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Editorial
Cumprindo o objetivo de atuar como veículo de comunicação da produção científica
gerada nas áreas de administração, informática e correlatas, especialmente as oriundas do Pólo
Tecnológico de Santa Rita do Sapucaí, a FAI - Faculdade de Administração e Informática de
Santa Rita do Sapucaí - MG, publica o segundo número da sua Revista Científica.
Este marco representa a capacidade que a instituição adquiriu de ir além da prestação de
um serviço de qualidade na área do ensino, demonstrando também sua competência para a
pesquisa e a extensão.
O número cada vez maior de docentes envolvidos com o trabalho científico junto ao
corpo discente, nos cursos para ampliar a titulação acadêmica, ou pelo próprio espírito de
investigação dos fenômenos relativos às respectivas áreas de conhecimento, nos dá a certeza de
que esta Revista será cada vez mais útil, necessária e importante como veículo de difusão de
informações científicas.

Você também pode ocupar este espaço. Envie seu artigo para publicação.
Conselho Editorial

Integração Corporativa
O Alicerce para a Competitividade na Web Semântica
Adicinéia Aparecida de Oliveira
Administradora de Empresas, especialista em Projeto de
Sistemas, mestre em Administração, doutoranda em
Engenharia Elétrica – Computação e Sistemas Digitais –
POLI/ PCS/USP, professora da FAI-MG, Univás e
UNIB (SP).
E-mail: adicineia@pa-online.com.br

RESUMO

Neste artigo discute-se a importância e as implicações da integração corporativa dentro do contexto da Web Semântica,
com o uso de ontologias e de mapeamentos entre modelos, como uma maneira de garantir que as aplicações funcionarão de
forma integrada e as informações que trafegam pela Web, sejam compreendidas e acessadas por todos, ampliando assim a
vantagem competitiva da organização e evitando que a Web torne-se apenas a versão eletrônica da Torre de Babel.
Palavras-chave: Mapeamento; Integração; Ontologia; Web Semântica.

ABSTRACT

In this article it argues the importance and the corporative integration implications in the Semantic Web context, with
ontology use and of mapping between models, as a way to guarantee that the applications will work of integrated form and
the information that go around by the Web, be comprehended and accessed for everybody, enlarging thus the organization
competitive advantage and avoiding that the Web becomes just Tower Babel’s electronic version.
Key Words: Mapping; Integration; Ontology; Semantic Web.
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INTRODUÇÃO
“Vinde, pois, desçamos, e confundamos de tal sorte a
Semântica pode ser definida como o estudo da relação
linguagem, que um não compreenda a voz do outro”
entre as palavras e as coisas, ou seja, entre a linguagem, o
(Gênesis 11,7). A emergência da Web e a promessa da Web
pensamento e a conduta. Em computação, é o uso de uma
Semântica têm reforçado a atenção sobre a construção de
linguagem para expressar “os conteúdos” de tal forma que
sistemas de conhecimento que possam ser entendidos e
eles possam ser entendidos pelo computador.
compartilhados por todos (aplicações e pessoas), em
Para que esta evolução realmente aconteça, é
ambientes distribuídos. O conteúdo da Web hoje é
necessário criar e estabelecer padrões que sejam utilizados
projetado para o consumo humano e não permite que a
por todos. Grupos fortes trabalham no sentido de
máquina
compreenda
as
estabelecer padrões que sejam
aceitos universalmente, entre
informações ali contidas, por
exemplo, um sistema integrado
eles podemos citar: o OMG
(Object Management Group),
de informação que permita
consultas
e
respostas
o W3C e o ODMG (Object
O conteúdo da Web de amanhã será
automáticas usando agentes
Database
Management
construído com a ajuda de ontologias e o
inteligentes de software e tendo
Group).
alicerce, em todas as arquiteturas de
como fonte a WWW (World
Um exemplo de arquitetura
sistemas será exatamente a habilidade em
Wide Web) ou vários bancos de
proposta (Fensel, 2001 e
mapear e integrar os diferentes modelos
dados integrados. Deve-se ir
Berners-Lee, 2001), mostrada
além de uma simples busca por
na Figura 1, é a utilização de:
do mesmo domínio ou relacionados entre
palavras-chave, portanto um
XML (eXtensible Markup
si, propiciando condições para o
mapeamento semântico é fator
Language), RDF
entendimento das informações contidas
crucial neste contexto, ou
(Resource
Description
nestes modelos.
Framework) e URI (Universal
então, a Web se tornará apenas
Resource Identifier). Nesta
uma versão eletrônica da Torre
de Babel.
arquitetura, o XML seria utilizado para publicar os
O conteúdo da Web de amanhã será construído com
documentos, o RDF seria utilizado para expressar o
a ajuda de ontologias e o alicerce em todas as arquiteturas
significado (conceito) das tags (representação e
de sistemas será exatamente a habilidade em mapear e
identificação da informação) do XML e cada conceito
integrar os diferentes modelos do mesmo domínio ou
estabelecido teria uma URI – uma identificação. Como um
relacionados entre si, propiciando condições para o
conceito pode ser interpretado de diversas maneiras, é
entendimento das informações contidas nestes modelos.
necessário o uso de um vocabulário de ontologias. Fensel
Hoje existem diferentes propostas para esse mapeamento,
(2001) propõe o uso de DAML (DARPA (Defense
considerando os aspectos semânticos e ontológicos na
Advanced Research Projects Agency) Agent Markup
integração e interoperabilidade de sistemas.
Language) + OIL (Ontology Inference Layer), como
padrão para definir vocabulário de ontologias sobre o RDF
Schema. Assim, teríamos de forma padronizada, a
WEB SEMÂNTICA
informação publicada e os diferentes entendimentos ou
A Web Semântica tenta representar a informação na
interpretações desses conteúdos identificados, o que
WWW, para que possa ser extraída de forma automática e
permitiria o acesso ao uso/emprego dessas informações de
integrada, bem como reutilizada pelas aplicações. A Web
maneira automática. Parece simples e fácil de se construir,
Semântica, termo definido por Tim Berners-Lee (2001),
e seria realmente, não fosse pela diversidade de tecnologias
pesquisador do W3C (World Wide Web Consortion) – um
e padrões empregados na construção de aplicações até
consórcio de empresas que define os padrões da Web - tem
agora. Dentro deste contexto, é preciso não só identificar e
como objetivo estruturar o conteúdo que está solto pela
distinguir o conteúdo que está na Web, mas criar condições
internet (Fortes, 2001). Desta maneira, as aplicações
para integrar os sistemas e os dados existentes nas
poderiam “entender” o que está na Web.
organizações, de maneira a torná-los acessíveis.

Figura 1 – Arquitetura da Web Semântica
Fonte: Fensel (2001)
Revista Científica da FAI, Santa Rita do Sapucaí, MG, v. 2, n. 1, p. 08-14, 2002

9

Integração Corporativa: O Alicerce para a Competitividade na Web Semântica

ONTOLOGIAS
Segundo Heuser (2001), o grande interesse sobre as
possa garantir a interoperabilidade – a capacidade que um
ontologias se deve à sua proposta de fornecer uma
sistema possui de compartilhar e trocar informações com
compreensão comum e compartilhada de algum domínio
outro ou outros, é necessário o mapeamento de modelos de
que possa ser comunicada entre pessoas e computadores,
forma a garantir que os sistemas serão capazes de entender
consequentemente podendo ser utilizada para resolver
o modelo que o usuário faz do mundo, de seus significados
problemas de comunicação entre pessoas, organizações e
e entender também os modelos por trás das fontes de
aplicativos.
informação. Na Figura 2, exemplifica-se o uso de
Para a engenharia de software, segundo Fonseca
ontologias na integração e interoperabilidade de sistemas
(2001), ontologia descreve uma certa realidade com um
de informação, onde uma única tecnologia pode ser
vocabulário específico, usanutilizada por três tipos de aplicações.
do um conjunto de premissas
Neste exemplo, a organização teria
de acordo com o sentido
todas as suas informações (dados)
intencional das palavras do
identificadas em uma base de
As ontologias têm
vocabulário. No sentido
ontologias, disponibilizando-as para
um papel chave na
filosófico, ontologia é um
diversos tipos de aplicações e
resolução da
sistema
específico
de
usuários, a fim de que compartilhem
interoperabilidade
categorias que reflete uma
da sua visão (ou visões) de negócio,
visão específica do mundo.
de mercado ou até mesmo seus
semântica entre sistemas.
Pode-se dizer que para o
valores. Isto permitiria que seus
engenheiro
de
software
colaboradores tivessem acesso à base
existem diversas ontologias,
de conhecimento (D2D) da empresa
enquanto para o filósofo existe apenas uma, a Ontologia.
através de uma rede interna (Intranet). Poderia realizar com
Para resolver esta questão, Fonseca (2001) sugere
seus fornecedores e parceiros, negócios eletrônicos (B2B),
uma distinção terminológica entre uma ontologia baseada
usando uma rede de negócios (Extranet). Assim, seus
na realidade (ontologia-R) e uma ontologia epistemológica
clientes, teriam condições de conhecer a empresa,
(ontologia-E). A Ontologia-R é uma teoria que explica
possibilitando o comércio eletrônico (B2C) de seus
como o universo é organizado e corresponde ao mundo dos
produtos através da Web (Internet) de forma eficaz.
filósofos. Uma ontologia-E serve aos propósitos dos
O uso de ontologias promete modificar a visão sobre
engenheiros de software e pode ser definida como uma
sistemas integrados e sobre a forma como são disseminadas
teoria que explica como um indivíduo, grupo, linguagem
as informações na Web, apesar de todas as dificuldades e
ou ciência entende um determinado domínio.
entraves encontrados atualmente.
As ontologias têm um papel chave na resolução da
interoperabilidade semântica entre sistemas. E, para que se

Figura 2 – Uma visão da utilização de Ontologias
Fonte: Adaptação de Fensel (2001)
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MAPEAMENTOS
Na fase inicial do uso da tecnologia de sistemas
integrados, a internet comercial ainda estava sendo
estruturada, portanto, tendo muitos desses sistemas sido
desenvolvidos em diferentes tecnologias e padrões. Com a
evolução da internet e com a sua própria capacidade de
penetração na sociedade, existe hoje um outro grande
problema que é a integração de dados.
Os dados foram armazenados ao longo de muitos
anos por tecnologia e propósitos diferentes.
Muitas empresas possuem um volume incalculável de
dados espalhados pelos seus diversos departamentos, com
grandes dificuldades de integração não sendo somente a
questão da tecnologia empregada para armazená-los.
Existe também o problema da representação destes dados
por diferentes modelos (ex.: modelo hierárquico, relacional
e objeto); a forma como estão disponíveis (ex.: estruturado,
semi-estruturados e não estruturados); havendo ainda o
fato de que foram modelados/projetados por diferentes
métodos e linguagens (ex.: ER, UML, etc.).
Alguns pesquisadores e técnicos acreditam que a
falta de uma visibilidade semântica acarreta situações
muito mais incomodas, pois, em muitas situações termos

-

Um exemplo que reflete esta situação é o
comportamento de um sistema dentro do ambiente de
negócios: anos atrás se desenvolvia sistemas estáticos, que
agiam de acordo com regras bem definidas, hoje com as
aplicações voltadas para a Web, desenvolvem-se sistemas
dinâmicos, com várias regras e comportamentos.
Uma utilização eficiente de ontologias, faz com que o
mapeamento de um modelo para outro, seja fundamental
para as seguintes classes de aplicações: integração de
informação e a Web Semântica, migração de dados e
integração de ontologias.
Para Garcez (2001), mapeamento é um conjunto de
regras e técnicas utilizadas para modificar um modelo a fim
de obter um outro.
O mapeamento entre 2 ambientes é extremamente
importante e ocorre por uma necessidade de:
Integração ou transformação de modelos.
Negócios ou aplicação: criação de visões, esquemas ou
ontologias.
Transparência na distribuição de dados.
Criação ou manutenção de metadados.
Geração de consultas inteligentes para web.

Figura 3- Uma visão de integração de dados.
Fonte: Adaptação de Madhavan (2002)
diferentes são utilizados para representar o mesmo dado,
ou então se usam termos iguais para representar dados
diferentes. Se houvesse esta visibilidade semântica, os
padrões para interoperabilidade e integração de dados
funcionariam bem.
Mas o que há na verdade é a necessidade de fazer
um mapeamento de um modelo para outro, de uma
linguagem para outra, de uma tecnologia para outra, o que
é resolvido em muitos casos “manualmente” pelos
projetistas das aplicações. Hoje é preciso lidar ainda com
os sistemas legados, o que leva muitas organizações a
necessitarem de tecnologias para a integração dos sistemas
herdados com os novos sistemas.
Esta integração é problemática, pois, são projetos
diferentes não só quanto à estrutura, conteúdo, mas
principalmente de conceitos.

Técnicas de mapeamento são baseadas em
metamodelos
expressos
preferencialmente
com
tecnologias centrais do OMG (Object Management Group)
como UML (Unified Modeling Language), MOF (Meta
Object Facility) e CWM (Common Warehouse Metadata).
O mapeamento raramente é feito de maneira automática entendido automático como um processo autônomo.
Existem várias pesquisas em andamento com o intuito de
permitir que o mapeamento seja feito pela própria
aplicação, sem ou com a mínima interferência
humana, entre as quais:
- Stanford University – Lorel, Tsimmis e InfoMaster;
- Toronto University e IBM – CLIO e Garlic;
- Microsoft – CUPID;
- AT&T – Information Manifold e
- INRIA – Projeto Disco e Agora.

Revista Científica da FAI, Santa Rita do Sapucaí, MG, v. 2, n. 1, p. 08-14, 2002
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INTEGRAÇÃO - FATOR DE OPORTUNIDADE PARA AS ORGANIZAÇÕES

Atualmente as organizações estão envoltas em uma
série de processos integrados e não há dúvidas de que
empresas está carregada de computadores e aplicações que
caminham em direção a mundo integrado.
estão interligados através de uma variedade de mecanismos
Com a evolução tecnológica, as organizações sentem
específicos. A diversidade das arquiteturas de aplicações e
cada
vez
mais
a
da tecnologia, juntamente com o foco
necessidade de integrar
local da funcionalidade das aplicações,
seus processos, suas
fragmentou a empresa, criando grandes
estruturas, seus dados e
barreiras à captura, à comunicação e
seus aplicativos. Grandes
As corporações
integração
de
informações
de
organizações já estão
gerenciamento necessárias para a
que não integrarem
trabalhando com o EAI
operação efetiva e para o aprimoramento
suas aplicações não se
(Enterprise Application
dos negócios. O labirinto de conexões
tornarão empresas
Integration) um processo
entre aplicações, oculta as complexidades
competitivas.
de integração de sistemas
da operação comercial. Estruturas
corporativos, que permite
organizacionais
desatualizadas
o movimento e troca de
apresentam um desafio maior para o
informações
entre
acesso aos dados necessários à introdução
diferentes aplicações e processos de negócios, entre e
de novas aplicações. Os trabalhadores de conhecimento
dentro de organizações .Deste modo os produtos de EAI
qualificados são incapazes de acessar os dados necessários
desempenham o papel de intermediário entre as aplicações
e colaborar para desenvolver soluções
internas de uma empresa e as de várias outras, ligando por
corporativas para problemas principais. Como resultado da
exemplo, vários parceiros de negócio, como fornecedores,
sua dependência de sistemas de computação, as empresas
distribuidores, associadas e até clientes,tendo a seu cargo,
ficaram sobrecarregadas de sistemas fragmentados,
o papel de transformar os dados entre as várias aplicações,
frágeis, que obscurecem a operação comercial e frustram
para que a partilha seja bem sucedida. Estas integrações
as tentativas de responder as necessidades comerciais e
normalmente apresentam dois grandes problemas, que os
oportunidades variáveis.
produtos de EAI tentam resolver:
A Web Semântica, cria desafios comerciais
adicionais, aumenta em muito o papel e a importância dos
a) Assegurar a conversão semântica dos dados,
sistemas de informações para a sobrevivência da maioria
mantendo a sua integridade.
das
empresas.
Os
b) Controle de fluxos entre os
mercados
eletrônicos,
processamentos.
para Cummins (2001),
O mercado de provedores de
mudaram
os
soluções EAI ainda está em processo de
A Web Semântica,
relacionamentos
dos
maturação. Até 2005, segundo o
cria desafios comerciais
clientes
com
Gartner Group, 50% das grandes
adicionais e aumenta em muito
fornecedores
empresas irão possuir um centro de
o papel e a importância dos
aumentando
as
competência
de
integração
de
sistemas de informações
expectativas de acesso a
aplicativos. As soluções de EAI
informações,
à
possuem alta complexidade, exigem
para a sobrevivência da
personalização
e
à
grandes investimentos e não se
maioria das empresas.
receptividade.
As
justificam para empresas de pequeno
empresas agora devem
porte. A integração de processos
operar no “tempo da
necessita, às vezes de ajuda externa,
Internet” e competir em um mercado global.
com consultorias que exigem muitas horas de mapeamento
A competição global demanda aumento de
e diagnóstico da melhor solução.
eficiência, de qualidade e de receptividade.
O EAI sintetiza e permite a implementação de um
Para cumprir essas exigências, a empresa deve fazer
plano estratégico de integração de aplicações, atualmente
a
tecnologia
da informação trabalhar em seu favor,
crítico para as empresas. As corporações que não
tornando-a mais dinâmica, aprimorando constantemente
integrarem suas aplicações não se tornarão empresas
seus processos comerciais, a fim de responder rapidamente
competitivas.
na resolução de problemas e perseguir oportunidades.
Para Cummins (2001), após muitos anos de
Assim, pode-se dizer que a implantação de soluções de EAI
desenvolvimento de aplicações de computador em um
nas organizações é acima de tudo um desafio gerencial.
panorama tecnológico em evolução, a maioria das
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CONCLUSÃO
Concluindo, as promessas de tecnologia discutidas
dos sistemas.
aqui têm implicações significativas para a integração
7) A arquitetura de novos sistemas deve permitir a
integração da funcionalidade de negócio como a gestão do
corporativa e para o sucesso na Web Semântica. Várias
conhecimento e os agentes.
observações podem ser feitas acerca do impacto dessas
8) A arquitetura deve garantir a segurança e a
promessas sobre a integração corporativa:
integridade nas transações comerciais.
1) A tecnologia continuará mudando e os sistemas
9) As interfaces de usuário continuarão a evoluir,
avançados de hoje serão os sistemas legados de amanhã. A
utilizando vários dispositivos e
tecnologias,
administração de modelos genéricos e o uso de ontologias
principalmente as relacionadas com o acesso a Web.
serão sempre necessários.
Para que as organizações possam atuar em um novo
2) As mudanças nas empresas continuarão ocorrendo
ambiente como o proposto pela Web Semântica, bem como
em alta velocidade, tanto pelas mudanças na tecnologia
os problemas de comunicação e transmissão de
como pela necessidade de explorar a tecnologia para
informações sejam minimizados, é fundamental o
permanecerem ágeis e competitivas.
3) A exploração da Web é
desenvolvimento
de
um fator fundamental nos
pesquisas sobre:
- Arquiteturas abertas
negócios e nas mudanças
e dinâmicas para sistemas
tecnológicas, devendo continuar
sendo assim por algum tempo.
baseados na Web, sistemas
A tecnologia continuará
4) Para permanecerem
baseados em agentes, etc.
mudando e os sistemas
competitivas, as empresas devem
- Tecnologias
avançados de hoje serão os
poder responder aos mercados
escaláveis para gerenciar
sistemas legados de amanhã.
globais,
explorar
operações
semanticamente
(e
globais, suas próprias operações
produtivamente) dados e
internacionais ou as dos parceiros
metadados
(esquemas,
de
negócio,
portanto,
a
mapeamento de esquemas,
compreensão das informações
ontologias, etc.).
geradas por todos será vital.
Metodologia
e
5) Especial atenção deve ser dada ao impacto de
ferramentas para a construção, integração, reengenharia e
padrões amplamente aceitos, como CORBA, Java, XML e
manutenção de sistemas baseados na Web, em ontologias,
UML entre outros.
em sistemas multi-agentes, etc.
6) A dependência de um único fornecedor deve ser
- Técnicas para extração de informações para textos,
evitada. Os padrões de indústria e soluções baseadas em
imagens, etc.
modelo para a interoperabilidade de serviços e o suporte de
- Teorias da Ciência Cognitiva para a construção e
software devem ser explorados para garantir a evolução
utilização de modelos semânticos.
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ÉCOLE

RESUMO

Este artigo busca, de forma introdutória, mostrar como um modelo de programação conhecido e algumas tecnologias
de software podem ser usadas na área de engenharia. Por se tratar de um cenário tipicamente distribuído, composto por
elementos heterogêneos, o MAE foi escolhido como cenário ideal para este teste. Agregando-se o poder da programação
orientada a objetos com a consolidação das redes de computadores, será apresentada uma solução usando Objetos
Distribuídos, a qual viabiliza o rápido desenvolvimento de complexos sistemas não homogêneos, como é o caso do ambiente
do MAE. E, o modelo de programação conhecido que foi usado é o CORBA - “Common Object Request Broker Architecture”
- da OMG - “Object Management Group” - para suportar a distribuição dos objetos que compõem o sistema do MAE.
Palavras-Chave: MAE, Sistema Elétrico, Programação Linear, MatLab, Sistemas Distribuídos, Objetos
Distribuídos, CORBA, ORB, UML, Orbacus, Visibroker.

ABSTRACT

This article is primarily concerned on showing the use of a well known programming paradigm and some software
technologies for the electrical engineering area. The scenario chosen to show the usage of these new technologies is the
Brazilian new Energy Wholesale Market -, known as MAE - because it has the main characteristics which define a real
distributed system like heterogenity, complexity, and so on. We present a suggestion of software architecture to support the
needs demanded for the new MAE system. The ideas for this application will use a Distributed System technology already
employed in many segments of the industry, commerce and companies in general. Known as Distributed Objects, this
technology, employes the power of the Object Oriented Programming, allowing the development of complex dristributed
systems, such that one envisaged for the MAE system. More specifically, the programming model is the CORBA standard,
supported by OMG.
Key Words : MAE, Eletrical Systems, Linear Programming, MatLab,Distributed Systems, Distributed Objects.
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1 - INTRODUÇÃO
dos serviços e da comercialização. O produto, neste caso,
A partir da reestruturação sofrida nos últimos anos
é a energia elétrica, disponibilizada pelos serviços de
pelo mercado brasileiro de energia elétrica, com a criação
transmissão e distribuição. Com as privatizações, esta nova
de novos agentes que atuam em conjunto com o MAE estrutura de mercado livre, como é o caso de qualquer outro
Mercado Atacadista de Energia - para formar o novo
produto, passa a ser controlada pelas próprias leis de
modelo do mercado de energia elétrica brasileiro, a
mercado. O mercado livre se apresenta como uma estrutura
comercialização de energia elétrica passa a ter um caráter
que permite a vendedores e compradores a escolha dos
muito mais dinâmico. Para se adaptar a essas novas
melhores negócios e produtos, facilitando a realização de
características de comercialização da energia elétrica,
transações entre os agentes.
torna-se importante a integração desses agentes para
Contudo, por se tratar de um mercado estratégico,
possibilitar
a
troca de
existe a necessidade de
informações entre os mesmos.
regulamentação para impor
Contudo, para assegurar a
limites e monitorar a
perfeita operação do MAE, é
atividade como um todo.
O
mercado
livre
se
apresenta
necessário criar um sistema
Para tanto, foram criados
como uma estrutura que
eficiente e seguro. A tecnologia
pelo governo brasileiro
de
Objetos
Distribuídos
permite a vendedores e compradores
alguns agentes com funções
abordada neste trabalho, baseada
a escolha dos melhores negócios e
próprias e específicas. Os
na arquitetura proposta pela
produtos,
facilitando
a
realização
principais agentes criados
OMG, ou seja, o padrão
são apresentados a seguir:
de
transações
entre
os
agentes.
CORBA, em função de suas
próprias
características
e
ANEEL – Agência
Nacional
de
Energia
utilização, destaca-se, a nosso
ver, como uma solução apropriada para o desenvolvimento
Elétrica: responsável pela regulação e fiscalização da
de um sistema computacional distribuído que atende aos
indústria de energia elétrica.
requisitos funcionais e de segurança do ambiente do MAE.
- ONS – Operador Nacional do Sistema: responsável
O modelo de sistema distribuído proposto concentrabasicamente pela coordenação, supervisão e controle do
se essencialmente no emprego da tecnologia que suporta o
sistema elétrico brasileiro como um todo.
padrão CORBA, considerando somente algumas ideias
- MAE – Mercado Atacadista de Energia Elétrica:
básicas do atual modelo de mercado de energia elétrica.
responsável pelas transações de compra e venda de energia
Mesmo assim, a estrutura criada permite entender de forma
elétrica em todo o país.
relativamente simples o funcionamento e a filosofia do
modelo de simulação proposto, destacando as soluções
Além destes, existem ainda outros agentes, como o agente
encontradas para um sistema complexo como o MAE.
comercializador, a ASMAE, que é a administradora do
MAE, as próprias concessionárias de energia elétrica,
2 – MERCADO DE ENERGIA ELÉTRICA
dentre outros [2].
A nova estrutura do mercado de energia elétrica no
Brasil [1] se caracteriza por um novo modelo de
“desverticalização” que implica na separação do produto,

A figura 1 a seguir [3] apresenta o modelo comercial dentro
desta nova concepção do mercado de energia elétrica.
De acordo com esta figura, observa-se a importância do
Agente Operador do Sistema (ONS). O ONS calculará um
preço que represente o custo marginal do sistema ou preço
spot, que implicará no equilíbrio entre a oferta e a
demanda. Além disso, o ONS definirá a programação da
geração e promoverá a otimização do sistema, de modo a
obter o menor custo, dentro de padrões técnicos e critérios
de confiabilidade.
Os contratos bilaterais representam os contratos
firmados fora do mercado spot, pela livre negociação de
preços, prazos e quantidades. A energia não coberta pelos
contratos bilaterais será a energia negociada no mercado de
curto prazo, ou mercado spot, de acordo com o preço
definido no MAE.

Figura 1 – Modelo Comercial
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3 – MODELO DE SIMULAÇÃO
Para mostrar as vantagens que a tecnologia de objetos
estarão definidos previamente no sistema elétrico usado
distribuídos, utilizando o padrão CORBA [4] [5], traz para
pelo MAE.
o desenvolvimento e a operação de um sistema distribuído,
A figura 2 a seguir apresenta um esboço do modelo
de simulação proposto, mostrando os principais elementos
serão apresentados os pontos considerados mais essenciais
envolvidos na nova concepção do sistema energético
para a implementação de um sistema simples.
brasileiro.
Os principais agentes que compõem o mercado serão
Neste modelo, a simulação do ambiente do MAE é
representados por simples nós de uma rede. A interação dos
feita basicamente a partir de três micro- computadores,
agentes será feita a partir de um modelo simplificado
conectados a uma rede TCP/IP local. O micro M1 fará o
baseado em considerações particulares. O modelo de
papel dos produtores A e B e o
mercado atual servirá apenas de
consumidor 1. O micro M2
base para a definição do modelo
representará o produtor C e os
de simulação proposto. Os
demais consumidores, 2 e 3. O
detalhes de operação do
mercado,
como
a
O MAE, como centro do sistema,
terceiro micro, por sua vez, será
implementação
real
dos
o MAE.
fica responsável pelo controle das
serviços oferecidos, estão além
O MAE, como centro do
informações pertinentes que
do escopo deste trabalho,
sistema, fica responsável pelo
compõem o mercado spot.
mesmo porque muito ainda
controle
das
informações
deve ser feito até que o novo
pertinentes que compõem o
modelo de mercado esteja
mercado spot. As informações
finalmente consolidado.
consideradas
neste
caso
Particularmente para o modelo de simulação
dividem-se basicamente em duas partes:
proposto, serão considerados os seguintes agentes:
- Os dados técnicos dos geradores e cargas do sistema
elétrico, enviados pelos respectivos agentes produtores e
- Os agentes produtores, como geradores independentes e
consumidores (Os dados das linhas de transmissão já
concessionárias de energia elétrica.
estarão previamente definidos, conforme destacado
- Os consumidores, interessados na compra de energia
anteriormente para os agentes transportadores);
elétrica.
- O montante de energia despachada pelos geradores e
- E o próprio MAE, representado aqui por uma bolsa de
linhas
com o respectivo preço por MWh, calculados por um
negócios.
algoritmo de programação linear.
Os produtores terão que elaborar uma programação
3.1 – Funcionamento
horária de geração a ser enviada ao MAE para um período
de 1 semana. Esta informação a ser passada para o MAE
A simulação do funcionamento do MAE irá envolver 3
terá o formato de uma Matriz 24x7, contendo em cada
empresas geradoras de energia elétrica, 3 consumidores e
coluna, de 1 a 7, os dias da semana e, em cada linha, a
o MAE propriamente dito. Outras partes do sistema, como
previsão de geração de energia horária disponível daquele
os agentes transportadores, a ANEEL, o “broker” e os
gerador.
comercializadores foram retirados, de propósito, por
questões de simplificação. O papel do ONS, em especial,
fica integrado ao do próprio MAE. No caso dos agentes
transportadores, os mesmos

Figura 2 – Modelo de Simulação do MAE
Revista Científica da FAI, Santa Rita do Sapucaí, MG, v. 2, n. 1, p. 15-23, 2002

19
17

Um Modelo de Simulação para o Mercado Atacadista de Energia - MAE

Simultaneamente, enquanto o MAE recebe os dados dos
juntamente com os dados dos custos de fornecimento da
produtores, os consumidores estarão elaborando as suas
energia. No caso das transportadoras de energia, a planilha
previsões de demanda horária também num patamar de 7
deverá conter informações da
dias, 24 horas por dia.
potência a ser transmitida
Passado algum tempo, o
juntamente com o montante a ser
MAE terá recebido todas as
faturado. O ciclo de simulação se
informações
que
lhe
encerra quando os novos
permitirão
calcular
o
O algoritmo permite estabelecer
programas horários de geração e
fornecimento real de cada
um rateio entre os componentes do
consumo forem recebidos dos
gerador para suprir a
sistema de forma justa
produtores e consumidores
demanda horária de cada
conectados ao sistema do MAE.
consumidor.
Para esta tarefa de
3.2 – Sistemas Elétrico
fechamento, o MAE usará um
algoritmo de programação
O sistema elétrico considerado para este modelo de
linear, baseado no método simplex de otimização, que será
simulação
é o de um sistema térmico descrito pela figura 3
executado a cada hora para definir os despachos da semana.
[6] a seguir. Neste sistema, os geradores G1, G2 e G3
Este algoritmo tem como característica principal encontrar
representam os agentes produtores, enquanto as cargas C1,
o melhor ponto de operação do sistema como um todo, de
C2 e C3 representam os agentes consumidores conectados
forma a minimizar os “custos de produção”. Além disso, o
ao sistema. As barras de 1 a 6 representam os pontos de
algoritmo permite estabelecer um rateio entre os
conexão ou nós do sistema. As linhas de transmissão, por
componentes do sistema de forma justa, de acordo com a

Figura 3 – Sistemas Elétrico
teoria marginalista [6] que propõe que cada participante de
uma associação receba de forma proporcional à
importância dos recursos que contribui para a produção
global.
Depois que o MAE tiver feito o fechamento dos
pedidos de fornecimento x ofertas, ele deverá calcular
ainda os custos das transações comerciais para cada
empresa produtora, consumidora e transportadora. Para
isto, o MAE deverá usar preços de energia que são
calculados a partir dos custos marginais obtidos no
algoritmo de programação linear. Os custos deverão estar
num formato 24x7 também.
No final dos cálculos os produtores deverão receber
uma planilha contendo a sua geração horária na base de
24x7 juntamente com os montantes a serem faturados.
Cada consumidor, também, deverá receber uma planilha
semelhante constando o valor a ser fornecido na base 24x7
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sua vez, são identificadas a partir das barras conectadas,
como L1-2, que representa a linha de transmissão que
conecta a barra 1 à barra 2.
3.2.1 – Dados dos Componentes do Sistema
Para os geradores, serão considerados dois dados
básicos: a potência máxima (ou capacidade) de geração em
[MW], e o respectivo custo de geração em [R$/MW]. No
caso das cargas, a potência da mesma é suficiente.
As linhas de transmissão do sistema, em particular,
estarão definidas previamente com os dados de reatância e
capacidade de cada linha, em [W] e [MW],
respectivamente. Os dados de base do sistema, a saber,
Potência de Base e Tensão de Base, estarão previamente
definidos no sistema também.
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3.3 - Programação Linear

susceptância do
circuito k-l

O modelo de programação linear usado para o cálculo
do despacho econômico do sistema térmico da figura 4 é
composto de duas classes de equações [6]:

Custo Marginal s.a

 Conservação de Fluxos

sendo:

 Representação da Susceptância

sendo:

ângulo de tensão
na barra k

A equação (1) representa a conservação de fluxo em
cada barra. A equação (2) corresponde à segunda lei de
Kirchoff, enquanto as equações (3) e (4) representam,
respectivamente, os limites na capacidade de geração e nos
fluxos de potência ativa dos circuitos.
Os multiplicadores de Lagrange associados a cada
restrição do problema na solução ótima, conhecidos no
método simplex como multiplicadores simplex,
representam os índices de sensibilidade do sistema, ou seja,
o custo marginal. Como estes índices são expressos em
[$/unidade do recurso], eles podem ser interpretados como
preços unitários destes recursos, constituindo, portanto, o
preço da energia no mercado livre, ou mercado spot. Em
outras palavras, o método simplex fornece uma indicação
da importância de cada recurso na produção global.
Dessa forma, o multiplicador simplex pdk que
representa a tarifa em cada barra, e que por sua vez
constitui a tarifa da carga conectada à barra, pode ser usado
para calcular o valor total da energia elétrica a ser pago pelo
consumidor:

que nada mais é que o produto da tarifa pela demanda.
Revista Científica da FAI, Santa Rita do Sapucaí, MG, v. 2, n. 1, p. 15-23, 2002
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Analogamente, pode-se obter os custos da geração e

o total de linhas (NL), a reatância (R) e a capacidade (CL)
das linhas de transmissão. O resultado é obtido através de
duas variáveis: x, que contêm os valores do despacho
econômico; lambda, que contêm os valores dos custos
marginais associados às barras, às linhas e aos geradores.
4 – PROJETO DO SOFTWARE

transmissão:

Para se obter um projeto mais apurado das classes que
compõem o ambiente de simulação do MAE, forma usadas
algumas técnicas de análise de requisitos e projeto de
software [9] [10] [11] para o desenvolvimento da
aplicação, como diagramas de estudo de caso (use case),
cartões CRC e diagramas de
classe UML.
3.3.1 – Algoritmo
As principais classes
do modelo de simulação
O algoritmo usado para o
proposto,
usando
a
cálculo do problema de otimização
A
associação
entre
Agente
e
linguagem
UML,
estão
do modelo de programação linear
ilustradas na figura 4 a
Administrador, indica que a
descrito
anteriormente
foi
seguir:
navegação pode ocorrer em ambas
desenvolvido em Matlab. A
A associação entre
as direções, o que significa que um
interface usada pelo programa em
Agente e Administrador
C++ é definida pela função de
agente pode acessar o administrador
indica que a navegação pode
chamada
do
programa
Mou que o administrador pode
ocorrer em ambas as
File:function
[x,
lambda] =
direções, o que significa que
acessar
qualquer
agente.
plinear(NB, NG, CG, PG, C, NL, R,
um agente pode acessar o
CL)
administrador ou que o
Os parâmetros do sistema
administrador pode acessar
passados para o algoritmo são os
qualquer agente.
seguintes: o total de barras (NB), o
A classe base Agente foi criada para permitir a
total de geradores (NG), o custo dos geradores (CG), a
inclusão de novos agentes, se necessário.
potência máxima (ou capacidade) dos geradores (PG), a
potência das cargas (C),
No caso da transmissão, o custo indica que a linha kl
compra fkl MW da barra k ao preço de mercado pdk, e
vende os mesmos fkl MW para a barra l ao preço de
mercado pdl,ou seja, a diferença entre os custos de compra
e a renda da venda.

Figura 4 – As Principais Classes envolvidas no Modelo Proposto
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Neste exemplo são apresentados os fluxos das linhas de transmissão para um determinado caso.
4.2 – Tecnologias Emprergadas
Como nosso objetivo é mostrar a viabilidade do uso
do padrão CORBA para este modelo de ambiente do MAE,
procurou-se criar um sistema distribuído que se
assemelhasse o máximo possível com a situação prevista
de operação real do MAE, ou seja, o mais heterogêneo
possível. Para tanto, foram usadas máquinas com
diferentes sistemas operacionais, como Windows 98,
Windows NT e Linux. Os aplicativos foram desenvolvidos
em C++ e Java, utilizando-se ORBs abertos, como o
ORBACUS [7], e ORBs proprietários, como o Visbroker
[8] da Borland.
5 – RESULTADOS OBTIDOS
Apesar de não ser um modelo real, isto é, sem
considerar aspectos de segurança, balanceamento de carga,

22

tolerância a falhas e pertinência, dentre outros fatores que
são tão importantes para uma aplicação prática de um
sistema distribuído, o sistema de simulação apresentado
permitiu visualizar de maneira simples como uma
tecnologia de software pode facilitar a implementação de
um sistema dinâmico tão complexo quanto o ambiente do
MAE. As trocas de informações caracterizadas por simples
interfaces ilustram apenas a idéia do funcionamento de um
sistema distribuído real.
Contudo, apesar de simples, elas servem de base para
o desenvolvimento e a implementação de um sistema muito
mais completo, que contemple todos os detalhes exigidos
para a operação efetiva do sistema.
A figura 5 a seguir ilustra o resultado da execução do
programa principal, desenvolvido em Visual C++ 6.0:
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O padrão CORBA, largamente empregado em
diferentes setores da economia [12] [13], mostra-se como
- A facilidade de estender o software de objetos
uma tecnologia promissora para atender os requisitos de
distribuídos, em virtude do ambiente operacional das
um sistema complexo e heterogêneo como o ambiente do
empresas que estão em constante evolução, produzindo
MAE. Por se tratar de
sempre novos requisitos antes
um padrão, o CORBA
impensáveis.
permite
ainda
a
- A própria possibilidade de
integração de outras
entrada no cenário do MAE de
tecnologias de objetos
novos agentes e também de
As aplicações desenvolvidas com objetos
distribuídos (como por
novos recursos sem a
exemplo, Jini e COM+)
distribuídos podem facilitar, muito em breve,
necessária paralisação para
que atendam melhor
modificação.
a integração de diferentes áreas da indústria e
algumas necessidades
A
possibilidade
de
do setor elétrico como um todo.
específicas, resultando
atualizações de softwares sem
em
sistemas
mais
a paralisação comum nas
completos.
épocas de trocas de versão.
Conseqüentemente, as
-A
possibilidade
de
vantagens da utilização
compartilhamento de novos recursos, dentre outras.
de tecnologias de software desse tipo suplantam em muito
Portanto, as aplicações desenvolvidas com objetos
as dificuldades encontradas por ferramentas tradicionais
distribuídos podem facilitar, muito em breve, a integração
para a solução de diferentes problemas encontrados na
de diferentes áreas da indústria e do setor elétrico como um
engenharia elétrica, em especial. Dentre as vantagens
todo.
encontradas pode-se citar:
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RESUMO

O artigo descreve alguns resultados de uma pesquisa descritiva realizada em Santa Rita do Sapucaí que mostram que a
cidade apresenta características empreendedoras propiciadas pela cooperação entre os parceiros e que a convivência com o
Pólo Tecnológico influencia o pré-empreendedor na decisão de transformar suas idéias em negócios.
Palavras-Chave: Pólo Tecnológico; empreendedor; integração; Poder Público.

ABSTRACT

This article describes some results of a descriptive research achieved in Santa Rita do Sapucaí which shows that this
town presents entrepreneurial features characterized by the cooperation among the partners and that the interaction with the
Technological Park influences the pre-entrepreneur in his/her decision of turning his/her ideas into business.
Key Words: Science Park; entrepreneur; interaction; public powerfulness.
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1 - INTRODUÇÃO
Santa Rita do Sapucaí – MG possui localização
Ao ser criada, a ETE já começou a familiarizar os
geográfica privilegiada, terras férteis com farta produção
jovens com o ambiente de sofisticados laboratórios
de café e leite, e, a partir da década de 60, com a criação da
adquiridos na Europa e na América do Norte. Assim, Santa
Escola Técnica de Eletrônica – ETE, a cidade adquiriu um
Rita passou a ser um centro de formação de recursos
novo perfil, vindo posteriormente a transformar- se num
humanos qualificados para a tecnologia.
Pólo Tecnológico conhecido como “Vale da Eletrônica”.
Os cursos dessas instituições de ensino foram
Segundo Fonseca (1999) a cidade possui uma
marcados pelo ajustamento às exigências do mercado.
empresa de base tecnológica
Assim aconteceu com o Curso
para cada 600 habitantes e
Técnico de Eletrônica, da
apresenta um conjunto de fatores
ETE, com o de Engenharia
educacionais, tecnológicos e
Operacional
de
A influência do ambiente pode
sociais que encorajam a
Telecomunicações,
do
está sendo tão importante quanto o
atividade empreendedora da sua
INATEL, e com o de
perfil dos empreendedores locais para
população – especialmente a dos
Tecnologia
em
estudantes –, pois como enfatiza
Processamento de Dados, da
a geração de novos negócios e empresas.
Dolabela
(1999),
o
FAI, todos com duração
empreendedor “é um ser social,
inicial de 3 a 3,5 anos.
produto do meio em que vive”.
Juntas,
as
escolas
Tendo em vista que a cidade apresenta uma intensa
estenderam suas ações à comunidade através do apoio à
programação de atividades visando o desenvolvimento
criação de empresas de base tecnológica, pois os alunos são
empresarial, entre as quais se incluem feiras tecnológicas,
constantemente incentivados a encontrar soluções para
programas de incubação de empresas, projetos de
problemas concretos a partir dos conhecimentos adquiridos
desenvolvimento local e regional, cooperação técnica
durante os respectivos cursos.
internacional, etc., que incentivam a formação dos
KALLÁS (1994) relata que a experiência de
empreendedores locais, buscou-se fazer um estudo sobre a
integração da escola com o setor produtivo de Santa Rita
integração entre escolas, empresas e poder público no Pólo
do Sapucaí iniciou-se com a administração inovadora dos
Tecnológico de Santa Rita do Sapucaí - MG para verificar
laboratórios das instituições de ensino. Os laboratórios são
como esta integração contribui para a geração de empresas
usados em regime de condomínio, sendo que existe um
de base tecnológica.
estímulo ao desenvolvimento do hábito de frequentá-los e
A hipótese levantada é a de que as pessoas estejam
de servir-se de seus equipamentos. Alguns permanecem à
criando empresas e mantendo-as na cidade, em virtude da
disposição dos alunos durante 24 horas por dia ao longo do
existência de certas condições locais que, por
ano. Os empresários locais, ex-alunos das instituições
caracterizarem um Pólo Tecnológico, são propícias ao
participam dessa experiência fazendo uso dos
aparecimento de novos empreendimentos. Logo, a
equipamentos para testes de produtos.
influência do ambiente pode estar sendo tão importante
“O binômio escola-empresa ocorre sob um sistema de
quanto o perfil dos empreendedores locais para a geração
informalidade institucionalizada: um empresário liga a um
de novos negócios e empresas.
professor e solicita explicações sobre um projeto em
andamento, ou solicita ao Diretor a possibilidade, sempre
existente, de utilizar os equipamentos e os laboratórios
2 – O AMBIENTE DO PÓLO
escolares. (...). A escola funciona como uma incubadora de
A Escola Técnica de Eletrônica (ETE), o Instituto
empresas, ao mesmo tempo que recebe novas informações,
Nacional de Telecomunicações
novos
componentes
e
(INATEL) e a Faculdade de
subsídios para as aulas
Administração e Informática
práticas de seus alunos”
(FAI), formam na região de
(PINTO, 1991).
Com “acesso livre” às dependências
Santa Rita do Sapucaí um
Com “acesso livre” às
da instituição de ensino, os empresários
complexo educacional com
dependências da instituição
cerca de 2.500 alunos, apoiado
de ensino, os empresários
interagem intensamente com os
em uma rede de ensino
interagem
intensamente com
professores e pesquisadores.
fundamental e de nível médio
os
professores
e
público e privado que sustentou
pesquisadores,
uma integração espontânea com
estabelecendo
formas
o setor produtivo, tornando-se a
originais de parcerias no
base de um pólo de tecnologia. Estas escolas foram
desenvolvimento de projetos. Em contrapartida, a escola
pioneiras em suas áreas de atuação e são mantidas por
também tem acesso aos laboratórios e às informações
Fundações Comunitárias criadas pela liderança da
tecnológicas das empresas que tenham valor acadêmico
sociedade civil.
para professores e alunos.
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Essa política tem sido eficaz no processo de integração
As escolas investem não só recursos materiais e
entre as instituições de ensino e as empresas de
humanos mas também viabilizam recursos financeiros para
base tecnológica. “Somente ela explica a natureza
a realização das Feiras. Isto valoriza a participação dos
espontânea do fenômeno de incubação de empresas
alunos, que também se empenham para apresentar
verificado em Santa Rita do Sapucaí, a partir de meados da
trabalhos de qualidade. O desejo de participar da feira
década de 70” (KALLÁS, 1994).
desenvolve nos alunos o hábito de prospectar o mercado
em busca de oportunidades de negócios, aguçando-lhes o
O ambiente do Pólo pode ser entendido como um
espírito empreendedor. Em
fenômeno de convergência
de interesses legítimos e
muitos casos, os temas dos
proativos das Instituições
seus projetos são sugeridos
pelas próprias empresas do
de Ensino, Empresas e
O
ambiente
do
Pólo
Tecnológico
pode
Poder
Público,
Pólo Tecnológico ou de fora
ser entendido como um fenômeno de
representado
pela
dele, concretizando-se uma
Prefeitura Municipal, de
outra
modalidade
de
convergência de interesses legítimos
comum acordo com a
integração
direta
entre
e proativos das instituições de
Câmara de Vereadores.
empresários e acadêmicos,
ensino, empresas e poder público.
Na gestão 1987/88, o
sempre frutífera em termos de
então Prefeito, apoiado
parcerias futuras.
pelas
instituições
de
Anualmente são expostos
aproximadamente 300 projetos
ensino, criou o slogan
“Vale da Eletrônica”.
acadêmicos,
vistos
por
Realizou, em estreita cooperação com a Associação
empresários, executivos, professores, pesquisadores,
Industrial, a primeira Feira Industrial e começou uma forte
autoridades, imprensa e agentes promotores do
campanha de marketing para atrair empreendimentos do
desenvolvimento industrial e tecnológico que se colocam à
setor tecnológico para a cidade, tendo como principal
disposição dos novos empreendedores. Alguns desses
atrativo a oferta de mão-de-obra qualificada.
projetos, com potencial para comercialização, são
absorvidos por empresas existentes; outros dão origem
A partir daí a experiência local ganhou repercussão
em jornais, revistas e redes de televisão, sensibilizando as
imediata a uma nova empresa, normalmente de base
autoridades, em todos os níveis, para este fato. Os
tecnológica; e outros, ainda, necessitam de um novo tipo de
ajuda das instituições, que é o da incubação.
empresários veem o “Vale da Eletrônica” como uma grife
As feiras e a incubação de empresas articulam-se com
que alavanca os seus produtos.
o propósito de viabilizar projetos de novos negócios. Para
“No processo de criação das empresas do “Vale da
Eletrônica”, há quatro fatores sempre presentes, que se
atender a demanda atual de incubação de projetos, a cidade
complementam: o papel provedor das escolas; a formação
conta com as incubadoras da ETE, do INATEL e a da
técnica especializada dos sócios fundadores; a pesquisa
Prefeitura Municipal.
O Poder Público criou, em 1997, o PROVALE –
tecnológica, que não começa no instituto de pesquisa, mas
Escritório Municipal de
no mercado e se consubstancia
Promoção
do
com a venda – o processo de
invenção se inicia com a pesquisa
Desenvolvimento
de mercado; o equilíbrio sócio
Econômico e Social do
profissional entre os sóciosPólo Tecnológico de
fundadores que, falando a mesma
Santa
Rita do Sapucaí.
As feiras tecnológicas das
Diretamente
linguagem técnica, exercitam a
escolas, realizadas anualmente,
subordinado
ao
gerência administrativa,
de
sempre revelam empreendedores e
PROVALE está o
produção, de vendas, marketing,
empreendimentos.
PROINTEC
–
pesquisa e desenvolvimento;
Programa Municipal de
existência
de
mão-de-obra
Incubação Avançada
qualificada e barata, pouco
de Empresas de Base
reivindicativa
em
termos
sindicais” (PINTO, 1991).
Tecnológica e Incubadora de Empresas, criado em 1999.
As feiras tecnológicas das escolas, realizadas
Seu Conselho Consultivo é constituído pelo chefe do
anualmente, sempre revelam empreendedores e
PROVALE, na qualidade de gerente do PROINTEC, por
empreendimentos. Elas representam um recurso do qual as
um
representante
do
Instituto
Nacional
de
escolas preservam e estimulam a vocação empreendedora
Telecomunicações – INATEL, um representante da
de seus alunos, expondo ao mercado os projetos
Faculdade de Administração e Informática – FAI e um
desenvolvidos por eles de forma individual ou em equipes,
representante da Escola Técnica de Eletrônica – ETE.
como exigência acadêmica regular dos respectivos
O Centro Empresarial Municipal, inaugurado em
processos de avaliações. Tais projetos são orientados por
setembro de 2000, é outra iniciativa do poder público, em
professores e aspira-se que atendam a uma demanda de
estreita colaboração com as empresas, através de sua
mercado ou social e que sejam potencialmente
Associação. O projeto reúne 13 empresas em um
comercializáveis.
condomínio fechado, com área cedida pela Prefeitura, no
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meio de dois bairros socialmente carentes, dentro de um
participarem de uma experiência coletiva, na visão comum
conceito de mini distrito de desenvolvimento
de um projeto de desenvolvimento”.
socioeconômico.
Os programas de consolidação e desenvolvimento do
O projeto prevê portaria, sistema de segurança,
Pólo Tecnológico de Santa Rita do Sapucaí inserem-se no
restaurante, show-room permanente e auditório para
Projeto de Desenvolvimento Regional da Rota Tecnológica
treinamento de empresários e funcionários comuns a todas
459, iniciado pelos municípios de Poços de Caldas, Pouso
as empresas e abertos a iniciativas da cidade. Além disso,
Alegre, Itajubá e Santa Rita do Sapucaí, no final de 1998,
haverá no condomínio uma unidade educacional
sob a liderança da Escola Federal de Engenharia de Itajubá
denominada Centro de Desenvolvimento Tecnológico e
– EFEI, hoje Unifei.
Social do Vale da Eletrônica que, em convênio com o
A região à margem da rodovia BR 459, que liga Poços
SESI/SENAI,
disponibilizará
infra-estrutura
para
de Caldas – MG a Lorena – SP, revelou ser um centro de
treinamento de mão-de- obra e assistência social aos
geração e de difusão de conhecimentos tecnológicos nos
trabalhadores das empresas do Pólo Tecnológico.
campos das engenharias Elétrica, Mecânica e de Produção
Investimentos como os que viabilizaram a criação do
em Itajubá; Engenharia Eletrônica, de Telecomunicações e
PROVALE, PROINTEC e do Centro Empresarial
Informática em Santa Rita do Sapucaí; Mineração e
Municipal, demonstram que o poder público tem
Turismo em Poços de Caldas; tudo isto convergindo para
participado ativamente do esforço para a consolidação do
um Pólo Industrial genérico em Pouso Alegre, onde há o
Pólo Tecnológico de Santa Rita do Sapucaí, juntamente
cruzamento da BR 459 com a BR 381 – rodovia Fernão
com as escolas e a Associação Industrial.
Dias, que liga Belo Horizonte a São Paulo.
Outro programa que formaliza a integração no “Vale
Essas competências têm estimulado as lideranças
da Eletrônica” é o Projeto Multi- Institucional de
acadêmicas, políticas, empresariais e comunitárias da
região a trabalharem em favor de um projeto integrado de
Cooperação Técnica Internacional para Consolidação do
desenvolvimento regional que objetiva promover a
Pólo Tecnológico de Santa Rita do Sapucaí, proposto pelo
integração das comunidades municipais que margeiam a
INATEL em 1991 ao Governo da Alemanha. Sua
implantação ocorreu em 1994 e a previsão de término era
rodovia BR 459 e dela distem até 50 Km, visando o
para 2001, mas, em virtude de um projeto da FIEMG para
progresso dos municípios integrantes e a melhoria da
o desenvolvimento dos “Clusters” mineiros, ele deverá ser
qualidade de vida na região. Segundo SOUZA (1999), há
mais de 100 municípios mineiros e paulistas na área
prorrogado.
envolvida pelo Projeto Rota Tecnológica 459.
Como instituição proponente, o INATEL sedia o
escritório de cooperação técnica internacional e administra
Além do que já se colocou a respeito da integração
o projeto pelo lado brasileiro. As demais instituições
escola-empresa no “Vale da Eletrônica”, acrescenta-se a
participantes são o Colégio
existência do Centro de
Tecnológico
Delfim
Projetos
e
Moreira – COTEDEM, a
Desenvolvimento
do
Escola
Técnica
de
INATEL – PRODEP,
Acredita-se que esta busca permanente de
Eletrônica – ETE, a
que é um centro de
melhorias praticada pelas Instituições de Ensino,
Faculdade
de
transferência
de
pelas empresas e pelo Poder Público, através de
Administração
e
tecnologia que analisa,
Informática – FAI, a
avalia, desenvolve e
um trabalho conjunto, crie um ambiente
Associação Industrial de
testa
software
e
favorável tanto para o empreendimento
Santa Rita do Sapucaí –
equipamentos para o
institucional quanto para o aparecimento de
AISRS e o Poder Público
novo
mercado
da
empreendedores
de empresas de base tecnológica.
Municipal,
representado
tecnologia
da
pela Prefeitura.
informação, do Centro
O referido projeto
de Desenvolvimento em
tornou
possível
Educação Continuada –
redimensionar e atualizar os
Competence
Center
laboratórios das escolas, treinar os seus recursos humanos,
Treinamento, também do INATEL, que é responsável pelas
os das empresas e os do poder público no Brasil e no
atividades de treinamento de profissionais nas áreas de
exterior (especialmente na Alemanha),
receber
competência da Instituição, sob demanda das empresas e
consultorias especializadas (de consultores brasileiros e
do Centro de Desenvolvimento e Pesquisa – CDP, da FAI,
estrangeiros), e definir um plano diretor para o
que desenvolve softwares e presta serviços de consultoria
desenvolvimento de Santa Rita do Sapucaí.
e treinamento em gestão empresarial e Informática.
A respeito do impacto que o programa causou às
As Bibliotecas das Escolas possuem convênios de
instituições envolvidas, KALLÁS (1994) afirma: “(...) o
cooperação mútua, possibilitando que os alunos de todas as
que se quer enfatizar é o fato de que o Programa de
escolas possam utilizar-se do acervo de todas as
Consolidação do Pólo Tecnológico de Santa Rita do
Bibliotecas. Cada instituição assume a responsabilidade
Sapucaí, mais do que todos os outros, desafia essa cultura
sobre eventuais abusos cometidos por seus alunos ao usar
e impõe a assunção de riscos, até mesmo porque ultrapassa
o material bibliográfico da conveniada. Estes convênios, no
os limites de cada instituição e de cada empresa; neutraliza,
caso da FAI, são estendidos à Associação Industrial,
de alguma forma, os seus cânones e obriga a todos
permitindo que os empresários também possam usar a
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biblioteca com os mesmos direitos que possuem os seus
alunos e professores.
Acredita-se que esta busca permanente de melhorias
praticada pelas Instituições de Ensino, pelas empresas e
pelo Poder Público, através de um trabalho conjunto, crie
um ambiente favorável tanto para o empreendimento
institucional quanto para o aparecimento de
empreendedores de empresas de base tecnológica, em
conseqüência da própria vocação do Pólo.
Esse conjunto de peculiaridades representado pelas
escolas, empresas, incubadoras, centro empresarial,
aderência do poder público, projetos de desenvolvimento
local e regional, cooperação técnica nacional e
internacional tem possibilitado a manutenção da
competitividade do “Vale da Eletrônica” até mesmo em
relação de mercado global.
3 – METODOLOGIA DA PESQUISA
O estudo realizou uma pesquisa descritiva, através do
método estatístico, que de acordo com BOYD &
WESTFALL (1978), é a melhor maneira de descrever as
características de determinada população.

A amostra constituiu-se de 30 empreendedores, sendo
um de cada empresa, o que representou 40% da população
estudada. Metade da amostragem foi obtida através da
escolha justificada, abrangendo 15 empreendedores, um de
cada uma das 15 maiores empresas associadas da
Associação Industrial local. Os 15 restantes, foram
sorteados entre as demais empresas de menor porte.
As principais questões respondidas pela pesquisa
incluiam:
· O que os empreendedores faziam antes de
empreender?
· Eles conviveram com o Pólo Tecnológico antes de
empreender? Se sim, quanto esta convivência influenciou
na decisão de abrir a empresa?
· Que razões levam as pessoas a empreenderem em
Santa Rita do Sapucaí?
· Que benefícios suas empresas tiveram ou têm das
escolas e/ou do poder público municipal?
· Como as empresas contribuem para esse ambiente
de integração?
· Segundo os empreendedores, qual é o nível de
integração que há no Pólo?
4 – RESULTADOS DA PESQUISA
O levantamento realizado junto aos 30 empreendedores
locais, apresentou os seguintes resultados:

Fonte: Dados levantados pelo autor
O levantamento de dados foi feito através de
entrevistas, suportadas por um questionário, sendo que a
população alvo constituiu-se de proprietários de empresas
de base tecnológica associadas à AISRS – Associação
Industrial de Santa Rita do Sapucaí. Tais empresas
pertencem a empreendedores solitários (que não têm
sócios) ou a sociedades que variam de 2 a 4 donos. Foram
75 os empreendedores, proprietários das 50 empresas de
base tecnológica, considerados pela pesquisa para fazerem
parte da população-alvo.
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4.1 - O que os empreendedores faziam antes de
empreender?
Quatro respondentes eram estudantes e empregados
simultaneamente. Pode-se notar que a experiência e os
conhecimentos na área foram decisivos, pois a grande
maioria dos empreendedores eram oriundos da mesma área
em que criaram as empresas e apenas sete entrevistados
tiveram a oportunidade de empreender em áreas distintas
das que já atuavam profissionalmente.
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4.2 - Eles conviveram com o pólo tecnólogico antes de emprender?

Fonte: Dados levantados pelo autor

Os dados indicam que a convivência com o Pólo
Tecnológico favorece a intenção de empreender, o que fica
evidenciado pelo quadro número 3 que busca medir quanto
esta convivência influenciou a decisão de abrir a empresa.
Dentre os que não conviveram, cerca de 50% dos
entrevistados informaram que conheceram a cidade de

Santa Rita do Sapucaí, através das suas escolas.
Se forem somados os resultados obtidos para as
opções “muito” e “totalmente”, concluir-se- á que a
convivência com o Pólo Tecnológico exerceu influência
significativa sobre os empreendedores no momento da
decisão pelo empreendimento.

Fonte: Dados levantados pelo autor

4.3 - Que razões levam as pessoas
a empreenderem em Santa Rita do Sapucaí?
No início da criação das empresas a localização
geográfica e a existência de mão-de-obra qualificada e
barata, a existência das escolas e a integração escolaempresa que possibilita acesso constante a tecnologias
avançadas foram considerados os principais motivos de
atração de investimentos e da criação de empreendimentos
na cidade. Outros motivos foram citados pelos próprios
empreendedores e estão descritos no quadro nº 4 seguindo
a ordem das citações.
4.4 - Que benefícios as empresas tiveram
ou têm das escolas e/ou do poder público municipal?
O quadro n.º 5 mostra que os principais benefícios estão
ligados à disponibilidade de mão de obra e redução de
custos, o que coloca em evidência a importância das
escolas e ação do poder público no sentido de fomentar
investimentos.

Os principais recursos das escolas, que as empresas
têm acesso estão relacionados no quadro n.º 6 e enfatizam
a infra-estrutura tecnológica disponível nas escolas da
região, utilizada por mais de 50% dos empreendedores
entrevistados e a possibilidade de contar com
consultoria/assessoria especializada, por meio dos
professores e pesquisadores que servem em média a 1/3
empreendimentos existentes.
4.5 - Como as empresas contribuem
para esse ambiente de integração?
Além de dar empregos de qualidade e de pagar os
respectivos impostos, gerando riqueza para a sociedade,
as empresas abrem às escolas a possibilidade de acessar
seus recursos diretamente ou através dos alunos, como se
pode ver no quadro n.º 7.
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Os resultados indicam a reciprocidade que a empresa
oferece em retribuição aos benefícios recebidos, pois
coloca também a serviço das escolas, de forma mais
intensa, as novas tecnologias, os produtos e os processos
administrativos.
Em “outros”, neste quadro, foram citados: estágios 14
vezes; componentes para que os alunos confeccionem seus
projetos de feiras 8 vezes; disponibilidade para visitas
palestras e depoimentos de empreendedores 4 vezes e
apoio às feiras 3 vezes.
4.6 – Segundo os empreendedores,
qual é o nível de integração que há no Pólo?
Alguns
entrevistados
prefeririam
classificar
separadamente a integração existente entre empresa-escola
e empresa-poder público. Acham que poder-se-ia fazer
muito mais no campo da integração, mesmo no caso da
existente entre as escolas e as empresas, que consideram
maior do que com o poder público. Acrescentam, ainda,
que há uma afinidade muito grande também entre as
próprias empresas por causa da logística.

Uma das justificativas apresentadas é a de que a
integração empresas–poder público foi muito grande na
época do lançamento do projeto “Vale da Eletrônica”, e
que depois houve um distanciamento entre elas. Com o
Projeto de Consolidação do Pólo Tecnológico de Santa
Rita do Sapucaí, apoiado pelo Governo da Alemanha,
reativou-se a integração entre esses dois setores e as
escolas.
Mais de 90% dos empreendedores reconhecem que suas
empresas já tiveram e/ou têm benefícios das escolas e/ou
do poder público.
Os benefícios mais citados foram disponibilidade de
estagiários; pagamento de aluguel pela Prefeitura; doação,
pela Prefeitura, de terreno urbanizado para construção de
planta própria; acesso a profissionais qualificados e
redução de impostos municipais.
Vale observar que, embora alguns empreendedores
tenham demonstrado a intenção de classificar como fraca a
integração de suas empresas com o poder público, dos 5
benefícios mais importantes que as empresas tiveram, 3
foram concedidos exatamente por ele.

Fonte: Dados levantados pelo autor
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Fonte: Dados levantados pelo autor

Fonte: Dados levantados pelo autor
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Fonte: Dados levantados pelo autor

Fonte: Dados levantados pelo autor

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nenhum dos empreendedores entrevistados decidiu
montar empresa por falta de emprego. Afirmam que
puderam escolher entre ficar trabalhando onde estavam, ir
para outras empresas ou empreender e escolheram a última
opção.
Os resultados da pesquisa não deixam dúvidas a
respeito da influência positiva do ambiente do Pólo sobre a
formação de empreendedores.
A existência de muitos casos de sucesso age como um
motivador natural, mas a infra- estrutura disponibilizada e
os programas de empreendedorismo das escolas constituem
complementos estimuladores do desejo de empreender.
Dentre os fatores que levam as pessoas a
empreenderem em Santa Rita do Sapucaí, excetuando-se a
localização geográfica, todos os demais são resultados de
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ações das escolas, das empresas, do poder público, do
conjunto dessas forças ou de situações por elas criadas.
Os resultados das questões da pesquisa de campo e as
informações contidas no referencial bibliográfico
comprovam que realmente há cooperação entre os
integrantes do Pólo e que a população, especialmente os
alunos, são contagiados por esse ambiente capaz de
despertar-lhe o espírito empreendedor.
A expectativa é de que esta integração existente possa
ampliar-se cada vez mais, através de reuniões formais entre
os representantes dos empresários, escolas e poder público,
e de que possam ser implementadas novas ações efetivas
para que o “Pólo Tecnológico de Santa Rita do Sapucaí MG” possa ser motivo de orgulho da comunidade local e
do empresariado nacional.
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RESUMO

Este artigo tem por objetivo descrever e exemplificar os principais fenômenos eletromagnéticos presentes nos sinais de dados
das estruturas de cabeamento de rede abordados nas normas EIA/TIA. Estes efeitos estão relacionados, na maioria dos casos,
à manipulação incorreta das estruturas que compõem a rede. O que se busca é o controle destes fenômenos no intuito de
mantê-los nos patamares aceitáveis de operação. O estudo descreve cada efeito separadamente bem como os seus valores
limites e procura apresentar as soluções mais comuns utilizadas pelos especialistas em instalações de cabeamento estruturado.
Palavras-chave: EIA/TIA; fenômenos eletromagnéticos; manipulação incorreta dos cabos; valores limites.

ABSTRACT

The purpose of this paper is to describe and exemplify the main electromagnetic phenomena present in the information signals
of the network cables listed in the EIA/TIA norms. These effects are related mostly to the incorrect handling of the structures
that form the net. We search the control of these phenomena in order to keep them in the correct levels of operation. This
study describes each effect separately, as well as its values, and tries to show the most common solutions used by specialists
in structured cable installations.
Key words: EIA/TIA; electromagnetic phenomena; incorrect handling cables; limits values.
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INTRODUÇÃO
O estudo do cabeamento de rede tem por objetivo
entender os novos serviços com convergência de dados.
Assim sendo, teremos a capacidade de avaliar as estruturas
de Rede em operação e realizar o prognóstico para
expansões futuras. Utilizando as informações descritas nas
normas de cabeamento (EIA/TIA) e admitindo que estas
são o resultado do trabalho prático de especialistas,
podemos além de solucionar os problemas mais comuns,
realizarmos algo mais importante e de interesse no âmbito
dos negócios que é a avaliação do potencial e dos limites
de capacidade da rede. A instalação e a regulamentação do
cabeamento estruturado têm como conseqüência direta a
melhoria da Qualidade de Serviço (QoS) assim como a
preparação da estrutura para suportar uma gama variada de
serviços de rede, cada vez mais comuns, no mercado atual.

Link: meio de transmissão entre dois pontos, não
incluindo a conexão de equipamentos.
Proposta de Solução para Atenuação
Um dos motivos para se ter uma atenuação elevada
está relacionada com o comprimento excessivo do cabo.
Uma solução possível seria a redução da extensão do
mesmo. A instalação indevida dos conectores também
pode causar alta atenuação.

PRINCIPAIS TÓPICOS ABORDADOS NA CERTIFICAÇÃO

Atenuação
Usualmente a amplitude do sinal eletromagnético
Figura 1 : Paradiafonia (NEXT).
diminui a medida que se propaga através de um meio, e se
tratando de cabeamento de rede, procede da mesma forma.
De acordo com a norma EIA/TIA-568-A (Electronic
A atenuação aumenta diretamente com o comprimento do
Industries Association/ Telecommunications Industry
cabo e a freqüência. Ela é medida em decibéis (dB), e se
Association), com base no item 10.2.4.6, a atenuação do
tratando de perda de sinal, é expressa em valor negativo.
cabo é especificada com uma temperatura padrão de 20º C,
A atenuação no cabo está diretamente relacionada
sendo necessário parâmetros de correção para cabos com
com a bitola do fio, ou seja, utilizando na construção do par
temperaturas elevadas.
um fio com bitola maior, o mesmo terá uma atenuação
Paradiafonia ou NEXT (Near End Crosstalk)
menor que um condutor de mesmo comprimento com
A palavra “crosstalk” originoubitola mais fina.
se da telefonia, sendo este fenômeno
A Tabela
I
compreendido
através
da
mostra os valores
comparação com o efeito da
limites de atenuação
diafonia, onde determinada pessoa
permitidos por norma.
O grau de traçamento é um dos
falando
ao
telefone
ouve
Observação: os
fatores mais importantes para o sucesso da
conversações de terceiros.
termos canal e link
A paradiafonia surge quando os
estão definidos dentro
instalação física de uma rede.
sinais interferentes são transmitidos
de
Definições
e
em sentido oposto ao do sinal
Acrônimos
&
interferido. Neste caso o sinal
Abreviações
interferido está atenuado, pois este já percorreu toda a
encontrado na norma EIA/TIA-568-A e são descritos a
extensão do cabo. Já os sinais interferentes têm níveis altos
seguir:
de energia, efeito esse predominante no início do cabo,
Canal: meio de transmissão fim-a-fim entre dois
contribuindo de forma bastante significativa na
pontos no qual existem equipamentos de aplicações
contaminação do sinal, como ilustrado na Figura 1.
específicos conectados.

Tabela I - Valores limites de atenuação permidos pelos órgãos de padronização (ANSI/EIA/TIA).
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Tabela II - Valores limites do Next permitidos pelos órgãos de padronização (ANSI/EIA/TIA).
O grau de trançamento é um dos fatores mais
Tabela II mostra os valores limites da Paradiafonia
importantes para o sucesso da instalação física de uma
permitidos por norma.
rede.
Proposta de Solução para a Paradiafonia
O NEXT é medido de acordo com a norma ASTM D
Em muitos casos o efeito excessivo de “crosstalk”
4566 (American Society for Testing and Materials). É
ocorre principalmente nas terminações dos cabos, onde é
realizada a medida da diferença da intensidade entre o sinal
feito o ponto de conexão. Todas as conexões realizadas em
contaminado e o original.
par trançado devem estar dentro do padrão, onde é
O
efeito
de
permitido um destrançamento
“crosstalk”
está
máximo de 1,3 cm na
diretamente
extremidade do cabo junto ao
Um fato importante a se observar é a
relacionado com a
conector, de acordo com a
utilização de um cabo impróprio para o
freqüência (faixa de
norma ANSI/EIA/TIA 568-B.
serviço requerido, por exemplo, não podemos
interesse de 1Mhz a
Acopladores, tipo fêmea, são
esperar uma performance alta de serviços
100Mhz – categoria 5:
grandes fontes de inserção de
próprios utilizando-se cabos
esta designação se
“crosstalk” e, portanto devem
aplica ao cabo UTP de
ser evitados em redes de dados.
de uma categoria inferior.
100W, de acordo com
Deve-se evitar a emenda de
a
norma
cabos, pois é outro fator
ANSI/EIA/TIA-568causador de “crosstalk”.
A). Como observação podemos citar a Telediafonia ou
Um fato importante a se observar é a utilização de um
FEXT (Far End Crosstalk), efeito esse similar ao da
cabo impróprio para o serviço requerido, por exemplo, não
paradiafonia.
podemos esperar uma performance alta de serviços
A diferença é que este ocorre no inicio da transmissão
próprios de uma categoria, por exemplo, categoria 5e,
onde a amplitude do sinal de informação ainda é alta e
utilizando-se cabos de uma categoria inferior, por exemplo,
consequentemente afeta menos o sinal transmitido. A
categoria 5.

Tabela III – Valores limites do ACR permitidos pelos órgãos de padronização (ANSI/EIA/TIA).
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Relação entre a Paradiafonia e a Atenuação no
Cabo – ACR (Attenuation to Crosstalk Ratio)
Podemos definir o termo ACR como sendo a
diferença entre o efeito da paradiafonia e a atenuação no
par do cabo sob teste. Devido às características da
atenuação, o sinal transmitido chega com menor
intensidade ao receptor, ao contrário do NEXT, onde o
grau de atuação no sinal é mais intenso próximo a recepção.
O ACR está relacionado com o fator de mérito do link
de par trançado. Ele indica o quanto o sinal está mais forte
do que o ruído de fundo e, portanto, quanto maior o valor
do ACR melhor a qualidade do enlace.
Como a paradiafonia possui característica única para
cada extremidade, os resultados do ACR também
possuirão. Trabalha-se com o resultado do pior caso.
A Tabela III mostra os valores limites de ACR
permitidos por norma.
Proposta de Solução para o ACR.
Apesar do ACR ser obtido através do NEXT e da
atenuação, não podemos afirmar que mesmo diminuindo
um efeito ou o outro, estaremos melhorando a performance
do ACR. Na prática, procuramos apenas resolver os
problemas de NEXT, pois a única forma de reduzirmos
significativamente a atenuação é diminuirmos o
comprimento do cabo.
Relação entre a Telediafonia e a Atenuação no
Cabo – ELFEXT (Equal Level Far End Crosstalk)
Apesar do efeito poder ser calculado seguindo os
procedimentos da ASTM D 4566, a norma EIA/TIATSB95 (TSB-Telecommunications Systems Bulletin),
anexo C, recomenda a sua medida. O cálculo é realizado
através da subtração do valor da telediafonia pelo fator de
atenuação.
Considere o FEXT e a atenuação medidos em 2
enlaces construídos com o mesmo material e do mesmo
fabricante, porém com comprimentos diferentes, como
exemplificado na Tabela IV.
Compare as medidas realizadas no final de ambos os
links pelos limites da ISO (International Organization for
Standardization) e da TIA. Existem 12 medidas de
ELFEXT realizadas em cada terminação num total de 24.
Então o teste de campo será realizado energizando o par 1
e a medida será efetuada no final do par 2 e vice-versa.
A Tabela V mostra os valores limites de ELFEXT
permitidos por norma.

Proposta de Solução para o ELFEXT
O controle dos efeitos NEXT, FEXT, Atenuação e
ACR contribuem para o controle do efeito ELFEXT. O
efeito excessivo de ELFEXT indica uma provável
atenuação expressiva em relação à atuação da telediafonia,
ou os dois efeitos interferindo juntos.
Perda por Retorno
Podemos definir a Perda por Retorno como sendo a
medida da taxa de potência refletida no sistema, ou seja, a
quantidade de sinal que retorna devido ao descasamento de
impedância da carga acoplada no final do cabo. Em
sistemas reais o efeito de perda por retorno sempre existirá,
portanto devemos trabalhar no sentido de minimizá-la.
Podemos citar falhas no trançamento do cabo,
distância entre os condutores, manipulação indevida,
constituição física do cabo, dimensionamento do link,
variações do “patch cord” (fração de cabo com conectores
em um ou ambos os lados utilizados nas junções de
circuitos/links de telecomunicações numa conexão
cruzada), variação do diâmetro do condutor, variação do
dielétrico do cabo, variação da espessura e outros; são
fatores que podem contribuir na variação da impedância do
cabo.
A Tabela VI mostra os valores limites da Perda por
Retorno permitidos por norma.
Proposta de Solução para a Perda por Retorno
Existem varias possibilidades de falhas devido à
perda por retorno, como a variação na impedância do
“patch cord”, mudança de impedância devido à má
utilização do cabo, práticas de instalação, mau
dimensionamento do cabo, cabos e conectores de hardware
indevidos entre outros, sendo essas práticas de instalação
mais importantes em categorias superiores.
Um destrançamento do par trançado fora do padrão
no momento de acoplar o conector pode causar uma adição
de alguns dBs de perda por retorno em determinados casos.
O Microtest OMNIScanner (aparelho de interface
gráfica de testes e medidas) permite avançadas técnicas de
soluções de problemas, uma vez que o mesmo pode indicar
com facilidade a causa e a localização da Perda por
Retorno.
Avaliação dos Efeitos Decorrentes do NEXT –
PSNEXT (Power Sum NEXT)

Tabela IV - Exemplo do cálculo do ELFEXT.
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Tabela V - Valores limites do ELFEXT permitidos pelos órgãos de padronização (ANSI/EIA/TIA).

Tabela VI - Valores limites da Perda por Retorno permitido pelos órgãos de padronização (ANSI/EIA/TIA).

O PSNEXT não é medido e sim calculado de acordo
Existem quatro resultados de PSACR em cada
com a ASTM D 4566. Este efeito ocorre em um
extremidade do par trançado testado, sendo obtidos pelo
determinado par de fios, por influência do somatório
cálculo da taxa da relação sinal / ruído, avaliando o quanto
algébrico dos efeitos conjuntos do NEXT dos outros três
à amplitude da intensidade do sinal está maior que a do
pares de fios restantes. O PSNEXT é a medida da diferença
ruído. Tipicamente os resultados do PSACR são menores
da intensidade do sinal entre
que 3dB em relação ao resultado
um sinal contaminado e o sinal
do pior caso de ACR em cada
original. São avaliados quatro
extremidade do cabo.
A Tabela VIII mostra os
efeitos de NEXT em cada
cabo, devido à avaliação
valores limites do PSACR
O PSNEXT é a medida da diferença da
realizada em cada par de fios.
permitidos por norma.
intensidade do sinal entre um sinal
PSNEXT e ELFEXT são
Proposta de Solução para o
contaminado e o sinal original.
parâmetros importantes para
PSACR
qualificação de cabeamento
Como o PSACR é um cálculo
principalmente na estrutura de
baseado nas medidas feitas na
Gigabit Ethernet.
avaliação do ACR, as soluções de problemas para as falhas
A Tabela VII mostra os valores limites do PSNEXT
de PSACR se reduzem a pesquisa para soluções do efeito
permitidos por norma.
ACR. Para resolver os problemas de ACR, deve-se resolver
os de NEXT e atenuação. Uma vez isolado e reparado o
Proposta de Solução para o PSNEXT
A solução do PSNEXT está estritamente ligada com a
problema do ACR, o PSACR melhorará automaticamente.
solução do NEXT, ou seja, a medida que o efeito de NEXT
Avaliação dos Efeitos Decorrentes do ELFEXT é solucionado, o PSNEXT acompanhará o resultado.
PSELFEXT (Power Sum Equal Level Crosstalk)
PSELFEXT é calculado de acordo com a ASTM D
Avaliação dos Efeitos Decorrentes do ACR –
PSACR (Power Sum Attenuation to Crosstalk).
4566 e não medido, sendo derivado de um somatório
PSACR é calculado, e não medido. Deriva-se do
algébrico do efeito de ELFEXT em um par trançado devido
somatório algébrico dos efeitos individuais do ACR.
à influência
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dos outros três pares restantes. Existem quatro efeitos de
PSELFEXT no mesmo cabo.

A Tabela IX mostra os valores limites do PSELFEXT
permitidos por norma.

Tabela VII - Valores limites do PSNEXT permitidos pelos órgãos de padronização (ANSI/EIA/TIA).

Tabela VIII - Valores limites do PSACR permitidos pelos órgãos de padronização (ANSI/EIA/TIA).

Tabela IX- Valores limites do ELFEXT permitidos pelos órgãos de padronização (ANSI/EIA/TIA).
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CONCLUSÕES
Como sabemos, o desempenho de uma rede de dados
está diretamente relacionado com sua infraestrutura física.
Sendo assim, devemos garantir que esta estrutura possua
seus parâmetros dentro do escopo das normas de
cabeamento estruturado. A fim de controlarmos esses
parâmetros, contamos com aparelhos cada vez mais
modernos, portáteis e de operação rápida, sendo um aliado

fundamental para os testes de campo. De posse de um
medidor conseguiremos controlar e avaliar os principais
efeitos indesejáveis na estrutura de cabeamento, no intuito
de colocá-los dentro das especificações do projeto, ainda
na fase de implantação, evitando transtornos futuros. Basta,
então, que façamos este controle; o que, infelizmente, os
projetistas e instaladores de rede, normalmente não
realizam.
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RESUMO

Embora exista uma grande teoria por trás do conceito de Casos de Uso da UML, premissa básica para se capturar e manter
os requisitos de qualquer sistema de software a ser desenvolvido, percebe-se que poucos a utilizam de forma simples e eficaz,
tendo-se ainda muitos profissionais de modelagem de sistemas que não entendem adequadamente seus conceitos.
Desta forma, este artigo procura abordar de forma simples e com um exemplo os aspectos referentes à modelagem de casos
de uso, principalmente com relação às descrições dos fluxos de eventos, sem no entanto levar em consideração os elementos
avançados desta modelagem, tais como os casos de uso de generalização de inclusão e de extensão, que poderá ser motivo
para a elaboração de um próximo artigo.
Palavras-Chave: Caso de Uso, Ator, Fluxo de Eventos, Cenário, UML, Modelagem OO

ABSTRACT
Although there are many theories around UML Use Case Model, an artifact for capturing and tracking the requirements of a
software system, actually just a few designers can use it in an effective way and most of them have been misunderstanding
concepts concerning to it.
Thereby, this paper presents a simple approach and an example about use case modeling, mainly concerning to flow of events’
descriptions, but without using the complexes elements of it just as generalization, include and extend, that could be the
subject of another paper.
Key Words: Use Case, Actor, Flow of Events, Scenario, UML, OO Modeling
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INTRODUÇÃO
A Modelagem Orientada a Objetos surgiu durante a
arquivos e banco de dados. Os eventos temporizados,
década de 70 (Booch, Rumbaugh e Jacobson, 1999) e a
podem ser modelados por meio de um ator chamado
Linguagem de Modelagem Unificada ou Unified Modeling
Temporizador. Neste caso, entende-se que ele irá disparar
Language (UML) começou oficialmente a ser criada em
alguma ação no sistema que não tenha sido gerada por
outubro de 1994 (Booch, Rumbaugh e Jacobson, 1999)
nenhum outro ator. Um exemplo seria em um sistema de
pela união das forças de Grady Booch, James Rumbaugh e
correio eletrônico cliente, que faria uma verificação
Ivar Jacobson. Em janeiro de 1997 a versão 1.0 foi
periódica automática se existe ou não cartas eletrônicas
submetida à padronização pela Object
disponíveis
no
Management Group (OMG) (Booch,
sistema servidor.
Rumbaugh e Jacobson, 1999) e atualmente
No
caso
dos
encontra-se na versão 1.4 que foi lançada em
arquivos
gerados
Um evento temporizado pode ser
setembro de 2001. Esta linguagem permite a
pelos sistemas em
representado
por um ator chamado
visualização, a especificação, a construção e
desenvolvimento,
Temporizador.
a
documentação
de
artefatos
no
não
devem
ser
desenvolvimento de sistemas de software
modelados
como
(Booch, Rumbaugh e Jacobson, 1999).
atores, por não
serem
entidades
Dos diversos diagramas visuais que
esta linguagem possui, um deles, o Diagrama de Casos de
externas ao mesmo. Para o caso do sistema utilizar sistemas
Uso, é um dos primeiros a ser utilizado em um processo de
de banco de dados já definidos, sua modelagem como ator
desenvolvimento de software, que cuida da engenharia de
não é necessária, embora sua utilização venha a trazer
requisitos, tendo como principal papel o levantamento e a
maior legibilidade ao modelo.
documentação dos requisitos de umsistema.
Embora, exista uma sintaxe e semântica bem definida
OS CASOS DE USO
para os diversos elementos da modelagem de casos de uso,
existe uma grande dificuldade de se interpretar
A identificação dos casos de uso de um sistema deve
corretamente e de como utilizar todos os seus elementos, o
começar pela identificação de como cada ator irá utilizar o
que resulta na produção de modelos complexos demais e
sistema, uma vez que todo caso de uso tem que ser iniciado
muitas vezes incorretos. Como a maioria das causas de
por um ator. Uma vez identificadas as formas ou ações de
defeitos de software da indústria são devido a problemas
como cada ator irá utilizar o sistema, todas elas tornam-se
na captura ou tratamento dos requisitos (Motorola, 2000),
candidatas a serem casos de uso do sistema. Estas ações
torna-se de extrema importância uma modelagem de casos
devem ser analisadas para que algumas possam ser
de uso que seja simples e correta.
combinadas ou eliminadas. Ao final desta análise, tenta-se
agrupar ações com responsabilidades comuns. Cada
conjunto de responsabilidades irá definir um caso de uso.
Em seguida deve ser definido um nome para cada caso de
OS ATORES
uso segundo uma frase verbal, já que elas irão fazer alguma
Os atores representam pessoas ou outros sistemas que
coisa para o sistema. Estes casos de uso irão formar a
desempenham um determinado papel na interação com o
primeira versão de casos de uso candidatos ao modelo de
sistema a ser desenvolvido. Embora os atores sejam
casos de uso.
representados
pelo ícone de
um boneco,
A FRONTEIRA DO SISTEMA
quando
Casos de uso devem ser construídos
A determinação da fronteira do sistema
existir
um
segundo o ponto de vista de seus atores e
deve ser feita entre os fornecedores dos
ator
que
não dos desenvolvedores do sistema.
requisitos do sistema e a equipe de
desempenhe
o papel de
desenvolvimento. Aquilo que deverá ser
algum outro
desenvolvido deverá ficar internamente à
sistema, melhor representá-lo usando o ícone normal de
fronteira e vice-versa. Embora esta atividade pareça ser
muito simples de ser realizada, muitos sistemas fracassam
uma classe, sob a forma de um retângulo com o estereótipo
devido a um levantamento incompleto ou incorreto dos
<<ator>>, haja visto que os atores são modelados pela
requisitos (Arlow e Neustadt, 2002).
UML como sendo classes.
Os atores ficam situados fora da fronteira do sistema,
Durante a descoberta dos atores, muitas vezes
atores estes que podem ser tanto pessoas quanto outros
existem situações que não se sabe definir se algo é ou não
sistemas. Estes atores irão utilizar o sistema e obter algum
um ator. Pode-se citar o caso de eventos temporizados,
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benefício dele. Este benefício deverá ser
contemplado por um ou mais casos de uso
do sistema. Desta forma, os casos de uso
ficam situados da fronteira para dentro do
sistema e devem ser capazes de implementar
todas as funcionalidades definidas para o
mesmo. A figura 1 ilustra estes conceitos em
um modelo parcial do Sistema de
Treinamento Aeróbico e Nutricional STAN, que será utilizado ao final deste
artigo. A fronteira é representada pelo
retângulo externo ao caso de uso, incluindo o nome do
Figura 1 - Modelos de Casos de Uso Básico
sistema. Embora esta fronteira seja definida pela UML,
dificilmente as ferramentas de modelagem a representam.
As setas indicam a comunicação bidirecional existente
entre os atores e o caso de uso.
O diagrama de casos de uso foi criado de tal forma
que pudesse ser entendido pelo cliente solicitante do
4. interface de usuário para os casos de uso por
sistema. Como é ele quem irá fornecer os requisitos, nada
ordem de risco.
melhor do que um ou mais diagramas que mostrem de
5. Construa a segunda versão do modelo de casos
forma clara aquilo que o sistema deverá ser capaz de
de uso, identificando possíveis decomposições ou
realizar. Para isto, tal modelo procurou contemplar ícones
agrupamentos de cada caso de uso do modelo anterior, ou
simples e de fácil dedução. Todavia, são poucos os clientes
expandindo-os em casos de uso de generalização, de
que conseguem entendê-lo perfeitamente sem um
inclusão e de extensão.
treinamento prévio (Arlow e Neustadt, 2002).
6. Ajuste os fluxos de eventos definidos por ordem
Uma vez definida a fronteira do sistema, qualquer
de risco.
requisito adicional que venha a alterá-la implicando
Cada um destes passos deve ser finalizado com uma
diretamente em custos adicionais
validação
dos
resultados,
para o desenvolvimento, deve ser
podendo ser utilizado listas de
motivo para uma renegociação
A percepção do analista e a
verificação, revisões, inspeções
junto ao cliente. Uma vez que o
de software ou
outra
quantidade de cenários de um caso de
cliente já possua o entendimento
metodologia
qualquer.
uso definem o estilo de construção dos
do modelo de casos de uso, fica
O passo 1 é o mais simples
fluxos de eventos.
mais simples demonstrar qualquer
de todos e dispensa maiores
deformação desta fronteira, o que
comentários.
facilita
o
andamento
da
O passo 2 permite a
negociação. Todavia, requisitos adicionais, podem não
construção da primeira versão do modelo de casos de uso.
provocar deformações na fronteira do sistema, como no
Este modelo deverá contemplar apenas casos de uso
caso do crescimento das responsabilidades de um caso de
simples. A utilização de casos de uso do tipo generalização,
uso já existente anteriormente. Neste caso, a negociação
inclusão ou exclusão, citados no passo 4, pode ser
junto ao cliente deverá envolver a comparação das
antecipada, mas, deve ser feita apenas se o analista tiver a
responsabilidades antigas com as atuais.
convicção plena da corretude e necessidade de sua
utilização.
O passo 3 aborda a criação dos fluxos de eventos,
O MODELO DE CASOS DE USO
objetivo principal deste artigo e fluxos de evento da
interface de usuário, que deverão ser feitos de acordo com
O modelo de casos de uso é o resultado da
a seqüência de construção do sistema, buscando-se
combinação dos atores relacionados aos diversos casos de
primeiramente aquelas de maior risco. Como a UML não
uso identificados, formando o chamado Diagrama de Casos
define uma estrutura para a criação dos fluxos de eventos
de Uso e a documentação envolvida a este modelo.
dos casos de uso, existem diversas opções a serem
O modelo de casos de uso deve ser construído de
seguidas, segundo as literaturas do assunto, onde as tabelas
forma evolutiva, tanto com relação à sua documentação
1, 2 e 3 apresentam uma forma derivada de (Arlow e
quanto à sua implementação. Uma forma recomendável é
Neustadt, 2002) e (Oestereich, 1999).
a seguinte:
Nestas tabelas, a seqüência, a quantidade e os tipos das
1. Identifique atores e casos de uso com uma pequena
ações servem apenas de exemplo.
descrição de cada elemento.
O passo 4 pode existir ou não. Ele existirá caso o
2. Construa a primeira versão do modelo de casos de
desenvolvedor identifique por meio de análise dos fluxos
uso.
de eventos descritos no passo 3 e ainda por sua percepção
3. Elabore fluxos de eventos e fluxos de eventos da
se um ou mais casos de uso podem ser decompostos,
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agrupados ou expandidos em generalizações, inclusões ou
extensões, o que irá forçar a construção da segunda versão
do modelo de casos de uso. Um alerta com relação a este
ponto é saber dosar a grande
vontade de se usar estes elementos
expandidos do modelo. Novamente,

Por último, o passo 5 somente será realizado se o
passo 4 existir e consistirá no ajuste ou retrabalho dos
fluxos de eventos anteriores, para que possam corresponder
ao novo modelo de casos de
uso identificado no passo 4.

Um cenário representa um caminho
A CONSTRUÇÃO DOS
vale o alerta para que o modelo seja
dentro
do
comportamento
de
um
caso
de
FLUXOS DE EVENTOS
mantido o mais simples possível, o
uso, composto por uma ou mais ações.
cliente deve entendê-lo e em caso
Se o caso de uso não
de dúvida não utilizar elementos
Cenários são instâncias de casos de uso.
apresentar uma grande
expandidos
(generalização,
complexidade, pode ser
inclusão e extensão). O lado inverso
utilizado o formato da
também deve ser levado em consideração, que seria a
tabela 1 para cada caso de uso, onde a sequência, a
vontade de manter o modelo o mais simples possível e
quantidade e os tipos das ações servem apenas de exemplo.
acabar sobrecarregando demais um ou mais casos de uso e
Cabe salientar que a identificação se um caso de uso é
com isto aumentar a complexidade dos fluxos de eventos,
complexo ou não depende exclusivamente do analista.
a quantidade de cenários (conforme será definido) e por
Entretanto, uma orientação serias considerar o somatório
conseguinte a dificuldade de se manter o controle e o
das estruturas de seleção (desvios), fluxos alternativos,
acompanhamento do desenvolvimento do sistemas.
situações de erro e interrupções.

Tabela 1 - Modelo para a Descrição do Fluxo de Eventos em Casos de Uso Simples
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Tabela 2 - Modelo para a Descrição de um Cenário Principal

Tabela 3 - Modelo para a Descrição de um Cenário Secundário
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Caso o valor obtido seja maior ou igual a 10, o caso de uso
ações realizadas segundo o caminho mais natural de
deve ser considerado complexo. Esta métrica ainda
comportamento do caso de uso sem a ocorrência de
encontra-se em estudo, devido sua utilização recente
nenhuma estrutura de seleção. Isto pode ser chamado de “o
apenas nos trabalhos desenvolvidos pelo autor.
dia feliz” ou ainda “o mundo perfeito” (Arlow e Neustadt,
2002). Cada caso de uso possui um e apenas um fluxo
Os atores devem ser aqueles que de alguma forma
interagem com o caso de uso. A ou as precondições se
principal.
referem ao estado em que o sistema deverá estar para que
Os fluxos secundários ou cenários secundários são
quaisquer caminhos ou comportamentos que sejam
o caso de uso possa iniciar. A seguir devem ser descritas as
diferentes do caminho principal ou do comportamento
ações recebidas e realizadas para o caso de uso. As ações
principal do caso de uso, quer seja por uma estrutura de
recebidas devem ser procedentes de atores e as ações
seleção que ocorra na seqüência
realizadas são aquelas realizadas
natural de uma ação, quer seja por
pelo caso de uso. A numeração
fluxos alternativos (uma estrutura
dos passos para as ações recebidas
de seleção que ocorra a qualquer
e realizadas deve ser tal que
Casos de uso não são
descreva todo o comportamento
tempo, uma condição de erro ou
descomposições funcionais de um
do caso de uso de forma
uma interrupção).
sistema a ser desenvolvido.
seqüencial no tempo. Se o caso de
Um cenário representa um
uso possuir alguma situação em
caminho dentro do comportamento
que desvie da seqüência de ações,
de um caso de uso, composto por
deve ser utilizada a estrutura de
uma ou mais ações. Ou seja, o
seleção (desvio) por meio da sentença iniciada com a
comportamento total de um caso de uso é definido por um
palavra “Se”, seguida da condição booleana para que o
conjunto finito de cenários. Pode-se fazer uma analogia a
desvio aconteça ou não. Caso existam uma ou mais ações
um grande rio e seus afluentes, onde o rio representa o
que se repitam no tempo, pode ser utilizado estruturas de
fluxo principal e seus afluentes os fluxos secundários
repetição do tipo “Para”, “Enquanto” ou ainda “Repita”,
(Arlow e Neustadt, 2002). Para a descrição do cenário ou
sendo que neste último caso a expressão de repetição
fluxo principal de um caso de uso, faz-se o uso da tabela 2.
deverá ser feita após as ocorrências das ações dentro da
A simplificação desta tabela com relação a anterior reside
estrutura de repetição. A ou as pós-condições devem
no fato de que as estruturas de seleção e os fluxos
representar o estado em que o sistema deverá se encontrar
alternativos da anterior representavam muitos cenários,
após o término do caso de uso. Tanto as precondições
sendo então retirados da tabela, ficando apenas o cenário
quanto as pós-condições devem ser descritas por meio de
principal. Os cenários retirados, passam a ser chamados de
sentenças booleanas concisas. Caso existam estruturas de
cenários secundários ou fluxos secundários. Cada cenário
seleção que possam ocorrer a qualquer momento no tempo,
secundário passa então a receber um nome e ocupar uma
tal fato deve ser encarado como sendo um fluxo alternativo.
outra tabela ainda mais simplificada, conforme pode ser
Fluxos alternativos também podem ser utilizados para as
visto na tabela 3.
ocorrências de condições de erro ou ainda interrupções
A descrição de cada fluxo de eventos secundário não
(como por exemplo a ação de temporizadores).
pode incluir ações de estruturas de seleção e a primeira
Vale salientar a importância de se fazer a descrição
ação recebida deve mencionar em que passo do fluxo
das ações de forma numerada no tempo, para que o caso de
principal terá início o fluxo secundário. Ao término das
uso possa representar com precisão sua funcionalidade.
ações realizadas pelo fluxo secundário, o fluxo de eventos
Esta descrição seqüencial irá facilitar em grande parte a
retorna para o passo subsequente do fluxo principal onde o
construção de diagramas de seqüência para mostrar a
fluxo secundário havia sido chamado.
interação entre os objetos a serem identificados na fase de
Normalmente, uma grande dúvida dos analistas é
análise do sistema.
saber quantos cenários deverão ser considerados para um
Quando o analista considerar que a descrição do fluxo
caso de uso.
de eventos feito conforme a tabela anterior caracteriza um
Embora a quantidade de cenários de um caso de uso
caso de uso complexo, poderá fazer uso de outra estratégia
seja finita, dificilmente todos eles são descritos, devido ao
de descrição, onde a tabela anterior será subdividida em
fato que muitos são semelhantes.
duas ou mais tabelas mais simplificadas. Para isto, é
Neste caso, faz-se a descrição dos cenários mais
necessário que se faça a definição dos termos: fluxo
importantes e de um cenário para cada grupo de cenários
principal, fluxos secundários e cenários. O fluxo principal
similares, identificando-se as diferenças de um para outro
ou cenário principal de um caso de uso corresponde às
por meio de uma nota ou observação.
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O PROBLEMA DA
DECOMPOSIÇÃO FUNCIONAL

O SISTEMA DE TREINAMENTO
AERÓBICO E NUTRICIONAL – STAN

Um grande problema com iniciantes na prática da
modelagem de casos de uso, reside na construção natural
de casos de uso para cada função do sistema. Tal problema
advém de hábitos herdados da metodologia de
desenvolvimento estruturado. O conceito de caso de uso
reside na “...descrição de conjuntos de seqüências de
ações e suas variantes que um sistema realiza e que produz
um resultado de valor para um ou mais atores.” (Booch,
Rumbaugh e Jacobson, 1999). Ou seja, um caso de uso não
representa uma função de um sistema e sim um conjunto
delas, contanto que traga algo de valor para os atores que
dela participam. O artigo de Bittner (2000) descreve
claramente o problema e apresenta um exemplo de
compras realizadas na Internet por um usuário. O exemplo
apresenta cinco casos de uso que interagem com um único
ator “Cliente”. Os casos de uso são: Adicionar Pedido,
Aprovar Pedido, Acompanhar Pedido, Excluir Pedido e
Alterar Pedido. O quese percebe é que os casos de uso
foram criados sem ter como idéia central aquilo que o ator
desejava do sistema e sim aquilo que o sistema queria
realizar (orientação para o código). O que o cliente na
verdade deseja é navegar na Internet e fazer um pedido de
compra. Logo, os 5 casos de uso poderiam ser
transformados em apenas 1 que seria Fazer Pedido de
Compra.
Ao criar algum caso de uso, verifique sempre se ele
será algo que o ator irá solicitar do sistema, caso contrário,
inclua-o em outro caso de uso que atenda este objetivo.

O sistema hipotético STAN será utilizado
parcialmente neste artigo e de forma simplificada como
exemplo para o que foi apresentado até o presente
momento. Trata-se de um sistema de orientação para
pessoas que desejam se exercitar de forma aeróbica, obter
hábitos alimentares saudáveis e com isto poder obter um
controle satisfatório de peso. Este sistema deve prover uma
série de exercícios aeróbicos do tipo correr, caminhar ou
andar de bicicleta de acordo com os dados da pessoa. Além
disto, deve prover uma ou mais dietas alimentares de
acordo com os dados do usuário, permitir
acompanhamento da evolução de ambos treinamentos e
gerar relatórios. Versões futuras deste sistema devem
prover acesso às informações via Internet pelo usuário e
ainda permitir que um profissional em nutrição e um
preparador físico possam agir no sistema também via
Internet.
Após a identificação da fronteira do sistema, atores e
casos de uso, foi construída a primeira versão do modelo
de casos de uso conforme a figura 2.
O caso de uso Obter Listas De Exercícios produz
listas de exercícios para um determinado esporte escolhido
pelo ator Esportista dentre: corrida, caminhada ou
bicicleta. O caso de uso Obter Dietas Alimentares produz
listas contendo cardápios a serem utilizados pelo
Consumidor Alimentar. Por último, o caso de uso
Acompanhar Evolução é utilizado por ambos atores para
verificar a qualquer momento a evolução do treinamento
tanto com relação ao esporte quanto com relação à
dieta alimentar.
A seguir são apresentados os fluxos de evento do
caso de uso Obter Listas De Exercícios para as duas
formas abordadas anteriormente, primeiramente
usando-se uma tabela única (tabela 4), e depois
usando-se uma tabela para o cenário principal (tabela
5) e tabelas para os cenários secundários (tabelas 6, 7,
8 e 9).
Vale salientar que não se entrou no mérito dos
fluxos de evento para a interface gráfica de usuário dos
casos de uso, haja visto que esta abordagem além de
similar é mais simples. Os fluxos de eventos dos casos
de uso que irão produzir interfaces de usuário, são
chamados de Storyboard de Casos de Uso (Use Case
Storyboard) e maiores informações a respeito podem
ser obtidas em RUP (2002).
Para que o leitor possa aprofundar os estudos na
modelagem de casos de uso, deve realizar os estudos
dos elementos expandidos ou avançados tais como:
atores de generalização, casos de uso de inclusão e
casos de uso de extensão, podendo utilizar as
referências indicadas neste artigo ou outra que achar
mais conveniente.

Figura 2 - Primeira Versão do Modelo de Casos de Uso
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Tabela 4 - Exemplo de Fluxos de Eventos Com Tabela Única
Para que a tabela anterior possa ser reduzida, pede-se utilizar a segunda forma de contruçaõ, utilizando-se o conceito de
cenário principal e cenários secundários

Tabela 5 - Exemplo de Fluxo de Eventos com Cenário Principal
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Tabela 6 - Exemplo de Fluxo de Eventos com Cenário Alternativo I

Tabela 7 - Exemplo de Fluxo de Eventos com Cenário Alternativo 2

Tabela 8 - Exemplo de Fluxo de Eventos com Cenário Alternativo 4
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Tabela 9 - Exemplo de Fluxo de Eventos com Cenário Alternativo 3
RECOMENDAÇÕES FINAIS
1.
Procure manter o Modelo de Casos de Uso o mais
simples possível, seja pragmático.
2.
Não oriente o modelo para uma decomposição
funcional.
3.
Não oriente os casos de uso pensando na
codificação.
4.
Construa cada caso de uso sob a perspectiva de um
ou mais atores que irão utilizá-la.
5.
Construa cenários ou fluxos secundários apenas se
o caso de uso for complexo.
6.
Faça sempre uma revisão após cada passo da
modelagem de casos de uso.
7.
Pratique, faça exercícios. Esta é a única forma de
adquirir maturidade.

CONCLUSÕES
Embora os diagramas de casos de uso pareçam ser
simples, existe uma grande complexidade por traz da
modelagem destes diagramas, o que provoca uma
dificuldade de interpretação e por conseguinte uso
incorreto.
Um bom modelo de casos de uso não se mede pelo seu
tamanho e sim pela sua simplicidade, objetividade e
corretude. O que vale para um bom desenvolvimento de um
modelo de casos de uso simples e correto é a experiência
do analista e isto somente é possível de ser alcançado
mediante o uso sistemático.
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RESUMO
Um dos pontos críticos no desenvolvimento de software é a aceitação do produto final pelo cliente. Este artigo apresenta uma
forma de formatação dos testes baseados nos Casos de Uso (Use Case) também chamados de Casos de Teste (Test Case).
As funcionalidades do sistema, que são representados pelos Casos de Uso, são avaliadas pelo cliente através dos Casos de
Teste.
Palavras-Chave: Teste de Sistemas, Casos de Teste, Casos de Uso, UML.

ABSTRACT
The most critic point in software development is the final product accept by client. This paper shows a way of formatted test
based on Use Case called test case.
The system functionality, represented by Use Case, are evaluate by client through Test Case.
Key Words: System’s Test, Test Cases, Use Cases, UML.
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INTRODUÇÃO
Este artigo apresenta um procedimento de
acompanhamento e documentação de testes de
funcionalidade de software baseado em casos de uso,
conhecidos como casos de teste ou test cases.
A finalidade dos testes funcionais deve sempre ser a
de dar consistência ao produto de software. Num primeiro
momento os testes irão auxiliar o grupo de
desenvolvimento na correção de defeitos. Em um segundo
momento os testes funcionais permitirão ao cliente
verificar e avaliar a conformidade do sistema com os
requisitos.
Os testes mais comuns são os testes de código,
realizados normalmente, pelo próprio desenvolvedor, o
que permite determinar defeitos em módulos e são
realizados no ambiente do laboratório (são conhecidos
como testes alfa). Os testes de funcionalidade muitas vezes
ficam a cargo do clientes ou usuários do sistema (são
conhecidos como testes beta). Nem sempre os clientes
estão dispostos a realizar testes, o interesse principal é em
utilizar o sistema. Durante os testes no cliente podem
ocorrer falhas e provocar atritos que poderiam ser evitados.
Uma forma de testar o sistema antes da entrega de cada
versão ao cliente é realizar Casos de Testes que analisem o
sistema com a perspectiva do cliente ou usuário. Este artigo
apresentará os seguintes tópicos:
* Casos de Uso, onde é apresentado como
documentar e definir o Caso de Uso e prepará-lo para os
Casos de Teste. Para efeito de ilustração é apresentado um
exemplo de análise.

* Casos de Teste, onde é apresentado como proceder
e documentar os testes realizados no sistema seguindo os
fluxos de eventos dos cenários principal e secundários. Um
exemplo ilustrativo é apresentado.
* Conclusões, onde é analisada a implementação de
Casos de Teste e como utilizá-los para permitir a aceitação
do sistema pelo cliente.
Casos de Uso
Durante a captura dos requisitos funcionais deve-se
iniciar o processo de definição dos Atores e Casos de Uso
(Cockburn, 2001) (Firesmith, 1999) do sistema que
servirão de base para o desenvolvimento e representam
uma visão mais definida dos requisitos funcionais. Casos
de Uso é definido como sendo:
“Um conjunto de funcionalidades de um sistema,
representado por fluxos de eventos iniciados por um
ator e apresentando um resultado de valor a um ator
(que pode ser o que iniciou o fluxo de eventos ou não).”
Os Casos de Uso devem ser representados pelos fluxos de
eventos aos quais eles são responsáveis. Para facilitar a
análise pode ser utilizada a tabela I, baseada na proposta
de John D. McGregor e Melissa L. Major (MacGregor,
Major, 2000), que apresenta as informações mais
importantes a respeito dos Casos de Uso. Esta tabela
permite também verificar quais requisitos funcionais foram
atendidos por este Caso de Uso. Isto facilitará o
acompanhamento do atendimento de cada requisito
funcional.

Tabela 1 - Análise de Casos de Uso
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Na tabela I também é possível definir condições prévias
e posteriores e o(s) ator(res) que irá (ão) interagir com o
Caso de Uso. Em seguida são descritos os fluxos que se
consideram necessários para compreender os Casos de Uso
(incluindo fluxos alternativos e fluxos de exceção) e que
realmente representam o comportamento da Casos de Uso.
O lado direito apresenta as ações executadas pela Casos de
Uso (ou que deverão ser realizadas pelo sistema) e o lado
esquerdo as ações realizadas pelos atores.
A documentação dos Casos de Uso possuem três
finalidades:
1. Permitir que o cliente compreenda como os
requisitos que foram transformados em Casos de Uso,
sendo mapeados em um formato mais adequado ao
desenvolvimento,
2. analisar se algo está fora do que foi determinado
inicialmente e,
3. determinar a continuação do desenvolvimento do
sistema.
Desta forma novos requisitos funcionais ou mudanças
em algum requisito funcional deverão refletir em um ou
mais Casos de Uso. Em alguns casos quando o fluxo de
eventos é muito complexo deve-se utilizar um diagrama de
atividades que apresente a seqüência de eventos
graficamente.

Alguns fluxos podem repetir em outros Casos de Usos
e neste caso é interessante separar estes Casos de Uso e
identificar uma operação de inclusão (include) entre eles.
De outra forma se uma parte do fluxo é opcional (nem
sempre será executada) pode-se separar esta parte do fluxo
e identificá-la como uma extensão (extend) da primeira. O
uso de inclusão ou extensão em Casos de Uso depende da
necessidade de compreensão que se considera necessária
para cada Casos de Uso. É importante desenvolver o
diagrama de Casos de Uso (Booch, Rumbaugh, Jacobson,
1999) para mostrar graficamente as relações entre atores e
os Casos de Uso do sistema, porém é importante saber que
somente o diagrama não irá representar o comportamento
completo do sistema.
Para muitos analistas os Casos de Uso são algo sem
sentido e seria possível passar direto dos requisitos
funcionais a fase seguinte (Fowler, 1999). Porém vale
ressaltar que os requisitos funcionais na realidade são
informações do cliente, ou seja, está na cabeça do cliente,
o que se faz é capturá-los e ordená-los. Os Casos de Uso
são a tradução dos requisitos funcionais em um formato
mais adequado que possa ser compreendido de maneira
fácil e clara por todos os analistas e projetistas do sistema.
A figura a seguir mostra o exemplo de um diagrama de
Casos de Uso para um caixa de supermercado.

Fig. 1 Diagrama da Casos de Uso “Caixa de Supermercado”
* As tabelas foram considerados atores por não fazerem parte do sistema, alguns autores não concordam com esta
abordagem, porém isto facilita a compreensão do modelo.
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Tabela 2 - Exemplo de Análise de Casos de Uso - Nota Fiscal

* Fluxo de evento repetido para cada novo item.
Atenção: este exemplo não apresenta os cenários alternativos, somente o cenário principal.

Casos de Teste
Pode se utilizar diretamente os Casos de Uso
Existem vários estudos e ferramentas para facilitar a
definidos com base nos requisitos para fazer os testes
execução de testes que detectem o quanto antes os famosos
funcionais, definindo Caso de Teste (McGregor, Major,
defeitos (bugs) de software (Blinder, 2000). Estes defeitos
podem comprometer todo
o
2000).
Os testes de funcionalidade são
desenvolvimento
e
baseados nos Casos de Uso
consequentemente todo o produto
A finalidade dos testes deve
(Ambler, 1999) (Dimaggio, 2001).
desenvolvidos para o sistema. Os
sempre ser a de dar consistência
Existe um consenso que diz
fluxos de evento ótimos e
que todo software tem algum
alternativos são aplicados ao
ao produto do software. Num
defeito que pode nunca ser
sistema afim de verificar a
primeiro momento os testes irão
descoberto, porém a função do teste
execução do sistema de acordo com
auxiliar o grupo de
é permitir que um sistema seja
os Casos de Uso desenvolvidos e
desenvolvimento na correção de
consistente e confiável o bastante
podem,
por
exemplo,
ser
defeitos.
para ser utilizado (Fowler, 1999).
documentados como na tabela III
Os testes de sistema dependem
mostrada a seguir.
fundamentalmente do tipo de
A tabela IV ilustra um exemplo
sistema que está em desenvolvimento. A aceitação do
simples, o mesmo exemplo do Caso de Uso para Nota
cliente ocorre se o sistema atende as funcionalidades que
Fiscal onde foi realizado um Caso de Teste conforme as
foram pedidas no início do desenvolvimento.
informações apresentadas.
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Tabela 3 - Documentando Casos de Teste

Tabela 4 - Exemplo Caso de Teste - Adicionar itens a Nota Fiscal
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CONCLUSÕES
A aceitação do problema de software pelo cliente é o
objetivo final do desenvolvimento. Um procedimento
formal que permita realizar os testes de funcionalidade e
mapeá-los com os requisitos funcionais apresentados pelo
cliente é fundamental para que o cliente perceba uma forma
de avaliação transparente e possa ser repetida.
A existência de uma lacuna entre os testes alfa e os
testes beta muitas vezes compromete o prazo de entrega e
em casos extremos a aceitação do produto.
Casos de teste baseados nos casos de uso permitem que se
realizarem testes de sistema em versões conforme estas vão
sendo concluídas, identificando o quanto antes problemas

Pode-se utilizer diretamente os
Caso de Uso defindo com base nos
requisitos e utilizá-los para fazer os testes,
definindo Casos de Teste.
de integração e de conformidade.Além disto é mais uma
utilização a modelagem dos casos de uso permitindo um
acompanhamento dos requisitos funcionais do início ao
final do ciclo de vida do desenvolvimento do sistema.
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