Rails, não obrigatoriamente utilizado por 

ferramentas de testes externas. 

• Vendor: onde ficam os plug-ins e gems utilizados pela aplicação. 

 

Uma outra característica importante do Rails é o arquivo Gemfile. Nesse arquivo 

são definidos quais gems são utilizadas no projeto e em qual ambiente, como produção e 

desenvolvimento. O servidor só inicia o carregamento da aplicação se todas as gems definidas 

nesses arquivos estão devidamente instaladas no servidor. 

3.4. AUTOMATIZAÇÃO	  DE	  TESTES	  EM	  RUBY	  ON	  RAILS	  

	  

Para o desenvolvimento de testes automatizados em Ruby o Rails, com ênfase em 

testes unitários e testes funcionais, algumas ferramentas tem maior destaque: RSpec, 

Cucumber, ActiveSupport::TestCase, Selenium e Capybara.  

 

A Tabela 1 mostra a relação entre as ferramentas e suas combinações para 

desenvolvimento de testes automatizados e os tipos de testes que elas dão suporte: 

 

 
Os detalhes de cada ferramentas serão explicadas nos próximos tópicos. 

	  

	  

 RSpec ActiveSupport::TestCase 
RSpec + 

Capybara 

ActiveSupport::TestCase + 

Capybara 

Cucumber  + 

Capybara 

 

Funcional 
  X X X 

 

Unitário 
X X    

Tabela 1 - Relação entre tipos de teste x ferramentas que serão utilizadas. Fonte: Elaborada pelo autor 
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3.4.1. RSpec 

 

“RSpec é uma ferramenta de testes para a linguagem de programação Ruby. 

Nascido sob a bandeira do Desenvolvimento Dirigido por Comportamento (BDD), foi 

desenhado para fazer o Desenvolvimento Dirigido por Testes (TDD) uma experiência 

divertida e produtiva” (RSPEC, 2012) O RSpec provê uma rica biblioteca para o 

desenvolvimento de testes, com foco em testes unitários, possui um programa em linha de 

comando para execução dos testes, biblioteca para mocks e stubs, uma grande gama de 

métodos para construir os possíveis resultados dos testes, possibilidade de customizar a 

maneira de visualizar os resultados e uma maneira de descrever os testes de modo legível e 

organizado. 

 

 Apesar de ser utilizada principalmente para testes unitários, se integrada a 

ferramenta Capybara permite a realização de testes funcionais. 

 

A Figura 11 ilustra um exemplo de trecho de código escrito utilizando a 

ferramenta RSpec. 

 

 

 

No caso do Ruby on Rails, o RSpec é utilizado para realizar testes em todas as 

estruturas utilizadas pelo framework.  

 

As estruturas em que o RSpec executa testes por padrão são: 

 

Figura 9 - Exemplo de código usando RSpec. Fonte: Elaborada pelo autor. 
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• Controllers 

• Models 

• Views 

• Routes 

• Helpers (Métodos auxiliares) 

• Libs  

 

 

 

A gem é composta por 4 bibliotecas diferentes, são elas: 

 

• Rspec-core: Responsável pela construção da estrutura do arquivo de teste, 

com as descrições de comportamentos de forma textual. 

• Rspec-expectations: Responsável por prover uma biblioteca para definir as 

Figura 10 - Diretórios do RSpec Fonte: Elaborada pelo autor. 
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pós-condições de testes, especificando quais resultados os testes devem 

esperar com sua execução. 

• Rspec-mocks: Biblioteca para suporte a mocks e stubs. 

• Rspec-rails: Recursos para facilitar a integração com o Ruby on Rails. 

	  

3.4.2. Cucumber 

 

Cucumber é uma ferramenta utilizada para realizar testes funcionais. Segundo 

Chelimsky (2010, p. 26, tradução nossa) “Cucumber lê descrições em texto das 

funcionalidades da aplicação com exemplos de cenários e usa os passos do cenário para 

automatizar a interação com o código que foi desenvolvido”, ou seja, os passos para execução 

do teste são escritos em texto estruturado dentro de um arquivo, formando um cenário de teste 

com todos os passos necessários para verificar se a funcionalidade está correta. A partir do 

cenário, os testes tem seu código escrito, seguindo exatamente cada passo descrito pelo 

cenário. 

 Figura 11 - Cenário escrito com o Cucumber. Fonte: MAIA (2012). 
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Como pode ser observado na Figura 13, os cenários são descritos em texto 

estruturado, em português, para fácil entendimento de cada passo que deve ser executado para 

o teste ser bem-sucedido. A partir dessa descrição dos testes feitas no cenário, como ilustra a 

Figura 14, o teste será escrito e executado pelo Cucumber. 

 

Os testes escritos no cenário servem de documentação do projeto, já que cada 

requisito tem, passo a passo, descrito como deve funcionar. 

 

3.4.3. ActiveSupport::TestCase 

 

ActiveSupport::TestCase é um módulo do ActiveSupport, uma biblioteca padrão 

do Ruby on Rails que estende o Test::Unit, que é a biblioteca padrão para testes unitários do 

Ruby, que já vem empacotada junto à linguagem. 

 

Além de ser utilizada para testes unitários, essa biblioteca também dá suporte a  

testes funcionais.  

 

A Figura 15 ilustra um exemplo de trecho de código escrito com o 

ActiveSupport::TestCase. Na 3 linha da Figura 15, é efetuado a verificação se a variável 

Figura 12 - Exemplo de teste escrito com o Cucumber. Fonte: MAIA (2012). 
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post, declarada na linha 2, foi salva com sucesso. 

 

 

Todos os métodos do Test::Unit utilizados para definir as pós-condições de teste 

estão presentes no ActiveSupport::TestCase, pois essa classe estende de Test::Unit::TestCase, 

que é onde estão os métodos para essa definição. 

 

Com essa biblioteca também é possível realizar os testes de rotas, com objetivo de 

saber se as rotas foram bem definidas no projeto. 

 

3.4.4. Capybara 

 

Capybara é uma gem desenvolvida para auxiliar no desenvolvimento de testes 

automatizados que precisam simular o comportamento do usuário na aplicação, e portanto é 

utilizada para testes funcionais. Pode-se utilizar diversos drivers para isso, como o Selenium, 

Capybara-Webkit ou Rack Test (CAPYBARA, 2012). Esses drivers são os responsáveis por 

executar os comandos definidos no código fonte do teste automatizado em um navegador, que, 

quando executados, vão aparentar que um usuário está manipulando a página. 

 

O Capybara possui uma gama de métodos que realizarão o comportamento do 

usuário. Essa gem deve ser utilizada integrada com alguma outra ferramenta para 

desenvolvimento de testes automatizados, pois não funciona sozinha. O Capybara fornece 

integração com as mais populares gems de desenvolvimento de testes automatizados para 

Ruby on Rails, como o Rspec, Cucumber, ActiveSupport::TestCase e o MiniTest::Spec. 

Figura 13 - Exemplo de código utilizando o ActiveSupport::TestCase. Fonte: UM GUIA… (2012) 

Figura 14 - Exemplo de código utilizando o Capybara integrado do RSpec. Fonte: Elaborada pelo Autor 
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Os métodos que o Capybara disponibiliza podem ser utilizados para interagir com 

formulários, fazer busca de elementos CSS ou HTML, executar scripts na página que está 

sendo testada, clicar em links e disparar eventos javascript. Alguns deles foram utilizados na 

Figura 16, como o click_button(), utilizado para simular um clique em um botão. 

 

3.4.4.1. Selenium 

 

O Selenium é definido em seu site oficial (SELENIUM, 2012) como um conjunto 

de diferentes ferramentas de software para o suporte a automação de testes. Essa plataforma é 

muito utilizada para desenvolver testes funcionais para aplicações Web. Seu conjunto de 

funcionalidades permite a manipulação de elementos do navegador, como a escrita em 

campos texto, cliques em links e outras ações. 

 

O Selenium é aplicado aos testes funcionais no momento da simulação do 

comportamento do usuário. Após a execução do teste, a ferramenta envia respostas do 

resultado da execução à plataforma de testes, cabendo a ela comparar os resultados da 

execução ao esperado como comportamento do software. 
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4. CRITÉRIOS DE COMPARAÇÃO 

 

Nesse capítulo, serão apresentados os critérios utilizados para o desenvolvimento  

da análise comparativa entre as ferramentas. Os critérios são divididos para os dois tipos de 

testes propostos: unitários e funcionais.  

 

Além dessa divisão, os critérios foram subdivididos em outras duas categorias, a 

saber, objetivos e subjetivos. Para cada critério objetivo, será apresentado um checklist de 

características técnicas que serão observadas durante a análise da ferramenta de teste, que 

determinará quais das referidas características são suportadas pela mesma. Já os critérios 

subjetivos serão analisados do ponto de vista do autor, com base nos experimentos realizados 

com cada ferramenta. 

 

Critérios para avaliação das ferramentas 

de testes unitários 
Objetivo Subjetivo 

Métodos de pós-condição X  

Definições de pré-condição X  

Manipulação da sessão do navegador X  

Integração com outras ferramentas X  

Suporte a testes em bibliotecas adjacentes ao 

Rails 
X  

Executar casos de testes selecionados X  

Saída de resultados  X  

Dificuldade de manutenção  X 

 

Critérios para avaliação das ferramentas 

de testes funcionais 
Objetivo Subjetivo 

Métodos de pós-condição X  

Definições de pré-condição X  

Manipulação da sessão do navegador X  

Integração com outras ferramentas X  

Execução de javascript X  

Executar casos de testes selecionados X  

Tabela 2 - Relação entre estratégias de comparação X tipo de análise para testes unitários. Fonte: Elaborada pelo 
autor. 

Tabela 3 - Relação entre estratégias de teste X tipo de análise para testes funcionais. Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Saída de Resultados X  

Dificuldade de Manutenção  X 

 

A Tabela 2 ilustra os critérios que serão utilizadas para realizar análise das 

ferramentas para testes unitários e sua relação com o tipo de análise que será aplicada, 

objetiva ou subjetiva. A Tabela 3 possui as mesmas características da Tabela 2, porém 

aplicadas aos testes funcionais. 

 

Durante a análise objetiva, cada critério pode assumir 2 valores possíveis: 

 

• Sim: Determina que o critério é atendido pela ferramenta. 

• Não: Determina que o critério não é atendido pela ferramenta. 

  

Foi desenvolvida uma aplicação para que os testes fossem criados e a análise 

pudesse ter embasamento experimental. A aplicação desenvolvida possui funcionalidades 

comumente presentes nas aplicações Web, tais como cadastro, edição, remoção e listagem de 

conteúdo, autenticação por usuário e senha, envio de e-mail, geração de relatório, bloqueio 

contra acesso indevido. 

 

Os casos de uso desenvolvidos nessa aplicação são ilustrados na Figura 17.  

 

 

Figura 15 - Diagrama de caso de uso da aplicação. Fonte: Elaborada pelo autor 
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Essa aplicação é utilizada para controle de emissão de documentos de transporte, 

onde usuários cadastrados possuem veículos e podem emitir autorizações de tráfego, e os 

administradores tem controle sobre os usuários cadastrados e os veículos desses usuários. Os 

anexos A, B, C, D e E possuem a implementação do CDU 01 (Figura 17). 

 

As ferramentas que serão utilizadas serão: RSpec, Cucumber, 

ActiveSupport::TestCase e Capybara. Para os testes unitários serão utilizados o RSpec e o 

ActiveSupport::TestCase, já para os testes funcionais será utilizada as seguintes combinações. 

 

• Combinação 1: RSpec + Capybara 

• Combinação 2: Cucumber + Capybara 

• Combinação 3: ActiveSupport::TestCase + Capybara 

 

A seguir serão apresentadas os critérios utilizadas para comparação entre as 

ferramentas. Durante a explicação dos critérios objetivos, será apresentada o protótipo da 

tabela que será utilizada em seus resultados, como forma de organizar o que será analisado em 

cada um dos critérios para cada um dos tipos de testes analisados, onde nesses resultados será 

adicionadas colunas para determinar o resultado da análise do critério. 

 

4.1. DEFINIÇÕES	  DE	  PRÉ-‐CONDIÇÃO	  

 

As configurações de pré-condição são utilizadas para definir o estado que a 

aplicação deve apresentar antes de iniciar a execução dos testes, tornando possível adequar o 

ambiente de testes ao contexto requerido para cada teste a ser executado. Com essas 

configurações, os testes podem ser parametrizados para que sua execução seja realizada 

sempre em um ambiente controlado, seguindo à risca todas as condições estabelecidas para a 

execução da bateria de testes. 

 

Podem haver três diferentes níveis de configurações: 

 

• Configuração para todos os casos de teste: todos os casos de teste 

presentes serão afetados diretamente por essa configuração. Um exemplo 

seria a inclusão de uma biblioteca auxiliar necessária a todos os casos de teste. 
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• Configuração para todo um módulo (controller ou outros): os casos de 

teste específicos de um módulo (como controllers ou models) serão afetados. 

Um cenário condizente a esse tipo de configuração é quando se precisa 

determinar que não é necessário a autenticação nos controllers. Nesse caso, a 

configuração deve atingir apenas o módulo dos controllers. Esse nível de 

configuração não será explorado para os testes funcionais. 

• Configuração para um caso de teste: Apenas um caso de teste é afetado. 

Pode-se citar como exemplo quando um caso de teste precisa que sejam 

criadas determinadas entidades antes da sua execução. 

  

A possibilidade de poder configurar em vários níveis se torna importante em 

alguns casos, como por exemplo um cenário citado nessa seção, o de obrigatoriedade de 

autenticação em um sistema. Em um teste funcional, é necessário que a autenticação seja feita 

sempre antes de executar o teste em outra página, portanto pode-se definir que antes de todos 

casos de teste funcional seja feito a autenticação na aplicação. Se não houvesse a 

possibilidade de configurar todos os casos de teste em um local, teria de ser feito em cada 

caso de teste, o que pode ser inviável caso sejam muitos casos de teste, já que teria de haver 

código duplicado em todos os casos de teste. 

 

Portanto, para testes unitários serão analisados os 3 níveis de configuração citados 

nessa sessão, citados na Tabela 4. 

 

Níveis de configuração 

Configuração para todos os casos de teste 

Configuração para todo um módulo 

Configuração para um caso de teste 

 

Já para testes funcionais serão analisados somente 2 níveis de configuração 

citados nessa sessão, pois não existe uma separação por módulos como é presente nos testes 

unitários, são eles os citados na Tabela 5.  

 

 

 

Tabela 4 - Níveis de configuração de pré-condição para testes unitários. Fonte: Elaborada pelo autor 
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Níveis de configuração 

Configuração para todos os casos de teste 

Configuração para um caso de teste 

	  

4.2. MÉTODOS	  DE	  PÓS-‐CONDIÇÃO	  

 

Os métodos de pós-condição são utilizados pra definir qual o resultado esperado 

após a execução de um caso de teste. Este tipo de método pode testar se uma determinada 

variável está com valor nulo, se os atributos de uma entidade passam em todas as validações 

aplicada aos dados ou se o controller redireciona para uma determinada página informado 

uma mensagem de sucesso, dentre outras situações. Tomando o último caso como exemplo, a 

ferramenta de teste pode fornecer um método de nome redirecionou_para?(), ou 

outro nome assemelhado, que retorna um valor, falso ou verdadeiro, de acordo com o 

redirecionamento que foi feito.  

 

Esses métodos são essenciais para o desenvolvimento de um caso de teste, já que 

são os responsáveis por definir o que o caso de teste deve esperar da sua execução. 

 

Os tipos de métodos citados na Tabela 6 são comumente utilizados em testes 

unitários, e portanto serão utilizados na análise desse critério. 

 

Tipos de métodos de pós-condição 

Redirecionamento de página. 

Carregar uma nova página. 

Detectar disparo de erros da aplicação. 

Relacionamento entre as entidades. 

Testar atribuição em massa nas entidades do modelo. 

Teste direto em valores (tipo da variável, classe do objeto, igualdade entre dois valores,  se o valor é nulo). 

  

Para testes funcionais, serão analisados os tipos de métodos citados na Tabela 7. 

 

Tabela 5 - Níveis de configuração de pré-condição para testes funcionais. Fonte: Elaborada pelo autor 

Tabela 6 – Tipos de métodos de pós condição para testes unitários. Fonte: Elaborada pelo autor 



 
 

49 

Tipos de métodos de pós-condição 

Buscar de elementos 

Cliques em links e botões 

Escrita de campos e seleção de elementos em lista 

Detecção de elementos e texto 

4.3. MANIPULAÇÃO	  DA	  SESSÃO	  DO	  NAVEGADOR	  

 

Uma funcionalidade presente nas aplicações Web é a sessão do navegador. É 

utilizada para guardar dados sobre a sessão que o usuário abre com a aplicação Web. Um 

exemplo de uso dessa funcionalidade é poder indicar quando um usuário está autenticado em 

um sistema ou não, podendo manter seus dados guardados para consulta sempre que 

necessários, e que ficam armazenados em cookies no computador do usuário.  

 

Para as aplicações que necessitam utilizar a sessão, como aplicações que possuem 

autenticação para o seu acesso, é necessário que a ferramenta de teste possua maneiras de 

poder manipulá-la, escrevendo ou lendo dados. Além disso, a ferramenta deve permitir que 

esses dados se mantenham entre a execução de casos de testes diferentes. É o caso da 

autenticação de um usuário, que deve ser testada funcionalmente, porém, quando for 

executado um outro caso de teste funcional, a autenticação deve ser mantida (se a 

funcionalidade que tiver seu caso de teste implementada requerer autenticação), pois não há 

necessidade de ser feita autenticação todas as vezes que uma funcionalidade privada a 

usuários autorizados precisar ser executada.  

 

Nesse critério, o que deve ser analisado é se permite a manipulação dos dados da 

sessão (leitura e escrita) e se os dados da sessão mantém-se após uma nova requisição na 

aplicação, a Tabela 8 cita esses pontos que serão analisados. 

 

Critérios de análise para a sessão do navegador 

Ler / Escrever dados 

Tabela 7 – Tipos de métodos de pós condição para testes funcionais. Fonte: Elaborada pelo autor 

Tabela 8 - Critérios de análise para a sessão do navegador. Fonte: Elaborada pelo autor 
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Mantém dados de sessão 

4.4. INTEGRAÇÃO	  COM	  OUTRAS	  FERRAMENTAS	  

 

As ferramentas de teste de software, apesar de serem o eixo principal do 

desenvolvimento dos testes, podem atuar com alguns componentes auxiliares, como 

ferramentas de integração continua, cobertura de código, execução programada de testes, 

ferramentas de interação com o usuário ou de geração de dados.  

 

Essas outras ferramentas podem, dependendo dos resultados esperados com a 

automatização dos testes, trazer resultados benéficos, como análise de cobertura de código, 

melhora da performance e checagem de sintaxe. Domingues (2002, p.73) considera 

importante a integração de uma ferramenta de teste com outros tipos de ferramentas auxiliares 

para seu desenvolvimento. 

 

Portanto, as ferramentas propostas devem ser analisadas quanto a integração com 

os seguintes tipos de ferramentas: 

 

Tipos de ferramentas 

Integração continua 

Cobertura de código 

Geração de entidades 

Provedores de métodos para resultados esperados 

Ferramentas para suporte a Mocks e Stubs 

 

Para ferramentas de testes funcionais serão abordados os seguintes tipos de 

ferramentas: 

 

Tipos de ferramentas 

Ferramentas de integração com o usuário 

Geração de entidades 

Provedores de métodos para resultados esperados 

Ferramentas para suporte a Mocks e Stubs 

Tabela 9 - Tipos de ferramentas para integrar com ferramentas de teste. Fonte: Elaborada pelo autor 

Tabela 10 - Tipos de ferramentas para integrar com ferramentas de teste. Fonte: Elaborada pelo autor 



 
 

51 

4.5. SUPORTE	  A	  TESTES	  EM	  BIBLIOTECAS	  AUXILIARES	  AO	  RUBY	  ON	  RAILS	  

 

O Rails possui uma arquitetura fixa e definida, utilizando MVC para o 

desenvolvimento de software, a qual é suportada pelas ferramentas de automatização de testes. 

Porém, durante o desenvolvimento de uma aplicação, pode aparecer a necessidade de 

desenvolver alguma biblioteca, classe ou outra porção de código que foge à arquitetura do 

Rails, como por exemplo uma classe para acessar um determinado serviço Web, ou para 

executar uma validação customizada. 

 

Deve ser analisado se a ferramenta suporta a realização de testes em códigos 

desenvolvidos que fogem da arquitetura padrão do Rails: 

 

Suporte a testes em bibliotecas auxiliares ao Ruby on Rails 

Suporta? 

4.6. EXECUTAR	  CASOS	  DE	  TESTE	  PRÉ-‐DEFINIDOS	  

 

Em aplicações de pequeno porte, o número de casos de testes é reduzido, porém 

em softwares mais robustos e/ou com mais funcionalidades desenvolvidas, tende a existir 

mais casos de testes implementados. Executar toda a suíte de testes para o primeiro caso é 

rápido, já no segundo caso pode ser demorado e se o objetivo do desenvolvedor é executar 

apenas uma pequena massa de testes, isso tornará o processo de desenvolvimento dos testes 

mais lento, já que terá que esperar toda a suíte ser executada para atingir o objetivo esperado. 

 

A suíte de testes deve ser totalmente executada apenas quando se precisa realizar 

os testes de regressão, com objetivo de verificar se as recentes implementações não afetaram 

outras partes do código. No caso de ainda se estar desenvolvendo um caso de teste ou 

alterando um pequeno conjunto de casos, a ferramenta deve prover maneiras de executar um 

subconjunto dos casos de testes, seja apenas para um módulo ou apenas um caso de teste. 

 

Além disso, deve haver a possibilidade de executar apenas casos de testes 

selecionados. De acordo com Domingues (2002, p. 77), “a habilitação e desabilitação dos 

casos de teste permitem a avaliação dos resultados obtidos com a presença ou não de algum 

Tabela 11 - Suporte a testes em bibliotecas auxiliares ao Ruby on Rails. Fonte: Elaborada pelo autor 
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caso de teste”. Esse critério, se atendido, habilita a análise controlada do resultado final dos 

testes: 

 

Executar casos de teste pré-definidos 

Executa? 

 

4.7. EXECUÇÃO	  DE	  JAVASCRIPT	  

 

O javascript, por consequência da popularização do AJAX e das interfaces mais 

ricas, tem tido maior uso para o desenvolvimento de aplicações Web. Tendo em vista que os 

testes funcionais são realizados na interface da aplicação, é importante que o código 

javascript seja executado durante a realização do teste. 

 

Podem haver casos em que uma aplicação não utiliza ou utiliza pouco a 

linguagem javascript, como sistemas corporativos com interfaces mais sólidas, com menos 

dinamismo e usabilidade. 

 

Para as aplicações fortemente baseadas em javascript, é importante que a 

ferramenta de testes possa verificar se os códigos em javascript são executados durante a 

realização dos testes e também se as requisições em AJAX são executadas caso sejam 

acionadas. 

A Tabela 13 cita os pontos que serão analisados nesse critério. 

 

Executa código javascript 

Executa códigos javascript 

Executa requisições AJAX 

4.8. SAÍDA	  DE	  RESULTADOS	  

 

Levando em consideração que o objetivo dos casos de teste é validar se todas as 

funcionalidades desenvolvidas estão de acordo com o resultado esperado. Veloso (2013, p.8) 

Tabela 12 – Executa casos de testes pré-definidos. Fonte: Elaborada pelo autor 

Tabela 13 - Executa código javascript. Fonte: Elaborada pelo autor 
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e Domingues (2002, p. 78) consideram que após a execução dos casos de teste é necessário 

que seja retornado alguma informação para o desenvolvedor avaliar qual foi o resultado final 

dos testes. 

 

Algumas informações  interessantes de serem retornadas: 

 

• Número de casos de testes realizados. 

• Número de casos de testes que passaram. 

• Número de casos de testes que falharam. 

• Número de casos de testes não executados. 

• Número de casos de testes não implementados. 

• Erros detectados (Incluindo local do erro, linha do código e tipo do erro de 

forma legível). 

• Cobertura de código (se houver). 

• Quando não passar na pós-condição, informar o valor esperado e o valor 

retornado.. 

Além dessas informações, utilizar cores diferentes para mostrar cada tipo de 

mensagem retornada também torna os resultados mais legíveis, como ilustrado na Figura 18. 

 

 

 

Portanto, os seguintes itens serão analisados para esse critério: 

 

Figura 16 - Exemplo de saída de resultados para o desenvolvedor Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Critérios analisados para saída dos resultados 

Número de casos de testes realizados 

Número de casos de testes que passaram 

Número de casos de testes que falharam 

Número de casos de teste não executados 

Número de casos de testes não implementados 

Erro detectado 

Em caso de não passar, informar valor esperado e retornado 

Cores 

4.9. DIFICULDADE	  DE	  MANUTENÇÃO	  

 

Os testes tomam uma boa parte do tempo de desenvolvimento do software, além 

de ser uma prática que acrescenta custo para o cliente, pois requer mais tempo para o 

desenvolvimento. Logo, deve-se levar em consideração para a escolha de uma ferramenta de 

testes se os códigos dos testes desenvolvidos são simples de manter, já que o software pode 

sofrer alterações constantes, e consequentemente os testes também serão alterados. Além 

disso, nem sempre serão os mesmos desenvolvedores a atuar na manutenção dos casos de 

teste, e mesmo que o sejam, dependendo do tempo sem trabalhar nesse código, podem 

necessitar de muito tempo para compreendê-lo novamente. 

 

PUC (2013, p.4) cita que as ferramentas devem ser simples de entender, seus 

métodos devem ter uma nomenclatura bem intuitiva e a sintaxe utilidade pela ferramenta 

também deve ser simples de ler. A ferramenta deve dar suporte a algum tipo de prática 

moderna de testes como BDD e/ou TDD, e se não seguir deve permitir que o desenvolvedor 

implemente essas práticas. Além disso, a estrutura de arquivos precisa ser organizada (de 

preferência seguindo a estrutura padrão do framework) e com uma nomenclatura bem definida 

e simples para os arquivos e classes. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 14 - Critérios analisados para saída de resultados. Fonte: Elaborada pelo autor 
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5. RESULTADOS 

 

Nessa sessão serão explicados os resultados das análises para testes funcionais e 

unitários, serão separados em duas sessões, um para cada tipo de teste utilizados. 

5.1. TESTES	  UNITÁRIOS	  

 

Nas subseções a seguir será detalhado os resultados da análise de cada critério 

para testes unitários. 

 

5.1.1. Definições de Pré-condição 

 

A ferramenta Rspec atende aos três níveis de configuração analisados, já o 

ActiveSupport::TestCase suporta apenas dois níveis, como demonstrado na Tabela 15. 

 

Níveis de configuração RSpec ActiveSupport::TestCase 

Configuração para todos os casos de teste Sim Sim 

Configuração para todo um módulo Sim Não 

Configuração para um caso de teste Sim Sim 

 

 Com relação ao nível para todo um módulo, deve ser feito uma consideração: 

apesar da ferramenta ActiveSupport::TestCase não dar suporte como o Rspec, existe uma 

maneira alternativa de fazê-la, como ilustrada na Figura 19. 

 

Uma maneira de realizar essa configuração é verificar se a variável 

Tabela 15 – Resultado da analise para níveis de configuração de pré-condição. Fonte: Elaborada pelo autor 

Figura 17 - Configuração aplicada ao controller no ActiveSupport::TestCase Fonte: Elaborada pelo autor. 
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@controaller está definida, pois caso não esteja o teste será realizado nos models. 

 

Uma outra característica que difere as duas ferramentas diz respeito à sobrescrita 

dessas definições entre os níveis existentes. No RSpec, se existir uma configuração geral, uma 

para o model e uma para um caso de teste de model, as três definições serão executadas pela 

ferramenta. Já no caso do ActiveSupport::TestCase, as configurações específicas do caso de 

teste sobrescrevem os outros níveis. 

 

Uma característica pertinente apenas ao RSpec deve ser considerada. Por tratar-se 

de uma ferramenta que utiliza como padrão de desenvolvimento de testes o BDD, a descrição 

dos casos de teste é feita com base em comportamentos, diferente do 

ActiveSupport::TestCase, onde são definidos métodos para realizar os testes, como 

apresentado na Figura 15. Portanto, além dos três níveis de definição utilizadas na 

comparação entre essas duas ferramentas, o RSpec provê um quarto nível, onde ele é aplicado 

a apenas um comportamento específico, como ilustrado na Figura 20. 

 

 

 

Na Figura 20, observa-se no início da classe definições dentro do método 

Figura 18 - Exemplo de configuração em nível 3 e 4 Fonte: Elaborada pelo autor 
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before() que vão afetar todos os casos de teste, em seguida é definido um método 

describe() que descreve o comportamento do que será testado, e logo abaixo uma outra 

definição específica para aquele comportamento. Vale ressaltar que esse quarto nível de 

configuração não sobrescreve nenhum outro. 

 

5.1.2. Métodos de Pós-condição 

 

Para os tipos de métodos propostos para esse item, segue a Tabela 16 com a 

relação entre os tipos de métodos e as ferramentas utilizadas. 

 

Tipos de métodos de pós condição RSpec ActiveSupport::TestCase 

Redirecionamento de página Sim Sim 

Carregar uma nova página Não Sim 

Detectar disparo de erros Sim Sim 

Relacionamento entre entidades Não Não 

Atribuição em massa nos modelos Não Não 

Testes diretos em valores (Tipo, classe, 

igualdade e valor nulo) 
Sim Sim 

Ambas as ferramentas tem comportamentos e desenvolvimento similares, porém 

nenhuma das duas possui métodos para relacionamento entre entidades e atribuição em massa 

de atributos nos modelos. Para isso, pode-se utilizar a gem Shoulda (SHOULDA, 2013), que 

provê alguns outros métodos de pós-condição quando integrada às duas ferramentas. 

 

5.1.3. Manipulação da Sessão do Navegador 

 

As duas ferramentas tiveram seus resultados iguais, como informado na Tabela 14. 

Porém, vale ressaltar que no RSpec é possível ter acesso à sessão do usuário quando estiver 

realizando testes no controller e na view. Isso segue os padrões do framework, pois apenas 

essas duas estruturas possuem acesso aos dados da sessão, no caso, outras estruturas como 

model ou libs não tem acesso a esses dados, os resultados da análise são mostrados na Tabela 

17. 

 

Tabela 16 - Resultado da análise para tipos de métodos de pós-condição pra testes unitários. Fonte: Elaborada 
pelo autor 
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Critérios de manipulação da sessão do  navegador RSpec ActiveSupport::TestCase 

Ler / Escrever dados Sim Sim 

Mantém dados de sessão Não Não 

  

5.1.4. Integração Com Outras Ferramentas 

 

Todas as ferramentas se integram aos tipos propostos, como informado na Tabela 

18. Alguns exemplos de podem ser citados para essas ferramentas são: 

 

• Integração continua: Jenkins (JENKINS, 2013) 

• Cobertura de código: SimpleCov (SIMPLECOV, 2012) 

• Geração de entidades: FactoryGirl (FACTORYGIRL, 2012) 

• Provedores de métodos de pós-condição: Shoulda (SHOULDA, 2013) 

• Ferramentas de Mock e Stub: Mocha (MOCHA, 2013) 

 

 

5.1.5. Executar Casos de Teste Pré-definidos 

 

Todas as ferramentas analisadas executam casos de testes pré-definidos, como 

informa a Tabela 19.  

 

As duas ferramentas possuem maneira similares para executar apenas os casos de 

testes que necessita, utilizando um comando específico da ferramenta, passando como 

parâmetro o caminho dos arquivos. 

 

Tabela 17 - Resultado da análise dos critérios de manipulação da sessão do navegador para testes unitários. 
Fonte: Elaborada pelo autor 

Tabela 18 - Resultados da análise do tipos de ferramentas auxiliares para testes unitários. Fonte: Elaborada pelo 
autor 

Tipos de ferramentas auxiliares para testes RSpec ActiveSupport::TestCase 

Integração Continua Sim Sim 

Cobertura de código Sim Sim 

Geração de entidades Sim Sim 

Provedores de métodos de pós-condição Sim Sim 

Ferramentas de Mock e Stub Sim Sim 
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Executa casos de teste pré-definidos RSpec ActiveSupport::TestCase 

Executa? Sim Sim 

 

 

5.1.6. Suporte a Testes em Bibliotecas Auxiliares ao Ruby on Rails 

 

As duas ferramentas dão suporte aos testes em bibliotecas auxiliares ao 

framework Ruby on Rails. O RSpec utiliza a mesma sintaxe que utiliza para os outros módulos 

de teste, apenas tem que ser observado se a biblioteca está sendo carregada pelo framework 

para o RSpec localizá-lo. O ActiveSupport::TestCase dá esse suporte de maneira semelhante, 

seguindo a própria sintaxe dos testes unitários. Não foi encontrada nenhuma vantagem nesse 

critério, entre uma ferramenta e outra. 

Suporte a testes em bibliotecas auxiliares ao Ruby on Rails RSpec ActiveSupport::TestCase 

Suporta? Sim Sim 

 

5.1.7. Saída de Resultados 

 

Considerando as características levantadas, para testes unitários, segue a Tabela 

21 com os pontos que existem na saída dos resultados.  

 

Critérios de análise da saída de resultados RSpec ActiveSupport::TestCase 

Número de casos de testes realizados Sim Sim 

Número de casos de testes que passaram Não Sim 

Número de casos de testes que falharam Sim Sim 

Número de casos de teste não executados Não Sim 

Número de casos de testes não implementados Não Não 

Erro detectado Sim Sim 

Cobertura de código Sim Sim 

Em caso de não passar, informar valor esperado e retornado Sim Sim 

Cores Sim Não 

Tabela 19 - Resultado da análise do critério de execução de casos de testes pré-definidos para testes unitários. 
Fonte: Elaborada pelo autor.	  

Tabela 20 - Resultado da análise se suporta testes unitários em bibliotecas auxiliares ao Ruby on Rails. Fonte: 
Elaborada pelo autor. 

Tabela 21 - Resultado da análise da saída de resultados para testes unitários. Fonte: Elaborada pelo autor 
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Não foi detectado nenhuma grande vantagem entre uma ferramenta em outra, o 

único ponto que uma das ferramentas leva vantagem seria a presença de cores na saída dos 

resultados, no caso o RSpec. 

 

5.1.8. Dificuldade De Manutenção 

 

Considerando as ferramentas utilizadas, RSpec e ActiveSupport::TestCase, a 

primeira mostra-se melhor para realizar manutenção. O principal motivo para isso é a sua 

estrutura de desenvolvimento do teste, que utiliza BDD, tornando mais fácil a leitura e o 

entendimento do que cada trecho do código fonte testa. 

 

 

Como exemplificado na Figura 21, é fácil entender o que será testado apenas 

lendo os métodos como se fosse um texto comum. No caso acima, lendo em uma visualização 

top-down a partir da declaração da classe até o trecho onde existe o código do teste, temos 

describe “GET index”, ou em tradução livre, “descrever GET index”. Ou seja, diz que 

o código abaixo é referente a uma requisição do tipo GET para a action index. Logo abaixo, 

em tradução livre, “contexto quando não é enviado placa”, ou seja, já se sabe qual o contexto 

do teste. O exemplo mostra a facilidade de entendimento do código escrito com RSpec. 

 

Outro ponto que pode facilitar a manutenção do código é a estrutura de arquivos 

do RSpec, pois ela separa exatamente como na estrutura do Rails, conforme ilustra a Figura 

12. Já o ActiveSupport::TestCase separa os arquivos por tipo de teste.  

5.2. TESTES	  FUNCIONAIS	  

 

Nas subseções a seguir será detalhado os resultados da análise de cada critério 

Figura 19 - Exemplo de código em Rspec. Fonte: Elaborada pelo autor 
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para testes funcionais. 

 

5.2.1. Definições de Pré-condição 

 

Para os testes funcionais, todas as 3 ferramentas atendem inteiramente aos 2 

níveis de configuração analisados. Vale ressaltar que os pontos citados na sessão 5.1.1 para as 

ferramentas Rspec e ActiveSupport::TestCase valem também para sua aplicação em testes 

funcionais. 

 

Níveis de configuração Rspec + 

Capybara 

Cucumber + 

Capybara 

ActiveSupport::TestCase + 

Capybara 

Configuração para todos os casos de teste Sim Sim Sim 

Configuração para um caso de teste Sim Sim Sim 

 

Existe apenas uma pequena diferença entre o Cucumber e as outras ferramentas 

utilizadas: pelo fato do Cucumber utilizar cenários escritos em linguagem estruturada, não 

seria possível inserir código Ruby junto à descrição do cenário, portanto as configurações são 

feitas no arquivo de configuração geral, independente do nível de configuração aplicado. 

 

5.2.2. Métodos de Pós-condição 

 

Levando em consideração que todas as ferramentas utilizadas para testes 

funcionais foram integradas ao Capybara, os resultados foram iguais para todas as 

combinações, pois o Capybara possui todos os tipos de métodos propostos para análise. 

Portanto, na Tabela 23, observa-se que todos os resultados foram iguais. 

Tipos de métodos de pós-condição Rspec + 

Capybara 

Cucumber + 

Capybara 

ActiveSupport::TestCase 

+ Capybara 

Buscar de elementos Sim Sim Sim 

Cliques em links e botões Sim Sim Sim 

Escrita de campos e seleção de elementos em lista Sim Sim Sim 

Detecção de elementos e texto Sim Sim Sim 

 

Tabela 22 - Resultado da análise dos níveis de configuração pra testes funcionais. Fonte: Elaborada pelo autor 

Tabela 23 – Resultado da analise para os tipos de métodos de pós condição para testes funcionais. Fonte: 
Elaborada pelo autor 
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5.2.3. Manipulação da Sessão do Navegador 

 

Todas as ferramentas tiveram resultados similares, como informado na Tabela 24. 

Porém, vale ressaltar que o Capybara permite a configuração de reiniciar os dados da sessão 

entre a execução de um caso de teste e outro. 

 

Critérios de manipulação da  

sessão do navegador 

Rspec + Capybara Cucumber + Capybara ActiveSupport::TestCase 

+ Capybara 

Ler / Escrever dados Não Não Não 

Mantem dados de sessão Sim Sim Sim 

  

5.2.4. Integração com Outras Ferramentas 

 

Todas as ferramentas se integram aos tipos propostos, como informado na Tabela 

25, alguns exemplos de podem ser citados para essas ferramentas são: 

 

• Ferramentas de interação com o usuário: Capybra (CAPYBARA, 2012) 

• Geração de entidades: FactoryGirl (FACTORYGIRL, 2012) 

• Provedores de métodos de pós-condição: Shoulda (SHOULDA, 2013) 

• Ferramentas de Mock e Stub: Mocha (MOCHA, 2013) 

 

Tipos de ferramentas auxiliares para 

testes 

Rspec + 

Capybara 

Cucumber + 

Capybara 

ActiveSupport::TestCase 

+ Capybara 

Ferramentas de integração com o usuário Sim Sim Sim 

Geração de entidades Sim Sim Sim 

Provedor de métodos de pós-condição Sim Sim Sim 

Suporte a Mocks e Stubs Sim Sim Sim 

 

5.2.5. Executar Casos de Teste Pré-definidos 

 

Tabela 24 - Resultado da análise dos critérios de manipulação de sessão do navegador para testes funcionais. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

Tabela 25 - Resultado da análise dos tipos de ferramentas auxiliares para testes funcionais. Fonte: Elaborada 
pelo autor. 
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Todas as ferramentas analisadas executam casos de testes pré-definidos, como 

informa a Tabela 26.  

 

Como as ferramentas citadas na sessão 5.1.5, o Cucumber possui semelhante 

maneira de executar casos de testes pré-definidos: utilizando um comando específico da 

ferramenta, passando como parâmetro o caminho dos arquivos à serem executados. 

 

Executa casos de teste pré-definidos Rspec + 

Capybara 

Cucumber + 

Capybara 

ActiveSupport::TestCase + 

Capybara 

Executa? Sim Sim Sim 

 

5.2.6. Execução De Javascript 

 

As três combinações de ferramentas propostas executam javascript, porém vale 

considerar que isso é possível por conta da ferramenta Capybara, que provê uma interface 

entre a ferramenta de desenvolvimento de testes e o Selenium, tornando possível a execução 

dos testes dentro do navegador e assim executando os códigos javascript e consequentemente 

as requisições AJAX.  

 

As ferramentas de desenvolvimento de testes funcionais isoladas, sem integração 

ao Capybara, não possuem suporte a execução de javascript durante a realização dos testes.   

 

Executa código javascript Rspec + Capybara Cucumber + 

Capybara 

ActiveSupport::TestCase 

+ Capybara 

Executa códigos javascript Sim Sim Sim 

Executa requisições AJAX Sim Sim Sim 

 

 

5.2.7. Saída de Resultados 

 

As características de saídas de resultados são parecidas entre as três combinações 

Tabela 26 - Resultado da análise do critério de execução de casos de testes pré-definidos para testes unitários. 
Fonte: Elaborada pelo autor.	  

Tabela 27 - Resultado da análise da execução de javascript em testes funcionais. Fonte: Elaborada pelo autor 
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utilizadas, como segue na Tabela 28.  

Critérios de análise da saída de 

resultados	   

Rspec + 

Capybara 

Cucumber + 

Capybara 

ActiveSupport::TestCase + 

Capybara 

Número  de casos de testes realizados Sim Não Sim 

Número  de casos de testes que passaram Não Sim Sim 

Número  de casos de testes que falharam Sim Sim Sim 

Número  de casos de teste não executados Não Sim Sim 

Número de casos de testes não 

implementados 

Não Sim Não 

Erro detectado Sim Sim Sim 

Em caso de não passar, informar valor 

esperado e retornado 

Sim Sim Sim 

Cores Sim Sim Não 

 

O mesmo vale para as ferramentas de testes funcionais, porém, para os testes da 

combinação Cucumber + Capybara, o interessante é que, além de informar onde foi o erro, 

diz quais passos dos cenários foram executados, colocando em cores diferentes os que 

passaram, os que não passaram e os que não foram executados, como mostra a Figura 22: 

 

  

Além dessa informação, também informa que passos não estão implementados, 

dando uma sugestão de como implementá-lo, como mostra o texto em amarelo na Figura 23. 

  

Tabela 28 - Resultado da analisa da saída de resultados para testes funcionais. Fonte: Elaborada pelo autor 

Figura 20 - Exemplo de saída de resultados do Cucumber. Fonte: Elaborada pelo autor 
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Essas características extras da Combinação Cucumber + Capybara a torna com 

melhor saída de resultados do que as outras combinações. 

 

5.2.8. Dificuldade de Manutenção 

 

Para os testes funcionais, caso se leve em consideração as combinações RSpec e 

ActiveSupport::TestCase junto ao Capybara, teremos uma análise igual à realizada para os 

testes unitários, já que as ferramentas são as mesmas, apenas integradas a uma gem para 

interação com o usuário. Porém, quando consideramos o Cucumber, ela pode vir a ser a 

melhor opção para realizar manutenção. 

 

 
Figura 22 - Exemplo de cenário, e seus passos, escrito com o Cucumber. Fonte: Elaborada pelo autor. 

Figura 21 - Exemplo de sugestão de implementação de um passo na saída de resultados do Cucumber. 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Considerando que os passos do cenário são implementados em outro arquivo, 

seguindo um padrão, como na Figura 25, caso se queira alterar o funcionamento de algum 

passo, basta alterar sua implementação e todos os cenários que utilizarem esse passo irão 

sofrer alterações, o que torna mais rápido alguma modificação que necessariamente precisaria 

ser replicada. Se houver algum caso em que seja necessário alterar apenas a implementação 

de um passo específico, então ele deve ser reimplementado para ficar diferente do original. 

 

Outro fato que auxilia na manutenção usando Cucumber é o fato, já citado 

anteriormente, de ser simples a leitura dos passos. Apenas pela leitura do cenário, pode ser 

possível o desenvolvedor encontrar um problema no teste ou mesmo onde este deve ser 

alterado em caso de alteração na funcionalidade, visualizando a Figura 24 pode-se observar a 

facilidade de leitura do que é feito no teste. 

 

Todas as ferramentas tem a organização dos arquivos semelhantes, ficam os 

arquivos na mesma pasta com nomenclaturas referentes a qual entidade está sendo testada. 

Esse aspecto não afeta na manutenção. No caso do Cucumber, por exemplo, temos uma pasta 

“features”, e dentro dela fica o arquivo referente a cada entidade, como, por exemplo: 

“veiculo.feature” ou “usuário.feature”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 - Porção de código com a implementação dos passos do Cucumber. Fonte: Elaborada pelo autor 
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6. CONCLUSÃO 

 

No caso dos testes unitários, as ferramentas são bastante semelhantes, porém, em 

alguns pontos o RSpec é uma ferramenta melhor. 

 

Os principais pontos de vantagem do RSpec dizem respeito à facilidade de 

manutenção, ao fato de utilizar BDD e ter uma organização melhor dos arquivos, separadas 

por módulo, tornando o desenvolvimento mais organizado, tanto para descrever o que cada 

script de teste faz, como para deixar a árvore de arquivos melhor organizada, tornando 

possível a execução de apenas um módulo caso seja necessário. 

 

A maneira como o RSpec utiliza as definições de pré-condição, em quatro níveis e 

sem sobrescrita, é um ponto forte da ferramenta. Durante o desenvolvimento da aplicação 

utilizada neste trabalho, a principal dificuldade encontrada foi à sobrescrita que o 

ActiveSupport::TestCase utiliza. Foi necessário utilizar alguns artifícios para que se pudesse 

realizar vários níveis de configuração durante o desenvolvimento dos testes. 

 

Outro ponto de vantagem é o fato do RSpec utilizar cores diferentes para as 

mensagens de saída, tornando a análise dos resultados dos testes mais simples, pois 

facilmente, pela cor, encontra-se a mensagem que identifica o problema a ser resolvido. 

 

Já para os testes funcionais, o Cucumber e o RSpec aliados ao Capybara são as 

que mostraram maiores vantagens entre as três combinações. As duas tem estrutura de 

desenvolvimento bem diferentes, porém o Cucumber mostrou ser mais rápida para o 

desenvolvimento, considerando que os passos do cenário ficam centralizados em um local. 

Basta repetir o passo em algum outro cenário que será executado, não sendo necessário repetir 

código fonte. 

 

Outro quesito é a apresentação de resultados, pois apesar das duas ferramentas 

terem aspectos semelhantes, o Cucumber leva vantagem quando especifica quais passos 

foram executados, em quais ocorreram erro (não passaram ou houve erro de sintaxe), e quais 

não foram executados. Além disso, especifica quais casos de testes não foram implementados, 

ou seja, tem apenas a declaração do método, e ainda fornece um esqueleto do método para 

que ele seja implementado. 
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A utilização de cenário escritos em linguagem estruturada, diferente do RSpec, 

que faz isso diretamente no código fonte, torna a leitura do teste bem mais simples, 

possibilitando até mesmo o cliente ler e entender exatamente o que está sendo executado 

naquele caso de teste. 
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ANEXO A – SCRIPTS DO CASO DE USO CDU 01 COM RSPEC 

 

 

Figura 24 - Caso de uso CDU 01 escrito com RSpec. Fonte: Elaborada pelo autor 
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ANEXO B – SCRIPTS DO CASO DE USO CDU 01 COM 

ACTIVESUPPORT::TESTCASE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 - Caso de uso CDU 01 escrito com ActiveSupport::TestCase. Fonte: Elaborada pelo autor 
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ANEXO C – SCRIPTS DO CASO DE USO CDU 01 COM CUCUMBER + CAPYBARA 

 

 

Figura 1 - Cenário do caso de uso CDU 01 escrito com Cucumber. Fonte: Elaborada pelo autor 

Figura 27 - Implementação dos passos do cenário CDU 01 escrito com Cucumber + Capybara. Fonte: 
Elaborada pelo autor 
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ANEXO D – SCRIPTS DO CASO DE USO CDU 01 COM RSPEC + CAPYBARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 - Caso de uso CDU 01 escrito com RSpec + Capybara. Fonte: Elaborada pelo autor 
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ANEXO E – SCRIPTS DO CASO DE USO CDU 01 COM 

ACTIVESUPPORT::TESTCASE + CAPYBARA 

 

 

	  

	  

Figura 29 - Caso de uso CDU 01 escrito com ActiveSupport::TestCase + Capybara. Fonte: Elaborada pelo autor. 


