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Editorial
tingimos o final de 2014 com quatro edições da RMCT, mantendo a regularidade que 

passou a caracterizar esta revista científica.

No trimestre anterior a RMCT foi dedicada à área de Transportes, com dez artigos 

englobando, em leque, assuntos que, mesmo distintos em temática, estavam todos vol-

tados para a Engenharia de Transportes.

Retomamos, na edição atual, o caráter pluralista da RMCT, em particular as áreas de computação, mecânica, 

materiais, química e elétrica.

No artigo de abertura, Leão e Noya propõem a utilização de duas ontologias para o desenvolvimento de software 

e para o negócio da aplicação, visando à melhoria da rastreabilidade e da gestão de artefatos de software.

Vieira, Elias e Lopes apresentam sua pesquisa sobre a resistência à e a flexibilidade de instrumentos endodônticos 

de NiTi, de grande aplicação em implantes dentários.

Na área da Engenharia Elétrica, em particular de sistemas a eventos discretos,Aguiar, Cunha e Cury propõem 

um método para se obter um supervisor, o menos restritivo possível, por meio do emprego da Busca Tabu, tendo 

sido desenvolvido um algoritmo que, aplicado a um sistema de empilhamento, mostrou-se eficaz.

Num viés de aplicação nitidamente militar,Jaccou, Caldeira e Guedes neste trabalho modelam o carregamento 

por solidificação de TNT em granadas, buscando uma melhor avaliação deste método. Soluções numéricas são 

contfrontadas com soluções de referência.

Finalmente, Chaves et al realizam um estudo do processo de Análise do Ciclo de Vida de uma planta química 

geral, focando em apresentar, estudar e revisar a modelagem da ACV conforme descrita na família da ISO 14040.

Boa leitura e um 2015 pleno de inovações.

A
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RESUMO

Este trabalho propõe uma abordagem que utiliza duas ontologias, uma para processo 
de desenvolvimento de software e outra para o negócio da aplicação. Os conceitos dessas 
ontologias são usados para criar regras que permitam a criação de links de rastreabilidade. 
Além de rastreabilidade, a gestão de artefatos de software é considerada neste trabalho. 
Sistemas de controle de versão convencionais, como o CVS, Subversion, Git, entre ou-
tros, não possuem uma maneira de identificar qual tarefa do processo de desenvolvimento 
gerou cada artefato. Geralmente, mesmo que exista um processo de desenvolvimento 
padrão definido para a equipe de desenvolvimento, muitas vezes esse processo não é 
praticado. Dessa forma, além de uma solução em rastreabilidade, esse trabalho propõe o 
uso de ontologias para promover a organização dos artefatos, facilitando a organização e 
aquisição dos mesmos.

Palavras-chave: Rastreabilidade, Gestão de Configuração, Gestão de Artefa-
tos de Software, Engenharia de Software.

ABSTRACT

This paper proposes an approach that uses two ontologies, one for software develo-
pment process and another for the application business. The concepts of these ontologies 
are used to create rules that enable the creation of traceability links. In addition to tracea-
bility, management of software artifacts is considered in this work. Version control systems 
standard, such as CVS, Subversion, Git, among others, have no way to identify which task 
the development process generated each artifact. Generally, even if there is a standard 
process of developing for the team, often this process is not practiced. Thus, in addition to a 
traceability solution, this paper proposes the use of ontologies to promote the organization 
of the artifacts and the enhancing theirs acquisition.

Keywords: Traceability, Software Configuration Management, Artifacts Manage-
ment, Software Engineering.
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INTRODUÇÃO

Conceber um software com qualidade é uma tarefa complexa. O sucesso ou 
fracasso de um projeto de software depende de diversos fatores, entre eles a ca-
pacidade de manter a consistência entre os documentos de especificação do sof-
tware e o código-fonte escrito a partir desses documentos. Uma maneira de manter 
a consistência entre esses artefatos de software é através da criação de links de 
rastreabilidade.

A rastreabilidade entre os artefatos desempenha um papel importante no pro-
cesso de desenvolvimento de software. Ela facilita a compreensão do programa, 
manutenção, análise de impacto, reutilização de software e prevenção de mal-en-
tendidos (Egyed, 2005), utilizando informações de relacionamentos entre os artefa-
tos de desenvolvimento de software.

São diversas as etapas envolvidas do desenvolvimento de software. Dá-se 
o nome de Processo de Desenvolvimento de Software (PDS), a sistematização 
dessas etapas, de modo que fiquem estabelecidas as tarefas necessárias em cada 
etapa, os participantes e responsáveis por essas tarefas, os insumos necessários 
para a execução de cada tarefa, e os artefatos produzidos como resultado da exe-
cução dessas tarefas. Processos de Desenvolvimento de Software são fundamen-
tais na busca de produtos de software de qualidade (Gruhn, 2002). 

São constantes as mudanças ocorridas nos artefatos dos processos de de-
senvolvimento de software. Desde escopo inicial, até a entrega e manutenção do 
produto do software, muitos artefatos são produzidos, alterados ou excluídos. Cen-
tralizar a localização dos artefatos é importante, não só para a organização dos 
projetos, mas também para facilitar o acesso aos mesmos. Sistemas de controle 
de versão fazem esse serviço de forma transparente. Eles possuem um repositório 
que mantém o histórico evolutivo dos documentos, além de ser o principal ponto 
de integração com outros sistemas, através de um maquinário conhecido como 
gancho (hook), que permite a execução de scripts antes ou após a execução de 
eventos no repositório (Arantes, 2010). 

Entretanto, os sistemas de controle de versão convencionais tratam artefatos 
de software como arquivos em um sistema de arquivos convencional e, normal-
mente, não têm entendimento algum sobre os dados que cada elemento contido 
ali carrega (Nguyen, 2006). Portanto, para sistemas de controle de versão conven-
cionais, as alterações em artefatos de software são vistas como substituições de 
arquivos binários ou modificações textuais em arquivos de texto. Arantes (2010), 
sob um foco semântico, levanta a questão de que alterações em documentos de 
software espelham inúmeras situações relevantes, tais como a adição de um novo 
risco no projeto ou a mudança na probabilidade de ocorrência de um risco previa-
mente analisado, aumento do número de requisitos funcionais, mudança na descri-
ção de um caso de uso etc. No entanto, essas informações estão implícitas nesses 
sistemas.

Na tentativa de tornar essas informações explícitas, pode-se valer da Ges-
tão de Conhecimento (GC), que busca motivar a socialização, a externalização, a 
combinação e a internalização do conhecimento individual (Rios, 2005). Os traba-
lhos de Andressa (2010), Miyashiro (2007) e Espindola (2005) mostram vantagens 
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competitivas no estudo da Gestão do Conhecimento. Além das vantagens, existe 
uma preocupação com a falta de preservação do conhecimento organizacional. A 
alta rotatividade de pessoas em projetos de empresas faz com que colaboradores 
carreguem consigo o conhecimento que foi gerado no desenvolvimento de um de-
terminado projeto e não foi explicitado. A menos que este conhecimento seja cap-
turado, muita informação, hoje considerada um bem valioso, acaba sendo perdida.

Este cenário acontece também na Engenharia de Software. O Processo de 
Desenvolvimento de Software, por exemplo, tem um grande potencial para obter 
benefícios da Gestão de Conhecimento (Rus, 2002; Birk, 2002). Nesse contexto, 
ferramentas de gerência de conhecimento são bastante úteis, pois permitem a do-
cumentação do conhecimento envolvido no desenvolvimento de sistemas (Natali, 
2003). Porém, à medida que o conhecimento em um Ambiente de Desenvolvimento 
de Software (ADS) cresce, a sua utilização pode se tornar uma tarefa árdua, muitas 
vezes inclusive, não sendo possível coletar em tempo hábil a informação neces-
sária para apoiar a tomada de decisão (Nunes, 2005). ADS Semânticos surgem 
para tentar solucionar esse problema, incluindo a semântica na busca por recursos. 
Nesse contexto, ontologias tornam-se essenciais, pois podem ser usadas como 
uma estrutura unificada para dar semântica e uma representação comum à infor-
mação (Falbo, 2004).

PROBLEMA

Um problema bastante comum no contexto do desenvolvimento de software 
é a documentação desatualizada. Muitas vezes, a documentação é negligenciada 
em decorrência de fatores como falta de uma política organizacional que valorize 
essa tarefa, falta de ferramentas para apoiar a documentação e prazos exíguos, o 
que faz com que desenvolvedores optem por deixar a documentação em segundo 
plano (Nunes, 2004).

A documentação é muito importante para a compreensibilidade e modificabi-
lidade do software (Etzkorn, 2001). Arthur (1989) também aponta que “a qualidade 
da documentação’’ pode ser definida como a coerência entre o código e toda a do-
cumentação do código para todos os requisitos. Durante a fase de desenvolvimen-
to de software, engenheiros de software, normalmente, não atualizam a documen-
tação em tempo hábil ou completamente. Forward et al. (2002) afirmam que esse 
tipo de atuação resulta numa documentação indigna de confiança. Hayes (2007) 
apontaram que um número de tarefas importantes na manutenção requerem uma 
atualização na Matriz de Rastreabilidade de Requisitos (MRR), tais como a análise 
de mudança de impacto, determinação de casos de teste para executar para testes 
de regressão, etc. Na indústria de software, rastreabilidade bi-direcional documen-
tada precisa ser mantida ao longo do ciclo de vida dos sistemas de software. No 
entanto, uma das maiores dificuldades na engenharia de requisitos é a criação dos 
links que torne possível a rastreabilidade.

Outra área que pode se beneficiar do uso de ontologias é a gestão de ar-
tefatos. Várias ferramentas de controle de versão foram desenvolvidas ao longo 
dos anos. Entre as soluções “livres” mais comuns estão: CVS (Nongnu.Org, 2012), 
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Mercurial (Mercurial, 2012), Git (GIT, 2012) e Subversion (APACHE, 2012); já as 
comerciais mais comuns são: Source Safe (Microsoft, 2012), PCVS (Serena, 2012) 
e Clear Case (IBM, 2012). Essas ferramentas estão consolidadas no mercado e 
cumprem bem o seu papel. Apesar das diferenças, basicamente todas trabalham 
com o conceito de repositório. O repositório corresponde a um diretório do sistema 
de arquivos de um computador que contém a versão corrente dos artefatos de um 
projeto de software.

De fato, os artefatos são arquivos organizados em diretórios localizados no 
repositório do sistema de controle de versão. Cada ferramenta possui o seu mode-
lo para gerenciar os artefatos e adiciona metadados aos arquivos que contém as 
inúmeras informações de controle, como o número da versão atual, último usuário 
que revisou o arquivo, entre outros atributos. No entanto, o controle de versão não 
depende exclusivamente das ferramentas, dependem também dos procedimentos 
e boas práticas de uso (Pressman, 2010). 

Ainda que o processo de desenvolvimento esteja definido para um projeto de 
software, o sistema de controle de versão não tem como garantir que o artefato seja 
armazenado no diretório recomendado pelo processo de desenvolvimento, pois as 
ferramentas de controle de versão citadas não possuem um mecanismo que rela-
cione o PDS ao artefato de software. Invariavelmente, participantes de um projeto 
de software mantêm os seus artefatos organizados na árvore de diretórios do sis-
tema de controle de versão baseados em informações, nem sempre explícitas, que 
indicam qual conceito aquele artefato faz parte. Este conceito pode fazer parte do 
PDS ou do negócio do produto em questão. 

Por exemplo: Um arquivo de especificação de regra de negócio RN_023_cal-
culo_multa_atraso_devolucao.txt, de um sistema de locadora, contém informa-
ções textuais sobre qual o valor da multa um CLIENTE deve pagar para uma deter-
minada CATEGORIA DE FILME baseado na data de devolução. Do ponto de vista 
do PDS, pode-se dizer que este artefato está relacionado ao conceito ARTEFATO 
REGRA DE NEGÓCIO. Já do ponto de vista dos conceitos no negócio em questão, 
pode-se dizer que este artefato está relacionado às categorias CLIENTE e CATE-
GORIA DE FILME. 

Caso um stakeholder desse produto necessite obter esse artefato, ele terá 
que saber que as regras de negócio, para este produto, estão armazenadas no 
diretório /locadora/docs/regras_de_negocio/ do sistema de controle de versão. 
No entanto, nem sempre existe um padrão para a localização dos documentos de 
regra de negócio. E ainda que este padrão exista, não existe uma maneira de se 
determinar se as instâncias dos artefatos de regra de negócio estão conforme a 
localização padrão.

Esse problema piora quando a estrutura do repositório possui muitos níveis 
de subdiretórios. Neste caso, a aquisição do documento torna-se mais trabalhosa, 
pois se faz necessário percorrer a árvore de diretórios a fim de obter o artefato de-
sejado. A ocorrência desse problema é bastante comum, pois projetos de software 
de longa data muitas vezes precisam trocar membros de sua equipe, por diversos 
motivos, de acordo com a estratégia e recursos da empresa ou instituição. Um 
mecanismo que torne o conceito ARTEFATO REGRA DE NEGÓCIO explícito aos 
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artefatos de regra de negócio, poderia utilizar essas associações para facilitar a 
aquisição desses artefatos e melhorar a produtividade dos desenvolvedores.

OBJETIVO

Este trabalho tem por objetivo propor uma solução para gestão de artefatos 
de software com ontologias. A definição de ontologias, de processo de desenvol-
vimento e de domínio, permite que sejam criados links de rastreabilidade entre os 
artefatos que, por sua vez, possibilitam a identificação de artefatos desatualizados. 
Além disso, com a arquitetura proposta torna possível a associação dos artefatos 
aos conceitos das ontologias, criando um mecanismo semântico para organização 
e aquisição dos artefatos.

Pretende-se ainda montar um protótipo da solução proposta, testar e analisar 
a sua viabilidade. Para que isso seja possível, faz-se necessária a definição de 
um ambiente de desenvolvimento. Deve ser criada uma ferramenta que, de forma 
integrada às demais ferramentas do ADS, tragam benefícios à gestão de artefatos. 
Ao final, deve ser discutido se os benefícios advindos da solução proposta compen-
sam o custo operacional criado pelo novo ambiente.

 

CONTRIBUIÇÕES ESPERADAS

As contribuições esperadas deste trabalho são:
1. Melhoria na rastreabilidade de artefatos de software pelo uso regras de 

rastreabilidade e ontologias para classificação dos artefatos.
2. Uso de ontologia de processo de desenvolvimento e de domínio para ges-

tão de artefatos de software.
3. Desenvolvimento de uma ferramenta para gestão de artefatos de software 

com rastreabilidade.

SOLUÇÃO PROPOSTA

Esta seção apresenta um mecanismo de gestão de artefatos de software, 
usando ontologias de processo e de domínio. Esse mecanismo permite que os ar-
tefatos gravados no repositório do sistema de controle de versão sejam associados 
a conceitos da ontologia de processo e a conceitos do domínio da aplicação.

Spanoudakis (2005) aponta uso de ontologias como uma possível técnica 
para este fim, pois ontologias formais podem declarar regras entre os conceitos. 
Essas regras, definidas por axiomas, permitem raciocínios que podem gerar links 
de rastreabilidade. Por exemplo, a rastreabilidade um artefato do tipo código-fonte 
e outro artefato do tipo requisito pode ser inferida pelas relações entre os artefatos 
código-fonte e requisito ao mesmo conceito de um determinado domínio.

Trabalhos mais recentes, como os de Narayan (2011), Assawamekin (2010), 
Yoshikawa (2009), Zhang (2008) e Noll (2007) concretizam esta idéia e mostram 
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uma tendência no uso de ontologias na criação dos links de rastreabilidade. No 
entanto, nenhuma dessas abordagens utiliza, de forma prática, simultaneamente 
duas ontologias, uma de processo de desenvolvimento de software e outra de do-
mínio da aplicação.

A associação entre artefatos de software e os conceitos de ontologias defini-
das permite que os artefatos possam ser obtidos pelos conceitos, enriquecendo o 
repositório do Sistema de Controle de Versão (SCV). Mesmo que o desenvolvedor 
não tenha trabalhado antes no projeto em questão, basta que o mesmo conheça a 
semântica dos termos escolhidos na ontologia para obter o artefato desejado. Por 
exemplo: Se o desenvolvedor deseja acessar um documento de caso de uso, ele 
pode solicitar que a ferramenta da solução proposta disponibilize todos os artefatos 
do tipo “especificação caso de uso”. 

Sem esta solução, o desenvolvedor teria que buscar com os colegas da equi-
pe, ou através do documento que descreve o PDS, a localização utilizada como 
padrão no projeto para armazenar os documentos de especificação de casos de 
uso. Ou ainda, percorrer os diretórios do repositório do SCV na tentativa de locali-
zar o artefato desejado, o que seria certamente mais trabalhoso. No entanto, para 
que esta solução funcione é necessário que os conceitos do PDS sejam definidos 
no início do projeto. A definição desses conceitos é realizada por uma ontologia. 

A Figura 01 ilustra o ambiente proposto quanto à produção de artefatos. A 
agregação da ferramenta proposta ao ambiente de desenvolvimento forma a ges-
tão de artefatos proposta baseada em ontologias.

Figura 01: Visão da gestão de artefatos de software com a solução proposta.

Lê-se a Figura 01, a partir do canto inferior esquerdo para cima, da seguinte 
maneira. Os bonecos representam os desenvolvedores de software nos papéis 
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descritos pela ontologia do PDS, definida na configuração da ferramenta SAM, 
através do aplicativo SAM Desktop. Os desenvolvedores também interagem com 
os artefatos de software, através d das interfaces SAM Desktop e SAM Eclipse 
Plugin, e pode associá-los aos conceitos da ontologia de PDS, ou aos conceitos da 
ontologia de negócio. Os artefatos são armazenados no repositório de um Sistema 
de Controle de Versão (SVC). Sempre que um desenvolvedor gera, edita ou exclui 
um artefato, o SVC dispara uma chamada ao aplicativo SAMPostCommit.jar que, 
por sua vez, processa a regra que define os possíveis artefatos desatualizados.

Ontologia de Processo de Desenvolvimento de Software
Muitas empresas definem o uso de um PDS padrão com o objetivo de siste-

matizar o desenvolvimento do software. O PDS possibilita, por exemplo, a definição 
de papéis e quais artefatos esses papéis podem produzir. No entanto, ferramentas 
de controle de versão convencionais não fazem uso do PDS. Nessas ferramentas, 
não existe uma relação explícita entre o artefato de software e, por exemplo, a ta-
refa do processo que o gerou.

Mesmo que exista um processo de desenvolvimento de software definido de 
forma explícita, ou seja, um documento que descreva as disciplinas, tarefas, pa-
péis e tipos de artefato de software, sistemas de gestão de documento convencio-
nais não garantem que esse processo seja utilizado. Nesses sistemas é possível 
identificar o desenvolvedor responsável pela alteração de um artefato. No entanto, 
perguntas relevantes como “sobre qual o papel o usuário alterou a regra de negó-
cio?”, “quais os artefatos do tipo regra de negócio foram alterados na última versão 
(release) do software?” ou ainda “caso essas regras de negócio tenham sido alte-
radas, quais artefatos podem estar inconsistentes devido a esta alteração?” não 
são facilmente respondidas. Nestes sistemas as respostas para essas questões 
só são possíveis através da comunicação entre os desenvolvedores, pois se trata 
de um conhecimento tácito. Por exemplo: Pedro, no papel de gerente de projeto, 
atualizou o artefato cronograma.doc (o cronograma do projeto), este artefato é do 
tipo Cronograma, produzido na tarefa Elaborar Cronograma, da disciplina Gerência 
de Projeto.

Esta informação não está explícita nesse ambiente, ou seja, é um conheci-
mento tácito dos membros do projeto. Para responder a essas e a outras pergun-
tas, a solução proposta permite que o desenvolvedor defina e use um processo de 
desenvolvimento. O uso dessa ontologia possibilita que o desenvolvedor pratique 
o PDS. Nesse contexto, o PDS perde o caráter meramente normativo para ganhar 
um sentido prático.

Declarar os conceitos de um PDS em uma ontologia formal, como o OWL , iria 
exigir um usuário mais experiente para configurá-la. Além disso, seria necessário 
integrar um editor de OWL à ferramenta ou permitir que o usuário do sistema o ali-
mentasse com arquivos OWL. Nesse último caso, também seria necessário adap-
tar ou criar um interpretador OWL à ferramenta para ler os arquivos. No arquivo 
OWL seria possível declarar, além as entidades do PDS, as restrições (regras para 
inferência e criação dos links de rastreabilidade). 

O mesmo resultado pode ser obtido com uma solução mais simples, ou seja, 
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uma ontologia numa estrutura de dados em árvore. Esta estrutura, menos formal 
e mais comum ao usuário, permite a declaração dos conceitos do PDS sem a ne-
cessidade de um interpretador OWL. Neste cenário, as restrições necessárias para 
as inferências dos links de rastreabilidade são declaradas em outro componente do 
sistema.

Ainda pensando na facilidade do uso do ambiente, optou-se pela importação 
dos conceitos do PDS a partir de uma ferramenta utilizada para a modelagem de 
processos. Assim, o usuário pode modelar o processo de acordo com a necessida-
de do projeto e, ao final, através da ferramenta proposta na solução, obter a onto-
logia do PDS utilizada pela solução. Ou seja, o modelo do PDS é automaticamente 
convertido para a ontologia do PDS que contém os conceitos do PDS. O PDS pode 
variar de uma empresa para outra. A solução proposta permite que o PDS adotado 
por uma empresa seja importado para a ferramenta.

A Figura 02 mostra um trecho da ontologia de PDS, representada em UML, 
que foi utilizada como meta-modelo para permitir a conversão do modelo do PDS 
para a ontologia utilizada na associação dos artefatos de software.

Figura 02: Trecho da ontologia de modelagem de PDS, representada em UML.

O interesse principal desta ontologia é mapear os relacionamentos existentes 
entre os conceitos a fim de capturar informações sobre rastreabilidade. Por exem-
plo, o fato de um tipo de artefato servir de saída para uma tarefa, também servir 
de entrada para outra tarefa detecta um rastro neste PDS. A seguir, segue uma 
descrição mais detalhada de cada conceito deste modelo no contexto da gestão de 
artefatos de software.

PROJETO significa o projeto em desenvolvimento. O conjunto de todos os 
artefatos relacionados ao processo pode ser chamado de produto do desenvolvi-
mento de software. Não deve ser confundido com o projeto criado na IDE de de-
senvolvimento. O projeto criado na IDE é um diretório de arquivos que contém os 
artefatos do tipo “código-fonte” somados aos metadados do projeto, definido pela 
IDE. Este projeto gera o produto “executável” do software. O conceito projeto deste 
modelo pode conter mais de um projeto de IDE, ou seja, mais de um produto. O 
projeto implementa um, e apenas um, processo de desenvolvimento. 

PROCESSO significa o processo de desenvolvimento de software implemen-
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tado pelo projeto. O processo é definido na ferramenta do ambiente proposto. As 
instâncias de disciplina que compõem o processo, e as instâncias dos demais con-
ceitos, são importadas a partir do modelo de processo de desenvolvimento de sof-
tware criado em uma ferramenta específica para modelagem de processo. Manter 
várias instâncias do processo torna-se necessário à medida em que o PDS evolui. 
O Rational Unified Process (RUP), por exemplo, é uma framework que permite a 
criação de PDS adaptado às necessidades de cada organização (Kruchten, 2014). 

DISCIPLINA agrupa um conjunto de tarefas que fazem parte de uma determi-
nada etapa do processo de desenvolvimento. Ainda utilizando o RUP como exem-
plo, são exemplos disciplinas: análise de projeto, análise de requisitos, testes, etc.

TAREFA significa uma atividade realizada por um participante da equipe de 
desenvolvimento. Uma atividade pode ser realizada a partir de um artefato de en-
trada e pode gerar um artefato de saída. A disciplina análise de requisitos, por 
exemplo, tem como tarefas: Modelar caso de uso, especificar requisitos, especificar 
regras de negócio, entre outras.

ARTEFATO pode ser insumo de uma TAREFA e produto de outra TAREFA. 
Na prática são os arquivos de documentos, códigos-fontes, binários, entre outros, 
que compõe o produto do software. TIPO DE ARTEFATO classifica os artefatos 
de software de acordo o seu uso no PDS. O artefato RF001_Order_CRUD.txt, por 
exemplo, é um documento de texto associado ao TIPO DE ARTEFATO Requisito 
Funcional. Este artefato também é saída da tarefa Especificar Requisitos e entrada 
para a tarefa Codificar Fonte.

PAPEL significa o papel no qual o desenvolvedor atua. Todo tarefa possui um 
papel responsável. O papel que executa a tarefa Especificar Requisitos, por exem-
plo, é o Analista de Requisitos. As ferramentas de controle de versão geralmente 
indicam apenas o usuário que revisou o artefato. O conceito papel tornam explícitas 
as relações entre papel, usuário e artefato. 

Na importação dos conceitos de PDS a ferramenta da solução proposta carre-
ga as instâncias de DISCIPLINA, TAREFA, TIPO DE ARTEFATO e PAPEL a partir 
de um modelo que define o PDS. As regras utilizadas na conversão dependem da 
tecnologia da ferramenta de modelagem, portanto serão explicadas do próximo 
capítulo.

Ontologia de Domínio
Softwares são criados para atender a um domínio específico. Na análise ini-

cial de um projeto de software já é possível notar, através dos documentos que 
definem o escopo do projeto, termos que caracterizam o domínio ao qual o software 
pertence. Por exemplo, um software de gestão do corpo funcional de uma empresa 
pode ter como termos: pessoa, funcionário, cargo, etc. Normalmente esses termos, 
ou conceitos, são utilizados na modelagem conceitual do projeto. Porém, esses 
termos também podem ser úteis no contexto da gestão de artefatos.

Em SCV convencionais a aquisição de artefatos relacionados a um determi-
nado conceito é realizada pela combinação entre o nome do arquivo que corres-
ponde ao artefato e o entendimento que o desenvolvedor tem sobre esse nome. 
Quando o nome possui uma boa semântica, por exemplo, descricao_caso_de_
uso_rf067_manter_funcionario.txt, pode-se entender que esse artefato faz parte 
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do conceito funcionário. No entanto os arquivos são criados por desenvolvedores 
que, muitas vezes, não seguem regras ou padrões de nomes de arquivo. Não é 
comum a existência de um mecanismo que garanta uma padronização de nomen-
clatura para o arquivo.

No intuito de resolver esse problema, a solução proposta define uma ontologia 
de domínio que contém os conceitos de negócio do projeto. Nesta, cada conceito 
representa um termo importante no contexto do produto do software. Estes termos 
são definidos na criação do projeto através da ferramenta da solução proposta e 
permitem que o desenvolvedor associe os artefatos do projeto de software aos con-
ceitos de negócio da ferramenta. Essa associação, em conjunto com a associação 
do artefato aos conceitos do processo, permite que o sistema sugira aos desenvol-
vedores a desatualização dos artefatos, o que seria uma alternativa para reduzir o 
problema de artefato desatualizado, ou inconsistente.

Esse mecanismo pode ser encarado como uma forma de rastreabilidade, pois 
permite a obtenção de um artefato relacionado a outro artefato. Esta relação pode 
auxiliar na análise da consistência entre os artefatos (exemplo: consistência entre 
um documento de regra de negócio e o código-fonte que corresponde a essa regra).

Arquitetura do Ambiente Proposto
A figura 03 ilustra as ferramentas que compõe a arquitetura do ambiente pro-

posto. Nesta imagem, as setas representam as atividades relacionadas aos artefa-
tos de software. Essas atividades são interações do usuário com as ferramentas, ou 
de ferramentas com outras ferramentas. Para facilitar o entendimento, os números 
ao lado das caixas as identificam e os números à direita das palavras determinam 
a ordem em que as atividades são executadas.

As caixas em cinza itens 6, 7 e 8 são as ferramentas propostas que conferem 
semântica à gestão de artefatos. 

Figura 03: Arquitetura da do ambiente proposto.
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 Segue a descrição dos módulos dessa arquitetura:
Os itens [1, 2 e 3] simbolizam as ferramentas utilizadas pelos usuários do ambiente 

para gerar artefatos. O item [1] representa a IDE utilizada no ambiente para produção 
dos códigos-fonte. O item [2] representa um processador de texto, ferramenta muito co-
mum nos ambientes de desenvolvimento para produção de documentos de especifica-
ção do projeto. O item [3] representa uma ferramenta qualquer, simbolizando que podem 
existir outras ferramentas para produção de artefato além das [1] e [2]. Vale lembrar que 
ambiente considera apenas ferramentas que produzem artefatos do tipo arquivo, pois 
todos os artefatos devem ser incluídos no repositório do sistema de controle de versão 
na forma de arquivo.

O item [4] é uma ferramenta proposta neste trabalho, desenvolvida no formato de 
plugin, com o objetivo de integrar a IDE ao aplicativo servidor da solução proposta [8]. Na 
existência do plugin proposto o desenvolvedor pode utilizar o aplicativo cliente da solução 
proposta [7].

A ferramenta proposta na solução se divide em duas partes, formando uma ar-
quitetura do tipo cliente-servidor. Essa arquitetura se faz necessária devido ao caráter 
colaborativo da solução. Vários desenvolvedores, em diversos papéis, podem acessar 
as informações contidas na base de dados da solução proposta. O módulo servidor [8] 
contém a camada de negócio da aplicação, com as principais funções da aplicação. Es-
sas funções são invocadas via serviço pelos módulos clientes [7 e 4], que representam 
a interface do usuário.

O item [5] é o SCV (Sistema de Controle de Versão) utilizado no ambiente. Esse 
módulo é fundamental para o ambiente, pois concede uma série de funcionalidades es-
senciais à gestão de configuração de software. Neste módulo fica o repositório onde 
devem ser armazenados todos os artefatos produzidos no ciclo de vida do projeto.

O item [6] é a ferramenta que realiza a comunicação entre o SCV e o aplicativo 
servidor da solução proposta. Desenvolvido em conjunto com a ferramenta da solução 
proposta seu objetivo é informar ao aplicativo servidor as inclusões e alterações rea-
lizadas nos artefatos mantidos pelo repositório do SCV. O post commit é um evento 
disparado pelo SCV que se executa logo após a uma revisão (ou commit) no repositório. 
Nesse evento é informado o autor da revisão e os arquivos modificados ou incluídos. Es-
sas informações são utilizadas no mecanismo que sugere ao desenvolvedor a existência 
de artefatos desatualizados. A regra de negócio que determina a desatualização de um 
artefato é definida mais adiante.

Após a inclusão do artefato no repositório o desenvolvedor pode utilizar o aplicativo 
cliente da solução proposta [7] para associar o artefato a um conceito “tipo de artefato” 
do PDS [9] e a um ou mais conceitos de negócio [10]. Nessa etapa são estabelecidas 
e persistidas em banco [11] as relações (representadas pelas ovais no centro da ima-
gem) entre artefatos e conceitos.

Capacidades do Ambiente
Nesta seção são descritas as capacidades do ambiente proposto. Essas po-

dem também ser encaradas como funcionalidades e devem estar presentes na 
ferramenta proposta pela solução.

O ambiente proposto permite a definição da instância do projeto e seus partici-
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pantes, funcionalidade fundamental para o sistema de gestão de artefatos. No contexto 
da gestão de artefatos, o projeto significa o conjunto de todos os artefatos produzidos 
e mantidos durante o ciclo de vida do desenvolvimento do software. Logo, na etapa de 
criação do projeto o usuário do ambiente deve informar os dados do repositório do SCV. 
Também deve ser informado o PDS utilizado no projeto, para tanto o ambiente permite a 
importação de uma ontologia descritiva do PDS. 

Na importação, o desenvolvedor deve escolher um modelo de processo. Este mo-
delo deve ser produzido em uma ferramenta de modelagem de processo. Já os concei-
tos da ontologia de domínio devem ser cadastrados durante a criação do projeto.

O ambiente deve permitir ainda a definição dos participantes do projeto. Para cada 
usuário devem ser fornecido o seu nome e “nome de usuário” no sistema de controle de 
versão, onde esse deve estar previamente cadastrado. Através desse “nome de usuário” 
o ambiente realiza a integração entre o SCV e a ferramenta proposta.

Para que todas essas funcionalidades sejam possíveis, o usuário do ambiente deve 
configurar um repositório de um SCV e definir um banco de dados para manter os dados 
do ambiente, persistidos.

Após a configuração, o ambiente deve fornecer uma visão em conjunto entre o 
repositório de artefatos e as ontologias do projeto. Deve existir ainda um mecanismo que 
possibilite a associação entre os artefatos e os conceitos das ontologias. Esse mecanis-
mo deve fornecer ainda a visualização dos artefatos relacionados aos conceitos e exibir 
uma marcação nos artefatos que, de acordo com uma regra definida a seguir, podem 
estar desatualizados.

Utilizando-se das associações entre artefatos e conceitos, definiu-se uma regra 
para a verificação da ocorrência de artefatos desatualizados. Essa regra considera que 
artefatos podem ser utilizados como insumo para produção de novos artefatos. Logo, a 
atualização de um artefato pode causar a desatualização de outro artefato. A maneira 
como o processo de desenvolvimento de software foi modelado na solução proposta 
torna possível a identificação de quais artefatos tem o potencial para desatualizar outros 
artefatos.

Figura 04: Esquema que representa a regra de desatualização de artefato de software.
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Na Figura 04, o artefato A está associado ao conceito tipo de artefato K. O 
tipo de artefato K é saída da tarefa T. Além disso, o artefato A está associado 
ao conceito de negócio N. O artefato A’ também está associado ao conceito de 
negócio N, no entanto está associado ao tipo de artefato K’ que por sua vez é 
entrada da tarefa T. Desta forma o artefato A’ pode ter sido utilizado para gerar o 
artefato A. Logo, se o artefato A’ foi atualizado, existe a possibilidade do artefato 
A estar desatualizado. 

Os conceitos tipo de artefato e tarefa permitem a assertiva artefato A’ é insu-
mo para produzir artefato A. Os conceitos de negócio reforçam a ideia de que os 
artefatos pertencem ao mesmo contexto de negócio. O uso de ambas as associa-
ções permite a assertiva atualização no artefato A’ pode desatualizar artefato A.

Por fim, o ambiente permite, devido ao fato de todos os artefatos estarem em 
formato de arquivo e armazenados dentro do repositório do sistema de controle 
de versão, que todos os artefatos do projeto de software (documentação + código-
-fonte) sejam versionados a cada iteração do ciclo de vida de software, ao mesmo 
tempo, marcando o início de uma baseline ou o fechamento de uma release.

PROVA DE CONCEITO

A maneira ideal de se testar a eficiência do ambiente proposto seria pela re-
alização de um estudo de caso, submetendo a solução proposta a um projeto de 
software real. As ferramentas utilizadas em um ambiente de desenvolvimento de-
pendem muito da complexidade desse projeto em questão.

Um projeto simples, por exemplo, gerenciado e realizado apenas por uma 
pessoa, não necessitaria de um sistema de controle de versão, ainda que este 
resolva não apenas problemas de concorrência de artefatos. O ambiente propos-
to neste trabalho utiliza uma série de práticas que geralmente só são aplicadas a 
projetos de médio e grande porte. Submeter o ambiente proposto à prova em um 
projeto de software real seria um trabalho que duraria muito mais tempo do que dis-
ponível neste estudo, pois os resultados dependeriam da conclusão, ou conclusão 
parcial, do projeto de software utilizado no estudo de caso. Por isso, os insumos 
(projeto de software, ontologia de negócio e ontologia de PDS) utilizados como 
teste do ambiente são fictícios. Apesar disso, a viabilidade do ambiente pode ser 
testada, uma vez que os resultados da utilização do ambiente não dependem do 
conteúdo do projeto de software utilizado no teste.

A prova de conceito foi dividida em três etapas:
• Definição das tecnologias: Escolha das ferramentas do ambiente de de-

senvolvimento para gestão de artefatos e da linguagem de programação 
necessária para desenvolvimento da ferramenta proposta.

• Desenvolvimento e configuração do ambiente: Desenvolvimento da 
ferramenta proposta na solução e levantamento dos insumos necessários 
para o teste do ambiente.

• Execução e considerações: Teste das principais funcionalidades da fer-
ramenta proposta e considerações sobre as suas características.
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Escolha das Tecnologias e Ferramentas
O cenário de teste do ambiente é desenvolvimento de um software. Foi de-

finido que este software seria desenvolvido em JAVA. Portanto, se fez necessária 
a escolha de um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) que permitisse o 
desenvolvimento de aplicações JAVA e o desenvolvimento de plugins, o que torna 
possível a criação de novas ferramentas integradas ao ambiente. Por este motivo o 
Eclipse foi escolhido. Neste caso a atribuição do Eclipse no contexto do ambiente 
de gestão de artefatos é a produção de artefatos de software do tipo “código-fonte”.

A escolha da ferramenta para a produção dos demais tipos de artefato, como 
os documentos de especificação, atas de reunião, cronograma do projeto, diagra-
ma de classe, etc., não importa desde que permita a persistência do artefato no 
formato de arquivo. Todos os arquivos que representam os artefatos de software 
devem ser gravados no repositório do SCV. A escolha deste foi baseada nas so-
luções livres mais utilizadas e consolidadas no mercado. Portanto foi escolhido o 
Subversion (SVN).

Ferramenta Desenvolvida
O mecanismo desenvolvido que torna possível a associação entre os arte-

fatos de software e os conceitos das ontologias de PDS e negócio é a ferramenta 
SAM (Software Artifact Management). Para simplificação do teste, esta ferramenta 
cumpre o papel das duas ferramentas (cliente e servidor) descritas na arquitetura 
da solução, figura 03. No entanto, o ideal seria o desenvolvimento do cliente e 
servidor em partes. Neste caso, seria necessária a escolha de uma solução de 
comunicação entre esses módulos. Como essa escolha não iria agregar nenhum 
valor ao propósito da solução, ela foi excluída e os módulos cliente e servidor foram 
implementados numa única aplicação.

O aplicativo SAM foi desenvolvido em camadas seguindo o padrão MCV (Mo-
del-View-Controller). O camada modelo foi desenvolvida no módulo SAMLib. Este 
módulo contém as regras de negócio e os serviços que dão acesso às funcionalida-
des da ferramenta (persistência e consulta das entidades). Todas as capacidades 
descritas no capítulo anterior foram analisadas e, a partir delas foi desenvolvido o 
modelo conceitual que as atende. A partir do modelo conceitual foi elaborado um 
modelo de dados.

A camada de visão foi desenvolvida no módulo SAMDesktop. Este módulo 
consiste em uma aplicação desktop que fornece uma interface às funcionalidades 
da ferramenta. A figura 05, a seguir, mostra a tela principal da ferramenta. 
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Figura 05: Tela principal da ferramenta SAM.

Insumos Utilizados no Teste
Para o teste do ambiente foi necessário definir uma série de informações que 

representam os dados utilizados num ambiente de desenvolvimento. Essas infor-
mações são: (1) o projeto de software e seus participantes e artefatos, (2) os con-
ceitos de negócio do software e (3) o processo de desenvolvimento de software. 
Segue os dados que foram utilizados para instanciação dessas informações:

O projeto fictício, criado para representar o software produzido pelo ambiente, 
foi chamado “Sample Project” e desenvolvido em JAVA a paritr da IDE Eclipse. Fo-
ram definidos os seguintes participantes da equipe de projeto:

• Gilberto, no papel de especificador de projeto;
• Carlos, no papel de codificador;

 
A solução proposta não considera o conteúdo dos artefatos. Por este motivo 

optou-se por criar arquivos com conteúdo fictícios que representem os documentos 
de especificação, classes java, e demais artefatos. Apesar de conteúdo fictício, os 
códigos fonte do projeto fictício, Sample Project, devem ser compiláveis. Esses ar-
quivos estão representados na figura 06. Nela, o diretório raiz (SampleProjectRe-
po_carlos) corresponde à cópia do repositório do SVN do usuário desenvolvedor 
Carlos. O diretório SampleProject, localizado dentro do diretório código_fonte, foi 
criado a partir do Eclipse como um projeto Java pelo desenvolvedor Carlos. O ar-
quivo Order.java representa um artefato do tipo código-fonte. O arquivo RF001_Or-
der_CRUD.txt foi criado pelo desenvolvedor Gilberto em processador de texto para 
representar um artefato do tipo documento de especificação de caso de uso.

Os conceitos de negócio foram definidos de acordo com o escopo do projeto 
SampleProject. Considerou-se que esse projeto trata do desenvolvimento de um 
e-commerce. Logo, foram definidos os seguintes conceitos de negócio:

• Produto;
• Venda;
• Cliente.
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 O processo de desenvolvimento adotado no projeto foi nomeado de Sam-
pleProcess. Ele foi criado a partir do processo utilizado pela empresa Dataprev, o 
PDDataprev (Processo de Desenvolvimento da Dataprev). O PDDataprev é uma 
simplificação do RUP (Rational Unified Process) adaptado à realidade da empresa. 
O Sample Process é uma simplificação do PDDataprev, do qual foram excluídos 
alguns conceitos. O SampleProcess foi modelado a partir da ferramenta EPF Com-
poser. Desta foi exportado o arquivo XMI que corresponde ao processo de desen-
volvimento. A Figura 07 apresenta um trecho dessas instâncias importadas pela 
ferramenta SAMDesktop.

Figura 06: Repositório contendo os artefatos do projeto SampleProject.

Figura 07: Processo de desenvolvimento utilizado na prova de conceito (SampleProcess).
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Execução
O teste da ferramenta foi conduzido de acordo com o roteiro a seguir. Este 

roteiro utiliza todas as capacidades da ferramenta. Durante a execução algumas 
considerações relevantes foram anotadas. O roteiro segue processo iterativo incre-
mental definido anteriormente e, portanto, passa por todas as disciplinas do PDS. 
No modelo iterativo incremental, o projeto é instanciado e passa por todas as dis-
ciplinas do PDS. As tarefas de cada disciplina são executadas ao seu tempo e os 
artefatos gerados na saída dessas tarefas são armazenados no repositório do SCV.

O artefato gerado como saída da tarefa “Especificar Caso de Uso” é utilizado 
como entrada da tarefa “Codificar-Fonte”. Dessa forma, após a execução dessas 
tarefas foram produzidos dois artefatos, RF001_Order_CRUD.txt e Order.java, 
respectivamente. Depois dos artefatos criados, incluídos no repositório e associa-
dos aos respectivos conceitos, o artefato RF001_Order_CRUD.txt foi alterado e, 
após a sua atualização, pode-se observar a auto-marcação do artefato Order.java 
como possivelmente desatualizado.

Roteiro de Teste Funcional do Ambiente.
1. Instanciação do projeto no SVN: Nesta etapa o SVN foi configurado e foi cria-

do o repositório do projeto SampleProject. Também foram criados os usuário do 
SVN e foram concedidas as permissões para acesso ao SVN.

2. Instanciação do projeto no Eclipse: Nesta etapa o projeto SampleProject foi 
criado na ferramenta Eclipse e os seus arquivos foram incluídos no repositório 
do SVN. 

3. Instanciação do projeto na ferramenta SAM: Antes da criação do projeto 
SampleProject na ferramenta, foi necessária a importação processo Sample-
Process na ferramenta. O processo importado e nesse momento foram defini-
das as instâncias das disciplinas, tarefas e tipos de artefato. A figura 08 mostra 
a importação do processo realizada na ferramenta. Após a importação do PDS 
o projeto SampleProject pode ser criado. Nesta etapa são definidos também 
os conceitos de negócio do projeto. A figura 09 mostra a criação do projeto na 
ferramenta SAM. Além do processo, são criados os usuários Gilberto e Carlos. 

4. Criação dos documentos de especificação e inclusão no repositório do 
SCV: O usuário Gilberto cria, com o uso de um processador de texto, o docu-
mento de especificação de requisitos RF001_Order_CRUD.txt e armazena o 
arquivo no repositório do SCV.

5. Associação dos documentos aos conceitos na ferramenta SAM: O usuário 
Gilberto acessa a ferramenta SAM, visualiza o arquivo RF001_Order_CRUD.
txt no repositório o associa ao tipo de artefato “Especificação de Caso de Uso”, 
do PDS. Além disso, o arquivo é associado ao conceito de negócio “Venda”. A 
figura 09, mostra a interface que permite a associação do arquivo ao tipo de 
artefato.

6. Implementação do software a partir dos documentos de requisito e in-
clusão no repositório do SCV: Nesta etapa o usuário Carlos visualiza o do-
cumento de especificação de requisito criado pelo Gilberto e o utiliza para a 
implementação das funcionalidades descridas no documento. Como resultado 
dessa tarefa, o usuário Carlos codifica a classe Order.java no projeto do Eclipse 
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SampleProcess. Em seguida Carlos inclui do arquivo criado no repositório do 
SVN.

7. Associação dos códigos-fonte ao respectivo tipo de artefato na ferramen-
ta: Esta etapa é análoga à etapa anterior de associação, no entanto o arquivo 
Order.java é associado ao conceito do PDS “código-fonte”. O arquivo também 
é associado ao conceito de negócio “Venda”.

8. Revisão do documento de especificação: Nesta etapa o usuário Gilberto 
realiza uma modificação no artefato RF001_Order_CRUD.txt devido a uma 
mudança solicita pelo cliente do projeto. No momento em que o artefato é alte-
rado no repositório (ou seja, o commit efetuado no repositório) o SVN executa 
o hook, uma funcionalidade que permite a execução de scripts personalizados. 
O post-commit hook do SVN invoca o método da aplicação SamPostCommit 
informando os dados (arquivos alterados, usuário responsável pela alteração e 
número da revisão) sobre a atualização do arquivo no repositório. A aplicação 
SamPostCommit, por sua vez, invoca o serviço de verificação de artefatos de-
satualizados da camada de negócio da ferramenta, informando os dados dos 
arquivos alterados. Neste momento a aplicação SAM identifica que o artefato 
RF001_Order_CRUD.txt pode causar a desatualização do artefato Order.java, 
portanto o artefato Order.java é marcado com um indicador de artefato possi-
velmente desatualizado, conforme a figura 11, a seguir:

9. Verificação dos códigos-fonte como possivelmente desatualizado: Neste 
momento, o usuário Carlos pode verificar através do repositório da ferramenta 
SAM, o artefato com a marca de possivelmente desatualizado. Carlos pode 
fazer os ajustes necessários no código-fonte e, através da janela de detalhes 
do arquivo (figura 10), retirar a marca de artefato possivelmente desatualizado.

Figura 08: Importação do processo de desenvolvimento na ferramenta SAM a partir do arquivo XMI do EPF.
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Figura 09: Instanciação do projeto na ferramenta SAM.

Figura 10: Tela de detalhes do arquivo da ferramenta SAM.
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Figura 11: Ferramenta SAM exibe o artefato Order.java com a marca de possivelmente desatualizado.
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O uso do PDS de maneira explícita não é comum em ferramentas de desen-
volvimento de software. Isto pode causar algum tipo de confusão no usuário da 
ferramenta, pois se trata um novo conhecimento necessário para o desenvolvi-
mento do software. Por este motivo, o uso desta ferramenta requer maturidade do 
desenvolvedor. Somente dessa forma o desenvolvedor poderá seguir as diretrizes 
contidas no processo. Os conceitos “Tipo de Artefato”, por exemplo, contém uma 
informação chamada “localização padrão no sistema de controle de versão”. Este 
dado fornece a localização padrão desse artefato no sistema de controle de versão. 
Por exemplo: RF_001.doc é um arquivo associado ao tipo de artefato Descrição de 
Caso de Uso. Esse tipo de artefato possui localização padrão no diretório <repo>/
docs/requisitos, onde <repo> a localização do repositório na máquina. Ou seja, 
este documento deve estar localizado neste diretório. 

A associação entre o arquivo do repositório e os conceitos garante que o arte-
fato possa ser obtido por conceito. Sem a ferramenta, caso um usuário desejasse 
obter um artefato, ele teria que procurar o arquivo que corresponde ao artefato na 
estrutura de diretórios do repositório. Com a ferramenta basta ele saber o tipo de 
artefato desejado e buscá-lo através do conceito. A figura 12 ilustra o exemplo de 
um artefato obtido através do conceito.

A ferramenta proposta na solução necessita da interação com o usuário para 
que sejam estabelecias as relações entre artefatos e conceitos. Além disso, vários 
dados, como os conceitos de negócio e o PDS, precisam ser fornecidos como re-
quisitos da ferramenta. Dessa forma, fica claro que a utilização da ferramenta re-
presenta um custo a mais para o desenvolvedor. Apesar disso, existem benefícios 
adquiridos pelo uso da ferramenta. Ela torna possível a aquisição dos artefatos 
pelos conceitos e permite a identificação de inconsistências entre artefatos relacio-
nados, como o apresentado na etapa 8 da execução.
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Figura 12: Artefato RF001_Order_CRUD.txt obtido pelo conceito “Especificação de Cado de Uso” do PDS e 
pelo conceito de negócio “Venda”.

TRABALHOS RELACIONADOS

A solução proposta neste trabalho aborda problemas na área de gestão de ar-
tefatos de software e rastreabilidade. Não foram localizados na literatura trabalhos 
que abordam ambas as áreas, simultaneamente. Por este motivo, foram identifi-
cados os trabalhos em rastreabilidade mais semelhantes ao trabalho proposto e, 
somente os aspectos presentes tanto no trabalho relacionado quanto no proposto 
foram comparados. O mesmo foi feito para trabalhos em gestão de configuração de 
software, especificamente os que focam em gestão de artefatos.

Existem várias propostas recentes em rastreabilidade com o uso de ontolo-
gias, como as de Narayan (2011), Assawamekin (2010), Yoshikawa (2009), Zhang 
(2008) e Noll (2007). Os trabalhos de Narayan (2011) e Assawamekin (2010) foram 
utilizados para comparações nos aspectos relacionados à rastreabilidade. Já para 
a comparação com os aspectos da gestão de artefatos, foram identificadas as so-
luções de Nunes (2004) e Hattori (2010).

A ferramenta XMLDoc (Nunes, 2004) mais se assemelha à solução proposta 
quanto aos aspectos de gestão de artefatos. Ambas apresentam a abordagem com 
um ambiente baseado em ontologias. No entanto, a ferramenta XMLDoc foi desen-
volvida de forma integrada ao ambiente ODE. Este ambiente trabalha com uma 
estrutura de ontologias formais muito bem elaboradas e seu escopo vai muito além 
da gestão de artefatos proposta neste trabalho.

Apesar de ser baseada em ontologias, a proposta do XMLDoc se diverge da 
ferramenta SAM no forma como os artefatos são produzidos. XMLDoc define um 
padrão de marcação de texto baseado nas ontologias de ODE. Em sua interface o 
usuário pode criar os documentos de especificação do sistema e os dados desses 
documentos são armazenados sobre a responsabilidade de ODE. Essa aborda-
gem confere a vantagem da integração das ferramentas. No entanto, causa uma 
dependência entre o projeto e as ferramentas de ODE. Segundo os autores, um 
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dos motivos da escolha do padrão XML para a marcação dos documentos foi a 
possibilidade de interoperabilidade com outras ferramentas externas ao ambiente. 
Já na abordagem de SAM, os artefatos podem ser produzidos por qualquer editor 
de texto. Apesar dessa abordagem de SAM não fornecer uma solução completa-
mente integrada, existe uma independência entre as ferramentas do ambiente e o 
documento. Dessa maneira, diferente do ambiente ODE, o desenvolvedor não fica 
dependente do ambiente proposto.

Ambas as soluções dependem de um conhecimento do desenvolvedor sobre 
o processo para obter melhor eficiência. No entanto, esse conhecimento parece ser 
um requisito para o uso de ODE. Na abordagem proposta neste trabalho, caso o 
usuário não tenha conhecimento sobre o processo e não entenda o funcionamento 
da ferramenta SAM, o uso do ambiente da maneira convencional não é afetado.

A solução proposta não pode ser exatamente comparada com a proposta por 
Noll (2007), pois os propósitos são bastante distintos. No entanto, pode-se dizer 
que a solução proposta em SAM também auxilia no processo de desenvolvimento, 
pois torna o processo explícito ao ambiente de desenvolvimento. Dessa maneira, 
o uso do processo deixa o caráter apenas normativo, muito comum nas organiza-
ções, para ganhar um sentido prático.

A proposta do trabalho de Assawamekin (2010), MUPRET, é a que mais se 
assemelha com a solução proposta nos aspectos relacionados à rastreabilidade. A 
diferença está na maneira como as ontologias são utilizadas. A vantagem da solu-
ção proposta neste caso se dá por conta do uso de uma ontologia de processo de 
desenvolvimento. Assim como na ferramenta MUPRET, essa ontologia permite a 
criação dos links de rastreabilidade. Porém, além disso, permite a organização dos 
artefatos de software e facilita a aquisição do artefato pelos conceitos da ontologia 
de processo e negócio. 

Outra vantagem da solução proposta sobre essa ferramenta é a identificação 
dos links de rastreabilidade sobre qualquer tipo de artefato previsto na ontologia de 
processo, e não apenas os artefatos de requisitos, como no caso da MUPRET. A 
vantagem do MUPRET sobre a solução proposta se dá pelo fato de ser automática, 
enquanto na solução proposta a criação dos links só é possível após a configura-
ção do ambiente, que envolve a definição das ontologias.

A ferramenta Syde (Hattori, 2010), apesar de não se assemelhar muito com 
a da solução proposta, foi selecionada para comparação por conter algumas ca-
racterísticas similares à solução. Na ferramenta Syde os participantes dos projetos 
são imediatamente comunicados caso tenha sido efetuada uma alteração em al-
gum artefato de seu interesse. Se forma similar, a ferramenta proposta na solução 
também informa ao participante da equipe se um seu artefato foi marcado como 
desatualizado, o que é uma grande vantagem. No entanto, a ferramenta Syde foca 
nos artefatos do tipo código-fonte. Já a solução proposta aceita qualquer tipo de 
artefato previsto na ontologia de PDS.

O trabalho de Narayan (2011) também se assemelha muito ao da solução pro-
posta. As diferenças se são pelo fato da solução de Narayan utilizar links de rastre-
abilidade pré-existentes, o que caracteriza o a sua solução como semiautomática 
quanto a criação dos links de rastreabilidade. De forma similar, a solução proposta 
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utiliza a declaração da ontologia e as associações realizadas pelos usuários para 
criar os links de rastreabilidade.

Sobretudo, a diferença mais evidente da ferramenta proposta em relação às 
demais se dá pelo fato da solução proposta fornecer uma arquitetura que resolve 
problemas da gestão de artefatos e rastreabilidade. As demais ferramentas são 
focadas apenas em uma das áreas, gestão de configuração ou rastreabilidade. A 
tabela a seguir exibe um sumário de todas as soluções apresentadas em compara-
ção com a solução proposta neste trabalho.

Tabela 01: Comparação entre os trabalhos relacionados.

Autor (ano) Propósito
Tipo de 

rastreabilidade
Uso de ontologia Método Diferencial

Nunes 

(2004)

Apoio à docu-

mentação.
Não se aplica.

Ontologia formal 

OWL. Essencial-

mente para toda a 

definição e organi-

zação.

Baseado em 

restrições de 

ontologias.

Integrado ao 

ambiente de 

desenvolvimento 

e ao processo.

Noll (2007)

Apoio ao proces-

so de desen-

volvimento e 

rastreabilidade. 

Pós-rastreabili-

dade. Semiauto-

mática.

Ontologia formal 

OWL para melhoria 

no processo de 

desenvolvimento 

e recuperação de 

links.

Baseado em 

alinhamento de 

ontologias.

Apoio ao proces-

so de desen-

volvimento de 

software.

Assawa-

mekin 

(2010)

Rastreabilidade 

de artefatos de 

requisitos em 

multiperspectiva.

Pós-rastreabili-

dade. Automá-

tica.

Não-formal, repre-

sentada como Taxo-

nomia. Utilizada para 

classificar conceitos.

Baseado em 

regras, ontologias 

e recuperação de 

informação.

Rastreabilidade 

automática para 

melhoria de requi-

sitos em multi-

perspectiva.

Syde 

(2010)

Diminuir conflito 

entre artefatos 

em equipes distri-

buídas.

Não espectifica-

do, porém pode-

-se dizer que 

existe de alguma 

forma.

Não se aplica.

Utiliza recurso de 

sincronismo de 

eventos da IDE 

para identificar 

modificações nos 

artefatos.

Visualização dos 

conflitos em arte-

fatos em tempo 

real por equipes 

distribuídas.

Narayan 

(2011)
Rastreabilidade.

Pós-rastreabili-

dade. Semiauto-

mática.

Utilizada para 

descrever concei-

tos do domínio da 

aplicação.

Baseado em 

ontologias, links 

de rastreabilidade 

pré-existentes e 

recuperação de 

informação.

Recupera links 

de rastreabilidade 

implícitos.
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Autor (ano) Propósito
Tipo de 

rastreabilidade
Uso de ontologia Método Diferencial

Aponte 

(2011)
Rastreabilidade.

Pós-rastreabili-

dade. Semiau-

tomática (auxilia 

na associação 

manual dos 

artefatos)

Não se aplica.
Recuperação de 

informação.

Sumariza os arte-

fatos para auxiliar 

na criação de 

links de rastreabi-

lidade.

Leão 

(2012)

Gestão de arte-

fatos e rastreabi-

lidade.

Pós-rastreabili-

dade. Semiauto-

mática.

Não-formal. Usado 

para organizar arter-

fatos por conceitos 

e obter links de 

rastreabilidade.

Baseado em 

ontologia e regras 

de rastreabilida-

de. Baseado em 

repositório de 

artefatos.

Facilita a aquisi-

ção e organização 

de artefatos e 

ainda dispõe um 

mecanismo de 

rastreabildade.

CONCLUSÃO

Os relacionamentos entre os artefatos de software e o processo de desenvol-
vimento, podem trazer uma série de vantagens, como compartilhamento do conhe-
cimento sobre o processo e a aquisição do artefato de acordo com as atividades do 
processo, o que se mostra mais simples do que a busca do artefato pelo nome no 
repositório do sistema de controle de versão. Baseado nisso, esse trabalho apre-
sentou um ambiente de desenvolvimento para gestão de artefato com ontologias. A 
ferramenta SAM foi desenvolvida como prova de conceito do ambiente.

A principal contribuição deste trabalho foi a melhoria na rastreabilidade de arte-
fatos de software pelo uso regras de rastreabilidade e ontologias para classificação 
dos artefatos. Com a associação dos artefatos de software aos conceitos de negócio 
e processo de desenvolvimento e as regras definidas na ontologia do processo de 
desenvolvimento foi possível criar um mecanismo que sugere ao desenvolvedor a 
existência de artefatos desatualizados, conferindo ao sistema uma forma de rastre-
abilidade. Esse mecanismo foi testado com a execução da ferramenta em um caso 
simples. Seria interessante testar a ferramenta com uma quantidade maior de arte-
fatos. Dessa maneira seria possível aplicar um médoto para verificação da eficiência 
desse mecanismo.

Outra contribuição do trabalho foi o uso de ontologia de processo de desenvol-
vimento e de domínio para gestão de artefatos de software. Não foram identificados 
outros trabalhos nos quais as ontologias de processo de desenvolvimento tenham 
sido utilizadas para a criação de links de rastreabilidade. A abordagem não utilizou 
uma tecnologia de ontologia formal e sim uma estrutura em árvore que representa a 
ontologia e descreve o processo de desenvolvimento de software. Pode-se observar 
que a aquisição do artefato desejado pelo conceito associado é bastante simples e 
pode substituir a aquisição direta pelo repositório, onde geralmente não existe uma 
regra para a organização dos artefatos. Essa prática permite que desenvolvedor gas-
te mais tempo focalizado no seu propósito final. Outra questão relevante observada 
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foi o fato do ambiente manter todos os artefatos de software presentes no repositório. 
Essa prática permite que o desenvolvedor possa criar uma versão de toda a confi-
guração do software de uma única vez. Dessa maneira, o desenvolvedor tem uma 
“fotografia” do estado do sistema em todas as versões. Por exemplo, caso seja veri-
ficada a necessidade de resgate de uma funcionalidade retirada em uma versão no 
passado, o desenvolvedor pode voltar para o estado original não só o código-fonte, 
como também toda a documentação. Dessa maneira a documentação também volta 
ao estado original, o que facilita a compreensão da situação do software no momento 
em que a versão foi liberada.

Por fim, neste trabalho foi desenvolvida uma ferramenta para gestão de artefa-
tos de software com rastreabilidade. O ambiente proposto no trabalho foi comprovado 
pela criação de uma ferramenta que permite a instanciação do projeto de software, a 
definição de conceitos de processo e de negócio, e a associação dos artefatos com 
esses conceitos. Apenas as capacidades essenciais para a prova do ambiente foram 
implementadas e todas funcionaram conforme previsto no ambiente.

TRABALHOS FUTUROS

O ambiente proposto nesse trabalho pode ser melhorado em vários aspectos. 
Seguem às propostas de trabalhos futuros.

• A associação entre os artefatos e os conceitos no ambiente proposto é re-
alizada de forma manual. Seria interessante pensar em uma técnica para 
a automatização, pelo menos parcial, dessa tarefa. Poderia ser aplicada, 
por exemplo, alguma técnica de recuperação de informação ou processa-
mento de linguagem natural. No momento da associação do artefato com 
o conceito o sistema poderia sugerir o conceito mais apropriado de acordo 
com os termos da ontologia e uma sumarização dos termos do artefato. 
Poderia se pensar ainda em uma técnica de autoaprendizado para que as 
sugestões fossem cada vez mais eficazes. Essas medidas facilitariam o 
uso da ferramenta pelo desenvolvedor.

• Incluir um estudo que incorpore medidas de incerteza ao esquema de infe-
rência acerca da desatualização de artefatos. Por exemplo, SAM poderia 
indicar a probabilidade (ou a possibilidade ou algum grau de incerteza) de 
um artefato estar desatualizado.

• Com relação à ferramenta, toda a interface poderia ser aprimorada. Po-
deria ser desenvolvido, por exemplo, o plugin da IDE eclipse. Com este 
o desenvolvedor poderia utilizar os benefícios da ferramenta proposta de 
forma mais integrada ao ambiente. Outra questão relacionada à interface 
se dá por conta da associação dos artefatos aos conceitos. Esta poderia 
ser aprimorada com o recurso Drag and Drop. Dessa forma os artefatos 
seriam associados aos conceitos com apenas um gesto do usuário, tor-
nando a uso da ferramenta mais cômodo.

• A ferramenta SAM foi integrada ao sistema de controle de versão Subver-
sion de modo a interagir com o repositório. Ao criar um artefato no repo-
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sitório do sistema de controle de versão o desenvolvedor deve informar a 
localização desse arquivo, no entanto, muitas vezes não existe uma regra 
para a criação desse arquivo. A troca da localização do arquivo no repo-
sitório faz com que as relações entre os conceitos e o artefato sejam per-
didas. A ferramenta SAM poderia realizar a tarefa de manter o arquivo em 
um diretório de acordo com a localização padrão informado no processo 
de desenvolvimento. Essa medida faria o repositório ficar mais consisten-
te, evitando a perda dos relacionamentos.

• Aprimorar o mecanismo de busca de artefatos aplicando alguma técnica 
de busca semântica, como RDF Path, padrões de grafos ou lógica por in-
ferência baseada em OWL.
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RESUMO

O objetivo deste trabalho foi determinar o número de ciclos para a fratura 
(NCF) em flexão rotativa e analisar a influencia da fadiga na flexibilidade dos instru-
mentos endodônticos RaCe de NiTi. Vinte e um instrumentos com diâmetro da pon-
ta de 0,25 mm e conicidade de 0,06 mm/mm foram utilizados. A avaliação dimen-
sional mostrou que os diâmetros e a conicidade estão de acordo com as dimensões 
nominais do fabricante. A análise por EDS indicou que a composição química se 
situou na faixa das ligas equiatômicas de NiTi que permitem EMF e SE. A difração 
por raios-X mostrou que a estrutura cristalina dos instrumentos é austenítica à tem-
peratura ambiente. A microdureza Vickers se situou na faixa de microdureza das 
ligas de NiTi. O ensaio de flexão rotativa foi realizado em dois grupos. No primeiro 
foi realizado um ensaio contínuo (n=10) para determinar o NCF. Em um segundo 
grupo (n=10) o ensaio foi interrompido em 50, 70 e 90% da vida em fadiga (NCF). 
Em cada paralisação foram realizados ensaios de flexão em 45º e análise no mi-
croscópio eletrônico de varredura (MEV). Não houve diferença estatística no NCF 
(p>0,05) com e sem paralisação do ensaio, indicando que a interrupção do ensaio 
de fadiga não interfere no NCF. A força para flexão dos instrumentos RaCe nos 
estágios de 70 e 90% do NCF não apresentaram diferença estatística significante 
(p>0,05). Os instrumentos aumentaram a flexibilidade com a fadiga (p≤0,05). Na 
análise por MEV foram observados aglomerados de partículas de segunda fase, 
que contribuem para a nucleação de trincas e fratura do instrumento. Foi possível 
observar a evolução das trincas com a etapa de fadiga.

Palavras-chave: Instrumentos endodônticos, Liga de NiTi, flexibilidade, resis-
tência a fadiga.

ABSTRACT

The aim of this study was to determine the number of cycles to fracture (NCF) 
in rotating bending test and analyze the influence of fatigue on the flexibility of endo-
dontic instruments RaCe made with NiTi. Twenty-one instruments with tip diameter 
equal to 0.25 mm and taper of 0.06 mm/mm were used. The dimension analysis 
showed that the diameter and taper are according to the nominal size specified by 
the manufacturer. Semi-quantitative chemical analysis by EDS indicated that che-
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mical composition is in the range of NiTi alloys that allow SME and SE. Analyzes by 
X-ray diffraction showed that the crystal structure of the instruments is austenitic at 
room temperature. Vickers microhardness test showed that hardness is in the range 
of NiTi alloys. The rotating bending test was performed in two groups. The first one 
was done continuously (n=10) in order to determine  the NCF and times of 50, 70 
and 90% of fatigue life where estimated. In the second group (n=10) the test was in-
terrupted at the first group estimated times. After each fatigue testing bending tests 
until 45º and scanning electron microscopy analysis (SEM) was done. There was 
no statistical difference in NCF (p>0.05) between continuous and interrupted fatigue 
testing and stopping fatigue test did not affect the NCF. The flexural strength values   
for RaCe instruments at 70 and 90% of NCF showed no statistical significant diffe-
rence (p>0.05). The instruments flexibility increased with fatigue (p≤0.05). The SEM 
showed second phase particles clusters that contribute to the process of cracks 
nucleation and fracture of the instruments. It was possible to observe the evolution 
of the cracks during fatigue testing.

Keywords: Endodontic instruments, NiTi alloys, flexibility, fatigue life.

INTRODUÇÃO
 

 As ligas de NiTi são “materiais inteligentes”, ou seja, com estímulo externo 
apresentam comportamento que melhoram seu desempenho (Willian, 2008). Uma 
aplicação destas ligas na odontologia é na fabricação de instrumentos de NiTi, os 
quais ao trabalharem em canais radiculares curvos sofrem transformação de fase 
de autenita para martensita por tensão com aumento de sua flexibilidade. Com a 
transformação de fase, o menor módulo de elasticidade da fase formada (marten-
sita) permite um alargamento do canal radicular na região curva com manutenção 
da forma cônica progressiva. O melhor desempenho das ligas NiTi em relação ao 
aço inoxidável deve-se à maior flexibilidade. Isto gera menor número de defeitos no 
preparo dos canais, como degraus ou transporte apical, e reduz o tempo do trata-
mento em aproximadamente 20% (Serene, 1995). 

 Duas propriedades estão relacionadas à transformação de fase do material. O 
efeito memória de forma (EMF) e a superelasticidade (SE). O EMF ocorre quando 
a liga recupera completamente a sua forma original após aquecimento do material 
deformado na fase martensita. A SE ocorre quando o material é deformado na fase 
austenita e a recuperação da forma ocorre quase que instantaneamente após a 
retirada da carga, sem necessidade de aquecimento (Otsuka & Ren, 1999; Thomp-
son, 2000; Tobushi et al., 1998). 

 O emprego mais comum deste tipo de instrumento é em rotação contínua. 
Devido à fadiga de baixo ciclo são acumulados defeitos microestruturais e as proprie-
dades de SE e EMF são alteradas. Com o uso, os instrumentos NiTi não apresentam 
deformação plástica ou sinal de fadiga  e fraturam sem exibir deformação plástica 
aparente. Isto dificulta a determinação do momento para o descarte do material. A 
utilização contínua não sinaliza risco de fratura e, sua ocorrência torna o tratamento 
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mais complexo ou inviável. O entendimento de como a flexibilidade é modificada e 
como as trincas nucleiam e se propagam com o uso de um instrumento, explicam 
como a fratura do material ocorre e permite evitar a falha do instrumento no interior 
do canal radicular.

 Vários parâmetros influenciam no comportamento de um instrumento, como 
por exemplo, geometria, composição química e microestrutura. Portanto a caracte-
rização prévia do instrumento para determinar a influencia destas variáveis é impor-
tante para o seu emprego com segurança. A análise dos tempos da vida em fadiga 
dos instrumentos endodônticos de NiTi permite o entendimento de modificações 
que ocorrem na microestrutura do mesmo quando submetido as condições de uso.

MATERIAIS

 No presente trabalho foram utilizados 21 instrumentos RaCe (FKG Dentaire 
La Chaux-de-Fonds, Suíça) de diâmetros 0,25mm e conicidade 0,06 mm/mm (fi-
gura 1). Foram realizados ensaios de microdureza Vickers, ensaio de fadiga até a 
fratura, e ensaios de fadiga com paralisação em 50, 70 e 90% da vida em fadiga.

Figura 1. Instrumentos RaCe (FKG Dentaire La Chaux-de-Fonds, Suíça).

MÉTODOS

Microscopia óptica
 O objetivo da análise dimensional foi comparar o comprimento da base da 

ponta e a conicidade de 5 instrumentos com os valores nominais informados pelo 
fabricante. Foi utilizado um microscópio ZEISS com câmera pixeLINK modelo PL- 
a662 acoplada a uma fonte de luminosidade ZEISS 1500 LCD.

 Para obtenção das imagens foi utilizado o programa AxioVision® 5.1. A base 
da ponta foi medida com um aumento de 5X com luminosidade de 3000K. A ima-
gem para cálculo da conicidade foi obtida com aumento de 1,6X com uma lumino-
sidade de 2800K. A conicidade real dos instrumentos foi calculada de acordo com 
a equação:

C = (D13 - D3)/d
onde C é a conicidade aferida, D13 é o diâmetro a 13 mm da ponta do instrumento, 

D3 é o diâmetro a 3 mm da ponta do instrumento, d é a distância entre D13 e D3.

Espectroscopia de energia de raios-X
A análise semiquantitativa da composição química de dez instrumentos foi realiza-

da pela técnica de EDS. Empregou-se uma microsonda Noram acoplada ao microscópio 
eletrônico de varredura JEOL, modelo LSM 5800LV.



33 4o Trimestre de 2014 – 

Difração de raios-X
 Fez-se a análise de difração de raios-X de cinco instrumentos com o difratômetro 

PANalytical X’Pert Pro em configuração foco linha, sendo o feixe gerado por um tubo de 
cobalto. Foram utilizados filtro de Fe, tensão de 45kV e corrente de 40mA. As amostras 
foram fixadas em uma placa de vidro.

Microscopia eletrônica de varredura
Cinco instrumentos de NiTi foram selecionados aleatoriamente e observados no 

Microscópio Eletrônico de Varredura JEOL, modelo LSM 5800LV. Eles foram observados 
como recebido, nas interrupções do ensaio de fadiga e após a fratura. A região em torno 
de D6 foi observada para verificar a extensão e quantidade de trincas após o ensaio de 
fadiga. Esta região corresponde ao centro de curvatura do canal simulado confeccionado 
para o ensaio de flexão rotativa (Figura 3 B).

 A inspeção como recebido visou verificar o acabamento superficial do instrumen-
to. O material ciclado em 50, 70 e 90% da vida em fadiga, foi analisado para verificar a 
nucleação e propagação de trincas. Após a fratura, o material foi observado para deter-
minar o tipo de fratura (ductil ou frágil).

Ensaio de flexão em 45º
 Os ensaios de fl exão em 45º fo-Os ensaios de flexão em 45º fo-

ram realizados em 10 instrumentos com 
uma máquina de ensaio universal EMIC 
DL10000. A célula de carga utilizada foi 
de 20 N. Determinou-se a variação das 
forças para flexionar os instrumentos em 
45º. 

Os instrumentos foram subme-
tidos aos ensaios tendo como base a 
norma no 28 da ADA (American Dental 
Association) que foi modificada. Uma 
morsa de aço foi usada para imobilizar 
os instrumentos à 3mm da ponta. Os ca-
bos dos instrumentos foram mantidos à 
45º fixados em outra morsa (Figura 2).
                 

Figura 2. Configuração do ensaio de flexão em 45º 
(A) e deslocamento do instrumento no momento 

da realização do mesmo (B) (Soares, 2012).

Ensaio de fadiga por flexão rotativa
 Este ensaio foi realizado através de um dispositivo desenvolvido pela equipe 

do Laboratório de Biomateriais do IME (Figura 3 A). O canal confeccionado com um 
tubo de aço foi fixado na morsa do aparelho, permitindo a inserção do instrumento 
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instalado no motor em um eixo coincidente com a direção da parte reta do canal 
(Figura 3 B). O centro de curvatura deste canal, dista 4,75 mm da extremidade (Mo-
reira, 2006), portanto este ponto seria crítico para fratura dos instrumentos, próximo 
ao D6 (a 6 mm da ponta). A velocidade do ensaio foi de 300 rpm.

O tempo da vida em fadiga foi determinado como o tempo máximo em rota-
ção para ocorrer a fratura. Após determinar os tempos em 50, 70 e 90% do tempo 
de vida foram realizados novos ensaios com interrupção nestes tempos. Em cada 
etapa de paralização os instrumentos foram submetidos a flexão em 45º e inspe-
cionados no MEV. Os instrumentos foram identificados para analisar a influencia do 
carregamento cíclico na força para flexionar os instrumentos em 45º.

Figura 3. Dispositivo do ensaio flexão rotativa (A) (Rodrigues et al., 2011; Soares, 2012) e ilustração do canal 
simulado utilizado no ensaio (B) (Moreira, 2006; Rodrigues et al., 2011; Soares, 2012).

Ensaio de microdureza Vickers
 O ensaio de microdureza Vickers foi realizado para determinar a µHV na 

condição de como recebido. Foi utilizado o microdurômetro Micromet 2003 Buheler. 
As indentações foram feitas com 100gf durante 15s e avaliadas com lente objetiva 
de 40X e ocular de 10 X.

 O instrumento foi embutido em resina acrílica e lixado com lixas Norton de 
granulação 200, 300, 400, 600 e 1200 para o desgaste até o núcleo do instrumento. 
O acabamento foi realizado com polimento com alumina nas granulações de 1; 0,5 
e 0,25 μm seguida de pasta de diamante 1μm.

RESULTADOS

Microscopia óptica
Os valores médios das dimensões de cinco instrumentos aferidos no estudo 
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estão apresentados na Tabela 1. Os valores dos diâmetros das bases das pontas 
e conicidade estão de acordo à norma ADA nº 28 e compatíveis com as dimensões 
nominais fornecidas pelo fabricante.

Tabela 1. Média das medidas das bases das pontas e conicidades aferidas.

Medida Base da ponta (mm) Conicidade calculada (mm/mm)

Média + DP 0,23 + 0,01 0,063 + 0,0016

Espectroscopia de energia de raios-X
Os valores médios das composições químicas semiquantitativas obtidas dos 

10 instrumentos por espectroscopia de energia de Raios-X estão apresentados na 
Tabela 2.

Tabela 2. Médias das porcentagens dos elementos presentes no instrumento 

RaCe.

Instrumento
% Peso % Atômico

Ni Ti Ni Ti

RaCe 55,7 + 3,9 44,3 + 3,9 50,7 + 3,7 49,3 + 3,7

Difração de raios-X
 O resultado da difração mostrou picos característicos das ligas de NiTi. Fo-

ram encontrados picos de austenita B2 cúbica de corpo centrado (grupo espacial 
Pm-3m na nomenclatura de Hermman-Mauguin), (Figura 4). Não foram encontra-
dos picos de martensita tipo B19´ (grupo espacial P21/m). Portanto na temperatura 
ambiente o material é exclusivamente austenítico.

Figura 4. Difratograma mostrando os picos referentes à fase austenítica dos instrumentos endodônticos 
RaCe.

Microscopia eletrônica de varredura
 As imagens da microscopia eletrônica dos instrumentos como recebidos e 

após 50, 70 e 90% da vida em fadiga estão apresentadas na Figura 5. Os instru-
mentos apresentaram bom acabamento superficial. Pode-se observar aumento do 
número e da dimensão das trincas com o ensaio de flexão rotativa.
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Figura 5. Morfologia da superfície e acabamento dos instrumentos com aumento de 450 × (A). Trinca obser-
vada na meia vida em fadiga com aumento de 2000 × (B). Nucleação da trinca em partícula de segunda fase 
na meia vida em fadiga com aumento de 3300 × (C). Presença de múltiplas trincas na região de D6 em 70% 
da vida em fadiga com aumento de1800 × (D). Presença de aglomerados de partículas de segunda fase em 
região de desgaste acentuado em 90% da vida em fadiga com aumento de 4000 × (E). Superfície de fratura 

com aumento de 200 × (F).

Ensaio de flexão em 45º
Os dez instrumentos testados apresentaram comportamentos semelhantes e 

as curvas de carregamento antes e após os ensaios de fadiga não apresentaram 
diferenças significativas. As curvas nas condições como recebido, em 50, 70 e 90% 
da vida em fadiga estão representadas na Figura 6.
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Figura 6. Curvas dos ensaios de flexão em 45º nas diferentes condições de fadiga.

Os valores médios das forças são apresentados na tabela 3. Os parâmetros 
da análise estatística das forças em flexão nas diferentes condições dos ensaios 
são apresentados na tabela 4. 

Tabela 3. Valores das forças (gf) para flexionar os instrumentos nas diferentes etapas do ensaio de fadiga.

Instrumento Recebido (gf) 50% NCF (gf) 70% NCF (gf) 90% NCF (gf)

Média + DP 553,08 + 28,44 315,33 + 11,77 340,13 + 17,13 344,68 + 14,99

Tabela 4. Valores de p das análises estaítsicas comparativas das forças  
para flexão em 45º nos diferentes  estágios de fadiga.

Nível de Fadiga 50% (NCF) 70% (NCF) 90% (NCF)

recebido p = 0,001 p = 0,001 p = 0,001 

50%  p = 0,002 p = 0,001

70% p = 0,362

Ensaio de fadiga por flexão rotativa
 Após o ensaio do primeiro grupo de instrumentos até a fratura (Tabela 5), 

fez-se a estimativa do possível tempo para atingir 50%, 70% e 90% da vida. Na 
Tabela 6 são mostrados os tempos estimados, o tempo medido para atingir 10% da 
vida e o tempo total para a fratura.

Tabela 5. Tempo total (segundo) e NCF médios para fratura dos instrumentos RaCe submetidos ao ensaio de 
flexão rotativa sem paralisação do ensaio.

Instrumento RaCe

Média + DP
Tempo (s) NCF

25,2 + 5,43 130,03 + 28,03
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Tabela 6. Tempos parciais (segundo) e para a fratura dos instrumentos RaCe (n=10) submetidos à flexão 
rotativa. Média do tempo total para fratura e número de ciclos para a fratura (NCF).

Instrumento

 RaCe
50% 70% 90% 10% final Tempo (s) NCF

Média + DP 12 s 5 s 5 s 7,4 + 3,69 s 29,4 + 3,69 147 + 18,44

O número de ciclos para a fratura dos instrumentos com e sem interrupção 
do ensaio foi submetido à análise estatística utilizando o teste t-student com nível 
de significância em 5%. Constatou-se que p=0,127 (p>0,05). Portanto, não houve 
diferença estatística significativa entre os grupos testados.

Ensaio de microdureza Vickers
 O valor médio da microdureza Vickers dos instrumentos RaCe foi de 330,04 

+ 16,12.
 

DISCUSSÃO

As dimensões devem atender a recomendação da norma nº 28 da ADA, pois 
no momento da utilização os parâmetros que o dentista leva em consideração para 
a seleção dos instrumentos são o diâmetro da ponta e a conicidade. Além dis-
to, dados da literatura mostram que as dimensões dos instrumentos endodônticos 
influenciam em suas propriedades mecânicas como flexibilidade e resistência a 
fadiga (Lopes et al., 2004; Lopes et al., 2000; Moreira, 2006; Castro, 2010). No pre-
sente trabalho, constatou-se que as dimensões analisadas atendem a tolerância 
dimensional preconizada pela norma.

A base da ponta foi analisada, pois ela é uma região crítica durante a fabrica-
ção pela sua pequena dimensão. Ela serve como parâmetro de controle de qua-
lidade. Se o fabricante possui capacidade para usinar esta região, possivelmente 
as outras partes do instrumento estarão dentro das dimensões recomendadas pela 
norma. A conicidade depende de dois diâmetros e da distância entre eles (Equação 
1.) Por isto estes dois pontos foram escolhidos para avaliação dimensional dos 
instrumentos.

As medidas dos diâmetros dos instrumentos para o cálculo da conicidade fo-
ram realizadas em D3 e D13, pois ela é a mais solicitada no interior dos canais radi-
culares sendo sujeita a maior probabilidade de fratura. O fato da conicidade atender 
a recomendação da norma ADA nº 28 mostra que é possível fabricar instrumentos 
com liga de NiTi por usinagem com uma boa precisão dimensional.

Uma das dificuldades para a realização dos ensaios mecânicos é selecionar a 
forma e as dimensões do canal radicular, uma vez que várias configurações e raios 
de curvatura dos canais são utilizados (Lopes et al., 2013). Castro (2010) utilizou 
uma configuração onde a maior probabilidade de fratura seria em D3. No entanto, 
a região crítica apical dista 5 mm do ápice radicular. Esta região concentra grande 
parte dos acidentes anatômicos que podem gerar um maior nível de tensão nos 
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instrumentos. Neste trabalho a configuração do canal utilizada foi tal que o ponto 
crítico (centro de curvatura) ficou localizado em D6, região que dista 6 mm do ápice 
do instrumento (Figura 3 B). Uma configuração semelhante de canal foi utilizada 
por Moreira (2006). Em D6, a flexibilidade é menor, e a resistência mecânica do 
instrumento é menor com maior possibilidade de fratura.

As composições químicas (Tabela 2) obtidas por EDS foram compatíveis com 
as mencionadas por outros autores para a liga de NiTi (Otsuka & Wayman, 1998;  
Otsuka & Ren, 2005; Magalhães, 2010;  Castro, 2010).

A porcentagem atômica dos elementos encontrada neste trabalho constatou 
que a liga do instrumento RaCe é rica em Ni (Tabela 2).  A tendência da liga NiTi 
equiatômica é formar uma matriz homogênea livre de outras fases sólidas. Neste 
trabalho, devido a maior porcentagem de Ni ocorre a formação de partículas de 
segunda fase, as quais foram observadas na microscopia eletrônica de varredura 
(Figura 5 C e Figura 5 E).

 O difratograma mostrou picos de austenita (Figura 4), corroborando o  re-
sultado de outro trabalho no qual foi feita a difração de raios-X para o mesmo 
instrumento (Magalhães, 2010). Isto comprova que o instrumento é austenítico a 
temperatura ambiente e, portanto possui SE.

 As ligas de NiTi contendo percentuais em peso de 55% de Ni e 45% de Ti 
exibem SE (Otsuka & Wayman, 1998). A liga do instrumento estudado neste traba-
lho possui composição nesta faixa (Tabela 2) e a superelasticidade pode ser cons-
tatada através dos testes de flexão à 45º, onde a curva do ensaio do instrumento 
como recebido exibiu uma tendência a formar um platô de transformação de fase 
(Figura 6). Este padrão foi encontrado de maneira similar em outros trabalhos que 
estudaram as ligas de NiTi (Liu et al., 1998; Vieira et al., 2010).

A observação dos instrumentos como recebido permitiu a observação da 
orientação das ranhuras oriundas do processo de fabricação. Estas são evidências 
da metodologia de produção. As ranhuras transversais indicam que foram usinados 
(Figura 5 A). O acabamento superficial influencia na vida em fadiga, pois os defeitos 
atuam como concentradores de tensão e centros de nucleação de trincas (Lopes et 
al., 2010). A orientação transversal das trincas está no sentido da propagação da 
trinca, isto pode diminuir a vida em fadiga do instrumento. Teoricamente o ideal é 
que os instrumentos apresentem superfície lisa, porém na prática isto não ocorre.

Na situação de meia vida em fadiga, observou-se a nucleação de trincas e 
esparsas, visíveis em aumentos entre 3000 e 4500X. A nucleação das trincas ocor-
reu preferencialmente em regiões com defeitos oriundos do processo de fabricação 
que funcionaram como concentradores de tensão. As trincas encontradas apre-
sentaram tamanhos na faixa de 5 a 20 µm (Figura 5 B).  Assim como os defeitos 
de usinagem, as partículas de segunda fase funcionaram como concentradores de 
tensão e favoreceram a nucleação de trincas (Figura 5 C).

A análise dos instrumentos em 70% da vida em fadiga permitiu observar um 
aumento considerável no número de trincas, principalmente na região de D6 que 
corresponde ao centro de curvatura do canal simulado do ensaio de flexão rotativa 
(Figura 3 B). Com um aumento de 2000X foi possível observar o aumento no nú-
mero e na dimensão das trincas (Figura 5 D).
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Ao atingir o estágio de 90% da vida em fadiga, os instrumentos apresentaram 
desgaste superficial acentuado, e foi possível constatar a presença de aglomerados 
de partículas de segunda fase (Figura 5 E). Estes aglomerados funcionam como 
grandes vazios e concentradores de tensão que favorecem a fratura do material.

A utilização de um instrumento em 70% ou 90% da vida em fadiga apresenta 
risco clínico. A perda de corte leva o dentista a realizar uma maior força na tentativa 
de avançar com o instrumento no interior do canal, o aumento da força gera níveis 
de tensão excessivos e a fratura do instrumento.

Os instrumentos apresentaram superfície de fratura típica de material dúctil, 
compatível com diversos trabalhos encontrados na literatura (Figura 5 F) (Moreira, 
2006; Lopes et al., 2010; Lopes et al. 2011).

A interface matriz-precipitado é um sítio preferencial de nucleação de marten-
sita que compete com as discordâncias, isto gera a redução das tensões elásticas 
ao redor do precipitado (Lopez et al., 2001). Logo, a presença de partículas de 
segunda fase está relacionada à transformação martensítica induzida por tensão. 

Nos instrumentos RaCe o efeito foi diferente, pois os defeitos acumulados 
na ciclagem mecânica levaram a redução na força para flexionar os instrumentos 
à 45º.  A fabricação dos instrumentos pelo processo de usinagem encrua o material. 
Isto somado aos defeitos gerados pela fadiga, gera grande nível de tensão na rede 
cristalina que aprisiona martensita na microestrutura (Otsuka & Shimizu, 1986). 
Esta martensita residual influencia na flexibilidade, devido ao seu menor módulo de 
elasticidade (Otsuka & Ren, 2005). Isto explica por que ocorreu uma redução de 
aproximadamente 43% da força para flexionar o instrumento que sofreu fadiga até 
a meia vida (Tabela 3).

Quando o nível de tensão interna no material atinge o valor crítico, escorrega-
mentos irreversíveis dos planos ocorrem e a capacidade de recuperar a austenita é 
perdida. Assim, a SE deixa de existir. A introdução de discordâncias leva o material 
a um estado energético que estabiliza a martensita (Otsuka & Shimizu, 1986).

A realização do ensaio de flexão rotativa simula o carregamento na condição 
clínica de uso dos instrumentos. Os defeitos gerados influenciaram nas proprie-
dades conforme constatado nos ensaios de flexão em 45º. Isto confirma a hipóte-
se de que a flexão rotativa dos instrumentos altera suas propriedades mecânicas 
tornando-os mais flexíveis.

Não houve diferença estatística significante entre os tempos dos ensaios rea-
lizados continuamente e com a paralisação. Considerando que o tempo para a fra-
tura é diretamente proporcional ao número de ciclos, o mesmo ocorreu para o NCF 
(Tabela 5 e Tabela 6). Isto demonstra que o efeito da flexão rotativa no instrumento 
possui caráter acumulativo, e a vida útil depende do NCF o que não depende da 
paralisação do ensaio ou da velocidade do mesmo.

Os instrumentos RaCe possuem partículas de segunda fase agrupadas for-
mando aglomerados, os quais prejudicaram o desempenho do material, pois fun-
cionam como uma partícula grande gerando uma tensão excessiva em uma região, 
facilitando a fratura do material. A existência do aglomerado funciona como um 
defeito de volume na matriz do material, o que não é o ideal.

O ensaio de microdureza Vickers foi importante, pois ele excluiu algumas va-
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riáveis de difícil controle, como: a geometria do instrumento, a superfície de aca-
bamento, a temperatura de realização do ensaio e componentes mecânicos que 
possam ser presos em posições diferentes nos instrumentos.

O valor da microdureza Vickers é um dado numérico que se refere unicamen-
te à liga da qual é feito o instrumento, que poderá apresentar diferenças por causa 
das condições de processamento que são estabelecidas pelo fabricante. Neste 
trabalho ela pode ser associada à composição química do material e ao processo 
de fabricação.

Os valores obtidos no ensaio de microdureza foram compatíveis com os de 
outros estudos que encontraram valores médios de 345 HV para limas NiTi-Flex 
(Lopes et al., 2004). Outro estudo encontrou valores entre 303 HV e 362 HV em 
ligas de NiTi utilizadas para confecção de instrumentos endodônticos (Serene et 
al., 1995).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O fabricante do Instrumento RaCe possui controle da dimensão e do processo 
de fabricação por usinagem, pois as dimensões atendem a norma ADA nº 28.

A composição química dos instrumentos endodônticos RaCe da liga NiTi per-
mite que este instrumento apresente SE e EMF. A liga na qual o material é confec-
cionado é rica em Ni, o que proporciona partículas de segunda fase que interferem 
na vida em fadiga do material.

A flexibilidade dos instrumentos é influenciada pelo carregamento cíclico. O 
instrumento se torna mais flexível quando submetido às condições de uso.

A vida em fadiga não é influenciada pela paralisação do ensaio. A nucleação 
e crescimento das trincas dependem da intensidade das tensões cíclicas que o 
material fica submetido no carregamento cíclico.
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RESUMO

O emprego da TCS para síntese de supervisores para SEDs é limitado quan-
do  há explosão combinatória de estados. O uso de distinguidores foi introduzido na 
TCS visando a simplificar a modelagem das especificações, com garantia de sínte-
se do supervisor maximamente permissivo enquanto a aproximação da linguagem 
do distinguidor implica uma síntese de menor complexidade, porém sem garantias 
de que o supervisor resultante será maximamente permissivo. O objetivo deste 
trabalho é propor um método para se obter um supervisor, no contexto das aproxi-
mações na TCS-D, o menos restritivo possível quando o supervisor maximamente 
permissivo não puder ser obtido. O método consiste no emprego da Busca Tabu 
para explorar o espaço formado pelos supervisores por distinguidores aproximados 
em busca do supervisor com a maior medida de linguagem. O algoritmo de busca 
foi aplicado a um sistema de empilhamento e verificou-se que o método é eficaz.  

Palavras-chave: Sistema a eventos discretos, Controle supervisório Dis-
tinguidores, Aproximações, Busca heurística.

ABSTRACT

The application of SCT to synthesize supervisors for DES is restricted when 
there is combinatorial state explosion. The use of distinguishers was introduced 
for SCT in order to simplify specification modeling task meantime guaranteeing the 
synthesis of the maximally permissive supervisor while the approximation of the lan-
guage of the distinguisher provide computational savings in the synthesis, although 
with no guarantee of maximum permissivity. The  purpose of this work is to propose 
a procedure to obtain the least restrictive achievable supervisor, in the context of 
approximations in the SCT-D, when the maximally permissive supervisor can’t be 
synthesized. A stacking manufacturing line was solved by the use of the search al-
gorithm and the method was shown  effective.

Keywords: Discrete event-systems, Supervisory control, Distinguishers, Ap-
proximations, Heuristic searches.
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INTRODUÇÃO

Os Sistemas a Eventos Discretos (SED) (Cassandra e Lafortune, 2008) pos-
suem um comportamento dinâmico com evolução dirigida a eventos que ocorrem 
de forma discreta e não uniforme no tempo, em contraste com os sistemas con-
tínuos, cujo espaço de estados varia de forma contínua e dependente do tempo. 
Os SED geralmente consistem na interação entre diversos subsistemas com com-
portamentos autônomos que carecem de regras para um funcionamento conjunto 
adequado. O comportamento desejado deste sistemas deve ser então garantido 
pela ação de um agente externo de controle.

A Teoria de Controle Supervisório (TCS) (Ramadge e Wonhan, 1989) provê 
métodos para se obter um agente de controle para SED, expresso na figura do 
supervisor que atua observando a interação e o funcionamento dos vários subsis-
temas e decidindo, a cada evento ocorrido, quais os próximos passos possíveis. 
Ele pode determinar que alguns eventos nunca ocorram e levar o sistema a um 
comportamento desejado. A TCS garante ainda que o supervisor sintetizado seja 
maximamente permissivo, isto é, permite que o SED se comporte da maneira de-
sejada restringindo seus eventos o mínimo necessário. 

Os passos necessários envolvem modelar o comportamento em malha aberta 
e as especificações, que são os requisitos do sistema. O supervisor é obtido então 
por um algoritmo com complexidade polinomial no número de estados da planta e 
da especificação a partir do comportamento da planta submetido a essas especifi-
cações. 

O número de estados da planta, porém, em geral cresce exponencialmente com 
o número de subsistemas devido à explosão combinatória de estados que ocorre ao 
se compor os modelos obtidos individualmente para cada subsistema(Cassandra e 
Lafortune, 2008), sendo o mesmo válido para a especificação. Para contornar a ex-
plosão combinatória de estados da planta e da especificação, foi introduzido à TCS 
o controle modular (Wonham e Ramadge, 1988; Queiroz e Cury, 2000) e o controle 
modular local (Queiroz e Cury, 2002a,b).

Contudo, em sistemas complexos com grande número de elementos interco-
nectados, a escrita das especificações pode se tornar uma atividade de difícil reali-
zação. Com o objetivo de facilitar essa etapa da TCS, foi introduzido o conceito de 
distinguidores, que podem ser implementados, por exemplo, pela inserção de um 
sensor no sistema. (Bouzon et al., 2008a,b, 2009).

Os distinguidores são modelos que, inseridos no sistema, permitem o refi-
namento de eventos, isto é, ocorre o mapeamento de cada evento original em um 
novo conjunto de eventos que caraterizam suas instâncias. Eles são incorporados 
às plantas do sistema, o que se traduz no refinamento de eventos desta. Com o 
refinamento, a modelagem de especificações se torna uma tarefa mais simples. No 
entanto o custo computacional permanece o mesmo que para a TCS sem distingui-
dores. Esta aparente incoerência deriva do fato de que a complexidade do sistema, 
antes resultado das intricadas especificações, agora provém da planta refinada do 
sistema.

Os mesmos autores introduziram também outro conceito que busca aliar a 
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facilidade de escrita de especificações com a redução do custo computacional: os 
supervisores aproximados. Nessa abordagem são utilizados distinguidores para 
refinamento dos eventos, porém somente algumas instâncias de alguns eventos 
são distinguidas entre si. O custo computacional diminui, mas a permissividade do 
supervisor é penalizada e não se pode garantir neste tipo de síntese que o super-
visor obtido será o menos restritivo possível ou que constituirá uma solução para o 
problema de controle.

Como não é possível determinar previamente quais distinguidores aproxi-
mados conduzem ao supervisor maximamente permissivo, é necessário sintetizar 
cada supervisor aproximado até que se encontre a solução menos restritiva dentre 
as possíveis, ou seja, emprega-se a busca exaustiva (PARDALOS et al., 2011), 
demandando tempo e recursos computacionais.

Buscando resolver a questão levantada, este trabalho propõe aliar a redução 
de complexidade computacional oferecida pelo uso de aproximação por distingui-
dores à exploração do espaço de soluções com busca heurística (PARDALOS et 
al., 2011). A busca heurística (BROWNLEE, 2011) garante a convergência para um 
solução satisfatória em menos tempo e examinando menos opções do que a busca 
exaustiva. No entanto seu emprego demanda que haja uma relação de ordem entre 
os elementos do espaço de busca de tal forma que o espaço seja totalmente orde-
nado, ou seja, que as soluções sejam comparáveis entre si, para o que sugere-se 
empregar a medida de linguagem proposta em WANG e RAY (2002).

Os algoritmos necessários para a busca foram desenvolvidos e aplicados a 
um sistema de manufatura com empilhamento, em que verifica-se a eficácia do 
método. O novo método proposto pode ser aplicado a outros sistemas de controle 
em que o grande número de elementos coíbe a síntese de um supervisor ótimo. 

O restante deste artigo está organizado da seguinte forma: na seção concei-
tos preliminares introduz-se a Teoria de Controle Supervisório com Distinguidores; 
a seção metodologia apresenta os algoritmos de Busca Tabu e a medida de lin-
guagem;  a seção estudo de caso ilustra o exemplo e os resultados do método e o 
artigo termina com a seção de conclusão que aborda as contribuições do artigo, su-
gestões de aspectos a serem investigados futuramente e as restrições do trabalho.

CONCEITOS PRELIMINARES

Controle Supervisório
Os Sistemas a Eventos Discretos (SED) são sistemas dinâmicos cuja evolu-

ção é dirigida por eventos de ocorrência não determinista e discreta no tempo. Isto 
significa que não é possível prever quando um evento irá ocorrer e, a cada ocorrên-
cia, o estado do sistema como um todo é alterado instantaneamente. 

O conjunto formado pelos eventos de um SED é chamado alfabeto e é usu-
almente denotado por Σ. Conforme o sistema evolui, são geradas sequências de 
eventos que podem ser representadas pela concatenação ou justaposição dos 
eventos contidos no alfabeto Σ. Essa concatenação forma sequências de eventos 
denominadas cadeias ou palavras. O comprimento de uma palavra s é representa-
do por |s|, expressando o número de eventos que formam a palavra s, e a cadeia 
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Buscando resolver a questão levantada, este trabalho propõe aliar a redução 
de complexidade computacional oferecida pelo uso de aproximação por distingui-
dores à exploração do espaço de soluções com busca heurística (PARDALOS et 
al., 2011). A busca heurística (BROWNLEE, 2011) garante a convergência para um 
solução satisfatória em menos tempo e examinando menos opções do que a busca 
exaustiva. No entanto seu emprego demanda que haja uma relação de ordem entre 
os elementos do espaço de busca de tal forma que o espaço seja totalmente orde-
nado, ou seja, que as soluções sejam comparáveis entre si, para o que sugere-se 
empregar a medida de linguagem proposta em WANG e RAY (2002).
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um sistema de manufatura com empilhamento, em que verifica-se a eficácia do 
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em que o grande número de elementos coíbe a síntese de um supervisor ótimo. 

O restante deste artigo está organizado da seguinte forma: na seção concei-
tos preliminares introduz-se a Teoria de Controle Supervisório com Distinguidores; 
a seção metodologia apresenta os algoritmos de Busca Tabu e a medida de lin-
guagem;  a seção estudo de caso ilustra o exemplo e os resultados do método e o 
artigo termina com a seção de conclusão que aborda as contribuições do artigo, su-
gestões de aspectos a serem investigados futuramente e as restrições do trabalho.
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1 de comprimento nulo é chamada cadeia vazia, representada pelo símbolo ε.

Devido ao fato de que a linguagem é um conjunto de palavras, as operações 
definidas sobre conjuntos também podem ser aplicadas a linguagens, tal como a 
interseção. Outras operações também são definidas sobre linguagens (CASSAN-
DRAS e LAFORTUNE, 2008), sendo importante para este trabalho o prefixo-fe-
chamento definido como . O prefixo-fechamento de 
uma linguagem  contém L, todos os sufixos de todas as palavras contidas em  
L e a cadeia vazia. Se L = , L é dita ser prefixo-fechada.

Duas linguagens L1, L2  são ditas não conflitantes quando todos os prefixos 
contidos na interseção entre os prefixo-fechamentos de cada linguagem são pre-
fixos de pelo menos uma cadeia contida na interseção entre as linguagens. Em 
notação de conjunto: .

Seja um autômato finito determinista , em que Σ é o con-
junto de eventos que ocorrem no autômato Q,  é o conjunto de estados, Qm é o 
conjunto de estados marcados, qi é o estado inicial e  é a função de 
transição entre os estados. 

A relação entre a linguagem de um SED e o autômato que o modela é tal que, 
para um autômato G, a linguagem gerada L(G) modela o comportamento gerado e a 
linguagem marcada Lm(G) modela o comportamento marcado e são definidas como:

Em que os estados marcados são estados de relevância para o sistema.
A linguagem gerada por um autômato G, L(G), é, por definição, prefixo-

-fechada, em contrapartida, para a linguagem marcada Lm(G) tem-se que 
. 

Um autômato é dito acessível se todos os seus estados são alcançáveis por 
uma cadeia de eventos a partir do estado inicial e é dito ser co-acessível se a partir 
de qualquer de seus estados é possível chegar a algum estado marcado. Os SED 
cujos comportamentos são não bloqueantes, ou seja, sempre é possível continuar 
a  evoluir, são modelados por autômatos acessíveis e co-acessíveis, ditos Trim, e 
suas linguagens são tais que  .

Os SED por vezes incluem vários subsistemas que podem ser modelados 
individualmente. O modelo completo do sistema então pode ser obtido por intermé-
dio da composição dos diferentes modelos desses subsistemas. Para linguagens 
define-se  o produto síncrono entre linguagens e para autômatos a composição 
síncrona,equivalentes entre si. A composição síncrona entre autômatos estabele-
ce que um evento em comum a dois modelos só ocorre se ocorre para os dois  
simultaneamente.
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Sejam os autômatos . O au-
tômato   que representa a composição sín-
crona entre os dois é tal que:

A Teoria de Controle Supervisório (TCS) foi introduzida em (RAMADGE e WO-
NHAM, 1989) e estabelece métodos formais fundamentados na Teoria de Lingua-
gens e Autômatos para obter um controle qualitativo de um SED. Esse controle é 
exercido por um agente externo denominado supervisor. Segundo CURY (2001), 
o supervisor interage com o sistema numa estrutura de malha fechada de modo 
que, a cada evento ocorrido na planta, o supervisor define quais eventos, dentre os 
possíveis, são permitidos ocorrerem em sucessão imediata.

O comportamento de um sistema geralmente tem algumas restrições. No con-
texto da TCS, a linguagem que modela essa restrição denomina-se especificação 
denotada por E. Cada restrição pode ser modelada individualmente e a especifica-
ção global será então obtida da composição síncrona entre elas. 

A Linguagem-alvo, , é o comportamento fisicamente possível 
do sistema que atende à especificação E no sentido que e . 

No entanto, o comportamento desejado do sistema pode exigir que eventos 
não controláveis sejam impedidos de ocorrer, o que de fato não pode ser feito. A 
solução é então extrair de  uma linguagem que não impeça nenhum evento não 
controlável de ocorrer e que ao mesmo tempo restrinja o comportamento da planta 
o mínimo possível. Esse é o Problema do Controle Supervisório (PCS).

Problema do Controle Supervisório (RAMADGE e WONHAM, 1989): Dada 
uma plantacom alfabeto Σ e uma especificação genérica  e o comporta-
mento desejado . Encontrar um supervisor não bloqueante S tal que 

.
Uma linguagem K’ é dita ser controlável em relação a (e.r.a) linguagem prefixo-

-fechada L e a um conjunto de eventos não controláveis  se .
O supervisor maximamente permissivo não-bloqueante é implementado pelo 

elemento supremo do conjunto , denotado 
supC(K,G)=Lm(Z).

Um supervisor S pode ser representado por um autômato Z cuja transição de 
estados é dirigida pela ocorrência de eventos na planta G. A ação de controle S de 
, definida para cada estado do autômato correspondente Z, é desabilitar em G os 
eventos que não podem ocorrer em Z depois de uma dada sequência observada 
de eventos. O sistema em malha fechada S/G pode ser descrito pela composi-
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A Teoria de Controle Supervisório (TCS) foi introduzida em (Ramadge e wo-
nham, 1989) e estabelece métodos formais fundamentados na Teoria de Lingua-
gens e Autômatos para obter um controle qualitativo de um SED. Esse controle é 
exercido por um agente externo denominado supervisor. Segundo Cury (2001), o 
supervisor interage com o sistema numa estrutura de malha fechada de modo que, 
a cada evento ocorrido na planta, o supervisor define quais eventos, dentre os pos-
síveis, são permitidos ocorrerem em sucessão imediata.

Problema do Controle Supervisório 
(Ramadge e Wonham, 1989): Dada uma planta G com alfabeto Σ e uma espe-

cificação genérica E ⊆ Σ* e o comportamento desejado k = E ∩ Lm(G). Encontrar um 
supervisor não bloqueante s tal que que φ ≠ Lm (S/G) ⊆ K .



48    – 4o Trimestre de 201448    – 4o Trimestre de 2014

PR
O

O
F 

- 0
1 ção síncrona Z||G, que define as duas linguagens de malha fechada S/G = L(Z||G) 

e Lm(S/G)= Lm(Z||G). Além de restringir o comportamento da planta ao desabilitar 
eventos controláveis, uma tarefa só é considerada completa em malha fechada se 
é marcada tanto pela planta quanto pelo supervisor. Um supervisor S é não-bloque-
ante para G se . 

A planta gera os eventos espontaneamente e o supervisor apenas desabilita a 
ocorrência dos eventos necessários, sem obrigar a ocorrência de nenhum evento.  
Qualquer evento δ da planta que pode ter sua ocorrência impedida pela ação de um 
supervisor, é denominado controlável com δ ∈ Σc, caso contrário ele é denominado 
não-controlável e δ ∈ Σu, tal que e .

Controle Supervisório com Distinguidores
A tarefa de modelagem de algumas especificações pode se tornar muito comple-

xa e os distinguidores podem ser uma alternativa para simplificá-la (BOUZON, 2008; 
CURY, 2013). Os eventos podem ser refinados e a informação implícita carregada por 
estes refinamentos são usados para simplificar a modelagem de especificações. Para 
cada evento , haverá um conjunto de refinamentos, denotados por  que herdam o atri-
buto de controlabilidade do evento . O evento  é dito ser a máscara para os eventos em 
. A união dos conjuntos de refinamentos para todo  é o alfabeto refinado.

Considere um mapeamento mascarador : ∆*→Σ* tal que  e 
 para t = ∆*,e p ∈ ∆δ e δ ∈ Σ que mapeia cada cadeia em ∆* para Σ*. Este 

mapeamento pode ser aplicado a uma linguagem  tal que  
. Analogamente, um mapeamento reverso -1:Σ*→2∆* é definido como 

 e também é aplicado a linguagens, como .
O distinguidor é então um mapeamento D:Σ*→ 2∆* definido como se segue, 

para todo :

O distinguidor pode ser aplicado a linguagens, de forma que D(L) = {t ∈ ∆*| ∃ 
s ∈ L, t ∈ D(s)   e   . Se definido que D(Σ*) = LD, então 

.
Se um distinguidor associa, para cada cadeia s∈Σ*, uma, e somente uma, 

cadeia t ∈∆*, este distinguidor é dito ser preditivo. Neste texto, a linguagem de um 
distinguidor preditivo será denotado por LD. Além disso para um distinguidor predi-
tivo D, D(Π(LD)) = LD. O autômato H, tal que Lm (H)= LD, pode ser construído modular-
mente, em que cada módulo distingue as instâncias de uma máscara em particular.

O teorema 1, apresentado em CURY (2013), demonstra como usar o distin-
guidor para sintetizar um supervisor e enuncia a equivalência entre o supervisor 
obtido por distinguidores preditivos e o obtido no alfabeto original E ⊆ Σ*.

Teorema 1. Dada a planta , a especificação genérica E ⊆ Σ* e o distinguidor 
preditivo D, seja Gd um autômato tal que Lm(Gd) = D(Lm(Gd))(Gd)=Lm(G) ∩  Ld e seja Ed a 
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especificação genérica modelada em ∆* expressando os mesmos requerimentos 
que . Então para :

A complexidade da síntese de um supervisor utilizando-se distinguidores pre-
ditivos é igual a da síntese na TCS original. A razão para tal é que enquanto o uso 
de distinguidores diminui a complexidade da especificação, ele aumenta a comple-
xidade da planta, uma vez que a planta passa a conter o modelo do distinguidor. 

Com o objetivo de poupar esforços computacionais por meio da redução da 
complexidade envolvida na síntese de supervisores, CURY (2013) e TEIXEIRA 
(2011) introduziram a síntese de supervisores por distinguidores aproximados. 

Sejam  Daj e D distinguidores não-preditivo e preditivo, respectivamente, e que 
LD  ⊆ LDaj ⊆ ∆*. Daj é dito ser uma aproximação para o distinguidor D e pode relacio-
nar mais de um refinamento para cada máscara em Σ. O autômato Haj para um 
distinguidor aproximado pode ser construído ao se compor alguns módulos de H, 
mas não todos. As linguagens gerada e marcada para uma aproximação Gaj para a 
planta Gd são tais que L(Gaj) e .

Dadas duas linguagens L1  ⊆ L2 ⊆ ∆* e um conjunto de máscaras Λ ⊆ Σ, L1 é dita ser 
preservante e.r.a L2 se  é verdadeiro que . 
O conjunto  é o conjunto de todas 
as sublinguagens de L1 e Λ – perseverante e.r.a. L2. Pode ser demonstrado que PΛ(L1 , 
L2) é não-vazia e fechada para a união, além disso, o elemento supremo desse conjun-
to é denotado por supPΛ(L1 , L2) (CURY, 2013).

Dada uma aproximação Gaj para a planta Gd , conforme definido acima, e uma 
especificação genérica Ed ⊆ ∆*, para Kaj = Ed ∩  Lm(Gaj), se supC (Kaj ,Ga) e Ld são não-
-conflitantes, um supervisor saj que implementa supC (Kaj ,Gaj) ∩  LD é um supervisor 
não-bloqueante para o sistema. Adicionalmente, supC (Kaj ,Gaj) ∩   LD ⊆ supC (Kd ,Gd) ⊆ 
supPΛ(L1 , L2) ∩   LD. Isto é, o supervisor obtido por distinguidor aproximado, se é não 
conflitante com LD, é tão ou mais permissivo que o supervisor obtido com o distin-
guidor preditivo. 

Se supC (Kaj ,Gaj) e LD são não-conflitantes, uma condição suficiente, mas não 
necessária, para otimidade de saj é que supC (Kaj ,Gaj) = supPΣu (Kaj ,Gaj), para Λ ⊆ Σu.

A complexidade da síntese de um supervisor por distinguidor aproximado é 
O(ng

2ne
2nha

2), em que ng, ne e nha são, respectivamente, o número de estados dos 
autômatos para a planta distinguida por  Δ*, a especificação genérica no alfabeto 
refinado e o distinguidor aproximado. Uma vez que o autômato para o distinguidor 
aproximado Haj é construído pela composição de diferentes módulos, o número de 
estados de Kaj potencialmente cresce exponencialmente com a adição de novos 
módulos, sendo limitado pelo tamanho potencial de , que contém todos os módulos 
distinguidores. Como consequência, as sínteses de supervisores por distinguidores 
aproximados são potencialmente menos complexas que as baseadas nos distingui-
dores preditivos, sendo a complexidade exponencialmente dependente do número 
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METODOLOGIA

O objetivo deste trabalho é propor um método para se obter um supervisor 
não bloqueante tão permissivo quanto possível quando há severas restrições para 
a síntese de um supervisor exato para um sistema. Uma solução para supervisão 
desses sistemas nesse casos é sintetizar um supervisor a partir de aproximações 
da planta, aqui obtidas com auxílio dos distinguidores não preditivos. Esses super-
visores assim obtidos podem ser mais restritivos que o supervisor sintetizado com o 
modelo completo da planta, isto é, com um distinguidor preditivo. Para uma melhor 
solução de controle, o ideal seria encontrar dentre os supervisores aproximados 
possíveis de serem sintetizados, aquele que é o mais permissivo. Essa tarefa con-
tudo exige que se construam todas as soluções possíveis e se analise cada uma 
delas, ou seja, deve-se realizar uma busca exaustiva.

Para um sistema em que haja m módulos possíveis para a construção de um 
distinguidor, haverá 2m combinações para a formação de um distinguidor, o que sig-
nifica 2m supervisores aproximados. Tais problemas são chamados problemas com-
binatórios e soluções deste tipo de problema são obtidas pela otimização combina-
tória. A introdução de heurísticas é então aconselhável (PARDALOS et. al., 2011). 

No presente contexto, heurísticas são estratégias para guiar o processo de 
busca e que visam explorar eficientemente o espaço de busca para encontrar so-
luções o mais próximas possível da ótima, geralmente empregando métodos não 
deterministas. Seu objetivo é melhorar iterativamente uma candidata a solução 
até encontrar soluções que satisfaçam critérios mínimos de aceitabilidade,  pos-
sivelmente sacrificando exatidão em favor de um menor esforço computacional. 
As heurísticas englobam desde algoritmos para obtenção de um ótimo local até 
sofisticados mecanismos de aprendizagem por inteligência artificial (BROWNLEE, 
2011). Para tanto, necessitam que sejam atribuídos índices às soluções, cuja fun-
ção é informar a heurística como prosseguir na exploração do espaço, indicando se 
estão convergindo ou não para um ótimo, o que será tratado na subseção medida 
de linguagem.

Ao confrontar a natureza do problema aqui tratado com as várias heurísticas 
existentes, se sobressai a Busca Tabu, devido à sua afinidade com o espaço dis-
creto e à forma de evolução das soluções, que como na aproximação por distingui-
dores, envolve adicionar ou remover módulos.

Busca Tabu
A Busca Tabu manipula três tipos de memória, cada uma com uma finalidade 

específica. A memória de curto prazo é responsável por armazenar as mudanças 
recentes e impedir que o processo de busca as desfaça num período curto de tem-
po. A memória de médio prazo é responsável por direcionar o processo de busca 
para áreas mais promissoras do espaço de busca, enquanto a memória de longo 
prazo promove diversidade, possibilitando que a busca escape de ótimos locais 
(PARDALOS et. al., 2011).

Pardalos et. al., 2011.
No presente contexto, heurísticas são estratégias para guiar o processo de 

busca e que visam explorar eficientemente o espaço de busca para encontrar so-
luções o mais próximas possível da ótima, geralmente empregando métodos não 
deterministas. Seu objetivo é melhorar iterativamente uma candidata a solução até 
encontrar soluções que satisfaçam critérios mínimos de aceitabilidade,  possivel-
mente sacrificando exatidão em favor de um menor esforço computacional. As heu-
rísticas englobam desde algoritmos para obtenção de um ótimo local até sofistica-
dos mecanismos de aprendizagem por inteligência artificial (Brownlee, 2011). Para 
tanto, necessitam que sejam atribuídos índices às soluções, cuja função é informar 
a heurística como prosseguir na exploração do espaço, indicando se estão conver-
gindo ou não para um ótimo, o que será tratado na subseção medida de linguagem.
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A Busca Tabu é melhor aplicada a espaços discretos e cujos elementos pos-
sam ser representados por estruturas que podem ter partes adicionadas ou remo-
vidas.  Cada adição e remoção é chamada de movimento e resulta em um novo 
elemento. A exploração do espaço de busca por esta heurística então é feita ao 
iterativamente modificar uma solução inicial por meio de movimentos que incluem 
adicionar e/ou remover partes a estas estruturas. 

Os movimentos realizados são armazenados em uma tabela e durante um pe-
ríodo de tempo chamado tempo de tabu eles não podem ser repetidos ou desfeitos. 
Qualquer nova solução obtida por meio de um movimento contido nesta tabela é 
chamada tabu e não é permitida. Com isso evita-se, ao mesmo tempo, que a mes-
ma solução seja encontrada repetidamente e que uma solução recém-criada seja 
descartada ao se desfazer um movimento executado há poucas iterações (GLO-
VER e LAGUNA, 1997). 

A Busca Tabu foi implementada pelo algoritmo 1. A função Inicializa iniciali-
za as variáveis n_iter com o número de iterações, tabu_tenure com o tempo que 
um movimento deve permanecer na tabela de movimentos recentes, sup com um 
supervisor aproximado por um módulo de distinguidor aleatoriamente escolhido, 
sup_ótimo com vazio e o vetor melhor_dist com um vetor vazio.

Três tipos de movimento são possíveis na evolução das soluções: adicionar, 
remover ou substituir um  distinguidor, cada um com uma probabilidade diferente 
de ocorrer. A cada movimento selecionado, os módulos distinguidores envolvidos 
são aleatoriamente escolhidos dentre aqueles disponíveis, ou seja, pertencente ao 
domínio em questão e que não conste como movimento tabu. A função Decisão_
aleatória realiza esta tarefa e sintetiza o supervisor correspondente, atribuindo-o à 
variável sup.

Em seguida é testado o conflito entre o supervisor e a linguagem LD do dis-
tinguidor preditivo, se ele for conflitante uma nova iteração é forçada e a solução 
descartada, caso contrário verifica-se se ele é a solução ótima ao compará-lo com 
o supSigmau      () correspondente e se ele for ótimo a busca encerra. Se os dois 
testes anteriores forem negativos, o índice do supervisor é comparado ao índice de 
sup_ótimo, melhor solução  no momento, se o índice do primeiro for maior que o 
do segundo, sup_ótimo é substituído por sup e a busca prossegue a partir deste. A 
função Indice calcula a medida de linguagem dos supervisores, conforme exposto 
na próxima subseção.

Quando um movimento que adicione um módulo melhorar o índice da solu-
ção, o módulo de distinguidor adicionado é considerado chave e o mesmo é adicio-
nado ao vetor melhor_dist. Se o movimento que remove um módulo resultar em um 
supervisor com índice inferior ao atual, esse módulo também é considerado chave, 
pois sua retirada degenera o índice. Esse módulo é também adicionado ao vetor 
melhor_dist.

Ao final das iterações, é retornado o supervisor contido em sup_ótimo. 

Algoritmo 1-Busca Tabu
Início;
Inicializa (n_iter, tabu_tenure, melhor_dist, sup_ótimo, sup);
Para j de 1 até n_iter Faça

e Laguna, 1997).
Glover 
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 Se Conflito (sup, LD)=true Então
  próxima iteração;
 Se Compara (sup, supsigmau)=true Então
  sup_ótimo := sup;
  parar loop i;
 Se Indice(sup) > Indice (melhor_solução) Então
  sup_ótimo := sup;
  Se módulo foi adicionado Então
   melhor_dist:=melhor_dist + modulo;
 Se Indice(sup) < Indice (melhor_solução) Então
  Se módulo foi removido Então
   melhor_dist:= [melhor_dist , modulo];
Retorna sup_ótimo;

Fim;

Medida de Linguagem
A medida de linguagem (RAY e PHOHA, 2003; WANG e RAY, 2004), intro-

duzida em WANG e RAY (2002), foi proposta para uma avaliação quantitativa do 
desempenho de um supervisor para SED. Além disso,   a medida também provê 
um ordenamento total para um conjunto de linguagens, sendo ideal para comparar 
supervisores diferentes, problema central de métodos heurísticos para busca em 
espaço formado por distinguidores.

Seja  um autômato. A função característica x : Q → [ 1, -1] 
é definida, para q ∈ Q, como:

(i) x (q) ∈  [ -1, 1] – 0, se q ∈ Qm, e
(ii) x (q) = 0 se q ∉ Qm.
 A função característica atribui a cada estado de G um peso de valor real de 

acordo com como este estado afeta o comportamento do SED. Para o presente 
trabalho, a função característica atribui o peso de valor 1 para todos os estados 
marcados, uma vez que todos estes impactam o comportamento da mesma forma. 

O custo de evento 

O conceito de custo de evento é similar à probabilidade condicional, pois o 
custo de evento em particular depende da sequência de eventos que o precede. 
Para este trabalho, todos os eventos definidos para um mesmo estado são consi-
derados equiprováveis e ao custo do evento é atribuído o valor de 0,8 dividido pelo 
número de eventos cuja ocorrência é definida nesse estado.

A medida de linguagem (Ray e Phoda, 2003; Wang e Ray, 2004), introduzida 
em Wang e Ray (2002), foi proposta para uma avaliação quantitativa do desempe-
nho de um supervisor para SED. Além disso,   a medida também provê um orde-
namento total para um conjunto de linguagens, sendo ideal para comparar super-
visores diferentes, problema central de métodos heurísticos para busca em espaço 
formado por distinguidores.
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O custo de cadeia é o produto cumulativo do custo de evento de todos os 
eventos da cadeia. Com a finalidade de garantir que o custo de cadeia convergirá 
para cadeias de comprimento infinito, o custo de evento é limitado a [0, 1) como 
acima.

Por fim, a medida de linguagem, µ L (G) → ℜ, é a soma do custo de cadeia de 
todas as cadeias contidas em , ponderadas pelo peso atribuído pela função carac-
terística ao estado no qual a cadeia termina, ou seja, .

Um método algébrico para computar a medida de linguagem de L(G) foi pro-
posto em (WANG e RAY, 2002). Primeiramente, um custo de transição de estado  

 é definido como a soma do custo de evento de todos os eventos cuja 
ocorrência implica na transição de dado um estado para um outro em particular.

Um passo importante a ser notado para que se possa comparar a medida de 
linguagem de supervisores supC (Kaj ,Gaj) baseados em diferentes planta aproxima-
das  é estabelecer uma planta comum para obtenção do custo de evento. Este tra-
balho sugere que Gaj, com , seja esta plan-
ta base. A razão para esta sugestão é que Ga é a aproximação mais simples para Gd 
e que  e Lm(Gaj) ∩  Ld  e supC (Kaj ,Gaj) ⊂ Lm(Ga) para todas as plantas aproximadas Gaj, 
também para Gd. Além disso, pode ser mostrado que µ(supC (Kaj ,Gaj) ∩  Ld ∩  Lm (Gaj)) 
=  µ(supC (Kaj ,Gaj) ∩  Ld) quando considera-se Ga como planta base para obtenção do 
custo de evento. Por fim, Ga possui potencialmente menos estados que qualquer 
outra planta aproximada Gaj, tornando a medida de linguagem mais fácil de ser 
computada.

A medida de linguagem pode ser intuitivamente relacionada a quão permissi-
vo um supervisor é. Dado que a medida leva em consideração o número de cadeias 
terminando em um estado marcado, quanto mais cadeias terminando em estados 
marcados, maior a medida será, ou, em outras palavras, menos restritivo será o 
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1 supervisor. Adicionalmente, pode ser demonstrado que, para o conjunto de valores 

determinado para aplicação neste trabalho, a medida de linguagem é um número 
real não-negativo. Desde que as linguagens supC (Kaj ,Gaj), para todas as plantas 
aproximadas Gaj estão contidas na linguagem marcada da planta aproximada mais 
simples Ga, pode ser demonstrado que os valores para µ(supC (Kaj ,Gaj) ∩   Ld) são li-
mitados por µ(Lm ∩   ( Gaj)), podendo este valor ser usado como fator de normalização 
das medidas.

ESTUDO DE CASO

O sistema de empilhamento, figura 1, consiste em sobrepor, na máqui-
na M3, duas peças de origem das máquinas M1 e M2. As máquinas M1 e M2 
operam paralelamente, sendo que a primeira dá origem a peças do tipo B e a 
segunda a peça do tipo D. Ambas as máquinas depositam suas peças no buffer 
B1 de capacidade para duas peças e que alimenta a máquina M3 com duas pe-
ças por vez. A ordem em que as peças são depositadas neste buffer deve ser 
preservada e de acordo com esta ordem quatro tipos de peça serão produzidas 
por M3: peças BB, BD, DB e DD. Ao fim da operação de M3, as peças são depo-
sitadas no buffer B2 de capacidade unitária. O robô RB retira as peças de B2 e 
as destina a uma das esteiras de saída respeitando a convenção de que peças 
do tipo BB devem ser colocadas na esteira E1, BD em E2, DB em E3 e DD em E4.

 

As máquinas M1, M2 e M3 podem ser modeladas segundo seus eventos 
de início e término de operação. Para a máquina M1 estes eventos são respec-
tivamente a e b, para M2 são c e d e para M3, e e f. O estado inicial e final para 
cada autômato é o estado que representa a máquina em descanso, ou seja, 
sem operar nenhuma peça. Ao iniciar operação o autômato passa ao estado 
de operação e retorna ao estado inicial quando ocorre o evento de término de 
operação conforme pode ser verificado para as máquina M1 e M2 na figura 2(a) 
e 2(b), respectivamente.



55 4o Trimestre de 2014 – 
55 4o Trimestre de 2014 – 

PR
O

O
F - 01

Figura 2. Plantas dos subsistemas

A tarefa de modelagem das especificações no entanto, pode ser facilitada 
pelo refinamento dos eventos de M3, atribuindo cada refinamento, ou instância, a 
um tipo de peça processada pela máquina. Assim o evento e será refinado em e1, 
e2, e3 e e4 e o evento f em f1,f2,f3 e f4, resultando na planta apresentada na figura 
2(c). A associação de cada refinamento à respectiva peça será feita pelos distin-
guidores a serem modelados mais a frente. O último elemento a ser modelado é 
o robô RB. Este robô executa quatro movimentos diferentes que se traduzem em 
pegar uma peça em B2 e depositar em uma esteira de saída. Para colocar a peça 
em E1, o par de eventos é p1 para pegar a peça e q1 para colocar na esteira. O 
mesmo vale para as esteiras E2, E3 e E4 alterando-se os índices de p e q para 2,3 e 
4 respectivamente. A planta resultante é visualizada na figura 2(d).

As duas primeiras especificações que devem ser modeladas são as que asse-
guram que a capacidade dos buffers não seja extrapolada, ou seja, devem impedir 
que uma máquina ou robô despeje uma peça em um buffer cheio ou tente retirar 
uma peça de um buffer vazio. 

Figura 3. Especificações do sistema
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1 Como o buffer B1 tem capacidade para duas peças, as máquinas M1 e M2 

podem depositar juntas até duas peças para o completo preenchimento de B1. M3 
ao retirar peças, duas por vez, esvazia totalmente o buffer. Para o buffer B2, RB não 
pode retirar uma peça até que ocorra um depósito por M3 e, até que RB retire uma 
peça, M3 não pode depositar outra peça. Ambas as especificações estão ilustradas 
na figura 3(a) e 3(b), respectivamente.

A especificação de roteamento, figura 3(c), deve determinar o destino de cada 
tipo de peça, assegurando que sejam despachadas pela esteira correta, conforme 
determinado anteriormente. Assim quando uma peça do tipo BB é produzida, even-
to f1, o robô, para depositá-la na esteira E1, deve inciar o movimento 1, ou seja, o 
evento p1 deve se seguir. O mesmo é válido para os pares f2-p2,  f3-p3 e f4-p4.

Para evitar desgaste dos elementos pode ser necessário impor restrições na 
sequência de peças produzidas. Foram concebidos dois tipos de restrição de sequ-
ência de peças. A primeira, restrição 1, determina que uma vez que duas peças do 
tipo DD sejam produzidas sequencialmente, obrigatoriamente uma peça do tipo BB 
deve ser produzida. A segunda trata o mesmo problema, porém invertendo o papel 
das peças BB e DD. Os autômatos que modelam estas restrições são apresentados 
na figura 4.

Figura 4. Especificação de restrição de sequência de peças

O sistema possui somente um elemento com eventos refinados, a máquina 
M3 e, portanto, somente os eventos de M3 demandam distinguidores. 

Os eventos e e f, de M3, foram refinados em quatro instâncias cada e um 
distinguidor foi modelado para cada evento. O evento e, início de operação de M3, 
somente ocorre após haver dois depósitos de peças em B1 por M1 e M2 e a instân-
cia é determinada pelo tipo e ordem de peças retiradas do buffer. O distinguidor He, 
figura 5, determina que se duas peças do tipo B são depositadas, então a instância 
correspondente é e1,  se as peças D e B são depositadas nesta ordem, a instância 
é e3. O mesmo segue para as instâncias e2 e e4, para peças B e D e duas do tipo 
D, respectivamente. 
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Figura 5. Distinguidor do evento e

O distinguidor do evento f, Hf, figura 6, somente determina que uma dada ins-
tância segue a ocorrência do evento e de mesmo índice.

Para a aplicação da Busca Tabu, primeiramente obteve-se a planta global, , 
do sistema, por meio da composição síncrona da planta de todos os subsistemas 
e a especificação global, , por meio da composição síncrona dos autômatos que 
modelam cada especificação. O número de estados obtidos para cada um está 
exposto na tabela 1.

Tabela 1. Número de estados para os autômatos do sistema.
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Para a aplicação da Busca Tabu, primeiramente obteve-se a planta global, , 
do sistema, por meio da composição síncrona da planta de todos os subsistemas 
e a especificação global, , por meio da composição síncrona dos autômatos que 
modelam cada especificação. O número de estados obtidos para cada um está 
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Tabela 1. Número de estados para os autômatos do sistema.
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Figura 6. Distinguidor do evento f e a especificação global, E , por meio da composição síncrona dos autôma-
tos que modelam cada especificação. O número de estados obtidos para cada um está exposto na tabela 1.

Tabela 1.
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1 Foram realizados dez testes independentes e não-correlatos para a Busca 

Tabu e os resultados estão expostos na tabela 2. A coluna Teste  indica o número 
do teste executado, a coluna Zo mostra o número de soluções pesquisadas até o 
término do algoritmo, a coluna H indica os módulos distinguidores envolvidos na 
síntese.

A coluna intitulada condição expõe se o supervisor retornado é conflitante com 
, se ele pode ser implementado concorrentemente a  como solução para o PCS-D, 
indicado por ótimo, ou, quando não ocorrer nenhum dos dois casos, a coluna con-
tém a medida da linguagem do supervisor. Quando o algoritmo alcançar o número 
máximo de iterações sem encontrar uma supervisor não conflitante, a coluna Zo 
conterá a indicação max.

Ao se analisar os resultados contidos na tabela, deve-se observar que a cada 
iteração o algoritmo de Busca Tabu pode adicionar um novo módulo distinguidor, 
retirar um existente ou trocar um módulo existente por outro aleatório. Por isso, o 
número de módulos distinguidores utilizados na síntese de um supervisor não é 
função do número de soluções que a precederam, ou seja, a aproximação para um 
supervisor obtido na quarta iteração pode conter mais módulos que a aproximação 
para um supervisor obtido na décima iteração.

Tabela 2. Resultados da Busca Tabu para o sistema de empilhamento

Teste Zo H condição Teste Zo H condição

1 3 2,3,4 ótimo 6 14 1,2,4,7,8 ótimo

2 max 0 conflitante 7 7 1,2,3,8 ótimo

3 13 2,3,4,8 ótimo 8 7 1,4,6,7,8 ótimo

4 5 1,3,4,5,8 ótimo 9 10 2,3,4,7 ótimo

5 9 1,2,4,5,6,7 ótimo 10 9 1,2,4,5,8 ótimo

Somente um dos dez testes retornou a solução vazia, ou seja, não foi encon-
trado um supervisor que, implementado com o autômato do distinguidor, conduza 
o sistema a um comportamento livre de estados bloqueantes. Para todos os outros 
testes a solução encontrada foi equivalente à ótima.

CONCLUSÃO

Este artigo apresentou um método baseado em Busca Tabu para obtenção de
supervisor aproximado por distinguidores o menos restritivo possível para sis-

temas de grande porte, para o qual a síntese de um supervisor monolítico ótimo é 
proibitiva devido a explosão combinatória do número de estados. A medida de lin-
guagem foi utilizada para a ordenação total do espaço  entre  supervisores obtidos 
a partir de plantas aproximadas por distinguidores distintos, após adaptação da 
teoria existente às particularidades da Teoria de Controle Supervisório com Distin-
guidores.
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O algoritmo desenvolvido para a Busca Tabu é eficaz e encontrou a solução 
ótima em todos os testes, embora não tenha encontrado o supervisor com o menor 
número possível de módulos, o que deve ser aprimorado em versões posteriores 
do algoritmo. O método é portanto eficaz e constitui alternativa para o controle de 
sistemas de grandes porte.

A principal limitação deste trabalho diz respeito à medida de linguagem, cuja 
restrição imposta para a garantia a convergência da medida, implica que, para 
cadeias longas, embora diferentes, as medidas sejam muito próximas.  Sugere-se 
estudos posteriores para solução do problema ou a proposta de outro operador 
para ordenação do espaço. 
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RESUMO

O carregamento de munições alto explosivas pode ser feito vertendo explosi-
vo líquido em seu interior, seguido de um resfriamento que resulta na solidificação 
do explosivo. Contudo, neste processo, vazios podem se formar no interior do ex-
plosivo. Estes defeitos tornam o artefato inseguro e ineficiente, pois podem oca-
sionar explosões prematuras e efeitos terminais deficientes. O presente trabalho 
tem por objetivo avaliar o processo de solidificação do TNT por meio da solução 
numérica de um modelo matemático. Neste modelo, o método da capacidade efeti-
va empregado na equação de transferência de calor, é aplicado a um problema uni-
dimensional transiente de solidificação do TNT. O modelo matemático é resolvido 
numericamente pelo método dos volumes finitos, utilizando um esquema explícito. 
Os efeitos da porosidade são introduzidos no modelo por meio de funções que mo-
dificam as propriedades termofísicas. Soluções numéricas para o modelo proposto 
são confrontadas com soluções de referência.

Palavras-chave: solidificação, transferência de calor, explosivo, TNT, porosidade.

ABSTRACT

The loading of high explosive ammunitions can be done by casting liquid explosive in-
side its cavity, followed by a cooling process, which results in the solid explosive. However, 
in this process, undesirable problems as formation of gaps inside the solid explosive can 
occur. These defects make the artifact unsafe and inefficient as they may cause premature 
explosions and deficient terminals effects. This paper aims to evaluate the TNT solidifica-
tion process by a numerical solution of a mathematical model. In this model, the method of 
effective capacity is applied to a transient one-dimensional problem of TNT solidification. 
The mathematical model is solved numerically by the finite volume method, using an explicit 
scheme. The effects of porosity are introduced into the model by functions that modify the 
thermophysical properties. Numerical solutions for the proposed model are confronted with 
reference solutions.

Keywords: solidification, heat transfer, explosive, TNT, porosity.
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INTRODUÇÃO

Explosivos são de particular interesse nas indústrias de defesa, de construção 
civil, de mineração e petrolífera. Na indústria de defesa, o processo de solidificação 
de explosivos é utilizado na fabricação de munições alto explosivas. O carrega-
mento de munições alto explosivas pode ser feito vertendo explosivo líquido em 
seu interior, seguido de um resfriamento que resulta na solidificação do explosivo. 
Apesar da simplicidade deste processo de carregamento, problemas indesejáveis 
como a formação de vazios no interior da munição podem ocorrer. Estes vazios 
comumente se apresentam na forma de poros e no descolamento do explosivo da 
base da estrutura da granada (Annapragada et al., 2008, Sun & Garimella, 2007). A 
formação desses poros torna o artefato inseguro e ineficiente, podendo ocasionar 
explosões prematuras e efeitos terminais deficientes (Zhang et al., 2013).

Os modelos matemáticos com soluções analíticas ou numéricas constituem 
abordagens mais econômicas que as técnicas experimentais, favorecendo a com-
preensão dos processos de solidificação. 

A maioria das soluções analíticas para problemas de solidificação limita-se a 
domínios unidimensionais infinitos ou semi-infinitos com propriedades constantes 
em cada fase e com as temperaturas iniciais constantes (Hu & Argyropoulos, 1996). 
Assim, para casos mais complexos, necessitamos buscar soluções analíticas apro-
ximadas ou numéricas.

Os modelos matemáticos usados em problemas de solidificação podem ser 
classificados como de soluções fortes e de soluções fracas. As soluções fortes re-
solvem o problema de fronteira móvel da interface sólido-líquido simultaneamente 
ao problema de transferência de calor. Por outro lado, as soluções fracas incorpo-
ram os efeitos de mudança de fase nas propriedades termofísicas, sendo a posição 
da frente de solidificação consequência da solução do campo de temperaturas.

O método da capacidade aparente de calor e o método da capacidade efetiva 
são exemplos de modelos matemáticos com soluções fracas (Hu & Argyropoulos, 
1996). Estes métodos se baseiam na existência de uma região de mudança de fase 
definida por um intervalo de temperaturas que contém a temperatura característica 
de mudança de fase. As propriedades termofísicas na região de mudança de fase 
são funções das propriedades do sólido, do líquido e do calor latente de solidifica-
ção.

O método da capacidade efetiva propõe um perfil de temperatura no interior 
dos volumes discretizados do domínio (Poirier & Salcudean, 1988). Este proce-
dimento permite a definição de uma capacidade térmica efetiva baseada na inte-
gração da capacidade térmica em função da temperatura em cada volume discre-ão da temperatura em cada volume discre- da temperatura em cada volume discre-
tizado, diferindo do método da capacidade aparente que se limita a considerar a 
capacidade térmica em cada ponto discretizado do domínio.

O presente trabalho tem por objetivo avaliar o processo de solidificação do 
TNT por meio da solução numérica de um modelo matemático. Neste modelo, o 
método da capacidade efetiva empregado na equação de transferência de calor, 
é aplicado a um problema unidimensional transiente de solidificação do TNT. O 
modelo matemático é resolvido numericamente pelo método dos volumes finitos, 
utilizando um esquema explícito. Os efeitos da porosidade são introduzidos no mo-
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numéricas para o modelo proposto são confrontadas com soluções de referência.

MODELO FÍSICO-MATEMÁTICO

O modelo físico-matemático proposto representa o processo de solidificação 
do TNT no interior de uma granada cilíndrica com altura L. A base desse cilindro 
está à temperatura ambiente. O fluxo de calor é nulo no eixo de simetria, assim 
como na superfície lateral e superior do cilindro. O domínio e as condições de con-
torno estão ilustrados pela Figura 1.

Figura 1. Domínio e condições de contorno.

O método da capacidade efetiva considera a existência de uma região de 
mudança de fase definida por um parâmetro ∆T que corresponde a metade da va-
riação da temperatura na região de mudança de fase. Este parâmetro é um artifício 
matemático no caso de substâncias puras, porém em misturas é uma propriedade 
termofísica. Desta forma, três regiões dependentes da temperatura estão presen-
tes durante o processo de solidificação: o meio poroso, a região de mudança de 
fase e a região de líquido.

Além disso, no problema em tela, a temperatura inicial T0 e a temperatura da 
base da Tw são constantes, cujos valores empregados estão presentes na Tabela 1.

Tabela 1: Parâmetros do modelo matemático (Jaccoud, 2013).

Parâmetro Símbolo Unidade Valor
Temperatura na base 300
Temperatura inicial 360
Espessura do material 0,3419
Metade da variação de temperatura na mudança de fase 3,5544

As propriedades termofísicas do TNT, adotadas neste modelo, estão listadas 
na Tabela 2.

Figura 1.
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Tabela 2: Propriedades termofísicas do TNT (Sun & Garimella, 2007).

Propriedades Representação Unidade Valor
Massa específica no sólido 1648
Massa específica no líquido 1544,6
Calor específico 1062,2
Condutividade térmica 0,26
Ponto de fusão 354,05
Calor latente 98,4

A presença de poros no interior do sólido modifica as propriedades termofí-
sicas do meio. Assim, considerando que os poros estão homogeneamente distri-
buídos no meio poroso, propriedades efetivas para o meio poroso são definidas. 
Ademais, quando a porosidade no solidificado é inferior a 70%, os poros tendem 
a ser esféricos (Zhang et al., 2009), sendo esta simplificação adotada no presente 
trabalho. Neste sentido, a massa específica efetiva () pode ser expressa por (Zhang 
et al., 2009):

onde  é a massa específica do sólido sem poros e  é a porosidade, a qual é 
definida pela razão entre o volume ocupado pelos poros (Vporos) e volume do sólido 
(Vsol).

A massa específica no meio poroso e no líquido pode ser escrita segundo:

A condutividade de térmica efetiva (Kef) para um meio poroso é expressa na 
EQ. 4, considerando que a condução de calor no sólido é muito maior que nos po-
ros e que os poros são esféricos.

onde Ksol e Kporos são as condutividades térmicas do sólido e dos poros esféri-do sólido e dos poros esféri-
cos, enquanto ε é a porosidade (Bauer, 1993, Wang et al., 2006, Zhang et al., 2009).

A condutividade térmica é escrita como:

Tabela 2.
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poroso são equivalentes as de um material sem poros (Gibson & Ashby, 1997). 
Portanto, a capacidade térmica aparente é determinada segundo:

Entretanto, de acordo com o método da capacidade efetiva, se faz necessário 
definir a capacidade efetiva para os volumes discretizados do domínio. Logo, intro-
duzindo a nomenclatura usualmente empregada no método dos volumes finitos, os 
limites de integração correspondentes as temperatura na face norte (n) e na face 
sul (s) do volume de controle redefinem a capacidade térmica efetiva como:

Assim, o modelo físico-matemático é representado por uma equação dife-
rencial parcial transiente-difusiva com a sua condição inicial e suas condições de 
contorno conforme:

O modelo matemático é resolvido numericamente pelo método dos volumes 
finitos, utilizando um esquema explícito, sendo o termo difusivo discretizado segun-
do a função de interpolação diferenças centrais (Maliska, 2004).

 

RESULTADOS

A solução numérica do modelo proposto é confrontada com a solução de Neu-
mann (Özisik, 1993) para um solidificado sem poros. 

A solução de Neumann para a frente de solidificação (S) em um meio semi-ão (S) em um meio semi-semi-
-infinito é expressa por:
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onde, λ é um valor constante determinada pela Equação 13, a qual é uma 
simplificação decorrente da utilização das propriedades da Tabela 2.

Visando a generalização dos resultados, são introduzidas as variáveis tempo 
adimensional (τ) e posição da frente de solidificação adimensional (ξ):

A Figura 2 reporta os resultados da evolução da frente de solidificação prove-
nientes da solução numérica proposta para os casos com o comprimento do domí-
nio igual a 0,3419 m e a 3,419 m, bem como da solução analítica com o domínio 
semi-infinito. Estas soluções são concordantes a menos de uma pequena região na 
vizinhança da parte superior da granada, onde a condição de contorno é imposta 
sobre a solução numérica com 0,3419 m. Portanto, a solução analítica equivale à 
solução numérica proposta quando a condição de contorno de fluxo nulo é imposta 
em uma posição dez vezes maior que a altura da granada, especificada na Tabela 
1, de forma a representar um domínio semi-infinito. 

Figura 2. Avaliação do truncamento do domínio sobre a solução numérica.

No modelo físico proposto, o TNT se comporta como um isolante térmico e, 
como o fluxo de calor é nulo na parte superior da granada, bem como nas paredes 
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de solidificação previsto por este modelo é muito superior ao encontrado num pro-
cesso real de carregamento de uma granada, posto que, na situação real, todas as 
superfícies da granada trocam calor com o ambiente.

O efeito de isolamento térmico proporcionado pelo TNT solidificado aumenta 
com o aumento da espessura do solidificado, provocando a redução da velocidade 
de solidificação durante o carregamento da granada. Este fenômeno é constatado 
na Figura 2 onde as curvas apresentam um comportamento não linear decorrente 
do aumento do material solidificado, resultando em uma crescente resistência tér-, resultando em uma crescente resistência tér-
mica. Isto é, o fluxo de calor na base da granada cai ao longo do tempo, reduzindo 
a velocidade da frente de solidificação.

Na Figura 3 os efeitos da porosidade sobre a evolução da frente de solidifica-
ção podem ser observados comparando-se a curva do caso com porosidade nula  
com a do caso com solidificado poroso (ε = 0,7). Verifica-se que a porosidade retar-
da a evolução da frente de solidificação, pois reduz a difusividade térmica efetiva 
do meio poroso.

Figura 3. Evolução da frente de solidificação adimensional no TNT.

A Figura 4 ilustra o efeito da porosidade no TNT solidificado sobre a posição 
da frente de solidificação para (τ = 0,5). Nesta figura, uma variação abrupta na 
posição da frente de solidificação em função da porosidade ocorre para ε > 0,7. 
Este comportamento é justificável, pois quanto maior o valor da porosidade, menos 
material solidificado existe e, consequentemente, no limite em que ε → 1 há apenas 
vazio e, portanto, não há transferência de calor, inviabilizando o modelo proposto. 
Ou seja, o modelo falha quando ε → 1 .
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A frente de solidificação nem sempre é de fácil acesso em um experimento. 
Sendo assim, uma gradeza importante a ser estudada é o fluxo de calor na base 
da granada, o qual pode ser computado pela Equação 16, face ao comportamento 
aproximadamente linear da temperatura no meio poroso.

Desta forma, a posição adimensional da frente de solidificação pode ser obti-
da por:

Em síntese, o monitoramento do fluxo de calor na estrutura da granada ao 
longo do tempo permite descrever a evolução temporal da posição da frente de 
solidificação e avaliar a formação de vazios no interior do explosivo solidificado.

CONCLUSÃO

Neste trabalho, o método da capacidade efetiva foi incorporado ao método 
dos volumes finitos, com formulação explícita, possibilitando uma avaliação preli-
minar do processo de solidificação do TNT.

O modelo resultante foi verificado ao ser confrontado com a solução de Neu-
mann para um meio sem poros. Os resultados mostraram-se concordantes, salvo 
na parte superior da granada, devido à diferença entre os modelos matemáticos, 
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um domínio finito.
Os resultados mostram que a porosidade prejudica a transferência de calor, 

reduzindo a velocidade de propagação da frente de solidificação e aumentando o 
tempo total de solidificação.

Conclui-se que o monitoramento da temperatura da parede da granada du-
rante o processo de solidificação, em um ambiente com condições de umidade e 
temperatura controladas, fornece informações relevantes quanto à formação de 
vazios no explosivo.
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RESUMO

As unidades de processo químico são consideradas responsáveis por diver-
sos impactos ao meio ambiente. Dentre estes impactos, destaca-se o dióxido de 
carbono. O dióxido de carbono. é um dos principais compostos apontado como 
causador de mudanças climáticas, principalmente pelo uso acelerado de combus-
tíveis fósseis. Para medir o consumo de recursos geradores de dióxido de carbono 
e verificar as emissões do composto não bastam estudos quantitativos, mas uma 
relação de proporção com o impacto ambiental.  Os estudos de Análise de Ciclo de 
Vida (ACV) são utilizados para estabelecer parâmetros para essa relação, orien-
tando qual o melhor caminho a seguir e estimando ao mais próximo da realidade o 
grau de impactos que pode ser causado. Neste trabalho é realizado um estudo do 
processo de ACV de uma planta química geral, focando em apresentar, estudar e 
revisar a modelagem da ACV conforme descrita na família da ISO 14040.

palavras-chave: Aspectos ambientais; Avaliação de ciclo de vida; Avaliação 
de Impactos do Ciclo de Vida

ABSTRACT

The chemical process units are considered responsible for various environmen-
tal impacts . Among these impacts, there is carbon dioxide. The carbon dioxide. is one 
of the major compounds identified as cause of climate change , especially accelerated 
by the use of fossil fuels . To measure resource consumption generators of carbon 
dioxide emissions and to verify the compound are not enough quantitative studies, but 
a relation of proportion to the environmental impact . Studies of Life Cycle Analysis 
(LCA) are used to establish parameters for this relationship , guiding what the best 
way forward and estimating the closer to reality the degree of impacts that may be 
caused . This work is a study of the process LCA of a chemical plant generally focu-
sing on present modeling study and review of the LCA as described in the ISO 14040.
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1 INTRODUÇÃO

As unidades de processo químico são consideradas responsáveis por diver-
sos impactos ao meio ambiente. Dentre estes impactos, destaca-se o dióxido de 
carbono. O dióxido de carbono. é um dos principais compostos apontado como 
causador de mudanças climáticas, principalmente pelo uso acelerado de combus-
tíveis fósseis. Para medir o consumo de recursos geradores de dióxido de carbono 
e verificar as emissões do composto não bastam estudos quantitativos, mas uma 
relação de proporção com o impacto ambiental.  Os estudos de Análise de Ciclo de 
Vida (ACV) fazem parte das iniciativas mais amplas da gestão ambiental padroniza-
das pelas normas ISO 14.001 (ISO, 1996; �haren, 199�) e são utilizados para esta-(ISO, 1996; �haren, 199�) e são utilizados para esta- e são utilizados para esta-
belecer parâmetros para essa relação, orientando qual o melhor caminho a seguir e 
estimando ao mais próximo da realidade o grau de impactos que pode ser causado.

O ciclo de vida de um produto corresponde a todos os estágios sucessivos e 
encadeados de um sistema de produto, desde a aquisição de matéria prima, pas-
sando a manufatura, transporte e distribuição até a disposição final. A metodologia 
de execução de um estudo de ACV pode ser entendida como o conjunto de proce-
dimentos necessários para que se atinja aos objetivos propostos.

OBJETIVOS

O objetivo deste trabalho é realizar um estudo do processo de ACV a ser 
aplicado a uma planta química geral, focando em apresentar, estudar e revisar a 
modelagem da ACV conforme descrita na família da ISO 14040.

AVALIAÇÃO DE CICLO DE VIDA (ACV)

O ciclo de vida de um produto corresponde a todos os estágios sucessivos 
e encadeados de um sistema de produto, desde a aquisição de matéria prima, 
passando a manufatura, transporte e distribuição até a disposição final. A Figura 1 
exemplifica alguns dos estágios que compõem um ciclo de vida.



73 4o Trimestre de 2014 – 

71 4o Trimestre de 2014 – 

PR
O

O
F - 01

Figura 1: Etapas do ciclo de vida (Costa, 2012)

ACV é uma técnica utilizada para levantar os produtos ou serviços de uma 
organização, que podem interagir com o meio ambiente e avaliar seus impactos 
associados, tendo como base as entradas e saídas do sistema de estudo. A atual 
metodologia regente para a ACV é normatizada pela ISO 14040 (A�NT, 2009), po-(A�NT, 2009), po-, po-
rém já existem desdobramentos em outras normas (Lorenz, 2014).

Objetivos e Limitações
A finalidade do estudo ACV de determinado produto ou serviço é identificar 

os principais impactos ambientais causados pelo objeto de estudo, para melhor 
determinar as ações necessárias para diminuição dos impactos. A aplicação dessa 
metodologia cria uma poderosa ferramenta no auxílio da tomada de decisão em 
processos de cunho ambiental. A norma N�R ISSO 14040 (ISO, 2006a) estabelece 
as aplicações descritas nos itens 1 até 3 para a ACV:

1. Identificação de oportunidades para melhorar os aspectos ambientais de 
produtos em vários pontos de seu ciclo de vida;

2. Auxiliar na tomada de decisões na indústria, organizações governamen-
tais e não governamentais; 

3. Auxiliar na indicação de indicadores pertinentes de desempenho ambien-
tal a um programa de rotulagem ecológica ou uma declaração ambiental 
do produto. 

No entanto, a ACV é uma técnica que pode apresentar uma série de limita-
ções em sua metodologia, como a baixa qualidade de dados, subjetividade nas su-
posições entre outros. Um exemplo dessas limitações são as incertezas causadas 

Figura 1:



74    – 4o Trimestre de 201472    – 4o Trimestre de 2014

PR
O

O
F 

- 0
1 pelo uso de fatores locais e temporais não condizentes com o estudo (como nas 

categorias relacionadas ao uso da terra) que podem provocar uma variação signifi-
cativa nos resultados finais. (Holma et al., 2013)

Devido à falta de dados de entrada e o estado imaturo das metodologias de 
avaliação de algumas das categorias de impacto, geralmente não se calcula os im-
pactos para outras categorias que não a mudança climática. Estes desafios tornam 
as os estudos comparativos de ACV complicados. (Holma et al., 2013)

Apesar das dificuldades encontradas na produção de dados confiáveis e esti-
mativas imparciais de avaliações deste tipo de produto, a investigação de impactos 
ambientais na produção de, por exemplo, biocombustíveis é um campo crescente 
devido às pressões por conta das mudanças climáticas. Por conseguinte, é impor-
tante considerar as avaliações de sustentabilidade disponíveis como um ponto de 
partida para tomar decisões tão ótimas quanto possível, levando em consideração 
as tendências e incertezas da informação disponível. (Holma et al., 2013).

AVALIAÇÃO DE CICLO DE VIDA SEGUNDO A ISO 14.040

A atual metodologia regente para a ACV é normatizada pela ISO 14040 (A�NT, 
2009). A metodologia é composta por quatro etapas: definição de objetivo e escopo, 
análise de inventário, avaliação de impacto e interpretação. A maneira como estas 
fases interagem está mostrada na Figura 2.

Figura 2 - Etapas da avaliação do ciclo de vida (Piekarski, Mendes, Zocche, & Francisco, 2012)

Definição e Escopo 
O objetivo de um estudo ACV deve estar claramente definido, contendo sua 

aplicação pretendida, as razões para sua execução e seu público-alvo. O escopo, 
por sua vez, compreende a abrangência do estudo. De acordo com Viana (Viana, 
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2008), o escopo deve identifi car e defi nir o objeto de análise e limitá-lo para inclu-, o escopo deve identificar e definir o objeto de análise e limitá-lo para inclu-
são dos pontos mais importantes e significativos. Devem ser expostos no escopo 
a função do produto e unidade funcional, o sistema de produto a ser estudado, as 
fronteiras do sistema, os pressupostos e limitações do sistema, e qualidade de da-
dos do sistema, conforme apresentados nos itens 1 até 6:

1. Função do produto: define a finalidade do produto do sistema estudado 
(Viana, 200�);

2. Unidade funcional: desempenho quantificado de um sistema de produto 
para utilização como uma unidade de referência (A�NT, 2009);

3. Sistema de produto: é o conjunto de processos elementares, com fluxos 
elementares e de produto, desempenhando uma ou mais funções defini-
das e que modela o ciclo de vida de um produto (A�NT, 2009);

4. Fronteiras do sistema: Interface entre um sistema de produto e o meio am-
biente ou outros sistemas de produto (Piekarski et al., 2012); 

5. Requisito de dados, pressupostos e limitações: após a obtenção de cada 
entrada e saída do sistema de produto, um processo iterativo deve ser 
realizado para identificar quais entradas e saídas são relevantes para o 
sistema e quais serão desconsideradas. Os critérios utilizados para identi-
ficação dos fluxos incluídos devem ser claramente descritos e podem ser 
relativos à massa, à energia, ou à relevância ambiental; 

6. Requisito de qualidade de dados: especificam as características dos da-
dos necessários ao estudo. Esta seção trata do período de tempo, área 
geográfica, tecnologias, precisão e fonte dos dados e incerteza das infor-
mações que compreendem o universo do caso de estudo.

Além destes itens, outros elementos que compõe o escopo devem ser consi-
derados se julgados necessários para garantir a qualidade do estudo.(Piekarski et 
al., 2012).

Análise de Inventário
A definição do objetivo e escopo do estudo fornece o plano inicial para a rea-

lização desta etapa da ACV. A análise de inventário é a fase que envolve procedi-
mentos de coleta de dados e de cálculos para quantificar as entradas e saídas de 
material e energia do sistema de produto estudado.

Segundo a ISO 14.040 (ISO, 2006a) e ISO 14.044 (ISO, 2006b), Os dados 
qualitativos e quantitativos para a inclusão no inventário devem ser coletados para 
cada unidade do processo que está incluído dentro do limite do sistema. Os dados 
coletados, se medido, calculado ou estimado, são utilizados para quantificar as en-
tradas e saídas de um processo de unidade.

As descrições dos fluxos obtidas nesta etapa permitem que certos fatores 
ambientais sejam evidenciados. Nesta fase é possível identificar, por exemplo, o 
consumo de recursos naturais na forma de matéria-prima e energia, produção de 
resíduos de qualquer natureza ou outras emissões.

O produto desta etapa é obtido de forma quantificada, e, após sua interpreta-
ção e tratamento, poderão ser avaliados para obtenção dos impactos ambientais 
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ACV, a Avaliação de Impactos.

AVALIAÇÃO DE IMPACTOS DO CICLO DE VIDA (AICV)

A etapa de avaliação de impactos pode ser considerada a mais importante da 
ACV, pois é ela que avalia a significância de impactos ambientais potenciais, usan-
do os inventários produzidos na etapa anterior. A AICV é composta de elementos 
obrigatórios e opcionais, como mostrado na Tabela 1

Tabela 1: Etapas da AICV (ISO, 2006b)
Avaliação do Impacto do Ciclo de Vida
Elementos Obrigatórios Elementos Opcionais
Seleção das categorias de impacto Normalização
Classificação Agrupamento
Caracterização Ponderação

Para definir e classificar os impactos ambientais gerados em um caso de estu-
do, é preciso, primeiro, selecionar as categorias de impacto e os indicadores que se 
deseja avaliar. Os dados do inventário são então comparados com aqueles escolhi-
dos pelo critério, para finalmente realizar o cálculo dos resultados dos indicadores. 
Segundo a os sistemas de gestão ambiental correlatos (ISO, 1996, 2006b; �haren, 
199�) e trabalhos na literatura (Haddad, Condeixa, Sedrez, Evangelista, & �oer, 
2013), a seleção de categorias de impacto, indicadores de categoria e modelos de 
caracterização devem ser justificados e consistentes com o objetivo e escopo da 
ACV. Desse modo, ao estudo dos elementos obrigatórios da AICV deve refletir um 
conjunto abrangente de questões ambientais relacionadas com o sistema do pro-
duto a ser estudado, tendo o objetivo e escopo em consideração.

Conforme Silva (Silva, 2000), as categorias de impacto usualmente selecio-(Silva, 2000), as categorias de impacto usualmente selecio-, as categorias de impacto usualmente selecio-
nadas são as seguintes: aquecimento global (também conhecido por efeito estufa, 
é provocado pelo acúmulo de gases na atmosfera, que retêm parte da radiação 
solar); acidificação (aumento do teor de acidez do solo, do ar ou da água); eutro-
fização (provocada pelo acúmulo dos nutrientes nitrogênio e fósforo nos corpos 
d`água e nos solos); toxicidade (resultante da disposição de rejeitos tóxicos no 
meio ambiente); consumo de recursos naturais (materiais e energéticos); redução 
da camada de ozônio (redução da quantidade de ozônio presente na estratosfera); 
e formação fotoquímica de ozônio (formação de ozônio nas camadas baixas da 
atmosfera).

O objetivo da AICV é expressar as informações obtidas na fase anterior, aná-
lise de inventário, em categorias de impactos e estimar valores. Desta forma há 
necessidade de metodologias para quantificar e qualificar esses impactos, obtendo 
assim resultados para a próxima etapa da ACV. 

As metodologias de AICV são divididos em dois grupos: o grupo que utiliza a 
abordagem “midpoint” (ou problema orientado) e o que usa a abordagem “endpoint” 
(ou dano orientado)(Cappuyns, 2013; Filho, 2010; Finnveden, Eldh, & Johansson, 
2006; Hochschorner & Finnveden, 2006). Dentro de cada método existem ferra-. Dentro de cada método existem ferra-
mentas  direcionadas para aplicação que servem de base para o desenvolvimento 

Tabela 1:
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de aplicativos (softwares). A Figura 3 mostra a cadeia de impactos e exemplifica as 
metodologias midpoint e endpoint.

Figura 3: Cadeia de Impactos (Ortiz, Castells, & Sonnemann, 2009)

Segundo o Ecoinvent report (HISCHIER et al., 2010), o método mid point é 
aquele que agrega as substâncias do inventário em categorias de acordo com uma 
característica de efeito ambiental comum. Estas características não representam 
as consequências finais sobre o ambiente, mas são indicadores de impacto em 
potencial.

A modelagem endpoint consiste basicamente em caracterizar a gravidade ou 
as consequências de categorias de impacto de ponto médio nas áreas de proteção 
a nível de ponto final. Esta caracterização, a nível endpoint exige modelar todos os 
mecanismos ambientais que conectam os resultados do inventário, com o respecti-
vo impacto sobre as áreas de proteção, sendo portanto, quantificadas as consequ-
ências (danos) finais das emissões (HISCHIER et al., 2010).

Para o caso de emissões de CFC, por exemplo, uma característica de efeito 
ambiental típica de midpoint é a destruição da camada de ozônio. Uma caracterís-
tica de efeito ambiental do tipo endpoint para este mesmo exemplo é a morte por 
câncer de pele. Um esquema representativo está ilustrado na Figura 4

Figura 4: Exemplos de mid point e end point para emissões de CFC (Filho, 2010).

Nas abordagens de problema-orientado ou ponto médio (mid-point), os fluxos 
são classificados em temas ambientais de impactos potenciais. Os Temas mais co-
muns abordados nos estudos das avaliações do ciclo de vida (ACV) foram reunidos 
por Gervásio (Gervásio, 2007) e estão ilustrados na Figura 5..

Figura 3:
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Figura 5: Relações das emissões com os efeitos nos seres humanos  (Costa, 2012).

Existem várias tipos de Eco-indicadores de AICV que são utilizadas em apli-
cativos (softwares) e esse trabalho cita os mais reconhecidos da área. Os impactos 
de categoria midpoint podem ser avaliados por técnicas como o CML 2000, EDIP 
97 & EDIP 2003 e IMPACT 2002 +. Já nos tratamento de endpoint, as abordagens 
classificam os fluxos  ambientais em vários temas, ou seja, a modelagem de cada 
tema do dano causado ao ser humano, ao ambiente e recursos. Ecoindicator 99 e 
IMPACT 2002 + são os mais utilizados no dano orientado.(Finnveden et al., 2006).

(Ahlroth & Finnveden, 2011; Cappuyns, 2013; Finnveden et al., 2006)
A escolha do método de avaliação assim como a escolha da técnica é ba-

seada em dois aspectos. O primeiro aspecto trata da abrangência das categorias 
de impactos em relação com o ambiente de estudo. O segundo aspecto trata das 
atribuições de pesos e notas no cálculo dos métodos, baseadas em índices mun-
diais e não particularizados. Para compreensão da escolha dos métodos, a Tabela 
2 destaca os diferentes tipos de Eco-indicadores e suas principais considerações.

Para esclarecer características dos principais Eco-indicadores, uma breve 
descrição dos métodos expostos na Tabela 2 estão descritos nos itens 1 até 4

1. Eco-indicador 99: A fim de implementar este método no ecoinvent (inven-
tário do ciclo de vida) é necessário atribuir os fatores de danos aos flu-
xos elementares de recursos e poluentes reportados no banco de dados. 
Exemplo de abordagem “end-point”. O método Eco-indicador 99 atribui 
uma “nota” a cada impacto, permitindo a comparação dos vários tipos de 
impactos e oferecendo uma perspectiva sobre as maneiras de procurar 
superá-los. No entanto, o exercício não é simples: baseando-se em pes-
quisas científicas, para cada impacto é atribuído um peso específico. 

2. CML: É um exemplo da abordagem “mid-point”. Para a etapa de avalia-
ção do impacto da ACV foi criado um conjunto de categorias de impacto 
e os métodos de caracterização e fatores de risco para uma extensa lista 
de substâncias (recursos da natureza/emissões para a natureza) que são 
Recomendados.

3. Environmental Design for Industrial Produts (EDIP): Um exemplo da me-

Figura 5:
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todologia “mid-point”, abrangendo a maioria dos impactos relacionados a 
emissões, uso de recursos e impactos no ambiente de trabalho.

4. TRACI: É uma ferramenta altamente versátil que inclui as metodologias 
mais atuais de avaliação de impacto para as seguintes categorias: des-
truição da camada de ozônio, aquecimento global, acidificação, eutrofiza-
ção, formação de fumaça, ecotoxicidade, efeitos de partículas humanas, 
efeitos cancerígenos e não-cancerígenos, esgotamento dos combustíveis 
fósseis, e os efeitos do uso da terra. TRACI pode ser usado em LCA, para 
definir metas ambientais corporativas, para planejar um caminho para atin-
gir essas metas, e, em seguida, para medir o progresso ambiental.

Tabela 2 – Eco-indicadores e suas considerações (Sonnemann et al., 2010; Valdivia & Ugaya, 2011).

Categoria de impacto Eco-indicador 99 CML 2000 EDIP TRACI

Mudança Climática X X X X
Destruição da camada de ozô-

nio
X X X X

Acidificação X X X X

Eutrofização X X X X

Ecotoxicidade X X

Ecotoxicidade águas doces X X

Ecotoxicidade marinha X X

Ecotoxicidade terrestre X X

Toxicidade humana X X

Cancerígenos X X

Não cancerígenos X

Respirações orgânicos X

Respirações inorgânicos X

Uso do solo X

Minerais X

Combustíveis fósseis X

Exaustão abiótica X

Uso de recursos X

Smog fotoquímico X X

Água doce X

Água marinha X

Radiação X

Tabela 2:
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Resíduos sólidos X

Resíduos perigosos X

Resíduos radioativos X

Escória / Cinzas X

Interpretação
A última fase da estrutura da avaliação do ciclo de vida compreende a inter-

pretação dos resultados. Segundo a ISO (ISO, 1996, 2006a, 2006b; �haren, 199�), 
nesta fase, todas as constatações da análise do inventário e avaliações do impacto 
são consideradas em conjunto. Os resultados a serem interpretados devem estar 
de acordo com o escopo e objetivo definidos no início do estudo.

Esta etapa é composta de três elementos básicos: a identificação dos pontos 
mais significativos, baseado nos resultados das fases anteriores, avaliações que 
visam mais segurança nos resultados e conclusões com recomendações e relatório 
sobre as questões ambientais mais importantes.

De maneira geral, as interpretações devem levar a conclusões, explicitar li-
mitações que podem tornar os objetivos iniciais inalcançáveis, identificar as princi-
pais fases do ciclo de vida que contribuem para os impactos ambientais e fornecer 
recomendações finais. Após a análise e interpretações dos resultados as conclu-
sões obtidas permitirão a identificação de pontos críticos que necessitam de me-
lhorias, inovação nos produtos ou processos de fabricação, visando à preservação 
ambiental. As conclusões dependem diretamente da qualidade dos dados iniciais, 
bom como as bases de comparação disponíveis, como ilustram diversos trabalhos 
recentes em temas específicos (Chen & Corson, 2014; Faleschini, De Marzi, & 
Pellegrino, 2014; Loiseau, Roux, Junqua, Maurel, & Bellon-Maurel, 2014; Schakel, 
Meerman, Talaei, Ramírez, & Faaij, 2014; Turconi, Tonini, Nielsen, Simonsen, & 
Astrup, 2014), uma vez que as conclusões visam orientar tomas de decisão entre 
hipóteses.

Banco de Dados para Avaliação de Ciclo de Vida
O banco de dados para a execução de uma ACV é o conjunto de informações 

dos aspectos ambientais a respeito da produção de bens de consumo, disponibi-
lização de recursos energéticos e sobre a realização de serviços. Além de inven-
tários, alguns bancos de dados possuem também as descrições de métodos e 
resultados de avaliação de impactos ambientais. (Viana, 200�).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como conclusão, este trabalho consolida os princípios e práticas da ACV para 
uma unidade genérica, fazendo a transposição para uma unidade química. Este 
trabalho objetivava servir como apoio ao início de trabalhos em ACV, estabelecen-
do-se como uma fonte de consulta consolidada.
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