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Resumo 

 

 

Sistemas embarcados possuem características específicas que os tornam 

desafiadores não só em seu desenvolvimento, mas também para o teste de software. Devido à 

características como, por exemplo, a baixa quantidade de recursos de processamento e 

memória disponíveis e as restrições de tempo real, aliadas à rigorosas normas de segurança às 

quais são submetidos, principalmente no meio automotivo, seu processo de desenvolvimento 

requer, além das técnicas e estratégias tradicionais de teste de software, um conjunto 

específico de métodos de teste para garantir a conformidade do produto final com as normas 

técnicas estabelecidas para o setor e também para minimizar, no processo de 

desenvolvimento, o impacto de desafios gerados por características como as citadas 

anteriormente, como por exemplo a simulação do ambiente real de operação do sistema para a 

realização de testes, visto que os eventos que o sistema deve processar ocorrem de maneira 

assíncrona e não-determinística. O foco deste trabalho é a análise das técnicas e estratégias de 

teste de software tradicionais, bem como das características dos sistemas embarcados que 

geram desafios para seu desenvolvimento e teste e, a partir disso, elaborar um método de 

identificação de problemas relacionados à estes desafios que permita antecipar e minimizar o 

impacto destes problemas no ciclo de desenvolvimento. Este trabalho foi proposto pois as 

técnicas e estratégias tradicionais de teste de software são genéricas e abrangentes, não sendo 

suficientes para a completa validação da qualidade do produto. Isto permite adaptações e 

melhorias que podem ser agregadas a uma atividade de teste de sistemas embarcados 

automotivos. Estas adaptações e melhorias agregam valor ao processo de desenvolvimento 

somente se forem devidamente documentadas e se o conhecimento adquirido por experiência 

for disseminado. O método proposto neste trabalho visa abordar estes dois aspectos. 

 

 
Palavras-Chave: Teste de software, software embarcado, boas práticas, sistemas automotivos. 
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Abstract 

 

 

Embedded systems have specific characteristics that make them challenging 

not only in development but also for software testing. Due to characteristics like, for example, 

the low amount of memory and processing power available and real-time constraints coupled 

with rigorous safety standards to which they are subjected, especially in the automotive 

environment, its development process requires, in addition to traditional software testing 

techniques, a specific set of test methods to ensure compliance of the final product with the 

technical standards established for the sector and also to minimize, in the development 

process, the impact of challenges generated by characteristics such as those cited above, like, 

for example, the simulation of the actual operating environment of the system for testing, 

since the system events that the system must process occur asynchronously and in a non-

deterministic way. This paper focuses in the analysis of the traditional testing techniques and 

strategies, as well the automotive embedded system’s characteristics that pose challenges for 

their development and testing, and from that, develop a method to identify problems related to 

these challenges to anticipate and minimize the impact of these problems in the development 

cycle. This paper was proposed since the techniques and strategies of traditional software 

testing are generic and embracing, not being sufficient for complete validation of product 

quality. This allows adjustments and improvements that can be added to a test activity of 

automotive embedded systems. These adaptations and improvements add value to the 

development process only if they are properly documented and the knowledge gained from 

experience is disseminated. The method proposed in this paper aims to address these two 

aspects. 

 

 

Keywords: Software Testing, Embedded Systems, Good Practices, Automotive Systems. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Em 1977, o primeiro veículo de produção em massa que possuía uma 

Unidade de Controle Eletrônica (do inglês, Electronic Control Unit, ou ECU) baseada em um 

microcontrolador saía da fábrica da General Motors americana. Seu nome era Oldsmobile 

Toronado e sua primeira ECU realizava apenas a função de controlar a temporização do 

motor elétrico de ignição [1]. 

Em 1978 a General Motors já oferecia como acessório opcional no modelo 

Cadillac Seville, o “Cadillac Trip Computer”, o primeiro computador de bordo. Seu 

microcontrolador, um Motorola 6802, tinha as funções de exibir a velocidade do veículo, bem 

como distância percorrida, quantidade de combustível e informações sobre o estado do motor. 

Ele também foi útil como experimento para a General Motors, que estava interessada em 

testar quão bom era um microcontrolador para desempenhar várias funções dentro de um 

veículo, como injeção de combustível, controle do motor de ignição e o chamado Cruise 

Control, que são os cálculos das informações do computador de bordo [1]. 

Já em 1981, toda a frota de veículos produzida pela General Motors nos 

Estados Unidos da América saía de fábrica com ECUs responsáveis pelo controle de toda 

operação do motor, que executavam cerca de 50 mil linhas de código [1]. 

Desde então, a utilização de software nos veículos automotores, o chamado 

In Vehicle Software (Software Interior ao Veículo, em tradução livre), cresceu em escala 

astronômica. 

Uma compilação de dados relacionados à quantidade de linhas de código 

utilizadas em veículos e aeronaves ajuda a ter uma perspectiva do cenário atual. Pode-se 

observar na Tabela 1 a relação das estimativas baseadas em dados obtidos diretamente dos 

respectivos fabricantes. 
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Tabela 1 – Comparativo de Quantidade de Linhas de Código [1] [2] 

Aeronave ou Automóvel Quantidade de Linhas de Código 

F-22 Raptor 1,7 milhões 

F-35 Joint Strike Fighter 5,7 milhões 

Boeing 787 Dreamliner 6,5 milhões 

Chevrolet Volt 10 milhões 

Mercedes-Benz S Class 20 milhões 

 

Nesta tabela, ocupando as três primeiras linhas, estão três aeronaves. O F-22 

Raptor era a principal aeronave de caça do exército dos Estados Unidos da América até ser 

substituído por um modelo mais atual, o F-35 Joint Strike Fighter. O 787 Dreamliner é a 

aeronave de transporte de passageiros mais recente e topo de linha da Boeing, considerada a 

aeronave com a maior quantidade de eletrônica embarcada já construída [2]. 

Nas duas últimas posições da tabela estão dois automóveis. O Chevrolet 

Volt, o mais recente automóvel elétrico da General Motors consegue duas proezas notáveis. A 

primeira é sua autonomia de 64 quilômetros utilizando somente motor elétrico, e a segunda é 

de que ele possui cerca de 100 ECUs e 10 milhões de linhas de código para alcançar tal feito. 

Esta quantidade de software também garante a vida útil das baterias por 10 anos, por controlar 

precisamente o resfriamento do sistema elétrico [2]. 

Por fim, o S Class, sedã de extremo luxo da Mercedes-Benz, executa em 

torno de 20 milhões de linhas de código, um número modesto para um veículo que tem a 

capacidade de se dirigir autonomamente, e para isso conta com um sistema que inclui três 

radares de curto, médio e longo alcance e câmeras estereoscópicas que realizam uma espécie 

de leitura do asfalto [1]. 

Diante deste cenário, e com previsões de que em um futuro próximo os 

automóveis irão executar de 200 a 300 milhões de linhas de código [1], novos desafios são 

inseridos devido ao aumento da complexidade dos sistemas em questão. Também crescem na 

mesma proporção as probabilidades de que erros, defeitos ou falhas ocorram no software, que 

geram significativos prejuízos materiais, e também colocam em risco vidas humanas. 

Pode-se exemplificar com duas situações os riscos existentes em casos de 

erros, defeitos ou falhas no software embarcado. Primeiramente, em 1962, no lançamento da 

sonda Mariner 1, nas instalações da NASA (National Aeronautics and Space Administration) 

em Cabo Canaveral, Flórida, Estados Unidos da América, aconteceu um desastre que ficou 
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conhecido como “o hífen mais caro da história”. O destino da Mariner 1 era o planeta Vênus 

e também era a primeira tentativa da NASA de enviar uma sonda ao planeta. Durante o 

lançamento, uma falha na antena receptora do foguete propulsor, que recebia os dados de 

trajetória, fez com que o computador de bordo da nave assumisse o controle da operação. Este 

computador continha um erro de software que acarretou em mudanças bruscas na trajetória da 

nave ao decolar, fazendo com que a nave se desviasse de sua rota, causando sua destruição, 

evitando que saísse do perímetro seguro de lançamento ameaçando a segurança dos 

espectadores locais, pois como é sabido, lançamentos de naves espaciais atraem multidões de 

curiosos e imprensa [3]. 

O investimento no projeto foi de 18,5 milhões de dólares à época, em 

valores atuais corrigidos, mais de 135 milhões de dólares, usados para custear os vários anos 

do projeto, destruído pelo erro de software não detectado [4]. 

Relatórios oficiais da NASA relatam que a causa do acidente foi a omissão 

de uma barra em um símbolo matemático que indicaria a aplicação de um filtro de suavização 

no cálculo das derivadas do raio de curvatura da nave. Isso fez com que o software tratasse 

pequenas variações de velocidade, que eram normais, como se fossem grandes variações, 

causando demasiada compensação para correção da trajetória e fazendo com que a nave saísse 

de seu curso [5]. 

Um outro caso similar e também famoso envolvendo sistemas embarcados 

foi uma série de mortes causadas por um aparelho utilizado para tratamento de câncer por 

radioterapia chamado Therac-25. No período entre 1985 e 1987, seis pacientes em tratamento 

morreram após receberem do aparelho uma dose 100 vezes maior do que o necessário de 

radiação. A operação do aparelho consistia em dois raios de elétrons que geravam radiação 

beta, um de alta energia e outro de baixa energia. Alguns componentes da máquina, em forma 

de placas, eram posicionados para dar forma ao feixe de radiação e para espalhar o feixe em 

concentrações seguras. Modelos anteriores possuíam hardware que realizava a verificação se 

todas as placas estavam em seu devido lugar antes de ligar o raio de elétrons. No entanto, o 

Therac-25 não possuía esse hardware, pois este mecanismo de segurança havia sido 

substituído por software. 

As chances de ocorrência da falha eram pequenas pois as condições para 

que ela ocorresse eram complexas. No entanto, quando o raio de elétrons de alta energia era 

utilizado, o posicionamento da placa utilizada para espalhar o feixe e diminuir a sua 

concentração podia falhar. Havia um contador de 8 bits que contava o tempo do 

posicionamento das placas e devido à uma condição de concorrência, pois o contador era uma 
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variável compartilhada entre duas funções do software, este contador sofria overflow. Se o 

operador da máquina realizasse uma entrada manual de dados pelo teclado da máquina no 

momento deste overflow, a placa que espalhava o feixe e diminuía a concentração de radiação 

não era posicionada no local correto e o raio de elétrons de alta energia era ligado. Quando 

isto ocorria, o paciente ficava exposto diretamente ao raio 100 vezes mais concentrado do que 

o necessário [6]. 

Nestes dois exemplos os erros poderiam ser detectados por uma atividade de 

teste de software adaptada às características dos sistemas envolvidos e uma estratégia de teste 

de software direcionada a maximizar a ocorrência destes erros, para que eles pudessem ser 

detectados e corrigidos em tempo hábil. Portanto os sistemas embarcados requerem cada vez 

mais a realização de atividades de teste de software mais robustas e eficientes, que detectem a 

maior quantidade de erros possível em um espaço reduzido de tempo, para que seja possível 

corrigi-los de forma segura. Para alcançar estes objetivos, é fundamental conhecer 

profundamente as características dos sistemas em questão, e conferir a eles uma cobertura de 

testes que abrangem técnicas convencionais adicionadas de melhores práticas referentes ao 

conhecimento do domínio e experiência sobre problemas recorrentes e críticos.  

Neste contexto, há uma motivação ao detalhado estudo das características e 

peculiaridades dos sistemas embarcados, em conjunto também com as técnicas e estratégias 

de teste de software, para assim entender os desafios que se levantam em uma atividade de 

teste de software embarcado. Sendo assim, há a possibilidade de se encontrar os melhores 

métodos e abordagens de teste que reduzem os riscos envolvidos. 

Diante do exposto, pode-se delinear os objetivos principais deste trabalho, 

que se resumem em: identificar dificuldades e desafios de desenvolvimento e teste de sistemas 

embarcados automotivos, propor ações que minimizem ou eliminem estas dificuldades e, 

elaborar um método de inserção de boas práticas ao ciclo de desenvolvimento dos sistemas 

embarcados automotivos. 

Para o detalhamento mais preciso dos objetivos principais deste trabalho, 

foram definidos os seguintes objetivos específicos, que compõem a metodologia do trabalho: 

 Estudar as diversas técnicas de teste de software existentes e as estratégias de inserção 

dessas técnicas no ciclo de desenvolvimento de software. 

 Estudar as características peculiares dos sistemas embarcados automotivos que geram 

desafios para o desenvolvimento e teste. 
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 Realizar um estudo de caso cujo objeto de estudo serão as dificuldades e desafios 

enfrentados no dia-a-dia de uma equipe que desenvolve e testa sistemas embarcados 

automotivos, bem como os métodos utilizados pela equipe para solucionar ou 

minimizar o impacto destas dificuldades. 

 

Este trabalho foi organizado em três capítulos principais visando alcançar os 

objetivos definidos acima. 

O capítulo 2 trata de toda a Fundamentação Teórica necessária ao tema, com 

revisão da bibliografia pesquisada. São abordados os conceitos de teste de software, as 

técnicas existentes e as estratégias de aplicação destas técnicas. Após estudo de teste de 

software, serão apresentados conceitos e características dos sistemas embarcados, e serão 

discutidas também as diferenças entre os sistemas desktop e os sistemas embarcados, 

diferenças estas que geram desafios para o desenvolvimento e teste dos sistemas embarcados. 

No capítulo 3 será abordado o estudo de caso realizado em uma empresa 

que possui um setor e uma equipe especializada no desenvolvimento e teste de sistemas 

embarcados automotivos. Serão mostradas as dificuldades e desafios que foram levantados 

mediante acompanhamento do dia-a-dia desta equipe e também quais os métodos aplicados 

pela equipe para minimizar o impacto destas dificuldades e desafios nos projetos 

desenvolvidos na empresa.  

Por fim, no capítulo 4, é apresentada a proposta elaborada de um processo 

de melhoria contínua e inserção de melhores práticas, para ajudar a antecipar estas 

dificuldades e desafios e assim direcionar o planejamento visando evitar a recorrência dos 

problemas que elas acarretam, proposta esta desenvolvida com base nos levantamentos feitos 

no capítulo 3. 
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2. TESTE DE SOFTWARE E SISTEMAS EMBARCADOS 

 

 

Neste capítulo, serão abordados os conceitos científicos utilizados na 

realização deste trabalho. Primeiramente, é necessário compreender os fundamentos básicos 

do teste de software, bem como os termos utilizados e definições básicas. 

A seguir, são apresentadas as técnicas utilizadas para se desenvolver 

eficientemente os casos de teste do software. Com estas técnicas definidas, serão abordadas as 

estratégias básicas de teste utilizadas no ciclo de desenvolvimento do software. Para este fim, 

será tomado como base o trabalho de Roger S. Pressman [7], pois se trata de um texto 

considerado clássico sobre Engenharia de Software e aborda de maneira detalhada as técnicas 

e estratégias de teste de software. 

Neste ponto, também será apresentado o desenvolvimento dirigido por 

testes, também conhecido como Test Driven Development (TDD), baseado nos trabalhos de 

Ian Sommerville [8] e Kent Beck [9]. 

Após os conceitos de teste de software, será definido o que é um sistema 

embarcado e quais são suas características principais que tornam um desafio a elaboração de 

casos de teste realmente eficientes. Serão discutidas também características específicas 

relacionadas aos sistemas embarcados automotivos. 

 

 

2.1. Teste de Software 

 

 

O processo de teste do software é extremamente importante e um elemento 

crítico para garantir a qualidade do software [7]. 

Atualmente, é crescente a presença de software nos mais diversos aspectos 

da vida humana. Desde um simples sistema embarcado que controla a mudança de canais em 

um televisor até os mais complexos algoritmos que auxiliam controladores de voo, o software 

já está arraigado em nossas vidas ao ponto de mudar nossa cultura e nossos hábitos. 
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Por outro lado, tamanha inserção apresenta um grande risco financeiro 

quando uma falha de software ocorre, gerando custos altíssimos e até mesmo colocando vidas 

humanas em perigo, se a falha ocorrer em um sistema crítico.  

 

 

Figura 1 – Custo para correção de erros de software [10] 

 

O gráfico apresentado na Figura 1 representa uma situação clássica 

conhecida pelos engenheiros de software e coordenadores de teste de software. Nele observa-

se que o custo de reparo de um erro após o lançamento do software é cerca de 100 vezes mais 

alto do que o custo de correção de um erro nas fases iniciais de um projeto. Este gráfico é 

amplamente usado para justificar os gastos com atividades de teste. Tamanha sua utilização, 

nos últimos anos vem sendo questionado quanto à sua validade para o cenário atual, com 

diversas novas metodologias de desenvolvimento ágil, com entregas mais rápidas e a 

crescente facilidade proporcionada por ferramentas de desenvolvimento cada vez mais 

avançadas, entre outros fatores. Entretanto, tal questionamento tem como base o conjunto da 

maioria das aplicações utilizadas no cotidiano, como aplicações web e mobile. Para o conjunto 

dos sistemas embarcados críticos de tempo real, este gráfico ainda representa fielmente a 

realidade [10]. 

A atividade de teste também representa uma revisão de especificação, 

projeto e codificação [7]. A revisão de especificação tem como objetivo validar se as 

funcionalidades desejadas estão presentes no software. Uma revisão de projeto verifica se o 

software foi construído da maneira como foi planejado. Uma revisão de codificação pode 

melhorar a legibilidade do código, aumentando assim a manutenibilidade do software. 
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Todos estes fatos devem servir como incentivo para maior ênfase, 

minuciosidade e planejamento para as atividades de teste de software a serem executadas em 

um projeto de desenvolvimento de software [7]. 

 

 

2.1.1. Fundamentos de Teste de Software 

 

 

Antes de abordar as técnicas e estratégias de teste de software, é necessário 

a definição dos termos básicos utilizados, bem como nomear os artefatos envolvidos no 

processo de teste. 

Também é importante definir os objetivos de uma atividade de teste, além 

de prover uma visão geral a respeito de alguns aspectos do teste de software. Quando se testa 

um software, o objetivo deve ser agregar algum valor à ele, por aumentar a sua qualidade e 

confiabilidade [11]. 

Glenford Myers define precisamente o que é teste de software. Assumindo-

se que o software contém erros, podemos definir o teste de software como um processo de 

executar o software com a intenção de encontrar erros [11]. Neste ponto é importante salientar 

precisamente a definição de erro, defeito e falha. Estas definições se encontram em Standards 

Glossary for Software Engineering Terminology, desenvolvido pelo IEEE. Este é um 

documento que define os termos utilizados no campo da Engenharia de Software [12]. 

Defeito (fault) é um ato inconsistente, um equívoco ou um engano cometido 

pelo indivíduo que desenvolve o software ao tentar resolver um problema ou ao utilizar uma 

ferramenta ou método. É uma ação humana que produz um resultado incorreto. Um exemplo 

de defeito ocorre quando o programador acidentalmente confunde uma variável e digita o seu 

nome incorretamente ou digita uma instrução ou comando incorretamente [12] [13] [14]. 

Erro (error) é a manifestação concreta de um defeito. É uma anomalia em 

um artefato de software causada por um defeito, que resulta em um comportamento diferente 

daquele especificado. Um exemplo de erro é quando se obtém um resultado diferente daquele 

que é o resultado esperado na execução de um artefato de software [12] [13]. 

Falha (failure) é a incapacidade do artefato de software em executar suas 

funções requeridas dentro dos requisitos de performance especificados. Comumente, o termo 

bug também é usado para expressar o significado de falha e, por consequência, o termo debug 
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é usado para se referir ao processo de correção de um bug, que pode envolver profundas 

análises de valores de memória e cuidadosa análise de fluxos de controle em busca da origem 

da falha. Uma falha pode ser causada por mais de um erro, mas alguns erros podem nunca 

causar uma falha [12] [13] [14]. 

Durante o ciclo de desenvolvimento de software, as falhas comumente são 

detectadas pelos testadores no decorrer da atividade de teste. Estas falhas são então 

comunicadas aos desenvolvedores para que possam corrigir os erros causadores da falha 

encontrada [14]. 

O esquemático da Figura 2 dá uma visão mais clara sobre as relações entre 

defeito, erro e falha. Um defeito, que se encontra no universo físico que é o software em si, 

origina-se de um ato humano equivocado. Ao executar o artefato de software, no universo da 

informação, ocorre um erro, um desvio da especificação produzido pelo defeito. Um erro 

então, pode se manifestar através de uma falha, que é um comportamento inconsistente no 

universo do usuário do referido artefato de software. 

 

 

Figura 2 – Relação entre defeito, erro e falha [13] 

 

A documentação de uma atividade de teste de software deve ser precisa e 

bem definida. Para tanto, é necessário uma definição para o termo caso de teste. 

O caso de teste é a abordagem mais comum para a detecção de erros em um 

software [14]. 

Caso de teste (test case) é um conjunto de entradas de teste, condições de 

execução e resultados esperados que são desenvolvidos com o objetivo de estimular certa 

parte do código de um programa para verificar a conformidade com a especificação [12]. 
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Com todos estes conceitos definidos, a seção a seguir apresenta as técnicas 

fundamentais para elaboração de casos de testes eficientes. 

 

 

2.1.2. Técnicas de Teste de Software 

 

 

Os autores Kaner, Falk e Nguyen traçam quatro atributos fundamentais que 

caracterizam um teste de boa qualidade [15]: 

 Um bom teste tem alta probabilidade de encontrar um erro: Com o objetivo de 

desenvolver casos de teste que atendam este quesito, um testador deve entender a 

lógica do software que está testando e ter uma certa compreensão mental de como essa 

lógica poderia falhar. 

 Um bom teste não é redundante: Devido às limitações de tempo e outros recursos 

destinados à atividade de teste, não há razão para se executar um caso de teste que 

tenha o mesmo objetivo de outro caso de teste. Todo caso de teste deve ter um 

propósito diferente. No entanto, as diferenças entre alguns casos de teste podem ser 

sutis, o que deve ser considerado pelo testador. 

 Um bom teste deve ser o melhor de sua classe: Quando há um grupo ou uma classe de 

testes a ser executada onde todos os testes possuem um objetivo similar, podem 

ocorrer durante a atividade de teste algumas limitações de tempo e recurso e, então, 

somente um subgrupo desses testes será de fato executado. Nesses casos, os melhores 

testes devem ser usados, que são aqueles que possuem alta probabilidade de encontrar 

a maioria dos erros. 

 Um bom teste não deve ser nem muito simples e nem muito complexo: Este aspecto é 

encontrado quando uma série de testes é combinada em apenas um caso de teste. 

Apesar de isto ser possível, esta abordagem pode mascarar erros, portanto, geralmente, 

cada caso de teste deve ser executado separadamente. 

 

Visando alcançar estes objetivos, existem inúmeras técnicas de 

desenvolvimento de casos de teste. Neste trabalho, baseando-se no trabalho de Pressman [7], 

serão apresentadas as principais técnicas de teste. 
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Todo software pode ser testado utilizando-se de duas abordagens principais, 

que englobam todas as técnicas existentes: 

 

 Teste de Caixa Branca: em inglês white-box testing, também chamado de teste 

estrutural, é uma abordagem onde o teste é conduzido sabendo-se o funcionamento 

interno do software, isto é, examinando-se de perto o código do software, para garantir 

que todas as operações internas são executadas conforme as especificações [7]. 

 Teste de Caixa Preta: em inglês black-box testing, também chamado de teste funcional, 

é a segunda abordagem de teste, onde o teste é conduzido conhecendo-se a 

funcionalidade especificada para o software, a qual ele deve executar. O teste então é 

conduzido de forma a demonstrar que todas as funções especificadas para o software 

estão completamente operacionais enquanto simultaneamente busca-se por erros nestas 

funções. Diferentemente do teste de caixa branca, o teste de caixa preta remete à ideia de 

um teste conduzido na interface do software com o usuário, sem o conhecimento do 

funcionamento interno do software, ou seja, sem a observação do código da lógica interna 

[7]. 

 

Apesar de parecer que utilizando somente a abordagem de teste de caixa 

branca pode-se garantir software 100% livre de erros, é fácil demonstrar que isto é 

impraticável. Um teste de caixa branca exercita a estrutura de controle de um programa 

através da definição de todos os caminhos lógicos possíveis do programa, que passam pelos 

condicionais e pelos laços. Em uma aplicação de grande porte, o número de caminhos lógicos 

é extremamente alto e, portanto, o número de casos de teste para exercitar todos os caminhos 

seria muito grande. A execução de tantos casos de teste demandaria um enorme tempo e alto 

custo, o que seria impraticável [7]. Sendo assim, ambas estas técnicas devem ser aplicadas em 

uma atividade de teste de software, uma como complemento da outra, e encontrar um 

equilíbrio entre as abordagens para uma cobertura adequada de todo o software é o desafio a 

ser enfrentado pelo testador. 

 

 

 

 



24 

 

2.1.3. Técnicas de teste de caixa branca 

 

 

O teste de caixa branca, também chamado de teste estrutural, é uma técnica 

onde os casos de teste são derivados com base na estrutura de controle do programa, ou seja, 

diretamente do código fonte do software. Os testes de caixa branca englobam as seguintes 

técnicas [7]: 

 

 Teste de caminho básico: os casos de teste são derivados com o objetivo de executar 

cada instrução do programa pelo menos uma vez; 

 Teste de condição: esta técnica põe à prova as condições lógicas contidas no código 

fonte do programa; 

 Teste de fluxo de dados: seleciona os caminhos de teste de acordo com o uso de 

variáveis; 

 Teste de laços: esta técnica concentra-se exclusivamente na validade de construções 

de laços. 

 

A seguir, serão apresentados maiores detalhes sobre cada uma destas 

técnicas. 

 

 

2.1.3.1. Teste de Caminho Básico 

 

 

Esta técnica permite calcular uma métrica de complexidade lógica para uma 

construção de sofware procedimental, podendo ser, por exemplo, uma função ou método. Esta 

métrica de complexidade é chamada Complexidade Ciclomática. Baseado na Complexidade 

Ciclomática de tal método ou função, pode-se definir um conjunto básico de casos de teste 

para o objeto em teste [7]. 

A Complexidade Ciclomática é obtida através de uma notação chamada 

Grafos de Controle de Fluxo, que consiste em um grafo que representa o código fonte de um 

programa de acordo com os elementos da Figura 3, onde cada estrutura de controle do código 
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fonte pode ser representada pelos elementos correspondentes da figura. Cada círculo da 

figura, chamado de nó, representa uma ou mais linhas de código que não se ramificam. Dois 

nós são conectados por uma seta, chamada de aresta, se temos um nó de destino que possui 

um nó de origem que o precede. Ainda, podemos definir o conceito de regiões, que são áreas 

fechadas delimitadas por nós e arestas. 

 

 

Figura 3 – Representação em Grafo de Fluxo [7] 

 

A Complexidade Ciclomática é uma métrica de software que fornece uma 

medida quantitativa da complexidade lógica de um programa. Neste contexto, a 

Complexidade Ciclomática indica o número de caminhos independentes de execução de uma 

determinada função. Um caminho independente é um caminho que introduz um novo 

conjunto de instruções a serem processadas ou uma nova condição. 

Para maior detalhamento desta técnica, toma-se como exemplo o 

fluxograma da Figura 4, que representa uma função qualquer de um programa. Utilizando-se 

os elementos da Figura 3, compõe-se o respectivo grafo de fluxo da Figura 5. Nele é possível 

observar os nós (Node) e arestas (Edge) bem como as respectivas regiões (Region). Quando as 

regiões são contadas, sempre deve-se incluir uma região que representa toda a região de fora 

do grafo. 
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Figura 4 – Exemplo de Fluxograma [7] 

 

 

Figura 5 – Grafo de Fluxo para o fluxograma exemplo [7] 
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Para o grafo de fluxo da Figura 5, existe o seguinte conjunto de caminhos 

independentes, onde a sequência representa a ordem dos nós visitados:  

 Caminho 1: 1 – 11   

 Caminho 2: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 10 – 1 – 11   

 Caminho 3: 1 – 2 – 3 – 6 – 8 – 9 – 10 – 1 – 11  

 Caminho 4: 1 – 2 – 3 – 6 – 7 – 9 – 10 – 1 – 11  

 

Cada um destes caminhos introduz uma nova aresta, que representa um 

novo trecho de código a ser executado, e que não havia sido executado anteriormente. Há 

muitos outros caminhos no grafo da Figura 5, mas nenhum deles introduz um novo trecho de 

código a ser executado. Este conjunto contendo quatro caminhos é o conjunto base de 

caminhos para o qual são derivados casos de teste. Criando casos de teste que estimulem este 

conjunto de caminhos, podemos garantir que todas as instruções da função serão executadas 

ao menos uma vez e todos os pontos de decisão serão executados tanto para o resultado 

“verdadeiro” quanto para o resultado “falso”. 

Este número de caminhos independentes não se dá por acaso. O conjunto 

base de caminhos independentes possui relação com a Complexidade Ciclomática. O número 

de caminhos independentes no conjunto base é exatamente o valor da Complexidade 

Ciclomática, que pode ser obtido de três formas, explicadas a seguir. 

A primeira forma de se obter a Complexidade Ciclomática é através do 

número de regiões no grafo de fluxo. O número de regiões do grafo de fluxo é o valor da 

Complexidade Ciclomática. 

A segunda e terceira formas de se obter a Complexidade Ciclomática são 

definidas por fórmulas que tem origem em definições da Teoria dos Grafos. A Complexidade 

Ciclomática pode ser definida de acordo com a seguinte fórmula: 

V(G) = A – N + 2 

Onde: 

 V é a Complexidade Ciclomática; 

 G é um grafo de fluxo; 

 V(G) é a Complexidade Ciclomática do grafo de fluxo; 

 A é o número de arestas do grafo de fluxo; 

 N é o número de nós do grafo de fluxo; 
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Uma outra fórmula para a Complexidade Ciclomática é: 

V(G) = P + 1 

Onde: 

 V é a Complexidade Ciclomática; 

 G é um grafo de fluxo; 

 V(G) é a Complexidade Ciclomática do grafo de fluxo; 

 P é o número de nós de predicado do grafo de fluxo; 

 

Um nó de predicado é um nó que precede uma ramificação no grafo, ou 

seja, um nó que representa uma condição com resultado verdadeiro ou falso e que se ramifica 

em dois nós subsequentes. 

Considerando novamente o grafo de fluxo da Figura 5, pode-se verificar a 

exatidão destas três formas de obtenção da Complexidade Ciclomática: 

 Pelo primeiro método, se contarmos o número de regiões do grafo, encontraremos 

quatro regiões, portanto a Complexidade Ciclomática tem valor igual a quatro, 

podendo ser expresso por V(G) = 4. 

 Pelo segundo método, substituindo os valores correspondentes na fórmula, temos 

V(G) = 11 arestas – 9 nós + 2 = 4. Portanto, o resultado é V(G) = 4. 

 Pelo terceiro método, verifica-se que existem 3 nós de predicado no grafo de fluxo (nó 

1, nó 2,3 e nó 6). Substituindo na fórmula, temos que V(G) = 3 + 1 = 4. Portanto, o 

resultado é V(G) = 4. 

 

Sendo assim, para derivar casos de teste para uma função ou método, segue-

se a técnica demonstrada acima para se obter o grafo de fluxo e, a partir dele, a Complexidade 

Ciclomática. 

A Complexidade Ciclomática provê o número de casos de teste que devem 

ser criados para se ter 100% de cobertura dos testes e o grafo de fluxo apresenta um roteiro de 

como serão os passos e valores de entrada e resultado esperado de cada caso de teste. 
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2.1.3.2. Teste de Condição 

 

 

A técnica de teste de condição, como o próprio nome já diz, é direcionada a 

testar as condições de um programa. Uma condição é composta por uma expressão booleana 

que relaciona duas variáveis através de um operador relacional (             ). Estas 

expressões podem também ser relacionadas entre si através de um operador booleano, que 

podem ser OU (OR), E (AND) e NÃO (NOT). Ao final, para uma condição, temos somente 

duas possibilidades: de que a condição seja verdadeira ou falsa [7]. 

O teste das condições de um programa provê um guia para a criação de 

ainda outros casos de teste. Esta técnica concentra-se em encontrar erros como operador 

relacional incorreto ou um operador faltando ou excesso de operadores, erros em variáveis 

booleanas, erros em operadores booleanos e balanceamento de parênteses [7]. 

Esta técnica se divide em dois métodos básicos: Teste de Ramificação 

(Branch Testing) e Teste de Domínio (Domain Testing). 

No método de Teste de Ramificação, o ramo verdadeiro e o ramo falso de 

cada condição no programa deve ser executado pelo menos uma vez. Adicionalmente, todas 

as expressões que compõem cada condição também devem ser executadas ao menos uma vez 

[11]. 

No método de Teste de Domínio são criados ao menos três testes para cada 

condição encontrada no programa. Em uma condição da forma A <operador relacional> B, 

são derivados casos de testes para as condições em que A é menor, igual ou maior do que B 

(A < B, A = B e A > B) [7] [16]. 

Estes três tipos de testes encontram erros no operador relacional entre as 

duas variáveis. Para que eles encontrem erros associados às variáveis, nos testes em que A é 

maior ou menor do que B essa diferença deve ser a menor possível. 

O método de Teste de Domínio é eficiente apenas para condições com um 

número pequeno de variáveis, pois se o número de variáveis aumenta linearmente, o número 

de casos de teste derivados por este método cresce exponencialmente [7]. 
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2.1.3.3. Teste de Fluxo de Dados 

 

 

O teste de fluxo de dados testa caminhos do programa de acordo com o uso 

de variáveis. São testados os caminhos entre a definição de uma variável e seu uso na lógica 

do programa. 

Para todas as variáveis são criadas as Cadeias de Definição e Uso 

(Definition-Use Chain). A partir dessas cadeias, são traçados os caminhos do programa a 

serem testados para a respectiva variável. 

Este método de teste é pouco prático para grandes sistemas e não há garantia 

de cobertura de todos os ramos da lógica do programa. No entanto, é um método muito útil 

para se aplicar em partes da lógica que sejam suspeitas da ocorrência de erros para uma 

investigação mais aprofundada [7]. 

 

 

2.1.3.4. Teste de Laços 

 

 

Esta técnica de testes de caixa branca tem como foco principal o teste das 

estruturas de laço de um programa, os chamados loops. Existem quatro diferentes classes de 

laços e nesta seção serão consideradas as técnicas para se testar cada uma delas. 

A primeira classe são os laços simples, onde há um número N que 

representa o número máximo de vezes que o laço pode ser executado, ou seja, as iterações do 

loop. Para testar um laço simples toma-se como base cinco casos de teste, que exercitam toda 

a estrutura do laço [7]: 

1. Pular a execução do laço completamente. 

2. Uma única iteração do laço. 

3. Duas iterações do laço. 

4. Um número de iterações aleatório que seja menor do que o máximo permitido, ou seja, 

menor que N. 

5. Executar o laço com N-1 iterações, depois com N iterações e a seguir com N+1 

iterações, testando os limites da variável de controle de iterações do laço. 

A segunda classe de laços são os laços aninhados, onde temos um ou mais 

laços dentro de um laço. Para esta situação, o número de casos de teste pode crescer 
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geometricamente a ponto de ser impraticável a execução de todos eles. A ideia para testá-los 

com eficácia sem a necessidade de incontáveis casos de teste é testar de dentro para fora. O 

primeiro laço a ser testado é o mais interno. Se as variáveis de controle de todos os outros 

laços forem mantidas com valor fixo, pode-se testar o laço mais interno utilizando o método 

aplicado aos laços simples. Após testar o laço mais interno, testa-se o segundo mais interno e 

assim sucessivamente, até que todos os laços sejam testados. Um detalhe importante é sempre 

manter as variáveis de controle de todos os outros laços com valor fixo enquanto o teste para 

o laço atual é executado [7]. 

A terceira classe engloba os laços concatenados, que são laços que 

executam em sequência, o segundo laço executando após a finalização da execução do 

primeiro laço. Se ambos são independentes, o método mais adequado é testá-los como laços 

simples. Se eles são dependentes, isto é, se a variável de controle de iterações do primeiro 

laço é utilizada como valor inicial para o segundo laço, então o método mais adequado é testá-

los como laços aninhados. 

Por fim, a quarta classe é composta pelos laços não estruturados. Sempre 

que for possível, os laços desta classe devem ser refatorados para que se enquadrem em uma 

das três classes mostradas anteriormente, pois não são uma boa prática de programação e a 

complexidade dos testes é alta [7]. 
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2.1.4. Técnicas de teste de caixa preta 

 

 

Os testes de caixa preta se concentram nos requisitos funcionais do 

software, portanto, são derivados diretamente dos requisitos. Nos testes de caixa preta não se 

considera a estrutura interna, ou seja, não é baseado no código fonte do software. Por isso, os 

testes de caixa preta são também chamados de testes de comportamento. 

Os testes de caixa preta são executados considerando-se as saídas 

produzidas para determinado conjunto de entradas. Os testes de caixa preta englobam as 

seguintes técnicas [7]: 

 

 Particionamento de equivalência: técnica que divide as entradas de um programa em 

classes de dados e os casos de teste são derivados a partir dessas classes, que podem 

ser um valor numérico, um intervalo de valores ou um conjunto de valores 

relacionados. 

 Análise de valor limite: os erros tendem a ocorrer com maior frequência nas 

fronteiras do domínio de entrada. Esta técnica concentra-se no teste destes valores que 

estão nas fronteiras; 

 Técnicas de grafo causa-efeito: nesta técnica são levantadas as possíveis condições 

de entrada (que são as causas) e as possíveis ações do programa (que são os efeitos), 

as causas e os efeitos são relacionados através de um grafo, que é convertido em uma 

tabela de decisão, de onde são derivados os casos de teste; 

 Testes de comparação: técnica utilizada quando há redundância de hardware ou 

software, isto é, dois ou mais sistemas semelhantes que trabalham simultaneamente. É 

feita a comparação entre as saídas geradas em ambos os sistemas para um mesmo 

conjunto de entrada. 

 

Os testes de caixa preta têm como foco encontrar erros como 

funcionalidades incorretas ou ausentes, erros de interface entre componentes, erros em 

estruturas de dados, erros de comportamento e desempenho e erros de inicialização e 

finalização de componentes. Todas estas técnicas de teste de caixa preta serão discutidas em 

detalhes a seguir. 
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2.1.4.1. Particionamento de equivalência 

 

 

Este método consiste em dividir a entrada de um programa em classes 

equivalentes e, com base nas classes definidas, derivar os casos de teste. 

Uma classe de equivalência representa um conjunto de valores válidos ou 

inválidos para uma determinada entrada. Este método tem como foco encontrar classes de 

erros, reduzindo o número de casos de teste a serem criados e executados. 

Como as classes de entradas já são conhecidas desde bem cedo no 

desenvolvimento de um projeto, é possível elaborar os casos de teste com antecedência [7]. 

Toma-se como exemplo um campo em um sistema onde deve ser digitado o 

valor de uma nota fiscal. A funcionalidade é desenvolvida de modo que só aceite valores não 

negativos e também de forma a possuir um limite máximo de valor. 

Neste caso temos três classes de equivalência, uma válida e duas inválidas. 

A classe válida é a classe de todos os valores entre zero e o limite máximo de valor. A 

primeira classe inválida consiste em todos os valores menores que zero, e a segunda classe 

inválida consiste em todos os valores maiores que o limite máximo de valor. 

Com base nestas três classes, pode-se derivar apenas três casos de teste que 

irão encontrar erros nestas classes. Se a funcionalidade aceitar um valor maior do que o limite 

de valor, então há um erro na verificação desta condição. Analogamente ocorre a mesma 

situação para valores negativos. 

 

 

2.1.4.2. Análise de valor limite 

 

 

A análise de valor limite é um complemento do método de particionamento 

de equivalência que volta seu foco para as fronteiras das classes de equivalência. As 

experiências concluem que a maioria dos erros tende a ocorrer nas fronteiras das classes de 

equivalência, com poucos erros ocorrendo no centro do intervalo entre as fronteiras [7]. A 

análise de valor limite se aplica tanto para as entradas como também para as saídas. 

Quatro aspectos formam um completo guia de construção de casos de teste 

de análise de valor limite. São eles: 
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 Se há uma condição de entrada que especifica um intervalo de valores entre um valor 

A e outro valor B, então deve-se derivar casos de teste que exercitem os valores A e B, 

bem como o primeiro valor abaixo de A e de B, e o primeiro valor acima de A e de B. 

 Se há uma condição de entrada que especifica um determinado número de valores, 

então pode-se derivar casos de teste que exercitem o mínimo valor permitido e o 

máximo valor permitido, bem como o primeiro valor abaixo do mínimo e do máximo, 

e o primeiro valor acima do mínimo e do máximo. 

 Estes dois aspectos também são aplicáveis para valores de saída. Para uma classe de 

entrada que produz uma classe de saída com condições específicas, casos de teste 

devem ser derivados para valores de entrada que produzam o mínimo e o máximo 

valor de saída permitido, bem como os primeiros valores acima e abaixo do valor 

mínimo de saída e do valor máximo de saída. 

 Se há uma estrutura de dados com tamanhos definidos, como por exemplo um vetor de 

200 posições, então pode-se derivar casos de teste que exercitam esta fronteira, 

testando com o valor máximo (200 neste exemplo), o primeiro valor abaixo do valor 

máximo (que neste caso é 199) e o primeiro valor acima do valor máximo (que neste 

caso é 201). 

 

 

2.1.4.3. Técnicas de grafo causa-efeito 

 

 

Um grafo de causa-efeito relaciona uma condição lógica com sua ação 

correspondente. Uma causa é uma condição de entrada e um efeito é uma ação a ser tomada 

para a respectiva causa [7]. 

Uma das vantagens desta técnica é que ela testa combinações de entradas, 

sendo assim um complemento para as duas técnicas anteriores de teste de caixa preta, que não 

testam combinações de entrada. Sem esta técnica, testar combinações de entradas seria 

impraticável, pois o número de combinações é astronômico. Os grafos de causa-efeito 

oferecem um guia para selecionar sistematicamente apenas as combinações relevantes que 

produzem casos de teste eficientes [11]. Esta técnica é aplicada em quatro passos. 

O primeiro passo é relacionar as causas e os efeitos, criando um 

identificador para cada par causa-efeito. O segundo passo é tomar como base as relações entre 
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causa e efeito e desenvolver um grafo com os componentes exibidos na Figura 6 e na Figura 

7. O terceiro passo consiste em converter o grafo para uma tabela de decisão e então, no 

quarto passo, esta tabela é convertida em casos de teste [7]. 

 

 

Figura 6 – Componentes básicos de um Grafo Causa-Efeito [11] 

 

Na Figura 6 são mostrados os componentes básicos de um grafo causa-

efeito, cada um deles representando uma função. Para simplificar o entendimento, considera-

se cada nó como podendo ter os valores zero, significando “ausente”, e 1, significando 

“presente”. A explicação de cada componente vem a seguir [11]: 

 Identidade (Identity): se “a” é 1, então “b” é 1; se “a” é 0, então “b” é 0. 

 Ou (Or): se pelo menos um dos elementos de entrada é igual a 1 (“a” ou “b” ou “c”), 

então “d” é 1, senão, “d” é 0. 

 E (And): se todos os elementos de entrada são iguais a 1 (“a” ou “b”), então “c” é 1, 

senão, “c” é 0. 

 Não (Not): se “a” é 1, então “b” é 0; se “a” é 0, então “b” é 1. 
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Figura 7 – Componentes de Restrições em Grafos de Causa-Efeito [11] 

 

Na Figura 7 são mostrados os componentes de representação de restrições. 

São eles: 

 Exclusivo (Exclusive): indica que deve ser sempre verdadeiro que “a” e “b” não 

podem ser iguais a 1 simultaneamente. 

 Inclusivo (Inclusive): indica que deve ser sempre verdadeiro que “a”, “b” e “c” não 

podem ser iguais a 0 simultaneamente, pelo menos um deles tem que ser igual a 1. 

 Somente Um (Only One): somente um dos elementos de entrada (“a” ou “b”) pode ser 

igual a 1. 

 Exige (Requires): para que “a” tenha valor igual a 1, “b” também deve ter valor igual a 

1, é impossível que “a” seja 1 e “b” seja 0. 

 Mascara (Masks): se “a” é igual a 1, então “b” é forçado a ser igual a 0. 

 

Como exemplo considera-se a seguinte especificação de um requisito de 

software. 

Existem dois campos em um sistema de atualização de arquivos. O caractere 

no campo 1 precisa ser “A” ou “B”, e o caractere no campo 2 precisa ser um dígito numérico. 

Somente se esta condição é satisfeita, a atualização do arquivo é feita. Se o caractere no 

campo 1 estiver incorreto, a mensagem X12 é exibida. Se o caractere no campo 2 não for um 

dígito numérico, a mensagem X13 é exibida [11]. 
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Desta especificação se extraem as seguintes causas: 

1. O caractere no campo 1 é “A”. 

2. O caractere no campo 1 é “B”. 

3. O caractere no campo 2 é um dígito numérico. 

 

Também é possível extrair os seguintes efeitos: 

70.  A atualização do arquivo é feita. 

71.  A mensagem X12 é exibida. 

72.  A mensagem X13 é exibida. 

 

O grafo de causa-efeito para este exemplo é exibido na Figura 8. Nota-se 

que foi necessário criar um nó intermediário (nó 11). 

 

 

Figura 8 – Grafo de Causa-Efeito para o exemplo [11] 

  

A partir do grafo de causa-efeito da Figura 8, é gerada uma tabela de 

decisão, em um processo complexo e algorítmico. A maior dificuldade deste método é 

justamente a conversão do grafo de causa-efeito em uma tabela de decisão. Devido à esta 

grande complexidade, este processo não será apresentado neste trabalho. No entanto, existem 

uma variedade de ferramentas comerciais que realizam esta conversão [11]. 
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2.1.4.4. Testes de comparação 

 

 

Em sistemas críticos, como a maioria dos sistemas embarcados, 

frequentemente é implementado software redundante, para minimizar a ocorrência de falhas. 

Neste cenário, duas equipes desenvolvem duas versões diferentes de software utilizando como 

base a mesma especificação. Sendo assim, ambas as versões produzirão a mesma saída para 

determinada entrada. Esta é a base para o teste de comparação [7]. 

O teste de comparação, como o nome diz, compara os resultados de saída 

produzidos por ambas as versões quando submetidas ao mesmo conjunto de casos de teste. Se 

ambas as saídas são idênticas, assume-se que a implementação de ambas as versões está 

correta. Se as saídas não são idênticas, então deve-se investigar mais a fundo qual das versões 

possui o erro [7]. 

No entanto, se ambas as versões produzem resultados idênticos mas errados, 

o teste de comparação é incapaz de detectar o erro. Também, se a especificação contém um 

erro, ambas as versões serão desenvolvidas refletindo este erro da especificação. Nesta 

ocasião, o teste de comparação também falha na detecção do erro [7]. 
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2.1.5. Estratégias de Teste de Software 

 

 

As estratégias para aplicação dessas técnicas de teste em um projeto de 

desenvolvimento de software também serão estudadas neste trabalho. A abordagem clássica, 

descrita por Pressman [7], descreve como cada etapa de desenvolvimento serve como base 

para o planejamento de uma correspondente etapa de teste. Molinari [17] apresenta essa 

abordagem como é mais conhecida: o Modelo V. As características deste modelo, que pode 

ser visto na Figura 9, são: 

 

 A fase de levantamento de requisitos serve como base para os testes de validação, que 

são testes funcionais de alto nível (caixa preta) onde será avaliado se o software 

funciona da maneira especificada pelos requisitos [17]. 

 A fase de engenharia do sistema, sendo um projeto de mais alto nível de todo o 

sistema, serve como base para os testes de sistema, quando todos os componentes do 

software são testados como um todo [7]. 

 A fase de design de sistema, sendo um projeto do sistema de mais baixo nível e com 

mais detalhes a nível de implementação, serve como base para os testes de integração, 

que são testes executados após a integração dos módulos do sistema, testando-se 

interfaces de comunicação entre os módulos [17] [7]. 

 A fase de projeto de módulo serve como base para os testes unitários, que são 

executados nos módulos individuais do sistema (unidades) e são testes de caixa branca 

[18]. 
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Figura 9 – O Modelo V [17] 

 

Como é possível observar na Figura 9, uma atividade de teste é aplicada em 

quatro passos. A partir do Modelo V básico, pode-se traçar algumas características básicas de 

uma estratégia de teste de software. 

Uma primeira característica observada é que a atividade de teste se inicia 

nos menores componentes do software, prosseguindo até o teste do sistema integrado 

completo. 

Outra característica é que as aplicações das técnicas estudadas anteriormente 

neste trabalho são organizadas nestes quatro passos, com diferentes tipos de técnicas sendo 

adequadas para aplicação em cada etapa. 

Ainda outra característica é que o teste é conduzido pelo desenvolvedor do 

sistema em etapas de mais baixo nível e por uma equipe de testes independente em etapas de 

mais alto nível. 

Por fim, atividades de teste e atividades de depuração (debugging) são 

atividades diferentes, no entanto, deve haver tempo suficiente alocado em um projeto para a 

execução de ambas. 

A seguir, serão estudados os quatro passos da estratégia de teste apresentada 

pelo Modelo V com maiores detalhes. 
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2.1.5.1. Teste Unitário 

 

 

A codificação e o design de módulo servem de base para o teste unitário, 

que é o teste da menor unidade de software: o módulo. Nesta etapa é predominante a 

aplicação das técnicas de teste de caixa branca. Também é comum nesta etapa que o próprio 

desenvolvedor do módulo execute os testes unitários, pois ele é a pessoa que mais conhece os 

detalhes de implementação do módulo. 

Os testes unitários se concentram em encontrar os erros presentes nos 

seguintes aspectos de um módulo de software: 

Interfaces: a primeira atividade é testar o fluxo de informações e dados 

para dentro e para fora do módulo através de suas interfaces. O teste de interfaces deve 

sempre ser a primeira atividade do teste unitário, pois erros no fluxo de dados podem impactar 

no resultado do teste de outros elementos do módulo, levando a falsos erros em outros 

elementos quando, de fato, o erro está presente no fluxo de dados. 

Estruturas de dados locais: todas as estruturas de dados locais devem ser 

testadas e, se possível, testar o impacto do processamento local nos dados globais do 

software. 

Caminhos independentes: casos de teste devem ser capazes de detectar 

computações errôneas, comparações incorretas e erros no controle de fluxo. 

Caminhos de tratamento de erros: é uma tendência incorporar tratamento 

de erros no software e não testá-los. No entanto, esta tendência de não testá-los deve ser 

evitada. Alguns erros a serem buscados incluem verificar se a condição de erro não causa uma 

intervenção do sistema anterior ao tratamento específico para o erro e processamento 

incorreto do erro. 

Condições de fronteira: deve-se realizar os testes acima tendo em mente as 

condições de fronteira, testando limites máximos e mínimos de variáveis e também número 

máximo de elementos em um vetor. 

Estes aspectos são cobertos pelas técnicas de teste de caixa branca, como 

visto anteriormente. Por isso a grande predominância de uso destas técnicas nesta etapa de 

testes em um projeto. 

Como um módulo de software muitas vezes é dependente de outros 

componentes de software para operar, se estes componentes ainda não estiverem disponíveis 

para a realização do teste unitário é necessário criar os chamados stubs, que são trechos de 
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código que simulam estes outros componentes com os quais o módulo se relaciona. Os stubs 

devem ser removidos do software final após a integração. 

Em situações onde não há recursos para execução completa dos testes 

unitários, somente os módulos mais críticos e os que possuem alta Complexidade Ciclomática 

devem ser selecionados para teste unitário. 

 

 

2.1.5.2. Teste de Integração 

 

 

Nesta etapa, os módulos do sistema são colocados para trabalharem juntos e 

ao mesmo tempo são executados os testes de integração. O foco dos testes de integração está 

em descobrir erros na comunicação de dados entre os módulos. 

A melhor forma de se realizar a integração do sistema é de maneira 

incremental. A estrutura do software é integrada e testada em pequenas partes. Desta forma os 

erros encontrados são mais facilmente isolados e corrigidos, bem como as interfaces são 

testadas mais completamente. Pode-se dividir os testes de integração em quatro fases 

principais: 

 Teste de integridade de interfaces, onde são testadas as interfaces internas e externas à 

medida que cada módulo é integrado. 

 Validação funcional, onde são executados testes para encontrar erros nas 

funcionalidades do software. 

 Teste de conteúdo de informação, onde são testadas estruturas de dados locais e 

principalmente as globais. 

 Teste de desempenho, onde são executados testes para verificar se os requisitos de 

desempenho são atendidos a cada inserção de um novo módulo. 

 

Existem dois métodos básicos de realizar a integração dos módulos do 

software e também de testá-los, que são a integração de cima para baixo, ou descendente (em 

inglês, top-down integration), e a integração de baixo para cima, ou ascendente (em inglês, 

bottom-up integration). Ambas consideram a hierarquia de controle do software como uma 

estrutura de árvore. Esta estrutura pode ser visualizada na Figura 10, onde cada caixa 
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corresponde a um módulo do sistema e as ligações entre eles representam as 

interdependências. 

Na integração de cima para baixo, a hierarquia de controle do software 

pode ser integrada em largura ou em profundidade. Neste método, os módulos ainda não 

integrados são substituídos por stubs e a cada novo módulo integrado, os testes de integração 

são executados. 

Quando em largura, todos os módulos diretamente subordinados a um nível 

da hierarquia são integrados em uma etapa, percorrendo a estrutura de árvore horizontalmente 

a cada nível. 

 

 

Figura 10 – Hierarquia de Controle [7] 

 

Quando em profundidade, são integrados todos os módulos de um dos 

principais fluxos de controle do software, do nível mais alto até o mais baixo da hierarquia, 

percorrendo a estrutura de árvore verticalmente. 

Na integração de baixo para cima, os módulos atômicos dos níveis mais 

baixos da hierarquia são combinados em builds, formando clusters de módulos. Neste 

método, os stubs não são necessários pois os clusters proveem toda a funcionalidade 

necessária ao nível diretamente acima da hierarquia. 
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Em ambos os métodos, após a integração de um módulo, são executados 

também os testes de regressão, que são uma parte importante dos testes de integração. Os 

testes de regressão são um subconjunto dos testes de integração que são selecionados para 

serem executados novamente por serem representativos e por exercitarem grande número de 

funções do software. Os testes de regressão tem como objetivo detectar a introdução de 

comportamento indesejado e novos erros após a integração de um módulo. 

Uma importante atividade da etapa de integração é identificar módulos 

críticos, que são módulos que possuem alta Complexidade Ciclomática, possuem requisitos 

mais restritos de desempenho ou implementam grande número de requisitos. Geralmente estes 

módulos estão em um nível mais alto da hierarquia de controle.  

A escolha do método mais adequado para aplicação depende das 

características do software e também dos recursos disponíveis. Os métodos possuem 

desempenhos semelhantes, sendo que os pontos fortes de um método são geralmente os 

pontos fracos do outro método. 

 

 

2.1.5.3. Teste de Sistema 

 

 

O teste de sistema ocorre após a integração de todos os módulos e tem como 

foco testar o sistema como um todo. O teste de sistema pode ser dividido em quatro frentes de 

teste que, ao final, se complementam e garantem a qualidade do sistema desenvolvido. 

A primeira frente é o teste de recuperação de erros. O foco deste teste é 

forçar com que o software falhe de várias formas para verificar se a recuperação da falha é 

feita de forma adequada. 

A segunda frente é o teste de segurança. Neste tipo de teste, o testador 

assume o papel de um invasor do sistema, que tenta invadir e obter dados internos ao sistema. 

O testador tenta quebrar criptografias utilizando ferramentas específicas para este objetivo, 

tenta forçar erros para invadir o sistema durante sua recuperação, entre outras técnicas. Um 

ponto importante é testar o sistema não só contra ataques frontais, mas também contra ataques 

mais sutis. 

A terceira frente é o teste de stress. O foco deste tipo de testes é submeter o 

sistema a condições anormais de funcionamento, executando o sistema de forma que ele 
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demande recursos em quantidades, frequência ou volume anormais. O objetivo é determinar 

qual é a carga máxima de stress que o sistema pode suportar sem que ocorram falhas. 

Por fim, a quarta e última frente é o teste de desempenho. Este tipo de teste 

é muito importante para sistemas embarcados de tempo real, pois software que não atenda aos 

requisitos de desempenho não é aceitável. São medidos os tempos de execução e utilização de 

recursos. O teste de desempenho é altamente associado ao teste de stress e também requer 

instrumentação de software e hardware para que se possa realizar as medições. 

 

 

2.1.5.4. Teste de Aceitação 

 

 

Com utilização de técnicas predominantemente de caixa preta, na etapa de 

testes de aceitação é verificada a conformidade do software construído com os seus requisitos. 

Esta etapa também é chamada de validação funcional, ou também de teste funcional. 

A validação obtém sucesso se o software funciona da maneira esperada pelo 

cliente, tendo como critério de avaliação os requisitos definidos no início do projeto. Partindo 

dos requisitos, uma bateria de testes é elaborada para garantir a conformidade com os 

requisitos. 

Para um determinado caso de teste, há dois possíveis resultados: a 

funcionalidade está dentro do especificado e é aceita ou é encontrado um desvio da 

especificação. Todos os desvios encontrados são reunidos em uma lista de desvios e então é 

negociado com o cliente se estes desvios serão aceitos ou se serão corrigidos. Esta negociação 

se dá pois esta etapa geralmente é executada ao final do desenvolvimento e a correção dos 

erros encontrados aqui tem grande impacto sobre a data de entrega do projeto. 
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2.2. Desenvolvimento Dirigido por Testes 

 

 

O desenvolvimento dirigido por testes ou, em inglês, Test Driven 

Development (TDD), tem como ideia principal intercalar desenvolvimento de código e 

atividades de teste [8]. 

O desenvolvimento se dá de forma incremental e os testes para um 

determinado incremento são criados antes da criação do código que implementa este 

incremento. Desta forma, os programadores desenvolvem o incremento com o objetivo de 

obter aprovação do código pelos casos de teste previamente criados [8]. 

O desenvolvimento não continua para o próximo incremento até que todos 

os testes do incremento atual sejam executados e aprovados [8]. 

O fluxograma da Figura 11 dá uma visão aprimorada de como é o processo 

de desenvolvimento dirigido por testes. 

 

 

 

Figura 11 – Processo Fundamental do Test Driven Development [8] 

 

Observa-se neste fluxograma quatro atividades que compõem o processo do 

TDD: 

 Identificar nova funcionalidade (Identify New Functionality): é o ponto de partida, 

onde se identifica uma nova funcionalidade a ser implementada no software. Geralmente, 

esta funcionalidade deve ser pequena e implementável em apenas algumas linhas de 

código, como, por exemplo, um método ou função [8]. 

 Escrever o teste (Write Test): nesta etapa, os testes para a funcionalidade são escritos. 

Para isso, é imprescindível o uso de uma ferramenta de automação de testes unitários. 
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Assim os testes podem ser executados facilmente e produzir o resultado (“passou” ou 

“falhou”) rapidamente [8]. 

 Executar o teste (Run Test): após a automação dos casos de teste, toda a bateria de 

testes é executada. Inicialmente, todos os testes irão falhar, pois a funcionalidade ainda 

não foi implementada [8]. 

 Implementar a funcionalidade e refatorar (Implement Functionality and Refactor): 

por fim, a nova funcionalidade é implementada e os testes são executados novamente. O 

código é desenvolvido visando a aprovação nos testes. Isso envolve refatoração e 

otimização do código e frequentes execuções dos testes durante o desenvolvimento [8]. 

 

O desenvolvimento avança para a próxima funcionalidade somente quando 

se obtém o resultado “passou” em todos os testes da funcionalidade atual. 

Devido ao rápido desenvolvimento de pequenos incrementos e a 

necessidade de se executar todos os testes a cada incremento ou refatoração do software, é 

essencial uma ferramenta de automação de testes que possa prover agilidade na execução de 

testes unitários, como por exemplo as ferramentas de automação de testes unitários chamadas 

xUnit. 

xUnit é um nome genérico dado à qualquer ferramenta de automação de 

testes unitários, onde a letra “x” é substituída pela primeira letra do nome da linguagem para a 

qual se desenvolveu a ferramenta. Seu conceito foi inicialmente concebido por Kent Beck, 

que desenvolveu SUnit para a linguagem SmallTalk. Rapidamente esta ideia se difundiu para 

outras linguagens como o CPPUnit, para C++, JUnit para Java, PHPUnit, para PHP e PyUnit 

para Python. Em todas estas ferramentas, os testes são codificados como um módulo do 

programa seguindo um modelo pré-definido. O módulo de testes invoca os métodos a serem 

testados, compara as saídas obtidas com as saídas esperadas e, então, exibe o resultado [19]. 

Ian Sommerville elenca alguns benefícios do desenvolvimento dirigido por 

testes. O mais notável destes argumentos é de que o desenvolvimento dirigido por testes ajuda 

os programadores a obter uma ideia mais clara sobre o quê um pequeno trecho de código, que 

pode ser um único método ou apenas um trecho de um método, deve realmente fazer quando 

executado. Para escrever o teste é necessário saber qual é o resultado esperado da execução do 

trecho de código em questão, e isto faz com que seja mais fácil escrever este trecho de código 

[8]. Ainda outros benefícios são: 
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 Cobertura de código: partindo do princípio de que todo trecho de código possui no 

mínimo um teste associado e que todos estes testes sejam executados, 

preferencialmente pela ferramenta de automação, podemos garantir que todo o código 

escrito foi executado ao menos uma vez. Também, devido ao fato de que o código é 

testado à medida em que vai sendo escrito, os defeitos são revelados mais cedo [8]. 

 Teste de regressão: toda a bateria de testes de um software é construída 

incrementalmente junto com o desenvolvimento do programa. Este aspecto, aliado à 

automação oferecida pelas ferramentas xUnit, reduz dramaticamente o tempo e o custo 

de execução dos testes de regressão do sistema. Ao se fazer alguma alteração no 

sistema, todos os testes anteriores podem ser executados rapidamente, e somente após 

o software obter aprovação de todos os testes é que uma nova funcionalidade é 

acrescentada, garantindo assim que esta nova funcionalidade não causou e também 

não revelou nenhum erro do código que já existia antes [8]. 

 Debugging simplificado: se um teste falhar, a localização do defeito é praticamente 

óbvia, pois o defeito está no trecho de código associado ao teste que falhou, e no 

desenvolvimento dirigido por testes este trecho de código é exatamente o trecho que 

está sendo implementado no momento. Isso dispensa o uso de ferramentas de 

localização de bugs ou de ferramentas de depuração (debugging) [8]. 

 Documentação do código: os testes agem como uma forma de documentação do 

código, pois eles descrevem o que o código ao qual estão associados deve fazer 

exatamente [8]. 
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2.3. Sistemas Embarcados 

 

 

Nesta seção, apresenta-se as principais características dos sistemas 

embarcados. Apesar de possuírem grande variedade entre si, todos os sistemas embarcados 

possuem um conjunto em comum de características. Estas são apresentadas na primeira parte 

deste capítulo. Na segunda parte são discutidas as diferenças entre os sistemas embarcados e 

os sistemas desktop. Esta seção serve como introdução para a apresentação de características 

específicas de sistemas embarcados automotivos na próxima seção do trabalho. 

 

 

2.3.1. Características Gerais dos Sistemas Embarcados 

 

 

A definição de um sistema embarcado, segundo Heath [20], é de um sistema 

desenvolvido para controlar uma função ou um conjunto de funções, baseado em um 

microprocessador, e que não é projetado para ser programado como os computadores 

pessoais, que possuem grande interação com o usuário. 

O termo “sistema embarcado” não transmite o significado preciso de qual é, 

de fato, o objeto ao qual se refere, pois nesta classificação entram uma grande variedade de 

sistemas, compostos por hardware e software, como telefones celulares, sistemas de mísseis 

teleguiados, controladores de semáforos e ferrovias, e também as mais diversas ECUs de um 

veículo, como o sistema de rastreamento, painel de instrumentos e o controlador de injeção 

eletrônica do motor [21]. 

Entretanto, todos estes sistemas possuem um conjunto de características 

básicas em comum. Todos eles interagem com o mundo real físico e seu software controla um 

hardware específico. 

A Figura 12 mostra um diagrama esquemático genérico para sistemas 

embarcados, mostrando todos os componentes básicos comuns à todos eles. 

No topo do diagrama há o ambiente (Environment) que representa o mundo 

real físico. Para interagir com ele, um sistema embarcado utiliza sensores e atuadores (Sensors 

e Actors). O sistema recebe sinais do ambiente através dos sensores e, após processamento 
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destes sinais de entrada, atua no ambiente através dos atuadores. Este conjunto de ambiente, 

sensores e atuadores é geralmente chamado de planta do sistema (Plant). 

O recebimento e envio de sinais ao ambiente é feito através de interfaces 

específicas (Specific Interfaces). Estas interfaces variam muito de acordo com a aplicação e 

funcionalidades requeridas dos diferentes sistemas embarcados. 

Como exemplo de diferentes interfaces podemos tomar dois sistemas 

embarcados encontrados em um veículo, um deles é o rastreador e bloqueador veicular. 

 

 

Figura 12 – Diagrama Esquemático Genérico de um Sistema Embarcado [21] 

 

Um método simples de bloqueio do veículo é feito ao se cortar o sinal que é 

enviado do tambor da chave de ignição ao motor quando o usuário gira a chave para ligar o 

veículo. O meio que conduz este sinal é ligado ao sistema de bloqueio através de um 
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transistor. O transistor atua como um interruptor do sinal. Esta seria uma interface específica 

com um atuador que é diretamente controlada pelo software embarcado. Supõe-se que o 

veículo deve ser bloqueado quando a bateria principal é removida. Para implementação desta 

funcionalidade é necessário um sensor que verifica esta condição. Este sensor pode ser um 

conversor analógico/digital que realiza a leitura da tensão da bateria principal. Este sensor 

entrega ao software embarcado o valor da tensão da bateria e o software, por sua vez, decide 

bloquear ou não o veículo, controlando o atuador descrito anteriormente. Se a tensão de 

bateria lida pelo sensor for igual a zero, o software considera que ela foi removida, então o 

transistor é aberto (atuador), cortando o sinal de ignição e bloqueando o veículo. 

O outro exemplo é o próprio painel de instrumentos de um veículo. Nele, 

têm-se um indicador da velocidade atual do veículo que, na grande maioria dos veículos, 

consiste tipicamente em um ponteiro controlado por um motor de passos que se desloca em 

uma escala que contém os valores de velocidade em quilômetros por hora. Para medição da 

velocidade atual do veículo, é necessário um sensor diretamente na roda do veículo. Este 

sensor conta quantas voltas a roda completa em determinado tempo (um segundo, por 

exemplo) e gera pulsos correspondentes ao movimento da roda. Estes pulsos são contados 

pelo software e, sabendo-se o diâmetro da roda, é possível calcular a velocidade do veículo. 

Assim, de acordo com a entrada do sensor, o software controla o atuador para mostrar ao 

usuário do veículo a correta velocidade medida. Assim, existem interfaces específicas com 

um atuador e um sensor que são consideravelmente diferentes das interfaces existentes no 

exemplo anterior. 

O software embarcado é armazenado em qualquer tipo de memória não-

volátil (NVM, Non-Volatile Memory). Na grande maioria dos casos esta memória é do tipo 

ROM ou FLASH. 

O código do software embarcado desenvolvido possui um compilador 

específico para o microcontrolador (Processing Unit) escolhido para ser utilizado em 

determinado projeto. Isto se dá pela grande variedade existente de microcontroladores e suas 

diferenças quanto a arquiteturas e conjunto de instruções. Para executar este código, o 

microcontrolador precisa de uma certa quantidade de memória RAM, como na maioria dos 

computadores pessoais. 

Salvo algumas aplicações muito específicas, estes microcontroladores são 

de propósito geral e processam somente sinais digitais, como a maioria dos processadores de 

propósito geral. Como o ambiente do mundo real é analógico em praticamente sua totalidade, 

se faz necessário o uso de conversores Analógico/Digital, utilizado em sensores, e 
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Digital/Analógico utilizado em atuadores (D/A Conversion e A/D Conversion). Há também 

um conjunto de entradas e saídas digitais de propósito geral (GPIO, General Purpose 

Input/Output). Os conversores A/D e D/A juntamente com o conjunto de GPIO compõem as 

portas de entrada e saída do microcontrolador (Input/Output). Há uma camada específica e 

dedicada para todo o conjunto de entradas e saídas, responsável pelo tratamento de todos os 

estímulos sejam eles de entrada ou saída. O microcontrolador gerencia as entradas e saídas 

através desta camada. 

Podem também existir interfaces específicas de comunicação com outros 

sistemas embarcados (Interfaces with other systems), como por exemplo a interface de 

comunicação em rede existente entre as ECUs de um automóvel. 

Por fim, os sistemas embarcados possuem uma fonte de alimentação (Power 

Supply), podendo esta ser uma fonte em comum com outros sistemas, ou específica para um 

único sistema como, por exemplo, uma bateria. 

 

 

2.3.2. Diferenças entre Sistemas Embarcados e Sistemas Desktop 

 

 

A melhor maneira de mostrar o quão diferentes são os sistemas embarcados 

é por elaborar uma lista de diferenças entre eles e os sistemas desktop, que são os 

computadores que, como o próprio nome já diz, estão em cima das mesas da grande maioria 

das pessoas. Berger [22] levanta as seguintes diferenças entre sistemas embarcados e sistemas 

desktop: 

 Sistemas embarcados são dedicados para tarefas específicas enquanto um computador 

desktop é de propósito geral, ou seja, pode ser usado para uma enorme variedade de 

tarefas, como ouvir música, jogar jogos, edição de imagens e programação de 

aplicativos. 

 Há uma grande diversidade de processadores (microcontroladores) e diferentes 

arquiteturas para os sistemas embarcados. Para sistemas desktop, o número de 

arquiteturas diferentes disponíveis é bastante reduzido para que se possa ter uma alta 

generalização. 

 Sistemas embarcados são muito sensíveis ao custo. Suas aplicações demandam baixo 

custo, pois a simples adição de um componente que custa meros centavos ao projeto, 
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pode acarretar em um aumento de custo na casa de milhões na linha de produção das 

peças. 

 Sistemas embarcados possuem restrições de tempo real. Implementações devem ser 

elaboradas tendo em mente a necessidade de rápida execução para que se mantenha a 

sincronização e estabilidade do sistema, pois os eventos assíncronos externos ao 

sistema devem ser processados imediatamente. 

 Alguns sistemas embarcados mais simples não utilizam um sistema operacional. Em 

microcontroladores mais simples, devido à escassez de recursos, é viável programar 

sem utilizar uma camada de abstração, pois esta camada implica em maior consumo 

de memória. Os sistemas embarcados que utilizam um sistema operacional, não 

utilizam um sistema operacional da maneira que os usuários comuns conhecem, como 

sistemas Windows ou Linux. Os sistemas operacionais de um sistema embarcado são 

os chamados Sistemas Operacionais de Tempo Real (Real Time Operating Systems, 

RTOS), que serão discutidos mais adiante neste trabalho. 

 Uma falha de software em um sistema embarcado acarreta em implicações muito mais 

severas do que em um sistema desktop. Falhas de software embarcado podem 

ocasionar perda total do dispositivo e prejuízo financeiro ou até perda de vidas 

humanas. Já falhas de software em sistemas desktop geralmente não afetam o núcleo 

do sistema operacional, que garante o funcionamento do sistema como um todo após a 

falha. 

 Sistemas embarcados possuem restrições de consumo de energia. Um dos maiores 

alvos no desenvolvimento de um sistema embarcado é o menor consumo de energia 

possível. As maneiras para se alcançar isso incluem otimizar ao máximo os algoritmos 

do software, removendo instruções desnecessárias, e a criação de estados de sleep, 

onde o sistema entra num estado de hibernação, executando praticamente nenhuma 

instrução e aguardando um evento que o acorde, podendo este ser interno, como um 

temporizador que acorda após um intervalo de tempo fixo, ou externo, que espera um 

evento ocorrer no ambiente para acordar o sistema ao estado normal. 

 Sistemas embarcados precisam operar em ambientes com condições extremas. 

Sistemas embarcados estão no espaço sideral, suportando grandes forças da gravidade, 

grandes variações de temperatura e exposição direta à radiação solar. Estão em 

automóveis, aviões, e em todo tipo de meio de transporte por todo o planeta, desde as 

regiões mais frias e secas até os trópicos mais quentes e úmidos. Para isso é necessário 
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grande robustez de hardware e requer implementação de mecanismos de detecção, 

compensação e recuperação de falhas, principalmente no software. 

 Sistemas embarcados possuem muito menos recursos do que um sistema desktop. 

Somente o fato de ser necessário uma grande economia de energia já acarreta em 

limitação de recursos para os sistemas embarcados. Somando-se à isso, temos também 

a limitação de custos e a necessidade de operação em ambientes extremos. Outro fator 

importante também é o tamanho físico. A maioria dos sistemas embarcados precisa ser 

pequena. A placa-mãe de um sistema desktop é significativamente maior do que a 

maioria das aplicações de sistemas embarcados. 

 O código objeto executável de um sistema embarcado é armazendo inteiramente em 

sua memória ROM. São raras as aplicações de sistemas embarcados que possuem 

acesso a algum tipo de memória secundária. Portanto todo o código precisa caber em 

pequenas quantidades de memória ROM. 

 Sistemas embarcados necessitam de ferramentas e métodos especializados para que 

sejam projetados eficientemente. São necessários compiladores específicos para o 

sistema utilizado, dispositivos de comunicação adequados, ferramentas e dispositivos 

específicos para simulação do ambiente para teste do sistema, entre outras 

ferramentas. 

 Sistemas embarcados precisam de circuitos específicos dedicados para depuração 

(debugging) de erros na fase de desenvolvimento. Devido à baixa visualidade e pouca 

interação com o usuário, se faz necessário a implementação de um ambiente propício 

para a depuração juntamente ao sistema embarcado. Ambiente este que consiste em 

um circuito dedicado que coleta e transmite informações de depuração a outro sistema 

que permita a visualização destas informações, sistema este que geralmente é um 

sistema desktop. 
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2.4. Sistemas Embarcados Automotivos 

 

 

Nesta seção serão discutidas as principais características dos sistemas 

embarcados aplicados na indústria automotiva. Serão elencadas características quanto à 

estrutura do sistema, técnicas de comunicação em rede entre os sistemas, bem como 

funcionalidades específicas dos sistemas. Ao final do capítulo, serão abordadas as normas e 

padrões de qualidade que são adotadas e seguidas rigorosamente como boas práticas para o 

setor. 

 

 

2.4.1. Sistema Operacional e Estrutura do Software 

 

 

Sistemas embarcados automotivos são sistemas de tempo real. Um sistema 

de tempo real é um sistema que deve reagir a estímulos do ambiente em prazos específicos 

[23]. 

Para satisfazer esta condição, sistemas embarcados automotivos são 

projetados utilizando um Sistema Operacional de Tempo Real (Real Time Operating System, 

ou RTOS). Por sua vez, os RTOS são projetados para atender a demanda de tempo real. Na 

implementação, são utilizados algoritmos adequados e técnicas específicas para assegurar que 

os objetivos de tempo real sejam alcançados. 

O uso de um RTOS produz ganhos de produtividade, pois o desenvolvedor 

pode fazer uso dos recursos implementados pelo sistema operacional. Um RTOS geralmente é 

composto por alguns poucos arquivos de código que implementam recursos básicos do 

sistema. Os principais recursos são: um escalonador de tarefas e as tarefas propriamente ditas, 

recursos para comunicação entre tarefas e gerenciamento de concorrências e temporizadores 

(timers) [23]. 

O conceito geral de tarefa (ou, em inglês, task) é muito semelhante ao 

conceito de uma thread. Uma thread é uma tarefa leve que possui um contexto de execução 

nos registradores do processador. A implementação de uma tarefa como uma thread é a forma 

mais eficiente devido às características dos sistemas embarcados. 
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Como a maioria das aplicações de sistemas embarcados é projetada 

utilizando mais de uma tarefa, um RTOS precisa prover suporte para criar e destruir tarefas, 

bem como suspender e retomar sua execução através de escalonamento. A Figura 13 exibe os 

estados possíveis de execução de uma tarefa em um escalonador de tarefas, bem como as 

transições entre os estados. 

 

 

Figura 13 – Estados de Execução de uma Tarefa [23] 

 

O escalonador de tarefas é elemento mais importante de um RTOS. Se há 

um escalonador de tarefas, o sistema operacional é preemptivo. A preempção é o ato de trocar 

de contexto de execução, interromper uma tarefa que está sendo executada, sem necessidade 

de que a mesma coopere com esta interrupção, para que outras tarefas também tenham chance 

de executar. A tarefa interrompida é então retomada posteriormente [24]. Os RTOS 

implementam este escalonamento utilizando prioridades e um tempo cíclico de execução para 

cada tarefa, visando a sincronização de todo o sistema. Os tempos cíclicos de execução das 

tarefas são implementados utilizando os temporizadores. 

Ao ser criada, a tarefa passa para o estado de “pronta”, ou seja, a tarefa está 

pronta para ser executada no processador, no entanto ela precisa esperar ser selecionada para 

execução. Quando isto ocorre, a tarefa passa para o estado “executando”, onde ocorre a sua 

execução no processador. A partir do estado de “executando” há três destinos possíveis. Se a 

tarefa precisa aguardar por algum recurso de entrada e saída do sistema, como aguardar o 

recebimento de dados de uma porta serial, ou quando há acesso concorrente à uma estrutura 

de dados, ela passa para o estado “bloqueada”. Se a tarefa é suspensa durante um intervalo de 

tempo por motivos de sincronização do sistema, ela passa para o estado de “inativa”. Isto 

ocorre em sistemas embarcados quando é definido um tempo para o ciclo de execução da 

tarefa, geralmente na casa dos milissegundos, para que se possa ter uma cadência fixa de 

execução da tarefa. Isto é implementado utilizando-se de recursos de temporizadores do 

microcontrolador, que ao atingir o tempo determinado, gera uma interrupção interna para que 
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a tarefa correspondente seja executada. Por fim, a tarefa pode ser destruída, o que encerra sua 

execução permanentemente. 

Desta forma, as tarefas executam de forma concorrente e a comunicação 

entre elas se dá através de variáveis compartilhadas. Isso acarreta em problemas de 

sincronização. Uma tarefa precisa ler a variável compartilhada, modificá-la e então escrever o 

valor modificado de volta na variável. Sem um mecanismo que sincronize a leitura e a escrita 

desta variável compartilhada, uma tarefa pode ler o valor e modificá-lo, mas antes de que ela 

possa escrever o valor de volta, ela pode ser interrompida e uma segunda tarefa pode ler a 

mesma variável com o valor antigo. Isso causa resultados indesejados e imprevisíveis na 

lógica da aplicação. Sendo assim, um RTOS deve ser capaz de prover um mecanismo de 

sincronização para a comunicação entre tarefas. Existem diversas técnicas para alcançar este 

objetivo, como o uso de semáforos, exclusão mútua, monitores, regiões críticas condicionais 

onde as interrupções são desabilitadas, entre outras técnicas. As implementações de RTOS 

existentes sempre proveem um ou mais destes mecanismos de sincronização. 

Ainda outros recursos providos por um RTOS estão um alocador de 

memória, que deve ser escolhido de acordo com as características do projeto, e um 

gerenciador de interrupções (interrupt handler) que implementa uma camada de abstração 

acima das interrupções do microcontrolador.  

Sistemas embarcados automotivos utilizam o sistema operacional 

OSEK/VDX. Este nome deriva do alemão “Offene Systeme und deren Schnittstellen für die 

Elektronik in Kraftfahrzeugen”, nome de um consórcio que publica o padrão no qual o 

sistema operacional é baseado. Traduzindo ao português, o nome dá uma visão geral do 

objeto de estudo e padronização do consórcio: “Sistemas Abertos e as Interfaces 

Correspondentes para Eletrônica Automotiva” (traduzido livremente do inglês: “Open 

Systems and the Corresponding Interfaces for Automotive Electronics”). Este consórcio foi 

fundado em 1993 por um grupo da indústria automotiva alemã composto por BMW, Robert 

Bosch GmbH, Daimler-Chrysler, Opel, Siemens, Grupo Volkswagen e a Universidade de 

Karlsruhe, na Alemanha. 

A sigla VDX vem de “Vehicle Distributed eXecutive”, um consórcio francês 

composto por Renault e a PSA Peugeot-Citroën que se uniu ao OSEK em 1994 para 

desenvolvimento do projeto do sistema operacional. Por estes motivos, o padrão desenvolvido 

para o sistema operacional de tempo real para ser usado na indústria automotiva foi batizado 

de OSEK/VDX. A primeira versão da especificação do OSEK/VDX foi lançada em 1995, e a 
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partir dela existem diversas implementações. Algumas partes do OSEK/VDX são 

padronizadas pela ISO 17356. 

A especificação do OSEK/VDX descreve um sistema operacional de tempo 

real para uso na indústria automotiva que possui a capacidade de multitarefa, sistema este com 

características muito semelhantes às mostradas no início desta seção. Na Figura 14 pode-se 

visualizar a estrutura do software dentro de uma ECU que utiliza o OSEK/VDX. 

 

 

Figura 14 – Estrutura de Software dentro de uma ECU com OSEK/VDX [25] 

 

É interessante notar no esquemático da Figura 14 que, apesar de oferecer 

uma camada de abstração para a aplicação, o OSEK/VDX ainda permite que a aplicação 

acesse o hardware e o microcontrolador diretamente. 

O objetivo do OSEK/VDX é prover uma arquitetura aberta para as unidades 

de controle distribuídas do veículo. Esta interface entre o microcontrolador e a aplicação age 

como uma plataforma e oferece uma certa medida de reaproveitamento de código para os 

sistemas embarcados automotivos, possibilitando transferir, a nível de código fonte, a 

aplicação de uma ECU para outra com hardware diferente sem a necessidade de grandes 

alterações à nível de aplicação [25]. 
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2.4.2. Comunicação: Controller Area Network (CAN) 

 

 

A comunicação interna em rede entre as unidades de controle do veículo se 

dá principalmente através do barramento CAN (Controller Area Network). Foi desenvolvido 

em meados da década 1980 pela indústria alemã Robert Bosch Gmbh com o objetivo de 

prover uma comunicação serial robusta para aplicações automotivas. O CAN é um protocolo 

que implementa basicamente as duas camadas mais baixas do modelo OSI (Open Systems 

Interconnection), a camada de Enlace e a camada Física [26]. O modelo OSI é composto por 

7 camadas, que podem ser vistas na Tabela 2. 

Tabela 2 – Camadas do Modelo OSI [26] [27] 

Modelo OSI (OSI Standard 7498) 

Camada Nome Função 

7 Aplicação Facilita comunicação entre aplicativos 

6 Apresentação Representação e criptografia de dados 

5 Sessão Gerencia sessões entre aplicativos 

4 Transporte Controle de fluxo e correção de erros 

3 Rede Endereçamento e escolha de rota 

2 Enlace Assegura a integridade dos dados 

1 Física Meio físico de transmissão binária 

 

O CAN é um protocolo baseado em mensagens, onde todos os nós da rede 

recebem todas as mensagens (broadcasting). Cabe a cada nó da rede decidir se a mensagem 

será descartada, ou será mantida para ser processada [28]. Estas mensagens trafegam em um 

meio físico contendo apenas dois cabos em par trançado, podendo ser blindado ou não, o que 

habilitou uma grande redução no uso de cabos para interligar as ECUs dentro de um 

automóvel, como pode ser visto na Figura 15, onde à esquerda é mostrado a conexão do meio 

físico entre as ECUs sem a utilização do barramento CAN e à direita como a conexão é feita 

utilizando o barramento CAN. 
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Figura 15 – Diferença na conexão de ECUs sem CAN e com CAN [29] 

 

Esta redução de cabeamento fica evidente quando se analisa a estrutura de 

uma mensagem do protocolo, também chamado de frame padrão do CAN. Pode ser de dois 

tipos: “Standard CAN Data Frame” ou “Extended CAN Data Frame”. Sua estrutura padrão e 

elementos componentes pode ser vista na Figura 16. 

 

 

Figura 16 – Estrutura padrão de uma mensagem CAN [28] [29] 

 

Observa-se na Figura 16 os seguintes elementos componentes e suas 

funções [26] [28]: 

 Start Of Frame (SOF): indica o início da mensagem (o valor deste bit é sempre zero). 

 Arbitration ID: é o identificador da mensagem e de sua prioridade. As mensagens 

“Standard” usam este campo com 11 bits e as mensagens “Extended” usam este 

campo com 29 bits (11 bits + 18 bits). 

 SRR: bit não utilizado, seu valor é sempre 1. 

 Identifier Extension (IDE): bit que indica se a mensagem é “Standard” ou “Extended”. 

 Remote Transmission Request (RTR): se o valor deste bit for igual a 0, a mensagem 

contém dados, se o valor for igual a 1 a mensagem é um requerimento de 

retransmissão. 

 Data Length Code (DLC): indica o tamanho em bytes do campo de dados da 

mensagem. 



61 

 

 Data Field (BYTES DATA): contém de 0 a 8 bytes de dados. 

 Cyclic Redundancy Check (CRC): contém 15 bits utilizados para verificação de erros. 

 Acknowledgement (ACK): assim que o nó de destino recebe a mensagem, o valor deste 

bit é alterado e a mensagem é retornada ao nó de origem, indicando seu recebimento. 

 End Of Frame (EOF): indica o final da mensagem. 

 

O campo de dados de uma mensagem pode ter até 8 bytes (ou 64 bits) de 

dados. O campo de dados é subdividido em sinais. Um sinal pode ser definido como um ou 

mais bits dentro do campo de dados da mensagem. Sendo assim, pode-se definir um máximo 

de 64 sinais dentro de uma mensagem, cada um sendo um sinal booleano (com valor 1 ou 0), 

ou ainda também é possível definir 8 sinais de 1 byte cada um, com valores de zero a 255 

(como um sinal de velocidade do veículo por exemplo). 

No primeiro caso, se não fosse utilizado o CAN, seriam necessários 64 

linhas físicas de transmissão para se conseguir o mesmo resultado e no segundo caso, 8 linhas 

físicas de transmissão. Com a implantação do CAN, este número fixou-se em apenas duas 

linhas físicas de transmissão. 

A adoção do CAN em veículos trouxe vários benefícios. O CAN é uma rede 

barata e leve, o uso de menor quantidade de cabos diminui até mesmo o peso dos veículos. A 

verificação de erros, através do CRC, garante a robustez da rede e todas as mensagens com 

erros são ignoradas por todas as ECUs. Por fim, a comunicação em broadcast provê 

flexibilidade para a rede, pois todos os dispositivos recebem todas as mensagens da rede e a 

adição de uma ECU que não transmite mensagens pode ser feita sem modificações na rede. 

 

 

2.4.3. Normas Técnicas Para o Setor Automotivo 

 

 

No setor automotivo é comum as empresas se unirem ou patrocinarem 

consórcios ou grupos de estudo com o objetivo de aprimorar as tecnologias do setor e, com 

isso, elevar os padrões de qualidade dos produtos. Os resultados obtidos através de pesquisa 

destes grupos de estudo ou consórcios são então publicados como normas a serem seguidas 

pelo setor, como anteriormente visto neste trabalho no caso do OSEK/VDX. Apesar de não 

serem obrigatórias, tais normas trazem grandes benefícios. 
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Um grupo de estudo notável é o grupo alemão “Herstellerinitiative 

Software” (em inglês “Original Equipment Manufacturer Initiative Software”) também 

chamado de HIS. O HIS é composto por pesquisadores das empresas Audi, BMW Group, 

Daimler, Porsche e Volkswagen. Todos os participantes concordam em trabalhar em parceria 

e em utilizar os resultados obtidos com as pesquisas, mas não raro há a colaboração também 

de outras empresas participantes e que também decidem utilizar os resultados obtidos, pois 

estes resultados possuem formato livre para uso [30]. 

O foco de estudo do HIS se concentra em tópicos relevantes de curto prazo, 

relacionados aos produtos desenvolvidos por empresas que fornecem equipamentos, como 

ECUs, às montadoras. O HIS busca padronizar e harmonizar os processos, interfaces e 

requisitos entre seus participantes para reduzir o esforço realizado pelas fornecedoras para se 

adaptarem aos requisitos das montadoras [30]. 

O HIS busca melhorias em três frentes de estudo: processos, implementação 

de software e teste de software [30]. 

Na área de processos, o escopo de estudo do HIS é baseado em atividades 

que compõem o desenvolvimento de software propriamente dito, desde atividades de análise 

de requisitos, passando pelo software design, integração e teste. Atividades de gerência de 

projetos, monitoramento de fornecedores, garantia de qualidade, gerência de configuração, 

gerência de resolução de problemas e gerência de pedidos de mudança também entram no 

escopo do HIS. O escopo completo pode ser visualizado na Tabela 3. Os estudos do HIS nesta 

área visam padronizar as atividades dos processos entre seus participantes [30]. 

 

Tabela 3 – Atividades de processos que compoem o escopo do HIS [30] 

Grupo de Processos de Engenharia Grupo de Processos de Suporte 

ENG.2 Análise de Requisitos de Sistema SUP.1 Garantia da Qualidade 

ENG.3 Projeto de Arquitetura de Sistema SUP.8 Gerência de Configuração 

ENG.4 Análise de Requisitos de Software SUP.9 Gerência de Solução de Problemas 

ENG.5 Projeto de Software SUP.10 Gerência de Pedido de Mudança 

ENG.6 Construção de Software Grupo de Processos de Gerência 

ENG.7 Integração de Software MAN.3 Gerência de Projeto 

ENG.8 Teste de Software Grupo de Processos de Aquisição 

ENG.9 Integração de Sistema (Opcional) 

ENG.10 Teste de Sistema ACQ.4 Monitoramento de Fornecedor 

 

Na área de implementação de software, o HIS visa estabelecer padrões 

para componentes de software que são comumente utilizados. Esta padronização ocorre na 

definição de uma especificação única para os componentes, bem como uma implementação e 
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interfaces de configuração também únicas. A conformidade com os padrões estabelecidos 

pelo HIS é verificada através de um questionário que deve ser respondido e entregue pelo 

fornecedor [31] [32]. 

Um dos componentes padronizados pelo HIS é o Flashloader. O 

Flashloader é um módulo de software responsável por gravar a memória FLASH dos 

microcontroladores utilizando algoritmos e processos especiais para a gravação através de 

uma interface de comunicação como, por exemplo, uma rede CAN. Esta reprogramação da 

memória FLASH presentes nos microcontroladores das ECUs pode ser feita durante o seu 

desenvolvimento pelos programadores do software, durante sua produção pela fornecedora ou 

durante a montagem no veículo pela montadora e na rede de serviços autorizada pelos 

técnicos. O documento de especificação contém todos os requisitos e também uma sugestão 

de implementação contendo o projeto de módulo completo, contendo também seus diagramas 

[31]. 

Outro componente padronizado é um módulo de segurança a ser utilizado 

em conjunto com o Flashloader. Este módulo de segurança encapsula a implementação de 

mecanismos de detecção de erros, autenticação, proteção contra cópias e confidencialidade do 

software que está sendo gravado na ECU. Novamente, a especificação provê o projeto de 

módulo completo, desde requisitos até os diagramas para implementação [32]. 

Por fim, quanto ao teste de software, além de verificar e validar a 

conformidade com as normas estabelecidas, o HIS também estabelece padronizações de 

alguns aspectos da atividade de teste, provendo um guia em forma de questionário para 

aplicação da padronização do HIS e verificação da conformidade com sugestões de melhoria. 

Os aspectos contemplados neste guia dizem respeito a 21 áreas de uma atividade de teste, 

entre elas, atividades como: Definição da Estratégia de teste, Modelo de ciclo de vida, 

Estimativa e planejamento, Técnicas de design de testes, Métricas, Automação de Testes, 

entre outras. Como exemplo, pode-se ver na Tabela 4 as sugestões de melhoria na área de 

Técnicas de design de testes, e na Tabela 5 a seção do questionário correspondente [33]. 
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Tabela 4 – Sugestões de melhoria na área de Técnicas de design de testes [33] 

 Área 

Chave 5 
Técnicas de Design de Testes 

Nível A Técnicas Informais 

  Faça com que os testadores estejam conscientes da importância dos resultados 

esperados 

  Descreva a técnica de design de testes. Tente incluir a maior quantidade possível 

de instruções práticas, de modo que o espaço para a pessoa que especifica os testes 

fique de certa forma restrito. Os casos de teste devem ser descritos em um nível de 

detalhes de forma que uma outra pessoa além do autor do caso de teste tenha 

informação suficiente para executar os casos de teste. 

Nível B Técnicas Formais 

  Organize treinamento e tutorias para os testadores que irão trabalhar com estas 

técnica. 

  Tenha a técnica descrita quando ela se desvia de uma técnica padrão. A maioria 

das técnicas de design de testes estão descritas na literatura, por exemplo [Beizer, 

1990], [Binder, 2000], [Kaner et al., 1993], [Broekman and Notenboom, 2003]. 

Nível C Métodos Matemáticos 

  Comece com uma análise de consistência e verificação de tipos nas especificações 

descritas com formalismo nível 1 para as partes mais importantes do sistema, como 

por exemplo, as partes do sistema relacionadas com a segurança. 

  Quando já se utiliza um ambiente de Hardware In the Loop (HiL), tente combinar 

os casos de teste únicos existentes para formar casos de testes de duração baseados 

na análise do uso esperado do sistema sob testes e introduzir desta forma testes 

estatísticos de usagem. 

 

Tabela 5 – Exemplo de Questionário para verificação de conformidade [33] 

Área 

Chave 5 
Técnicas de Design de Testes   

Nível A Técnicas Informais  

5.A.1 Os casos de teste são definidos de acordo com uma técnica documentada que 

descreve como os casos de teste devem ser derivados. 
? 

5.A.2 A técnica consiste em, pelo menos: a) situação de início, b) processo de 

mudança = ações de teste a serem executadas, c) resultado esperado. 
? 

Atende às Técnicas de Design de Testes Nível A? ? 

Nível B Técnicas Formais  

5.B.1 Além de técnicas informais, técnicas formais são usadas; métodos não-

ambíguos de derivar casos de teste a partir da base de testes são usados. 
? 

5.B.2 É possível um julgamento substancial sobre o nível de cobertura baseado na 

coleção de casos de teste (comparados com a base de testes). 
? 

5.B.3 Os casos de teste são reutilizáveis (entre o time de testes) por meios de um 

método de trabalho uniforme. 
? 

 Atende às Técnicas de Design de Testes Nível B? ? 

Nível C Métodos Matemáticos  

5.C.1 Pelo menos um método matemático é usado para derivar casos de teste. ? 

 Atende às Técnicas de Design de Testes Nível C? ? 
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Também é provido pelo HIS um conjunto de métricas de software e um 

conjunto de regras que estabelecem uma convenção de codificação para a programação na 

linguagem C [34] [35]. 

As métricas de software estabelecidas pelo HIS visam definir um conjunto 

em comum de métricas para que seja possível avaliar a qualidade do produto de software e de 

seu processo de desenvolvimento. Este conjunto de métricas é composto por 15 métricas que 

possuem limites de aceitação e 3 métricas que não possuem estes limites, sendo somente para 

fins de documentação. Qualquer violação aos limites das métricas deve ser corrigida ou 

justificada. Na Tabela 6 pode-se ver um trecho do documento de definição de métricas do HIS, 

mostrando algumas das métricas definidas [34]. 

A convenção de codificação definida pelo HIS, também conhecida pelo seu 

termo em inglês, Coding Guidelines, iniciou-se como um subconjunto das regras 

estabelecidas por outro consórcio notável, o MISRA, sigla para “Motor Industry Software 

Reliability Association”. O MISRA é um consórcio inglês composto por grandes nomes do 

setor automotivo, como Ford Motor Company, Lotus Engineering, Bentley Motor Cars, 

Jaguar e Land Rover em parceria com a Universidade de Leeds no Reino Unido [36]. 

A primeira convenção de codificação produzida pelo MISRA foi lançada 

em 1994 com o título de “Development guidelines for vehicle based software”. Esta 

convenção criava um subconjunto da linguagem C padrão e logo se tornou o padrão de 

segurança no desenvolvimento de software automotivo. Em 1998 foi publicado o MISRA C, 

atualizando o documento publicado em 1994. Após isto, houveram mais duas atualizações do 

MISRA C, o MISRA C:2004 (também chamado de MISRA C2) e o MISRA C:2012 (também 

chamado de MISRA C3). O consórcio continua seus trabalhos com o intuito de atualizar a 

convenção de código. Todos estes documentos no entanto não são documentos abertos, ou 

seja, seus utilizadores devem adquirir os direitos de uso [36]. 

O HIS, tendo como base os resultados do MISRA C de 1998, publicou em 

2004 uma especificação de um subconjunto das regras do MISRA C, a ser atendido para se 

obter conformidade com os padrões HIS. Pode-se visualizar na Tabela 7 algumas das regras do 

HIS, que correspondem à regras do MISRA C.  As regras do HIS foram atualizadas por outro 

documento em 2006 com base no MISRA C:2004. Neste novo documento, o conjunto de 

regras do HIS não é mais um subconjunto das regras do MISRA C:2004, sendo que para estar 

em conformidade com o HIS, todas as regras do MISRA C:2004 devem ser atendidas. 
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Tabela 6 – Exemplos de métricas definidas pelo HIS [34] 

Métrica Descrição Comentário Valores 

Densidade de 

Comentários 

“COMF” 

Relação entre número de 

comentários (dentro e fora de 

funções) com o número de 

instruções 

Compreensibilidade, clareza de código. De acordo com a 

definição, este número não pode ser maior do que 1. 

 

Exemplo Logiscope: COMF = (BCOM + BCOB) / STMT 

Exemplo QA-C: COMF = (STM28 / STM22) 

> 0,2 

Número de 

Caminhos 

“PATH” 

Número de caminhos não cíclicos 

(Número mínimo necessário de 

casos de teste) 

Medida para redução do PATH: Alocação em várias funções. 

 

Exemplo Logiscope: ct_path, PATH 

Exemplo QA-C: STPTH 

1 – 80 

Número de 

instruções “Go 

To” 

“GOTO” 

Número de instruções “Go To” 

 

Aumenta drasticamente o número de caminhos e reduz a 

testabilidade. 

 

Exemplo Logiscope: ct_goto, GOTO 

Exemplo QA-C: STGTO 

0 

Complexidade 

Ciclomática 

“v(G)” 

De acordo com a definição da 

Complexidade Ciclomática 

máxima 

Medida para redução de v(G): Alocação em várias funções. 

 

Exemplo Logiscope: ct_vg, VG, ct_cyclo 

Exemplo QA-C: STCYC 

1 – 10 

Número de 

Funções 

Invocadoras 

“CALLING” 

Por quantas subfunções esta 

função é chamada? 

Os valores de 1 a 5 só fazem sentido em uma análise do sistema 

todo. Para subsistemas e bibliotecas os valores de 0 a 5 são 

permitidos. Para o sistema como um todo, há uma excessão para 

a função main(); 

 

Exemplo Logiscope: dc_calling, NBCALLING 

Exemplo QA-C: STM29 

0 – 5 

Número de 

Funções 

Chamadas 

“CALLS” 

Quantas funções diferentes esta 

função chama? 

Ao chamar a mesma subfunção, 

esta é contada somente uma vez 

Examinar a largura de aninhamento. 

 

Exemplo Logiscope: dc_calls, DRCT_CALLS 

Exemplo QA-C: STCAL 

0 – 7 

 

Para avaliação de conformidade com o HIS e com o MISRA, existem 

ferramentas específicas de análise de código, que verificam todas as regras e métricas 

documentadas em ambos os padrões. Estas ferramentas apontam os erros e não-

conformidades encontrados. Em uma atividade de testes para um sistema embarcado 

automotivo deve-se reservar tempo e recursos de projeto para realização desta análise e 

correção das não-conformidades detectadas. 
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Tabela 7 – Exemplos de Regras do HIS baseadas no MISRA C [35] 

Regra Descrição 

1 
Todo código deve estar em conformidade ao padrão ISO 9899 da linguagem C, 

extensões não são permitidas 

2 

Código escrito em linguagems diferentes da linguagem C devem ser usados 

somente se existe um padrão de interface definido para código objeto para o 

qual o compilador e o montador (assembler) de ambas linguagens estão em 

conformidade 

5 
Somente os caracteres e sequências de escape que estão definidas no padrão 

ISO C devem ser usados 

7 Trigrafos não devem ser usados 

8 Caracteres de mais de um byte e strings literais não devem ser usadas 

9 Comentários não devem ser aninhados 

10 Seções de código não devem ser comentadas para excluí-las da compilação  

11 

Identificadores (externos e internos) não devem depender em significância de 

mais de 31 caracteres. Além disso, o compilador e o linker devem ser 

verificados para garantir que a significância de 31 caracteres e a diferenciação 

entre letras maiúsculas e minúsculas são suportadas para identificadores 

externos 

13 

Os tipos básicos de char, int, short, long, float e double não devem ser usados, 

mas equivalentes de tamanho específico devem ser definidos (typedef) para o 

compilador específico e estes nomes de tipos devem ser usados no código 

14 O tipo char deve sempre ser declarado como unsigned char ou signed char 

16 
As representações de bit fundamentais de números em ponto flutuante não 

devem ser usadas de maneira alguma pelo programador 

17 Nomes usados em typedef não devem ser reutilizados 

18 
Constantes numéricas devem ter sufixos para indicar o seu tipo, onde um sufixo 

apropriado está disponível 

19 Constantes octais não devem ser usadas (exceto o zero) 

20 Todo identificador de objeto e função deve ser declarado antes de seu uso 

21 

Identificadores em um escopo mais interno não devem usar o mesmo nome de 

um identificador em um escopo mais externo e assim esconder o identificador 

no escopo mais externo 

22 
Declarações de objetos devem estar no escopo de uma função a não ser que um 

escopo mais amplo seja necessário 

23 
Todas declarações no escopo do arquivo devem ser estáticas (static) onde 

possível 

24 
Identificadores não devem ter, simultaneamente, ligações internas e externas na 

mesma unidade de tradução 

25 
Um identificador com ligações externas deve ter exatamente uma definição 

externa 

26 
Se objetos ou funções são declarados mais de uma vez, eles devem ter 

declarações compatíveis 

27 Objetos externos não devem ser declarados em mais de um arquivo 

29 O uso de uma tag deve concordar com sua declaração 

30 
Todas as variáveis automáticas devem ter algum valor atribuído antes de serem 

usadas 

31 
Chaves devem ser usadas para indicar e combinar a estrutura ao inicializar 

arrays e estruturas com valores diferentes de zero 
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3. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS EMBARCADOS 

AUTOMOTIVOS 

 

 

Este capítulo trata do estudo de caso realizado em uma empresa que possui 

um setor dedicado exclusivamente a desenvolvimento e teste de sistemas embarcados. 

Após o estudo das técnicas e estratégias de teste de software e conforme a 

contextualização das características de sistemas embarcados mostradas no capítulo anterior, 

foram observados os reais impactos destas características diferenciadas dos sistemas 

embarcados no desenrolar do desenvolvimento de projetos de sistemas embarcados. 

Também foram elencados os principais desafios e problemas aos quais os 

profissionais que projetam, desenvolvem e testam os sistemas embarcados se submetem em 

sua rotina. 

Além de desafios e problemas, também procurou-se entender como estes 

profissionais aplicam técnicas para encarar os desafios e solucionar os problemas. 

Estes pontos serão discutidos nesta seção, que se inicia com uma visão geral 

da empresa, do seu ambiente de trabalho e também do processo adotado no desenvolvimento 

de projetos. 

Após situar-nos no ambiente deste estudo de caso, são listados os problemas 

e desafios, explicando suas causas com base na teoria estudada. Então, são listadas as 

soluções e técnicas adotadas pelos profissionais da empresa para abordar a questão. 

Este capítulo serve como base para a elaboração da proposta de inserção 

destas práticas no ciclo de desenvolvimento, proposta esta que será apresentada no próximo 

capítulo. 
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3.1. Ambiente da Empresa 

 

 

Situada no centro da cidade de Londrina, a Guenka Desenvolvimento de 

Software possui mais de 10 anos de experiência de mercado. A empresa iniciou suas 

atividades a partir de um projeto de extensão do Departamento de Computação da 

Universidade Estadual de Londrina, sendo inserida na incubadora tecnológica no ano de 2001. 

Em 2003 foi oficializada como instituição jurídica e em 2005 mudou-se para sede própria. 

Entre premiações e certificações, a mais importante para a empresa é a 

certificação do MPS-BR (Melhoria do Processo de Software Brasileiro), certificação esta 

obtida em 2007. O MPS-BR é um modelo de qualidade de processo baseado nas normas 

internacionais ISO 12207 e ISO 15504, apoiado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia do 

Brasil. A empresa é certificada com o nível F, segundo nível da escala, e busca e implementa 

constantes melhorias em seu processo com o objetivo de atingir o nível E. 

Uma característica da empresa é a estreita relação com o meio acadêmico, 

promovendo pesquisas e apoiando trabalhos, e com os órgãos de fomento a projetos de 

inovação, possuindo uma política interna de incentivo à inovação. 

Atualmente, a empresa possui mais de 30 colaboradores divididos em três 

setores principais, um de desenvolvimento de software sob demanda, outro focado nos 

produtos da empresa e um terceiro voltado ao desenvolvimento e teste de sistemas 

embarcados automotivos. 

Este último, onde foi realizado este estudo de caso, presta serviços à grandes 

empresas multinacionais do setor automotivo e também à montadoras de automóveis. A 

atuação deste setor da empresa se dá no desenvolvimento e testes de sistemas embarcados 

automotivos no geral, como painéis de instrumentos de veículos, rastreadores e bloqueadores 

veiculares, módulos de conforto (vidros elétricos, travas das portas, iluminação interna do 

veículo), entre outros tipos de ECUs de um veículo. 

A equipe do setor de sistemas embarcados é composta por 7 profissionais da 

área de Ciência da Computação e 5 profissionais da área de Engenharia Elétrica, totalizando 

uma equipe de 12 profissionais. 
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3.2. Desenvolvimento e Teste de Sistemas Embarcados na Empresa 

 

 

O processo de desenvolvimento de software adotado na empresa é um 

Processo de Engenharia de Requisitos que é dividido em dois sub-processos principais: o 

Processo de Elicitação e Análise de Requisitos e o Processo de Projeto de Construção de 

Software. O processo é composto por atividades que, por sua vez, são compostas por tarefas. 

Adota-se neste trabalho, para melhor explicar o processo, a convenção de que nas figuras o 

fluxo superior na horizontal é composto por atividades e os fluxos verticais abaixo de cada 

atividade representam o fluxo de tarefas da respectiva atividade. 

O Processo de Elicitação e Análise de Requisitos é subdividido em duas 

atividades e sete tarefas. A Figura 17 mostra o fluxo de atividades (fluxo horizontal) do 

processo e também o fluxo das tarefas de cada atividade (fluxos verticais). 

 

 

Figura 17 – Fluxo do Processo de Elicitação e Análise de Requisitos 
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A atividade de Levantar Requisitos, vista à esquerda da Figura 17, possui as 

seguintes tarefas, que podem ser vistas na Figura 17 no fluxo logo abaixo da atividade: 

 Elicitar Requisitos: nesta tarefa, são levantados os requisitos diretamente com o 

cliente. Isto pode ser feito por meio de entrevista com o cliente ou, como é mais 

comum em projetos de software embarcado automotivo, por meio de um documento 

escrito pelo cliente contendo a especificação funcional do produto por ele desejado. 

 Documentar Requisitos de Stakeholder: após o levantamento dos requisitos com o 

cliente, que é um dos stakeholders do projeto, estes são concentrados em um 

documento. Como dito anteriormente, no caso de sistemas embarcados automotivos 

este documento é provido pelo cliente. 

 Revisar Requisitos de Stakeholder: após a documentação dos requisitos, estes são 

revisados à procura de inconformidades e ambiguidades. As dúvidas sobre os 

requisitos também são levantadas nesta etapa. Um relatório de revisão formal é criado 

e as dúvidas levantadas são documentadas. 

 Obter Aprovação de Requisitos: a aprovação dos requisitos pelo cliente é obtida 

quando os stakeholders do projeto, cliente e empresa, resolvem todas as pendências e 

dúvidas levantadas na tarefa anterior e obtêm uma versão definitiva dos requisitos. 

A seguir, a atividade de Analisar Requisitos, que pode ser vista à direita da 

Figura 17, possui as seguintes tarefas, que podem ser vistas na Figura 17 no fluxo logo abaixo 

da atividade: 

 Documentar Requisitos do Software: esta tarefa consiste em transformar os 

requisitos levantados pelo cliente em requisitos de software, que são itens atômicos, 

implementáveis e rastreáveis. Cada requisito recebe uma identificação única e um 

documento reunindo todos os requisitos é criado. 

 Revisar Requisitos do Software: os requisitos de software são revisados quanto a sua 

atomicidade, implementabilidade e rastreabilidade. Um relatório de revisão formal é 

criado para esta etapa. 

 Obter Aprovação de Requisitos: novamente, a aprovação dos requisitos do software 

é obtida após a solução das pendências levantadas durante a revisão na tarefa anterior. 

 

Após o levantamento e análise dos requisitos do software, tem início a etapa 

de projeto e desenvolvimento do software. Esta etapa segue o Processo de Projeto de 

Construção de Software, que também é subdividido em duas atividades e possui quatro 
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tarefas. A Figura 18 mostra o fluxo de atividades do processo (fluxos horizontais) e também o 

fluxo das tarefas de cada atividade (fluxos verticais). 

 

 

Figura 18 – Fluxo do Processo de Projeto de Construção de Software 

 

A atividade de Projetar Arquitetura do Sistema, vista à esquerda da Figura 

18, possui as seguintes tarefas, que podem ser vistas na Figura 18 no fluxo logo abaixo da 

atividade: 

 Projetar Arquitetura do Software: nesta tarefa, a estrutura completa do sistema é 

projetada. Todos os detalhes técnicos de implementação são levantados e é feita a 

divisão modular do software. A documentação de toda a arquitetura é criada nesta 

tarefa. 

 Revisar Projeto de Arquitetura do Software: o projeto de arquitetura é revisado em 

busca de erros. Um relatório de revisão formal é criado e os erros encontrados são 

corrigidos. 
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A seguir, inicia-se a atividade de Projetar Módulos do Sistema, vista à 

direita da Figura 18. Esta atividade possui as seguintes tarefas, que podem ser vistas na Figura 

18 no fluxo logo abaixo da atividade: 

 Projetar Módulos do Sistema: o projeto de cada módulo do sistema é elaborado 

nesta etapa. É criada toda a documentação do módulo com base nos requisitos que ele 

deve implementar. 

 Revisar Projeto de Módulo de Software: o projeto de cada módulo é revisado em 

busca de erros. Como geralmente um módulo de software é de responsabilidade de um 

único desenvolvedor da equipe, é interessante que esta revisão seja feita por outro 

desenvolvedor, ou ainda uma revisão a quatro olhos, executada por dois membros da 

equipe juntos. Novamente, um relatório de revisão formal é gerado e os erros 

levantados são corrigidos. 

 

Após finalizados estes fluxos, a próxima etapa no ciclo de vida de projetos 

adotado na empresa consiste em desenvolver os módulos projetados e testá-los. Após o teste 

individual de cada módulo, é feita a integração do sistema segundo a arquitetura projetada. 

Após esta integração são conduzidos os testes de integração e de sistema. Por fim, é realizada 

a etapa de validação funcional do sistema como um todo. 

É interessante notar que, como este processo é seguido por todos os setores 

da empresa, a etapa de testes é generalizada, com sua definição ficando a cargo do documento 

de Plano de Testes de cada projeto em particular. Isto permite uma flexibilidade que visa 

atender os diferentes tipos de projetos executados pelos diferentes setores da empresa. No 

entanto, é necessário um maior detalhamento do documento de Plano de Testes de cada 

projeto para que se possa alcançar os objetivos do teste de software aplicáveis para o projeto 

em questão. 

Tomando como base os Planos de Teste dos projetos do setor de software 

embarcado da empresa, as informações essenciais em um Plano de Testes para projetos de 

sistemas embarcados automotivos devem incluir: 

 Objetivos e metas da atividade de teste. 

 Instruções sobre realização de revisões formais. 

 Estratégias de teste a serem executadas. 

 Técnicas de teste a serem utilizadas em cada etapa das estratégias definidas. 

 Técnicas adicionais de teste no ambiente real do sistema, como os testes de rodagem, 
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que são executados ao se dirigir um veículo real realizando o monitoramento do 

sistema desenvolvido. 

 Critérios de parada, de aceitação e de completude para cada etapa das estratégias 

definidas. 

 Documentos de referência e sua localização, principalmente as normas a serem 

seguidas. 

 Lista de documentação a ser gerada pela atividade de teste e entregue ao cliente como 

evidência. 

 Lista de ferramentas e equipamentos a serem utilizados para execução dos testes, tanto 

de hardware como de software. 

 Instruções sobre as ações a serem tomadas quando um erro é encontrado. 

 

Como se pode notar por esta lista, uma atividade de teste de um sistema 

embarcado conta com etapas adicionais, bem como maior rigorosidade de critérios de 

avaliação. 

 

 

3.3. Dificuldades e Desafios Identificados 

 

 

Após acompanhamento das atividades da empresa durante o período 

compreendido entre o mês de outubro de 2012 e o mês de outubro de 2013, foi possível 

levantar algumas dificuldades, problemas e desafios em seu cotidiano. Estas se encontram 

listadas nesta seção. Para melhor referenciar no decorrer do texto deste trabalho os itens 

listados nesta seção, estes serão enumerados sequencialmente e serão referenciados pelo seu 

respectivo número. 

 

1. Disponibilidade de equipamentos e ferramentas específicas. Como visto 

anteriormente neste trabalho, sistemas embarcados necessitam de ferramentas e 

equipamentos específicos para seu desenvolvimento e teste. Um dos desafios 

enfrentados pela equipe foi quanto a disponibilidade destes equipamentos e 

ferramentas. Em um projeto de desenvolvimento e teste de um rastreador automotivo, 

haviam disponíveis apenas 2 conjuntos completos do equipamento. Devido ao alto 
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custo, o equipamento era fornecido inteiramente pelo cliente, que inicialmente 

disponibilizou somente esta quantidade. Este equipamento era composto pelo 

compilador específico para o microcontrolador utilizado, o dispositivo de 

comunicação entre o sistema embarcado e a plataforma de desenvolvimento (realiza 

operações de gravar o software na memória FLASH do microcontrolador e possibilita 

o debug do software), a própria placa de circuitos física do rastreador e o dispositivo 

que simula todas as entradas e saídas (IOs digitais, CAN, fonte de energia) do sistema 

embarcado, chamado de JIG. Tais equipamentos eram compartilhados por uma equipe 

composta por 2 testadores e 6 desenvolvedores. Isto causou um considerável atraso de 

atividades ao final do projeto, quando a equipe de testadores precisava executar testes 

funcionais enquanto a equipe de desenvolvedores precisava realizar atividades de 

debug e correção de erros encontrados, ambas as equipes precisando dos mesmos 

equipamentos. 

2. Pouco conhecimento de novos desenvolvedores do time em sistemas embarcados. 

Devido às diferenças entre os sistemas embarcados e os sistemas desktop, como 

discutidas anteriormente, grande parte dos desenvolvedores de software não possui 

experiência em programação para sistemas embarcados, pois esta é de mais baixo 

nível. Neste sentido, a equipe encontrou dificuldades quando novos desenvolvedores 

foram adicionados ao quadro de colaboradores da empresa. Devido à especificidade de 

siglas e jargões técnicos, grande quantidade de normas e especificações a serem 

seguidas, requisitos restritivos que devem sempre ser lembrados pelo desenvolvedor, 

os desenvolvedores que não estão habituados ao ambiente precisam de um tempo 

maior para se adaptar, visto que muitos destes elementos não estão presentes em um 

ambiente de desenvolvimento que utiliza programação de mais alto nível. Porém, esta 

dificuldade não se restringe apenas a novos desenvolvedores. A empresa possui uma 

equipe relativamente jovem, com média de idade por volta dos 25 anos, e média de 

tempo de experiência por volta de 4 anos. Esta equipe presta serviços a grandes 

empresas multinacionais que estão no mercado há 100 anos ou mais, com profissionais 

já com experiência de trabalho de 20 a 30 anos. Apesar da alta capacitação da equipe, 

nada se compara à experiência. Isso gera dificuldades como inexperiência no uso dos 

equipamentos necessários, falta de conhecimentos avançados da arquitetura da 

plataforma de desenvolvimento e falta de experiência para lidar com situações 

imprevistas como erros e bugs cuja solução não seja facilmente evidente. Tais 

situações também comprometem a credibilidade da equipe perante o cliente. Em certas 
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ocasiões, alguns membros da equipe que ainda não detinham conhecimento de como 

usar uma ferramenta, por exemplo, procuravam ajuda diretamente com a equipe do 

cliente, sendo que a resposta poderia ser facilmente encontrada internamente, ao se 

procurar outro membro da equipe da empresa. 

3. Projetos com arquiteturas diferentes. Este problema se dá pelo fato da grande 

variedade de arquiteturas disponíveis nos sistemas embarcados. A equipe encontrou 

dificuldades ao iniciar projetos que utilizavam arquiteturas diferentes das quais os 

desenvolvedores estavam acostumados. Nesta ocasião, um projeto estava sendo 

desenvolvido em um microcontrolador de 32 bits, com quantidade de memória 

considerada grande para os termos de sistemas embarcados. A linguagem de 

desenvolvimento era em grande maioria a linguagem C e raramente era utilizada a 

linguagem Assembly. Um segundo projeto foi iniciado, utilizando um 

microcontrolador de 8 bits, com recursos muito mais limitados, menor quantidade de 

memória, menor capacidade de processamento, equipamentos diferentes, com grande 

parte do código em linguagem Assembly e arquitetura de software também diferente 

daquela a qual os desenvolvedores estavam habituados. Houve dificuldades no início 

do projeto quanto à adaptação dos desenvolvedores ao novo ambiente e às novas 

ferramentas, adaptação esta que levou um tempo maior do que o esperado. 

4. Baixa repetibilidade de testes funcionais. Uma parte considerável dos testes 

funcionais de sistemas embarcados automotivos deve ser feita no ambiente real de uso 

do sistema, ou seja, dentro de um veículo, em condições de uso normais. Estes são os 

chamados testes de rodagem. Durante estes testes, o funcionamento da ECU 

desenvolvida é verificado juntamente com as outras ECUs do veículo. Longas viagens 

são feitas com um veículo de testes que é portador do sistema embarcado 

desenvolvido. Devido a este fato, estes testes são raramente repetidos. Uma 

dificuldade enfrentada pela equipe foi a definição do escopo dos testes de rodagem em 

um dos projetos executados. No projeto foi desenvolvido um rastreador e bloqueador 

veicular. Foram avaliados nos testes de rodagem a precisão de localização do veículo 

através de GPS (Global Positioning System) e a comunicação de dados através da rede 

GSM (Global System for Mobile Communications, rede utilizada também por 

telefones celulares e outros dispositivos móveis), bem como também as ações tomadas 

pelo rastreador durante a ausência de sinal de ambas as redes. Após a conclusão de 

cerca de um mês de testes em diversos modelos de veículos, o cliente constatou que 

poderiam ter sido avaliados alguns outros aspectos do funcionamento geral do sistema, 
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como a comunicação de dados com a rede interna do veículo e alguns aspectos 

técnicos de implementação, como estruturas de filas de mensagens, estratégias de 

proteção de curto-circuitos, entre outros. Como seria inviável uma nova execução dos 

testes de rodagem, devido ao alto esforço envolvido, estes aspectos mais profundos de 

implementação foram testados apenas durante o desenvolvimento utilizando-se de 

simulações e não do ambiente real para o qual o sistema foi concebido. 

5. Complexidade adicional gerada pelas restrições temporais. Sistemas embarcados 

de tempo real possuem o desafio adicional das restrições temporais. Estas restrições 

são impostas pela necessidade de se atender em um pequeno período de tempo os 

eventos assíncronos do ambiente, que são externos ao sistema. Basicamente, um 

evento externo gera uma interrupção ao sistema e esta interrupção deve ser tratada 

imediatamente, ocasionando a preempção e o desvio do fluxo do software para a rotina 

de tratamento da interrupção gerada. A equipe identificou isto como um desafio, pois 

este comportamento acarreta em maior dificuldade das atividades de depuração de 

erros, devido à troca de contexto. Outro fator que também deve ser verificado é a 

carga de processamento. Este é um item crítico para se garantir a sincronia temporal 

do sistema, pois uma alta carga de processamento pode ocasionar problemas de 

sincronia na execução das tarefas e também no tratamento das interrupções geradas 

pelos eventos externos. A equipe enfrentou algumas dificuldades em um projeto cujo 

sistema possuía uma interrupção que ocorria em um intervalo de tempo muito curto 

(50 microssegundos) o que ocasionava grande carga de processamento. 

6. Grande complexidade de elaboração de testes unitários. A separação entre 

plataforma de desenvolvimento do software e a plataforma de execução do software 

causa ainda outro problema, que é a complexidade em se elaborar os testes unitários 

da aplicação. Ao início de um dos projetos, os testes unitários foram executados no 

ambiente de desenvolvimento, e não diretamente na plataforma de execução. Esta 

abordagem provou-se ineficaz, pois não foram simulados os efeitos causados por 

acesso ao hardware do sistema embarcado, como atrasos de eliminação de ruídos dos 

inputs do hardware, acesso de leitura e escrita à memória não-volátil e outros tipos de 

acesso aos dispositivos de hardware. Como tal comportamento é complexo demais 

para ser simulado, os testes executados na plataforma de desenvolvimento 

desconsideraram tais comportamentos. Sendo assim, foi necessário uma segunda 

execução dos testes na plataforma de execução, gerando esforço adicional no projeto. 
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7. Controle de versões submetidas à teste. Devido à separação entre a plataforma de 

desenvolvimento e a plataforma de execução do software embarcado, há um desafio 

adicional ao controle de versões de software. O controle de versões da empresa era 

feito com versões principais, que eram as entregues ao cliente, e versões secundárias, 

para controle interno. Houve problemas no controle de submissão de versões 

secundárias ao teste, pois o identificador da versão secundária não era escrito no 

software, somente o identificador da versão principal ao gerar o release ao cliente. 

Desta forma a equipe de teste, que já recebia as placas de circuito com o software 

gravado, não sabia exatamente qual versão de software estava testando. Isto também 

acarretou em confusão ao reportar erros nos testes, com erros que já haviam sido 

corrigidos sendo reportados novamente e alguns erros sendo detectados somente pelo 

cliente, após a entrega, gerando situações desconfortáveis entre cliente e empresa. 

Houve também alguns erros relacionados à versão de documentação enviada ao cliente 

e a versões de software submetidas a testes de homologação. Os testes de 

homologação são executados por empresa credenciada e são altamente rigorosos. São 

requeridos quando há normas estabelecidas pelo governo dos países onde a ECU 

desenvolvida será utilizada nos veículos produzidos. Um dos erros ocorridos em um 

dos testes de homologação foi a de uma versão de um documento com alguns itens 

faltantes. Como os testes de homologação só permitem os resultados “aprovado” e 

“reprovado”, este simples detalhe ocasionou a reprovação do sistema. Isto ocasionou 

uma situação desconfortável, pois o teste de homologação possui um alto custo e esta 

reprovação acarretaria em uma reexecução do teste, obviamente mediante a um custo 

adicional. No entanto, na ocasião, houve negociação com a empresa certificadora e 

conseguiu-se a aprovação mediante submissão do documento contendo os itens 

corretos. 

8. Monitoramento do limite de uso de recursos do sistema. Devido à escassez de 

recursos dos sistemas embarcados, o monitoramento do limite de uso de recursos do 

sistema é parte crítica de um projeto. Nos projetos de sistemas embarcados 

automotivos existem requisitos que especificam claramente a porcentagem máxima de 

utilização de memória e a porcentagem máxima de uso do processador, deixando 

assim uma margem de segurança. Isto é um fator crítico no desenvolvimento de 

sistemas embarcados, pois, em casos mais graves, pode acarretar em mudança de 

hardware, pois se a aplicação ultrapassa os limites estabelecidos de uso de memória e 

uso de processador no microcontrolador atual, este deve ser substituído por um de 
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modelo superior, que comporte a execução da aplicação dentro dos limites 

estabelecidos. A equipe enfrentou problemas deste tipo ao reaproveitar código de um 

projeto anterior e adicionar novos módulos com novas funcionalidades ao sistema, 

utilizando o mesmo microcontrolador. A aplicação desenvolvida com os módulos 

adicionais era grande demais para a memória interna do microcontrolador, o que 

exigiu cautela no prosseguimento do projeto. 

9. Monitoramento da conformidade com padrões de qualidade. Outra dificuldade 

levantada diz respeito às normas a serem seguidas no desenvolvimento do software 

embarcado automotivo. Como visto no capítulo anterior deste trabalho, conformidade 

com HIS e MISRA devem ser garantidas pela execução de testes específicos e geração 

de evidências e todas as não-conformidades devem ser prontamente corrigidas. Para 

isso são usadas ferramentas analisadoras de código fonte. Neste ponto houve 

dificuldades da equipe quanto à periodicidade da análise de código fonte. Em um dos 

projetos, a análise foi feita somente ao término do projeto, quando toda a codificação 

do software já estava terminada. Esta análise de código tardia encontrou um número 

muito grande de problemas e não-conformidades que demandaram grande tempo 

adicional no projeto para suas correções. 

10. Problemas pontuais diversos. Estes são diversos problemas relativamente pequenos 

levantados pela equipe que ocorrem durante o desenvolvimento. São problemas como 

erros na instalação e utilização de ferramentas de software e de hardware, enganos 

cometidos no uso de instrumentos, erros de comunicação, erros de documentação, 

erros de código acusados pelo compilador e problemas técnicos de desenvolvimento 

no geral. Um critério para que uma situação se encaixe nesta categoria é uma situação 

inesperada que não permita ao desenvolvedor continuar seu trabalho normal sem antes 

dedicar tempo à investigá-la e resolvê-la. 
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3.4. Soluções Propostas e Aplicadas 

 

 

Com o levantamento dos itens da seção anterior, foi realizado uma análise 

de cada um deles junto à equipe da empresa com o objetivo de tomar uma ação de solução ou 

minimização de impactos correspondente a cada um. Estas ações se encontram listadas nesta 

seção. 

 

1. Disponibilidade de equipamentos específicos. Para a solução do problema de 

disponibilidade de equipamento e ferramentas, foi adicionada uma lista de verificações 

(checklist) à tarefa de Elicitar Requisitos, no Processo de Elicitação e Análise de 

Requisitos adotado pela empresa, descrito anteriormente. Utilizando esta lista de 

verificações, o coordenador da equipe realiza o levantamento junto ao cliente de 

aspectos como: lista dos equipamentos necessários à execução do projeto, licenças de 

uso de ferramentas específicas e definição de quem será o responsável por arcar com 

os custos de aquisição dos equipamentos, se a própria empresa efetuará a compra dos 

equipamentos, se o cliente irá fornecê-los ou cada uma das partes contribuirá com uma 

parcela dos equipamentos. Neste momento também é avaliada a quantidade de 

equipamento adequada em relação ao tamanho do projeto e da equipe e também de 

acordo com os prazos estabelecidos. Com base nestas informações, é elaborado o 

planejamento da execução das atividades do projeto. 

2. Pouco conhecimento de novos desenvolvedores do time em sistemas embarcados. 

Para a solução do problema, foi realizado um treinamento personalizado para a equipe 

abordando aspectos teóricos e práticos avançados de sistemas embarcados. O 

treinamento foi montado de acordo com a necessidade da equipe e ministrado por 

profissional capacitado. Todos da equipe participaram do treinamento, inclusive os 

membros que mais recentemente ingressaram na empresa. Este treinamento contribuiu 

para a nivelação do conhecimento de todos os membros da equipe. Quanto aos novos 

colaboradores, foi instituído uma espécie de tutoria ao novo colaborador, que seria 

acompanhado nos primeiros momentos por outro membro mais experiente da equipe. 

Este último seria responsável por solucionar eventuais dúvidas do novo colaborador, 

explicar aspectos gerais dos projetos e processo interno da empresa, bem como 

acompanhá-lo durante um período de tempo em certas atividades do desenvolvimento. 
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A comunicação direta com o cliente também foi alvo de ações de melhoria. Foi 

institucionalizado um modelo de escrita de e-mails para aumentar a qualidade da 

escrita destes e-mails, com maior número de informações, maior especificidade e 

fundamentação para as dúvidas a serem esclarecidas com a equipe do cliente. Desta 

forma, evita-se que pequenos deslizes na comunicação comprometam a credibilidade 

da equipe e causem tensão na relação entre cliente e empresa. 

3. Projetos com arquiteturas diferentes. A solução proposta foi de realizar uma 

verificação da arquitetura do sistema ao início do projeto. O coordenador realiza uma 

tarefa de levantamento de características do sistema tais como: a arquitetura do 

microcontrolador, a arquitetura do software (se já disponível alguma parte do 

software), protocolos de comunicação interna e externa a serem utilizados, bibliotecas 

customizadas (se fornecidas pelo cliente ou reaproveitadas de outro projeto) e 

funcionalidades gerais do sistema embarcado. Então, o conhecimento da equipe é 

avaliado em cada um destes aspectos. Se for detectada falta de conhecimento por parte 

da equipe em alguma das áreas levantadas, há a necessidade de se organizar 

treinamento para a equipe, buscando um profissional qualificado para ministrar o 

treinamento e alocando tempo para a sua realização. Também deve ser verificada a 

disponibilidade de documentação e requisitar estes documentos ao cliente. A 

documentação pode suprir a falta de conhecimento da equipe sem a necessidade de 

realização de um treinamento por um profissional qualificado. No entanto, é preciso 

alocar tempo para o estudo da documentação pela equipe. 

4. Baixa repetibilidade de testes funcionais. Para abordar o problema, em um projeto 

posterior foram realizadas reuniões juntamente com a equipe do cliente para levantar o 

escopo dos testes funcionais de rodagem. Estas reuniões aconteceram antes do início 

dos testes de rodagem. Nestas reuniões foi feito todo o planejamento dos testes e 

também o levantamento de todos os itens e aspectos a serem verificados durante os 

testes. Também foram levantadas informações pertinentes aos equipamentos utilizados 

e também sobre o nível de detalhamento desejado dos relatórios de teste. 

5. Complexidade adicional gerada pelas restrições temporais. Em virtude desta 

dificuldade levantada pela equipe, foi necessário a execução dos testes de medição de 

carga de processamento com maior periodicidade, para verificar a conformidade com 

os requisitos de limite de carga de processamento e também foi necessário um estudo e 

uma análise para garantir que esta alta carga não causaria impactos negativos no 

software como um todo. Porções de código consideradas críticas, como as rotinas de 
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tratamento de interrupções, principalmente a interrupção de 50 microssegundos 

mencionada na seção anterior, necessitaram atenção especial, tanto no seu 

desenvolvimento quanto no seus testes, pois o código devia ser o mais otimizado 

possível. Estas atividades foram então instituídas no processo. Seções críticas de 

código e as rotinas de tratamento de interrupções deveriam ser levantadas 

previamente, e os testes de medição de carga de processamento também deveriam ser 

executados com maior periodicidade, antes de cada release principal entregue ao 

cliente, por exemplo, sempre com tempo hábil para que eventuais correções pudessem 

ser executadas em ambos os aspectos. 

6. Grande complexidade de elaboração de testes unitários. Após a detecção do 

problema, os testes unitários passaram a ser executados diretamente na plataforma de 

execução do código. A equipe do cliente disponibilizou uma biblioteca própria com 

estrutura semelhante ao xUnit, visto anteriormente neste trabalho, bem como uma 

biblioteca para se obter mensagens de depuração através de comunicação serial com 

um computador desktop. Foram realizadas reuniões com um integrante da equipe do 

cliente para treinamento de utilização destas bibliotecas. Desta forma, os testes podiam 

ser mais facilmente projetados, pois não era necessário simular comportamento de 

acesso ao hardware, sendo que os testes já eram executados no ambiente real de 

execução. Assim, os testes unitários foram automatizados e suas evidências eram 

geradas também de forma automática. 

7. Controle de versões submetidas à teste. A equipe solucionou este problema de uma 

maneira simples, porém eficaz. Passou a haver um maior rigor no controle das versões 

secundárias, não só nas versões principais que eram entregues ao cliente. As versões 

submetidas a teste passaram a ser rotuladas e comunicadas à equipe de testes, que 

passou a ter conhecimento de qual versão de software estava sendo testada 

exatamente. Também ao reportar erros nos testes, a versão exata era indicada, o que 

contribuía para o controle da correção ou não do problema em versões posteriores à 

versão testada. Quanto aos testes de homologação, a ação tomada foi a realização de 

uma revisão formal de todos os itens a serem submetidos ao teste. Desta forma as 

inconformidades eram detectadas a tempo e, então, corrigidas antes da submissão ao 

teste de homologação. 

8. Monitoramento do limite de uso de recursos do sistema. A ação tomada a respeito 

desta dificuldade foi de uma maior periodicidade na verificação do uso dos recursos 

do sistema pela aplicação desenvolvida. Devido aos riscos envolvidos, discutidos 
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anteriormente, esta atividade foi enfatizada com grande importância, pois ao menor 

sinal de que os requisitos seriam excedidos e não seria possível implementação das 

funcionalidades requeridas utilizando o microcontrolador atual, isto deveria ser 

comunicado ao cliente e uma solução deveria ser estudada e analisada levando-se em 

conta os custos do projeto. Estes limites passaram a ser analisados semanalmente e 

também registrados a cada entrega (release) da aplicação ao cliente. Outra medida 

adotada foi a de uma completa revisão de projeto para remoção de código não 

utilizado, o que libera recursos e memória do sistema. Esta última medida também foi 

incorporada em projetos futuros através de uma atividade exclusiva para revisão e 

remoção de código não utilizado. 

9. Monitoramento da conformidade com padrões de qualidade. Uma medida adotada 

para solução do problema, em um próximo projeto executado pela equipe, foi a 

periodicidade dos testes de verificação de conformidade com o MISRA e o HIS. Foi 

estabelecido entre a equipe que ao final de cada semana de desenvolvimento, estes 

testes deveriam ser executados por cada desenvolvedor no seu próprio módulo e os 

erros encontrados seriam corrigidos de imediato. Isto acarretou em menor quantidade 

de erros detectada e menor tempo para sua correção. Também, isto contribuiu para a 

familiarização dos desenvolvedores com a convenção de código do MISRA e as 

métricas estabelecidas pelo HIS. Esta familiarização age como uma medida 

preventiva, pois ao programar, o desenvolvedor se atenta às violações das regras e se 

corrige prontamente, evitando o erro ao se executar os testes. 

10. Problemas pontuais diversos. Quanto à estes problemas, a equipe sugeriu a criação 

do hábito de registro destes problemas por parte de cada membro da equipe. De início, 

este registro pode ser feito informalmente, por meio de anotações. Em um determinado 

momento, o coordenador pode então convocar uma reunião para levantamento e 

análise de problemas encontrados durante o desenvolvimento. Neste momento, estes 

registros informais de problemas e dificuldades são de grande ajuda, pois já compõem 

uma base para o levantamento de problemas. Este levantamento e análise de 

problemas e dificuldades cria uma oportunidade de formalização destes registros, 

seguindo o método abordado adiante neste trabalho. 
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4. INSERÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE TESTE DE 

SOFTWARE NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO 

 

 

No capítulo anterior, foi realizada, de início, a compilação de uma lista de 

problemas e dificuldades identificadas no ambiente de desenvolvimento estudado. Após 

análise de cada um dos itens, estabeleceram-se suas causas e seus impactos no desenrolar do 

projeto. Conhecendo estes aspectos, foi possível definir ações visando a solução total ou 

parcial de cada um dos problemas e dificuldades levantados. 

Partindo disto, foi criada uma formalização relacionando os problemas, e 

suas causas e impactos, com ações de solução específicas. Feito isto, é possível a inserção 

destas ações no processo de desenvolvimento, para que os problemas possam ser identificados 

com antecedência e as ações corretivas possam ser tomadas. 

Neste capítulo, será definido um fluxo de atividades para este guia, com o 

objetivo de abordar quaisquer problemas que surjam durante o desenvolvimento de uma 

maneira bem definida e formal, para que possam ser convertidos em lições aprendidas e 

agreguem valor à base de conhecimento e experiência da equipe. Após a definição do guia, 

será elaborada uma proposta de inserção de boas práticas ao processo da empresa juntamente 

com as soluções propostas para os problemas identificados. Após a inserção, serão analisados 

os resultados de sua aplicação no ambiente estudado. 

 

4.1. Melhoria Contínua e Inserção de Boas Práticas 

 

 

Após o levantamento feito anteriormente neste trabalho, foi definido um 

guia para que novos problemas e dificuldades possam ser identificados, soluções possam ser 

propostas e, se necessário, inserir estas soluções no processo de desenvolvimento, de forma 

contínua, projeto após projeto. Ao elaborar este guia de melhoria contínua, foram 

incorporados aspectos utilizados pela equipe de modo informal com a metodologia adotada ao 

se desenvolver o levantamento realizado neste trabalho. O guia concebido é definido nesta 

seção. 
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Figura 19 – Fluxo das Atividades de Inserção de Boas Práticas 

 

O guia é dividido em 5 atividades, que são detalhadas a seguir e seu fluxo 

pode ser visto na Figura 19: 

Tarefa 1: Levantar problemas e dificuldades. Cada membro da equipe, 

individualmente, elabora uma lista de problemas e dificuldades que identificou. Esta lista 

pode ser elaborada durante o dia-a-dia ou requisitada pelo coordenador da equipe com base 

em um intervalo de tempo específico. Também pode ser elaborada após o final de cada 

projeto. O coordenador então compila uma lista com os problemas e dificuldades levantados 

pela equipe. 

Tarefa 2: Discutir os problemas e dificuldades, suas causas e possíveis 

soluções. O coordenador agenda uma reunião junto com a equipe para que os problemas e 

dificuldades possam ser discutidos em grupo. Para cada um deles, são levantadas as suas 

causas, impactos da ocorrência do problema ou dificuldade e a equipe sugere possíveis 

soluções. Uma lista de problemas e dificuldades com estes detalhes levantados é compilada. 
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Os problemas ou dificuldades podem ser priorizados pela sua gravidade e pelo tamanho do 

impacto que causam, ou pela facilidade em aplicar a solução proposta. 

Tarefa 3: Formalizar as soluções. O coordenador então seleciona um 

conjunto prioritário de dificuldades e problemas e designa cada um deles para um membro da 

equipe. Cada membro da equipe fica responsável por definir formalmente a solução para o seu 

problema. São definidas as ações a serem tomadas para evitar o problema, as ações a serem 

tomadas caso o problema ocorra e o fluxo de atividades destas ações (se houver). Cada 

membro da equipe elabora um documento com estas definições. 

Tarefa 4: Revisar as soluções. As definições são então revisadas por dois 

membros da equipe em uma revisão formal e é feita uma verificação da cobertura da solução 

para o problema. Os pontos problemáticos levantados durante a revisão são corrigidos. 

Tarefa 5: Inserir as soluções no processo. Após a revisão e a aprovação 

do coordenador, é feita uma análise de onde estas ações se encaixam melhor no processo geral 

de desenvolvimento. Após esta análise, as ações definidas são inseridas no processo, no ponto 

em que melhor se encaixam. Importante salientar que esta inserção somente se dá após análise 

e aprovação por parte da equipe de gerência de qualidade, que é responsável pela gerência dos 

processos da empresa. 

Desta forma, novos imprevistos que surjam durante o desenvolvimento de 

sistemas embarcados automotivos podem ser formalmente registrados e as ações a serem 

tomadas para eles são formalizadas. Assim, cria-se um registro da experiência adquirida com 

a prática e o conhecimento é disseminado por toda a equipe. 

 

 

4.2. Inserção no Processo da Empresa 

 

 

No capítulo 2 deste trabalho, foram estudadas as técnicas tradicionais de 

teste de software, que se dividem em dois grupos, os testes de caixa branca e os testes de 

caixa preta. Também foi estudado a maneira de aplicação destas técnicas de forma organizada 

durante o ciclo de desenvolvimento de software, que consiste na estratégia de teste de 

software. A estratégia estudada foi o Modelo V, detalhado na seção 2.1.5 deste trabalho e que 

é apresentado na Figura 9. 
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Visto que o processo da empresa não contempla ações de teste de software, 

como visto na seção 3.2 deste trabalho, nesta seção, serão inseridos no processo da empresa, 

os aspectos do Modelo V, relacionando técnicas de teste de software com estratégias de teste 

de software. 

Também serão inseridas as soluções detectadas pelo guia definido na seção 

4.1, soluções estas que foram descritas na seção 3.4 para problemas e dificuldades detectados 

na seção 3.3 deste trabalho. Esta inserção é feita pois, tanto o processo da empresa, quanto o 

Modelo V são generalizados. Isto deixa margem para adaptação em ambos. Sendo assim, é 

feita a inserção das soluções detectadas para que se possa modelar o processo para atender as 

necessidades específicas dos sistemas embarcados automotivos. Necessidades estas que foram 

detectadas ao se utilizar o guia definido na seção anterior. 

A Figura 20 mostra o processo completo da empresa com a inserção de 

novas atividades e tarefas, bem como as soluções para os problemas e dificuldades levantados 

no capítulo anterior. As novas atividades e tarefas inseridas são destacadas por uma caixa 

pontilhada na cor cinza. As soluções para os problemas e dificuldades são referenciados na 

figura por seu respectivo número, sendo que estes estão ao lado da tarefa onde são inseridos 

no processo. 
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Figura 20 – Proposta de Inserções no Processo da Empresa 

 

Para iniciar a proposta de inserção de atividades no processo da empresa, 

primeiramente é feita a correspondência entre as atividades do processo da empresa e as 

atividades de desenvolvimento do Modelo V. Esta correspondência é ilustrada na Figura 21. 
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Figura 21 – Correspondência entre o Processo da Empresa e o Modelo V 

 

O Processo de Elicitação e Análise de Requisitos, detalhado na Figura 17, 

consiste em duas atividades: Levantar Requisitos e Analisar Requisitos. 

A atividade de Levantar Requisitos tem como objetivo levantar requisitos 

diretamente com o cliente, ou seja, quais são as funcionalidades do software desejadas pelo 

cliente. Esta atividade do processo da empresa corresponde à atividade de Especificação de 

Requisitos do Modelo V, pois ambas possuem os mesmos objetivos. Esta correspondência 

pode ser vista na Figura 21. Sendo assim, ao final das tarefas desta atividade, propõe-se a 

adição de novas tarefas para elaboração e revisão dos cadernos de teste para o Teste de 

Aceitação. Os requisitos do cliente servem de base para a elaboração dos casos de testes de 

aceitação, cujo objetivo é a verificação se o sistema foi construído de acordo com os 

requisitos desejados pelo cliente. Para a derivação de casos de teste dos testes de aceitação, 

são utilizadas somente técnicas de teste de caixa preta, podendo ser aplicada quaisquer 

combinações entre as quatro técnicas de teste de caixa preta estudadas neste trabalho, na seção 

2.1.4 (Particionamento de Equivalência, Análise de Valor Limite, Técnicas de Grafo de 

Causa-Efeito e Testes de Comparação). 

Ao início da atividade de Levantar Requisitos, na tarefa de Elicitar 

Requisitos, são inseridas as soluções propostas para os problemas de Disponibilidade de 

Equipamentos e Ferramentas Específicas e Pouco conhecimento de novos 

desenvolvedores do time em sistemas embarcados, ambos problemas levantados na seção 
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3.3 e suas soluções propostas discutidas na seção 3.4 deste trabalho. As duas ações inseridas 

nesta tarefa são: 

 Levantar Equipamentos e Ferramentas: Através de um checklist, o coordenador 

realiza o levantamento da lista de equipamentos e ferramentas necessárias à execução 

do projeto, bem como de licenças de uso de ferramentas específicas. Também é 

definido o responsável por arcar com eventuais custos de aquisição de ferramentas e 

equipamentos. É discutido também a quantidade adequada destes equipamentos e 

ferramentas com relação ao tamanho da equipe de desenvolvimento e teste, bem como 

quanto ao prazo estabelecido para entrega do projeto. 

 Verificar Capacitação da Equipe: São levantados aspectos do projeto como 

funcionalidades básicas e tecnologias a serem utilizadas na implementação. O 

conhecimento da equipe é avaliado nestes aspectos e, se necessário, é realizado um 

treinamento para capacitação da equipe para o projeto. 

 

As duas novas tarefas podem ser visualizadas na Figura 20, ao final do fluxo 

de tarefas da atividade de Levantar Requisitos. Além das definições das tarefas que já 

compõem o processo, mostradas na seção 3.2 deste trabalho, define-se também as seguintes 

novas tarefas: 

 Elaborar Teste de Aceitação: Nesta tarefa são elaborados os testes de aceitação. São 

derivados casos de teste a partir dos requisitos de stakeholder documentados 

anteriormente. As técnicas utilizadas para esta derivação são predominantemente 

técnicas de teste de caixa preta. Os casos de teste produzidos são reunidos e 

documentados em cadernos de teste. 

 Revisar Teste de Aceitação: Os cadernos de teste são revisados através de revisão 

formal entre dois membros da equipe (revisão à quatro olhos). É elaborado um 

documento evidenciando a realização da revisão e levantando pontos a serem 

corrigidos. As correções necessárias são então efetuadas. 

 

A atividade de Analisar Requisitos tem como objetivo transformar os 

requisitos do cliente em requisitos funcionais e não-funcionais de software. Esta atividade do 

processo da empresa corresponde à atividade de Projeto de Alto Nível do Modelo V, como 

pode ser visto na Figura 21, pois ambas possuem os mesmos objetivos. Assim, propõe-se a 

adição de novas tarefas para elaboração e revisão dos cadernos de teste para o Teste de 
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Sistema. Os requisitos funcionais e não-funcionais de software, bem como os casos de uso do 

projeto de alto nível do sistema, servem como base para a elaboração dos casos de testes de 

sistema, que testam as funcionalidades do sistema como um todo. A derivação dos casos de 

teste para o teste de sistema também utiliza somente técnicas de teste de caixa preta. 

Ao início da atividade de Analisar Requisitos, na tarefa de Documentar 

Requisitos de Software, é inserida a solução proposta para o problema de Projetos com 

Arquiteturas Diferentes, também levantado na seção 3.3 e sua solução proposta discutida na 

seção 3.4 deste trabalho. A ação inserida nesta tarefa foi: 

 Verificar Arquitetura do Sistema: O coordenador realiza um levantamento de 

aspectos do projeto como: arquitetura do microcontrolador, arquitetura do software (se 

disponível alguma parte do software ou reaproveitado de outro projeto), protocolos de 

comunicação internos e externos, bibliotecas customizadas disponibilizadas pelo 

cliente ou reaproveitadas de outro projeto. Novamente, o conhecimento da equipe é 

avaliado nestes aspectos e então se decide a necessidade ou não de treinamento e 

capacitação da equipe para a execução do projeto. 

 

As duas novas tarefas podem ser visualizadas na Figura 20, ao final do fluxo  

de tarefas da atividade de Analisar Requisitos. Além das definições das tarefas que já 

compõem o processo, mostradas na seção 3.2 deste trabalho, define-se também as seguintes 

novas tarefas: 

 Elaborar Teste de Sistema: Nesta tarefa são elaborados os testes de sistema. São 

derivados casos de teste a partir dos requisitos de software documentados 

anteriormente. Os casos de teste elaborados têm como objetivo testar as 

funcionalidades do sistema como um todo. As técnicas utilizadas para a derivação dos 

casos de teste são predominantemente técnicas de teste de caixa preta. Os casos de 

teste produzidos são reunidos e documentados em cadernos de teste. Nesta tarefa 

também são inseridas as soluções propostas para o problema de Baixa Repetibilidade 

de Testes Funcionais. É realizada uma reunião com o cliente para levantamento de 

testes funcionais específicos para sistemas embarcados automotivos desejados por ele. 

É registrada uma ata desta reunião e então os testes são elaborados de acordo com esta 

ata, que contém o escopo dos testes a serem executados para satisfazer os requisitos do 

cliente. 

 Revisar Teste de Sistema: Os cadernos de teste são revisados através de revisão 

formal entre dois membros da equipe (revisão à quatro olhos). É elaborado um 
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documento evidenciando a realização da revisão e levantando pontos a serem 

corrigidos. Um detalhe importante é a verificação de conformidade dos testes 

elaborados com o escopo definido pelo cliente na tarefa anterior. As correções 

necessárias são então efetuadas. 

 

Após a execução das atividades do Processo de Elicitação e Análise de 

Requisitos sugere-se a inserção de uma atividade adicional, relacionada ao Plano de Testes. 

Neste ponto do processo há informações suficientes para se dar início ao planejamento da 

execução de testes do projeto. Sendo assim, a inserção da atividade de Planejar Testes se dá 

neste ponto do processo. Esta atividade pode ser vista ao centro da Figura 20 e é composta por 

duas tarefas: 

 Documentar Plano de Testes: Nesta tarefa é elaborado o documento de Plano de 

Testes. Este documento contém todos os itens listados ao final da seção 3.2 deste 

trabalho, bem como todo o planejamento de elaboração e execução dos testes de 

software. 

 Revisar Plano de Testes: O documento de Plano de Testes é revisado através de 

revisão formal entre dois membros da equipe (revisão à quatro olhos). É elaborado um 

documento evidenciando a realização da revisão e levantando pontos a serem 

corrigidos. As correções necessárias são então efetuadas. 

 

O Processo de Projeto e Construção de Software, detalhado na Figura 18, 

é dividido em duas atividades: Projetar Arquitetura do Sistema e Projetar Módulos do 

Sistema. 

A atividade de Projetar Arquitetura do Sistema tem como objetivo 

projetar a estrutura completa do sistema. Esta atividade corresponde à atividade de Projeto 

Detalhado do Modelo V, pois ambas possuem os mesmos objetivos. A correspondência pode 

ser vista na Figura 21. Devido a isto, é proposto a inserção de tarefas de elaboração e revisão 

dos cadernos de teste para o Teste de Integração. A documentação de toda arquitetura do 

sistema serve de base para a elaboração dos casos de teste do teste de integração, cujo 

objetivo é testar a comunicação entre os módulos do sistema e o funcionamento destes após a 

integração. Nesta etapa, a derivação de casos de teste se dá pela aplicação de técnicas de teste 

de caixa branca, principalmente a técnica de Teste de Fluxo de Dados, estudada na seção 

2.1.3.3 deste trabalho, pois o foco principal do teste de integração é a comunicação de dados 

entre os módulos do sistema através de suas interfaces. 



93 

 

As duas novas tarefas podem ser visualizadas na Figura 20, ao final do fluxo 

de tarefas da atividade de Projetar Arquitetura do Sistema. Além das definições das tarefas 

que já compõem o processo, mostradas na seção 3.2 deste trabalho, define-se também as 

seguintes novas tarefas: 

 Elaborar Teste de Integração: Nesta tarefa são elaborados os testes de integração. 

São derivados casos de teste a partir do projeto de arquitetura do sistema, 

documentado anteriormente. Os casos de teste elaborados têm como objetivo testar o 

fluxo de informações entre os módulos do sistema. As técnicas utilizadas para a 

derivação dos casos de teste são predominantemente técnicas de teste de caixa branca, 

com maior ênfase na técnica de teste de fluxo de dados. Os casos de teste produzidos 

são reunidos e documentados em cadernos de teste. 

 Revisar Teste de Integração: Os cadernos de teste são revisados através de revisão 

formal entre dois membros da equipe (revisão à quatro olhos). É elaborado um 

documento evidenciando a realização da revisão e levantando pontos a serem 

corrigidos. As correções necessárias são então efetuadas. 

 

A atividade de Projetar Módulos do Sistema tem como objetivo projetar 

os módulos do sistema individualmente. Esta atividade corresponde à atividade de 

Codificação do Modelo V, pois ambas possuem os mesmos objetivos e a codificação está 

altamente atrelada ao projeto de módulo do sistema, como pode ser visto na Figura 21. Devido 

a isto, é proposto a inserção de tarefas de elaboração e revisão dos cadernos de teste para o 

Teste Unitário. A documentação do projeto de módulo serve de base para a elaboração dos 

casos de teste do teste unitário, cujo objetivo é o teste das estruturas internas de cada módulo. 

Nesta etapa, a derivação de casos de teste se dá pela aplicação exclusiva de técnicas de teste 

de caixa branca, podendo ser aplicada quaisquer combinações entre as quatro técnicas de 

teste de caixa branca estudadas neste trabalho na seção 2.1.3 (Teste de Caminho Básico, Teste 

de Condição, Teste de Fluxo de Dados, Teste de Laços). Propõe-se a elaboração dos casos de 

teste do teste unitário através da aplicação da técnica do Desenvolvimento Dirigido por Testes 

(TDD), discutida na seção 2.2 deste trabalho. O uso de uma ferramenta de automação, como o 

xUnit, também é essencial nesta etapa. 

Ao início da atividade de Projetar Módulos do Sistema, na tarefa de 

Projetar Módulos do Sistema, é inserida a solução proposta para o problema de 

Complexidade Adicional Gerada Pelas Restrições Temporais, também levantado na seção 
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3.3 e sua solução proposta discutida na seção 3.4 deste trabalho. A ação inserida nesta tarefa 

foi: 

 Levantar Seções Críticas: Durante o projeto do módulo de software, são levantadas 

funcionalidades tratadas por seções críticas de código, como as interrupções. É 

elaborada uma lista destas funcionalidades para que todas sejam tratadas com atenção 

especial durante a elaboração de casos de teste. 

 

As duas novas tarefas podem ser visualizadas na Figura 20, ao final do fluxo 

de tarefas da atividade de Projetar Módulos do Sistema. Além das definições das tarefas que 

já compõem o processo, mostradas na seção 3.2 deste trabalho, define-se também as seguintes 

novas tarefas: 

 Elaborar Teste Unitário: Os testes unitários do módulo de software são elaborados 

nesta etapa pela aplicação de técnicas de teste de caixa branca aliadas com o método 

de Desenvolvimento Dirigido por Testes (TDD). Utiliza-se também uma ferramenta 

de automação de testes unitários. Os casos de teste são documentados como código de 

software na ferramenta de automação. Nesta tarefa também é inserida a solução 

proposta para o problema de Grande Complexidade de Elaboração de Testes 

Unitários. Ao elaborar os testes são considerados os tempos de acesso ao hardware e 

o comportamento específico do hardware. Também, os testes devem ser executados 

na plataforma de execução do código. 

 Revisar Teste Unitário: Os testes unitários são revisados através de revisão formal 

entre dois membros da equipe (revisão à quatro olhos). É elaborado um documento 

evidenciando a realização da revisão e levantando pontos a serem corrigidos. As 

correções necessárias são então efetuadas. 

 

A solução proposta para Problemas Pontuais Diversos se dá de forma 

contínua e informal durante todo o processo. Devido à isto, esta solução não é inserida em um 

ponto específico do fluxo do processo, e sim executada sob demanda pela equipe durante todo 

o projeto. 

As soluções propostas para os problemas de Controle de Versões 

Submetidas à Teste, Monitoramento do Limite de uso de Recursos do Sistema e 

Monitoramento da Conformidade com Padrões de Qualidade, não foram inseridas no 

processo da empresa, visto que este contempla somente a fase de projeto de software, e ainda 

não contempla a fase de codificação e execução dos testes. As soluções propostas para estes 
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problemas são relacionadas as fases de codificação e execução de testes. Portanto, este 

trabalho sugere que, ao definir o processo para tais fases de desenvolvimento, se insira as 

soluções no processo elaborado. 

Estas inserções ao processo da empresa foram propostas, porém não foram 

implementadas, pois para mudanças no processo é necessária análise por parte da equipe de 

garantia de qualidade da empresa e a posterior aprovação e institucionalização das mudanças 

no processo de desenvolvimento. 
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4.3. Análise de Resultados 

 

 

Nesta seção, serão avaliados os resultados obtidos com a aplicação do 

processo de melhoria contínua e inserção de melhores práticas, definido na seção anterior. 

Esta análise foi feita com base nos problemas e dificuldades levantadas no capítulo 3. 

Também serão avaliados os resultados da aplicação das soluções propostas para estes 

problemas e dificuldades. O processo de desenvolvimento adotado na empresa, discutido na 

seção 3.2 deste trabalho, não foi modificado, pois modificações neste processo necessitam de 

análise minuciosa e aprovação da equipe de garantia de qualidade da empresa, que decide, ao 

final, se o processo será modificado ou não, como já discutido neste trabalho. No entanto, foi 

possível aplicar durante o desenvolvimento as ações definidas para cada problema na seção 

3.4 deste trabalho e também avaliar seus resultados, bem como os resultados da aplicação do 

processo de melhoria contínua e inserção de melhores práticas, definido na seção 4.1 deste 

trabalho. Os resultados foram analisados pela comparação entre dois projetos em específico. 

O primeiro projeto, chamado de Projeto 1, consistia em um projeto de 

desenvolvimento de um rastreador e bloqueador automotivo. Foi feito no modelo de pacote de 

horas de desenvolvimento, no qual a equipe da empresa desenvolveu grande parte das 

funcionalidades do sistema baseando-se em um sistema semelhante de rastreamento que 

estava sendo desenvolvido paralelamente pela equipe do cliente. O projeto teve início no mês 

de outubro de 2012 e sua primeira versão completa entregue ao cliente foi feita em agosto de 

2013. 

O segundo projeto, chamado de Projeto 2, também consistia em um 

rastreador e bloqueador de veículos, mas com aplicação para caminhões. Também foi feito no 

modelo de pacote de horas de desenvolvimento e baseado no código dos outros dois sistemas 

de rastreamento desenvolvidos tanto pela equipe do cliente, como pela equipe da empresa. 

Neste projeto, havia um maior número de funcionalidades do que nos outros dois projetos, 

pois o rastreamento de caminhões envolve muito mais aspectos a serem considerados. O 

projeto teve início no mês de julho de 2013 com previsão de entrega da primeira versão 

completa em janeiro de 2014. 

Os problemas foram levantados e analisados durante o período de transição 

entre os projetos. Após feito o processo descrito na seção anterior, aplicou-se a solução 

proposta para cada problema identificado no Projeto 2. 
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Aplicando as ações para o problema de disponibilidade de equipamentos e 

ferramentas específicas, notou-se uma considerável melhora na concorrência para o uso dos 

equipamentos, pois estas foram planejadas de antemão. Para o Projeto 2, a equipe informou ao 

cliente sobre a dificuldade detectada. Houve negociação com o cliente sobre a quantidade de 

equipamento necessária, e o cliente, como medida de solução, enviou maior número de 

equipamentos para a equipe realizar o desenvolvimento e os testes simultaneamente, bem 

como também manteve as ferramentas atualizadas e forneceu manuais com instruções de uso. 

O controle de versões submetidas à teste, mais rigoroso para o Projeto 2, 

também apresentou melhoras, com a equipe de testes completamente ciente de qual versão 

estava testando. Como uma medida adicional, foi repassado com toda a equipe o fluxo do 

processo para rastreamento de erros e pedidos de mudança com o objetivo de maior 

detalhamento dos erros reportados. Esta medida provou-se eficaz, pois não houve no Projeto 2 

confusões quanto aos erros encontrados, erros corrigidos e quais pedidos de mudança e 

correções seriam incorporados nas releases de software. 

A medida de verificação de todos os itens de documentação e de 

componentes de software de uma versão submetida à testes de homologação também surtiu 

efeito por eliminar os problemas relacionados, indicando uma lição aprendida pela equipe. 

O treinamento realizado com a equipe abordando aspectos teóricos e 

práticos avançados de sistemas embarcados mostrou efeito na solução de três dos problemas 

levantados:  

1. Pouco conhecimento de novos desenvolvedores do time em sistemas embarcados: 

o conhecimento nivelado da equipe e as medidas tomadas para aprimorar a 

comunicação com o cliente contribuíram para recuperar a credibilidade da equipe 

junto ao cliente. 

2. Complexidade adicional gerada pelas restrições temporais: o treinamento 

aumentou o conhecimento da equipe a respeito das restrições temporais dos sistemas 

embarcados, melhorando a capacidade de abordagem das dificuldades geradas por esta 

característica. A atenção dada aos trechos críticos de código e a medição da carga de 

processamento com maior periodicidade contribuíram para a confiabilidade do cliente 

no software entregue pela equipe. 

3. Grande complexidade de elaboração de testes unitários: Após o treinamento, a 

equipe aprimorou seu conhecimento de técnicas de teste unitário em sistemas 

embarcados. Juntamente com as medidas adotadas para o problema, de se executar os 

testes unitários somente na plataforma de execução, estes aspectos contribuíram para 
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evitar retrabalho na execução dos testes. Também os casos de teste unitário passaram a 

ser melhor desenvolvidos e sua repetibilidade foi grandemente aumentada com a 

automação dos casos de teste. 

 

O problema de baixa repetibilidade de testes funcionais, envolvendo os 

testes de rodagem, não pôde ser comparado em relação ao Projeto 2, pois estes testes serão 

executados em um período mais próximo da conclusão do projeto. No entanto, após a 

identificação do problema e a proposta de solução, foi necessário a execução de mais uma 

bateria de testes de rodagem no Projeto 1, para um dos modelos de veículo que não estava 

disponível na primeira bateria de testes de rodagem. Nesta segunda bateria, foram executadas 

as ações levantadas como solução para o problema e foi possível realizar maior quantidade de 

verificações no produto. A geração de logs automáticos e a verificação destes logs enriqueceu 

de detalhes os relatórios de teste, aumentando assim as evidências de conformidade com os 

requisitos. 

O monitoramento do limite de uso de recursos do sistema, feito com 

maior periodicidade no Projeto 2, contribuiu para a identificação com maior antecedência de 

que o software desenvolvido no Projeto 2 consumiria mais recursos do que o limite 

estabelecido, devido ao grande número de funcionalidades adicionais. Isto foi informado ao 

cliente e as ações a serem tomadas serão decididas mais a frente no desenvolvimento do 

projeto. 

A maior periodicidade no monitoramento da conformidade com padrões 

de qualidade obteve exatamente o mesmo resultado esperado, já discutido anteriormente 

neste trabalho. A cada execução dos testes, que se dava a cada semana de desenvolvimento, 

houve menor quantidade de erros detectada e menor tempo para a correção destes erros. 

Os resultados das ações para o problema de projetos com arquiteturas 

diferentes não puderam ser avaliados, pois não houve oportunidade para aplicação das ações 

devido à equipe estar completamente alocada no Projeto 1 e no Projeto 2, pois são projetos de 

grande porte. Também não houve novos projetos iniciados durante a análise de resultados. 

O levantamento de problemas pontuais diversos agora seguem as ações 

definidas e estas contribuíram para melhor difundir as informações entre os membros da 

equipe, pois os problemas são registrados e as soluções são compartilhadas. 
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5. CONCLUSÃO 

 

 

O desenvolvimento e teste de sistemas embarcados automotivos introduz 

desafios únicos, aos quais uma equipe de desenvolvimento deve estar preparada. Neste 

âmbito, é fundamental o conhecimento das principais características do sistema e os desafios 

que estas podem gerar, bem como preparar-se para novos desafios e dificuldades que possam 

surgir durante o desenvolvimento. 

Neste trabalho foram apresentadas as técnicas e estratégias de teste, bem 

como os conceitos fundamentais pertinentes. Também foram apresentadas as características 

comuns a todos os sistemas embarcados e, em seguida, especificou-se as características dos 

sistemas embarcados automotivos e suas diferenças, sempre focando nos desafios gerados 

para o desenvolvimento e teste destes sistemas. 

Após este estudo, foi realizado, em um ambiente real de desenvolvimento de 

sistemas embarcados automotivos, um levantamento de dificuldades relacionadas às 

características apresentadas anteriormente neste trabalho. Foram analisados os impactos e os 

problemas causados por estas dificuldades, bem como a aplicação de medidas para sua 

solução completa ou parcial. 

Ao analisar o resultado do levantamento, confirmou-se que as características 

dos sistemas embarcados, discutidas neste trabalho, geram desafios e problemas que não são 

contemplados pelas práticas de teste fundamentais, utilizadas em larga escala, pois estas são 

genéricas e de grande abrangência. Assim, há um espaço para realização de adaptações para 

as características específicas do projeto a ser testado. 

Neste contexto é possível aplicar o método desenvolvido após o 

levantamento de problemas e sugestão de soluções. Este método intenta uma melhoria 

contínua do processo, por identificar as dificuldades e propor soluções definidas, adaptando o 

processo de acordo com as necessidades. 

Após análise de resultados de sua aplicação, o método provou-se eficaz ao 

alcançar o objetivo proposto. Por esta análise também é possível ressaltar a importância de 

abordar problemas e dificuldades através de método formal e bem definido. Verificou-se que 

o método auxiliou a equipe na detecção de problemas e dificuldades recorrentes em projetos 

de desenvolvimento de sistemas embarcados automotivos. O método também auxiliou no 

levantamento, elaboração e definição de ações referentes aos problemas. Desta forma, a 
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aplicação do método possibilitou a antecipação de situações problemáticas que possuem alta 

probabilidade de se repetir em projetos futuros e também proporcionou uma oportunidade de 

se elaborar, de maneira eficaz, ações que visam solução parcial ou total dos problemas 

identificados. Outro ponto importante é que o método contribui para a documentação do 

conhecimento adquirido pela experiência, documentação esta que, por sua vez, contribui para 

disseminar este conhecimento por toda a equipe de colaboradores da empresa. Estas 

informações fornecem base para mudanças e adaptações no processo de desenvolvimento, se 

necessárias. 

Intentou-se, neste trabalho, não só estudar aspectos de desenvolvimento e 

teste de software embarcado, introduzindo aspectos relevantes, como as características 

específicas dos sistemas embarcados automotivos e os desafios que elas introduzem, mas 

também propor um método de elaboração incremental de uma base de conhecimento das 

situações mais comuns encontradas durante a execução de projetos de sistemas embarcados 

automotivos e, também, um meio de adaptação das práticas mais gerais encontradas na 

literatura da área. 

Por fim, como trabalhos futuros, sugere-se o desenvolvimento incremental 

do método com o objetivo de ampliar seu alcance, incorporando ao método original deste 

trabalho um processo para gerência de um banco de lições aprendidas baseadas nos problemas 

e dificuldades levantadas. Futuramente também, em um maior nível de maturidade, sugere-se 

a elaboração de um método de transformação de lições aprendidas específicas em requisitos 

de software que possam ser incorporados em projetos futuros. 

  



101 

 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

 

[1]  CHARETTE, R. N. "This Car Runs On Code". New York: IEEE Spectrum; Disponível 

em: "http://spectrum.ieee.org/green-tech/advanced-cars/this-car-runs-on-code", 2009. 

[2]  PAUR, J. "Chevy Volt: King of (Software) Cars". New York: Wired; Disponível em: 

"http://www.wired.com/autopia/2010/11/chevy-volt-king-of-software-cars/", 2010. 

[3]  MINK, D. “Mariner 1 from NASA reports”. Cambridge: Disponível em: 

"http://catless.ncl.ac.uk/Risks/5.73.html#subj2.2", 1987. 

[4]  JOHNSON, P. “Mariner 1's $135 million software bug”. New York: Disponível em: 

"http://www.itworld.com/it-management/328390/mariner-1s-135-million-software-

bug", 2012. 

[5]  LEECH, J. “Planetary Probes: Historical Missions”. New York: Disponível em: 

"http://www.faqs.org/faqs/space/probe", 1996. 

[6]  LEVESON, N. “Safeware: System Safety and Computers”. New York: Addison-

Wesley, 1995. 

[7]  PRESSMAN, R. "Software Engineering: A Practitioner's Approach". 5th. ed. New 

York: McGraw-Hill, 2001. 

[8]  SOMMERVILLE, I. “Software Engineering”. 9th. ed. Boston: Pearson, 2011. 

[9]  BECK, K. “Test Driven Development by Example”. Boston: Addison-Wesley, 2002. 

[10]  SCOTT, A. “Fixing bugs in production: is it that expensive anymore?”. Brisbane, 

Australia: Disponível em: "http://watirmelon.com/2013/05/17/fixing-bugs-in-

production-is-it-that-expensive-any-more", 2013. 

[11]  MYERS, G. J. “The Art Of Software Testing”. 2nd. ed. New Jersey: John Wiley & 

Sons, Inc., 2004. 

[12]  THE INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. “IEEE 

Glossary of Software Engineering Terminology (IEEE Std. 610.12-1990)”. New York, 

NY, USA: IEEE, 1990. 

[13]  NETO, A. C. D. “Introdução ao Teste de Software”. São Paulo: Engenharia de Software 

Magazine; Ano 1 – 1ª Edição; DevMedia, 2007. 

[14]  CAMPOS, R. B. “Estudo da implantação do teste de software no ciclo de 

desenvolvimento visando equipes pequenas”. Londrina: Trabalho de Conclusão de 

Curso, Universidade Estadual de Londrina, 2008. 

[15]  KANER, C.; FALK, J.; NGUYEN, H. Q. “Testing Computer Software”. 2nd. ed. New 

York: Van Nostrand-Reinhold, 1993. 



102 

 

[16]  WHITE, L. J.; COHEN, E. I. "A Domain Strategy for Program Testing". New York: 

IEEE, 1980. 

[17]  MOLINARI, L. “Testes funcionais de software”. São Paulo: Visual Books, 2008. 

[18]  THE INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. “IEEE 

Standard for Software Unit Testing”. New York, NY, USA: IEEE, 1986. 

[19]  BRANDÃO, H. et al. “xUnit – Testes Unitários Automatizados”. São Paulo: Disponível 

em: "http://paginas.fe.up.pt/~aaguiar/es/artigos%20finais/es_final_6.pdf", 2005. 

[20]  HEATH, S. "Embedded Systems Design". 2nd. ed. Burlington: Newness, 2003. 

[21]  BROEKMAN, B.; NOTEMBOOM, E. “Testing Embedded Software”. Great Britain: 

Addison-Wesley, 2003. 

[22]  BERGER, A. "Embedded Systems Design: An Introduction to Processes, Tools and 

Techniques". Lawrence: CMP Books, 2002. 

[23]  FARINES, J.-M.; FRAGA, J. D. S.; OLIVEIRA, R. S. "Sistemas de Tempo Real". 

Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2000. 

[24]  TANENBAUM, A. "Sistemas Operacionais Modernos". 3ª Edição. ed. São Paulo: 

Pearson, 2010. 

[25]  THE OSEK GROUP. “OSEK/VDX Operating System Specification”. Version 2.2.3. 

ed. Munich, Germany: OSEK/VDX, 2005. 

[26]  LOPES, C. A. C. “CAN – Controller Area Network”. Londrina: Trabalho de Conclusão 

de Curso, Universidade Estadual de Londrina, 2009. 

[27]  TANENBAUM, A. "Computer Networks". 4ª Edição. ed. New York: Prentice Hall, 

2003. 

[28]  PAZUL, K. “Controller Area Network (CAN) Basics”. Chandler, Arizona, USA: 

Microchip Technology, 1999. 

[29]  NATIONAL INSTRUMENTS. "Controller Area Network (CAN) Overview". New 

York: NI, 2011. 

[30]  HERSTELLER INITIATIVE SOFTWARE. "HIS - Working Group Assessment". 

Stuttgart: HIS; Disponível em: "http://portal.automotive-his.de/", 2006. 

[31]  HERSTELLER INITIATIVE SOFTWARE. "HIS Flashloader Specification". Stuttgart: 

HIS; Disponível em: "http://portal.automotive-his.de/", 2006. 

[32]  HERSTELLER INITIATIVE SOFTWARE. "HIS Security Module Specification". 

Stuttgart: HIS; Disponível em: "http://portal.automotive-his.de/", 2006. 

[33]  HERSTELLER INITIATIVE SOFTWARE. "HIS Test Process Improvement 

Automotive Scoring Tool". Stuttgart: HIS; Disponível em: "http://portal.automotive-

his.de/", 2006. 

[34]  HERSTELLER INITIATIVE SOFTWARE. "HIS Source Code Metrics". Stuttgart: 

HIS; Disponível em: "http://portal.automotive-his.de/", 2008. 



103 

 

[35]  HERSTELLER INITIATIVE SOFTWARE. "Common Subset of the MlSRA C 

Guidelines". Stuttgart: HIS; Disponível em: "http://portal.automotive-his.de/", 2006. 

[36] THE MOTOR INDUSTRY SOFTWARE RELIABILITY ASSOCIATION. "MISRA-

C: 2004 Guidelines for the use of the C language in critical systems". Londres: MIRA, 

2004. 

 


