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Resumo 

A qualidade da energia elétrica tem se tornado cada vez mais uma preocupa-
ção para as empresas concessionárias de energia elétrica e de consumidores ao redor 
do mundo. Com o aumento do uso de aparelhos eletrônicos nos últimos 20 anos, tem 
surgido uma demanda por transmissão de energia com uma qualidade refinada, mais 
apropriada para a utilização de cargas eletrônicas, que em geral são mais sensíveis a 
energia de baixa qualidade.  

O presente trabalho relata o processo de desenvolvimento de um sistema web 
que permite a análise informatizada e internacionalizada dos distúrbios que afetam a 
qualidade da energia com base em algoritmos de medição de qualidade de Tensão 
desenvolvidos pelo Laboratório de Processamento de Sinais e Instrumentação (PSI) 
da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).  
 

Palavras-chaves: Qualidade de Energia, Sistema Informatizado, Qualidade de 

Tensão. 
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Abstract 

Power Quality is becoming more and more a subject of preoccupation for power 
distribution companies and consumers worldwide. With the increase in electronics in 
the last 20 years, there has been a rising demand for a power transmission with refined 
quality, more appropriate for the use with electronic charges, which in general are more 
sensitive to low quality power. 

The current work presents the development process of a web system that allows 
a computerized and international analysis of disturbs that affect power quality. This 
system is based on tension quality measuring algorithms developed by the Laboratório 
de Processamento de Sinais e Instrumentação (PSI) from Juiz de Fora Federal Uni-
versity (UFJF). 

Key words: Power Quality, Computerized System, Tension Quality. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 MOTIVAÇÃO E OBJETIVO 

Atualmente basta uma breve visita a um site de compras para encontrar 

facilmente uma seção denominada “Eletrônicos”, com produtos acessíveis a todas as 

classes sociais. Essa realidade não era a mesma há 20 anos, em que os eletrônicos, 

em virtude do alto custo dos componentes e da tecnologia, eram vendidos em lugares 

discretos, a altos custos e para clientes especiais. 

Mesmo com a atual crise econômica, o faturamento com o setor de eletrô-

nicos, segundo a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee) 

apresenta faturamento de US$38,2 bilhões [1], contra US$36,2 bilhões do setor de 

têxteis, responsável por produtos que possuem menor durabilidade [2]. Isso indica 

enormes gastos dos brasileiros com produtos eletrônicos. E há razões para acreditar 

que o mesmo panorama se repete em outras partes do mundo. 

É necessário ainda levar em conta o crescente uso de eletrônicos no setor 

industrial, sendo estes responsáveis pela automação e controle de processos comple-

xos e custosos de produção. 

É com esse panorama em mente que surge a questão da qualidade de ener-

gia. Com o aumento do número de eletrônicos conectados à rede elétrica, surge um 

novo perfil de consumo de energia, anteriormente dominado por cargas resistivas, 

como os chuveiros e ferros de passar roupas e indutivas, como motores de geladeiras, 

liquidificadores e máquinas de lavar roupa [3, p. 1] . Esse novo perfil, dada a natureza 

mais sensível dos circuitos eletrônicos, requer uma energia elétrica de qualidade mais 

refinada, com menores variações no sinal de alimentação [4, p. 1]. 

A energia de baixa qualidade traz como impactos grandes perdas, principal-

mente nos setores industrial e comercial. A título de exemplo, o mercado financeiro 

europeu, caso sofra interrupção no serviço de fornecimento de energia causado por 

distúrbios na rede elétrica, sofre perdas de até 6 bilhões de euros por hora de inter-

rupção, enquanto que uma simples interrupção (de segundos), pode causar prejuízos 

de 350 mil euros à indústria metalúrgica [4, p. 2]. 
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Tendo em vista a importância do problema, técnicas de avaliação e diag-

nóstico de qualidade de energia vêm sendo desenvolvidas, entre as quais destacam-

se as estudadas no Laboratório de Processamento de Sinais e Instrumentação (PSI) 

da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), que baseiam-se na análise da qua-

lidade de tensão, um dos meios mais aceitos para se avaliar a qualidade de energia 

[4, p. 9]. 

Um dos principais parâmetros para a análise da qualidade de tensão baseia-

se na avaliação da variação do valor eficaz (RMS, do inglês Root Mean Square). Esta 

variação dá origem a três diferentes tipos de distúrbios: o sag ou voltage dip (uma 

queda de tensão de curta duração), o swell (uma sobretensão de curta duração) e 

interrupções de fornecimento de curta duração [4, p. 10]. 

Com amostras do sinal de tensão, é possível aplicar algoritmos de identifi-

cação dos distúrbios acima descritos, obtendo, no final, um diagnóstico do problema 

apresentado na rede.  

O presente trabalho visa apresentar o desenvolvimento de um sistema web 

que permita aos usuários inserir amostras de tensão para diagnóstico com uso dos 

algoritmos desenvolvidos pelo PSI. A plataforma deverá diagnosticar e apresentar um 

relatório identificando os distúrbios da rede, permitindo ao usuário a tomada das ações 

cabíveis de manutenção para manter uma rede com energia de melhor de qualidade. 

Para a implementação desse sistema optou-se por utilizar a linguagem de 

programação Java, uma das mais populares atualmente e que possui diversas biblio-

tecas e servidores de aplicação de código aberto, elementos que estão em consonân-

cia com os interesses e a legislação pertinente a um laboratório situado em uma ins-

tituição pública federal [5, p. 8]. 

 

1.2 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

O restante do texto está organizado da seguinte forma: No Capítulo II, será 

feito um breve referencial teórico a respeito dos temas que permeiam o software a ser 

desenvolvido. 
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Uma análise de outras implementações para a análise de qualidade de 

energia será feita ao longo do Capítulo III, visando apresentar quais são os atuais 

problemas e soluções. O Capítulo IV trata da Modelagem do Sistema, onde serão 

analisados os requisitos e apresentados os modelos propostos na composição da so-

lução em software aqui apresentada. Também conterá a descrição da arquitetura ado-

tada para o desenvolvimento do sistema. 

O Capítulo V tratará da forma como os dados da aplicação serão tratados, 

descrevendo os modelos e estruturas de dados escolhidos.  

No Capítulo VI serão tratadas as ferramentas utilizadas, sendo apresenta-

das as bibliotecas utilizadas como auxiliares no desenvolvimento do sistema. 

O Capítulo VII apresentará o sistema final obtido e os resultados de testes 

do sistema desenvolvido. 

Por fim, o Capítulo VIII apresenta a conclusão do trabalho e ideias para tra-

balhos futuros. 

 

2  REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 GERAÇÃO DE ENERGIA E QUALIDADE 

Atualmente a forma mais comum de geração de energia elétrica envolve 

turbinas e geradores. As turbinas são o meio de obter energia do ambiente, como de 

fontes térmicas, hídricas ou eólicas. Já os geradores são equipamentos baseados nas 

leis do eletromagnetismo que transformam a energia ambiente em energia elétrica [6]. 

Outra forma de geração de energia é através do uso de células fotovoltaicas, usadas 

em painéis solares, que capturam a luz do sol e a transformam diretamente em energia 

elétrica [7]. 

Durante o processo de geração de energia elétrica tradicional, as turbinas 

captam a energia cinética (energia contida em matéria em movimento) da fonte em 
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questão (vapor, água ou vento) e a transmitem através de eixos aos geradores. Em 

seguida, a energia cinética é transformada em energia elétrica pelos geradores. A 

energia elétrica é, na realidade, o fluxo de elétrons entre os átomos do meio condutor. 

Segundo o que se conhece da natureza, toda a matéria é formada de átomos. Cada 

átomo possui um certo número de partículas chamadas de elétrons. No caso de o 

número de elétrons ser excedente, os elétrons sobrantes são expelidos para a matéria 

mais próxima capaz de absorvê-los. Essa “troca de elétrons” (ou fluxo) é também co-

nhecida como Corrente Elétrica [8].  

Quando se possui um meio que permite uma boa “troca de elétrons”, ele é 

chamado de Condutor. Entre dois pontos de um condutor, também é possível medir a 

Diferença de Potencial (DDP), também denominada Tensão ou Voltagem, que repre-

senta o esforço necessário para transportar unidades de carga pelo meio. 

Os geradores fazem uso da lei definida por Faraday, Neumann e Lenz, que 

diz que a alteração da intensidade de um campo eletromagnético (gerado por um imã 

criado através de cargas elétricas) sobre um circuito elétrico (um meio transmissor de 

energia elétrica, usualmente um solenoide ou uma bobina) induz uma força eletromo-

triz (uma força capaz de movimentar os elétrons – uma diferença de potencial entre 

os extremos) no circuito [9]. A Figura 1 abaixo apresenta o esquema de funcionamento 

dos geradores.  

 

Figura 1 - Esquema de um gerador. Observe a bobina (coiled copper wire) que gira entre os imãs 

(magnets) e produz como resultado eletricidade (electricity) [6]. 

A corrente elétrica gerada por esse meio pode assumir um dos dois tipos: 

uma corrente que permanece com um mesmo sinal todo o tempo, conhecida como 

Corrente Contínua (CC ou DC, Direct Current, em inglês); uma corrente que alterna o 

sinal em períodos fixos de tempo, conhecida como Corrente Alternada (CA, ou AC, 
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Alternate Current, em inglês). Na ocasião da parametrização das duas formas de cor-

rente, optou-se por utilizar a AC para transmissões de longa distância dada sua menor 

perda e melhor custo de transmissão por km percorrido, ao passo que a DC ficou 

restrita a usos em pequena distância, dada sua característica de perda em longas 

distâncias. A Figura 2 e a Figura 3 abaixo mostram de forma gráfica o funcionamento 

das correntes Contínua e Alternada. 

 

Figura 2 - Gráfico representando a Corrente Contínua [10]. 

 

Figura 3 - Gráfico que representa a alternância do sinal da corrente na Corrente Alternada [10]. 

Nos sistemas elétricos, ao invés de estabelecer como referência a corrente, 

utiliza-se a tensão. A tensão alternada, de maior importância para a compreensão 

deste trabalho, possui uma frequência padrão de ciclos por segundo (Hertz, Hz) esta-

belecida para cada país, ou seja, o sinal da corrente alternada deve variar de acordo 

com esse padrão. A tensão de referência, no Brasil, pode ser representada matema-

ticamente por uma onda senoidal pura, com frequência fundamental ideal estabele-

cida entre 59,9 Hz e 60,1 Hz [11, p. 29]. É possível observar a representação da onda 

fundamental ideal no Gráfico 1 em azul.  
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Distorções nesta forma de onda ideal acontecem devido à utilização de 

aparelhos de cargas não lineares, aparelhos que por sua natureza não “consomem” a 

energia elétrica de maneira uniforme ao longo do tempo. Um exemplo são os compu-

tadores que, por utilizar pequenos pulsos de energia para movimentar seus circuitos, 

não possuem uma estrutura de consumo elétrico uniforme. Outros exemplos são as 

máquinas de solda (que precisam aumentar a tensão para gerar o arco elétrico cau-

sador do plasma que derrete a solda), os motores de corrente contínua (que constan-

temente transformam a corrente alternada da rede em corrente contínua) e muitos 

aparelhos domésticos como TV’s e fornos de micro-ondas que operam de forma se-

melhante. 

Outra fonte de variações da onda fundamental se encontra na entrada e 

saída do sistema de cargas lineares, que embora “consumam” a energia de forma 

uniforme, podem ser acionados ou desligados a qualquer instante por intervenção hu-

mana ou automatizada, causando efeitos denominados transitórios e com isto distor-

cendo a tensão fundamental ideal. 

As situações supracitadas introduzem na forma de onda da tensão distor-

ções conhecidas como harmônicos, sinais de frequência múltipla à frequência funda-

mental do sistema [4, p. 4]. Os harmônicos estão representados no Gráfico 1 em 

verde, vermelho e preto. 

 

 

Gráfico 1 – Gráfico de Harmônicas Senoidais (Sinusoidal Harmonics) pelo tempo (Time) de determi-

nada rede de transmissão. Representação da Onda Fundamental (em azul) e da segunda, terceira e 
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sétima harmônicas (em vermelho, verde e preto, respectivamente). O grau das harmônicas representa 

a ordem de multiplicidade em função da fundamental. [12]. 

Algumas das consequências danosas dos harmônicos na Onda Funda-

mental são sobrecargas, cintilação luminosa, problemas em sistemas de controle re-

moto, sobreaquecimento e redução de vida útil de alguns equipamentos, entre outros 

problemas [4, p. 4]. Observe o Gráfico 2 para uma representação da Onda Funda-

mental em um sistema com harmônicos. 

 

Gráfico 2 – Gráfico da Corrente (Current) pelo tempo (Time) de uma rede de transmissão. Observe a 

Onda Fundamental (em preto) resultante após distorção com harmônicos [12]. 

Como, dadas as leis da Física, corrente e tensão estão diretamente ligadas, 

os efeitos de variação e a introdução de harmônicos na corrente elétrica afetam igual-

mente a tensão da rede e vice-versa. Assim, a variação do sinal da corrente também 

causa a variação do sinal da tensão. A variação do sinal da tensão, por sua vez, é 

utilizada como um dos mais aceitos parâmetros na medição da qualidade de energia 

[4, p. 9]. 

Os valores comumente conhecidos para tensão, 127V, 220V, 440V, entre 

outros, representam o valor eficaz (ou RMS – do inglês Root Mean Square) calculado 

a partir da variação do sinal da tensão em cada instante do tempo, tomando como 

referência um período fundamental deste. Em uma rede ideal, é esperado que esse 

valor seja estável para todo instante de tempo, ou, a título de exemplo, que o RMS 

resulte em 127V durante toda a transmissão. 
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A variação desse valor RMS pode indicar eventos que prejudicam a quali-

dade da energia elétrica na rede. Classificam-se três tipos de eventos: o Voltage Sag, 

o Voltage Swell e as Interrupções. 

O Voltage Sag (Voltage Dip ou Afundamento de Tensão) referido na intro-

dução, nada mais é que a redução do valor RMS em 10 a 90% por um período que 

dura de meio ciclo a 1 minuto. O Sag é normalmente causado por start de motores 

elétricos, curtos-circuitos ou sobrecargas na rede. Já o Voltage Swell é o oposto, ou 

seja, um aumento do valor RMS acima de 110% da tensão nominal da rede para o 

mesmo período de tempo. Nos eventos de interrupção, ocorre uma acentuada dimi-

nuição (a menos de 10%), ou mesmo cessão da corrente elétrica (e consequente-

mente da tensão) na rede [4, p. 10]. 

Através de cálculos matemáticos sobre o valor RMS os três eventos podem 

ser identificados e classificados, auxiliando na compreensão dos defeitos da rede elé-

trica e possibilitando manutenções que tragam a melhoria de sua qualidade. Tais cál-

culos podem ser facilmente feitos através de programas de computador. O objetivo do 

sistema desenvolvido ao longo deste trabalho é fornecer uma plataforma que auxilie 

neste processo. 

2.2 APLICAÇÕES WEB 

Na última década, com a popularização de smartphones e tablets, ocorreu 

um aumento exponencial do uso de aplicações para plataformas específicas (também 

chamadas de aplicações nativas), tais como Android e iOS. Para se ter uma ideia da 

abrangência dessas aplicações no setor, um estudo recente aponta que tais aplica-

ções atingem uma média de 90% do tempo gasto pelos usuários em aparelhos móveis 

[13]. 

Porém, ainda que os aplicativos nativos tenham se tornado lugar comum 

nos aparelhos eletrônicos móveis, os dispositivos de computação “tradicionais”, tais 

como desktops e laptops (PC’s), ainda ocupam a liderança durante horários normal-

mente estabelecidos para trabalho. Estes, por sua vez, dominam o acesso e as bus-

cas na web [13]. 
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O cenário acima exposto elucida uma questão de grande polêmica entre 

desenvolvedores no mundo inteiro: qual tipo de aplicação é mais vantajoso? Web ou 

nativa?  

Sem prolongar um debate já extenso, é interessante notar que a resposta 

para tal pergunta está intimamente relacionada aos propósitos da aplicação. Assim, 

aplicações de redes sociais, jogos e multimídia encontram um melhor espaço na forma 

nativa por utilizar melhor os recursos por ela disponibilizados, ao passo que aplicações 

empresariais, como sistemas de informação, têm cada vez mais se popularizado em 

aplicações web por sua versatilidade. Essas assertivas, porém, não são conclusivas, 

pois há casos de sucesso que não se encaixam perfeitamente no padrão [14]. 

O presente trabalho propõe o desenvolvimento de uma aplicação web. Por 

esse motivo, serão apontados os conceitos que envolvem uma aplicação web e seus 

benefícios, apontando a razão da escolha. 

2.2.1 O que são Aplicações Web? 

A Oracle, empresa responsável pela linguagem Java e por uma série de fer-

ramentas de desenvolvimento, define Aplicações Web como 

“ programas que rodam em mais de um computador e se  comunicam através 
da rede ou de um servidor. Mais especificamente, aplicações web são aces-
sadas com um navegador web e são populares por causa da facilidade de 
uso do navegador como um cliente” [15] (Livre tradução) 

 

Conforme destacado na citação acima, as aplicações web diferenciam-se 

de aplicações populares por possuírem um cliente universal: o navegador web. Esse, 

por sua vez, é um componente que passou a ser distribuído junto aos sistemas ope-

racionais desde 1995 [16]. 

Como o navegador web é na realidade um tradutor de linguagem de mar-

cação em hipertexto (HTML), podemos dizer que a forma de apresentação das apli-

cações web é também universalizada. Dessa forma, as aplicações web também se 

diferem das aplicações tradicionais pelo fato de que, embora suas interfaces possam 

ser geradas através de diversas tecnologias diferentes, elas são interpretadas de 

forma igual independentemente do sistema operacional. 
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É importante destacar o ponto em que uma aplicação web se difere de um 

website tradicional. Essa diferenciação inicia-se com a seguinte premissa: “toda apli-

cação web é um website, mas nem todo website é uma aplicação web”. A tradução 

dessa expressão implica que há uma necessidade de dinamicidade em aplicações 

web, o que não se aplica aos websites, que podem ser completamente estáticos [17].  

Ademais, as aplicações web também são definidas por possuírem uma 

forma de interação com o usuário que extrapola o universo do hipertexto [18], introdu-

zindo, a título de exemplo, as funções de busca e requisição de dados através de 

pesquisas de texto. 

2.2.2 Vantagens das Aplicações Web 

A primeira e talvez maior vantagem das Aplicações Web se encontra na con-

cretização da famosa frase atribuída à linguagem Java: “Write once, run anywhere” 

(Escreva uma vez, rode em qualquer lugar). No contexto original de propaganda da 

linguagem Java, de forma simplificada, essa frase queria dizer que um programa po-

deria ser criado e distribuído para qualquer máquina [19].  

Para o Java, essa premissa já foi contestada, porém, no caso das Aplicações 

Web, dada a independência do programa que roda em um servidor com o navegador 

que o acessa, pode-se dizer que, de maneira indireta, um código pode ser escrito uma 

vez e acessado em qualquer computador através do navegador. 

Essa condição de independência da plataforma torna ideal o seu uso para 

aplicações que não se contém em um espaço físico limitado, mas que podem ser 

acessadas por usuários do mundo inteiro. Ademais, após iniciado seu funcionamento, 

não é necessário um período de distribuição, pois a aplicação já se torna acessível ao 

estar conectada à rede mundial de computadores [20]. 

Dentro do mesmo escopo de universalização do acesso, as Aplicações Web 

podem seguir o padrão de Design Responsivo definido para websites, que permite 

que uma mesma página web tenha aparências diferentes em dispositivos com telas 
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de tamanhos diferentes, adaptando-se melhor a suas características [21]. Assim, apli-

cações web responsivas permitem acesso confortável tanto de PCs quanto de dispo-

sitivos móveis. 

A facilidade de desenvolvimento de uma Aplicação Web, dada sua abstração 

com relação a parte gráfica, é outra de suas vantagens. Isso permite aplicações de-

senvolvidas por equipes menores e com menor custo de desenvolvimento que uma 

contrapartida nativa (especialmente se estes forem adaptados a mais de um sistema 

operacional) [22]. 

Por fim, a criação de Aplicações Web é facilitada pela enorme disponibili-

dade de bibliotecas, frameworks e ferramentas de desenvolvimento tanto em código 

aberto quanto privado, facilitando a prática da reutilização.  

As características e vantagens acima expostas embasam a ideia de que uma 

Aplicação Web é o formato mais recomendado para uma plataforma que necessita 

ser internacionalizada, ser mantida por uma instituição pública federal e ser de fácil 

acesso. 

 

3 ESTADO DA ARTE 

 

Atualmente, a maioria das soluções comercialmente disponíveis para a me-

dição de qualidade de energia baseia-se no uso de hardware específico com software 

embarcado, com algumas poucas exceções de softwares tradicionais, em geral utili-

zados para gerenciar hardware proprietário instalado na rede.  

Muitas das atuais soluções constituem-se em medidores portáteis que, 

quando conectados à rede, fornecem um diagnóstico em tempo real da situação da 

rede, apresentando, por exemplo, um gráfico do valor RMS da rede. A Figura 4 e a 

Figura 5 são exemplos de produtos disponíveis no mercado. 
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Figura 4 - Dispositivo de Medição de Qualidade de Energia da PCE Instruments [23]. 

 

Figura 5 - Dispositivo Portátil de Análise de Qualidade de Energia da empresa Fluke [24]. Observe a 

apresentação de gráficos com o valor RMS no produto. 

Essas soluções apresentam duas desvantagens: primeiro, a medição fica 

limitada à interpretação dos diagnósticos apresentados pela ferramenta por pessoal 

capacitado e, segundo, os dados precisam ser colhidos localmente, forçando os inte-

ressados a deslocar pessoal pela área compreendida pela rede para identificar local-

mente os distúrbios. 

Outro tipo de solução disponível são os dispositivos que são instalados na 

rede elétrica e controlados remotamente. Eles se baseiam na ideia cada vez mais 

popular de redes inteligentes (Smart Grids), onde se propõem redes com cada vez 

mais capacidade de autodiagnóstico e regulagem [25]. Muitos desses dispositivos co-

lhem da rede valores de tensão, como é o caso do Mult-k NG da Kron, desenvolvido 

no Brasil, armazenando um banco de dados com várias entradas que posteriormente 
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são tratadas em software específico desenvolvido pela empresa. Para exemplos, veja 

as Figura 6Figura 7. 

  

Figura 6 - Diagrama que representa a forma de instalação do Medidor DIRIS da SOCOMEC Power 

Solutions. Observe o símbolo em azul à esquerda indicando ligação a uma rede de dados [26]. 

 

Figura 7 - Medidor Mult-K NG da brasileira Kron. Ele possui acesso Wireless e Bluetooth, armaze-

nando medições na memória [27]. 

Uma das grandes desvantagens desse segundo tipo de solução atualmente 

é a dependência ao software especializado da empresa. Isso gera o famoso vendor 

lock-in (trava de vendedor), obrigando a empresa que instalou o produto a sempre 

utilizar o software do vendedor (ver Figura 8 e Figura 9), que em algum momento pode 

deixar de ser atualizado ou não apresentar características específicas. Ainda no con-

texto do vendor lock-in surge outro problema: como as análises apenas são interpre-

tadas pelo software do vendedor, o usuário não pode escolher entre outras alternati-

vas, talvez com melhor custo-benefício ou com funcionalidades mais apropriadas para 

seu contexto. 
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Figura 8 - Imagem de monitor mostrando o software da National Instruments para análise de quali-

dade de energia. Esse software recebe dados de hardware vendido pela mesma empresa, famosa no 

ramo de instrumentação para engenharia elétrica [28]. 

 

Figura 9 – KronDroid, Aplicativo para a plataforma Android da Kron, desenvolvido para funcionar com 

o mesmo Mult-k NG apresentado na Figura 7. Dentre outras funcionalidades, ele é capaz de avaliar a 

tensão na detecção de sags, swells e interrupções [29]. 

 

A solução apresentada neste trabalho visa poder trabalhar com medições 

genéricas obtidas de medidores do tipo apresentado acima, sejam eles portáteis ou 

estáticos, possibilitando uma plataforma não proprietária de detecção de distúrbios 

calibrada para o que há de mais novo na academia.  

De forma comparativa, o sistema proposto difere dos demais sistemas, visto 

que sendo uma aplicação Web, é independente de plataforma e pode ser acessado 
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de qualquer parte do mundo, não sendo necessário o acesso a uma máquina especí-

fica do usuário. Também difere no sentido de que, tendo colhidos os dados segundo 

padrões reconhecidos pelo mercado, independe do vendedor do medidor para aná-

lise, o que permite maior liberdade ao usuário para a escolha do medidor que seja 

mais apropriado a seu contexto. 

4 MODELAGEM DO SISTEMA 

4.1 ANÁLISE DE REQUISITOS 

Fazer uma sondagem dos requisitos do sistema é sempre o primeiro passo 

a se tomar, não importa a metodologia de desenvolvimento utilizada. Nela, são defini-

das o que, segundo Larman, “são as capacidades e condições às quais o sistema [...] 

deve atender” [30, p. 81]. Em outras palavras, neste capítulo, se elucidará a essência 

do sistema proposto. 

É importante ressaltar que a Análise de Requisitos indica “o quê” será feito, 

e não “como” será feito. Dessa forma, como afirmou Pressman, os requisitos que se-

rão elucidados possuem uma relação direta com “o que o software será, o que o cli-

ente quer e como os usuários irão interagir com o software” (livre tradução) [31, p. 

119]. É um processo que vai além da implementação e que define as bases sobre as 

quais se assentarão as estruturas de software. 

Tradicionalmente, o fruto da Análise de Requisitos é o “Documento de Re-

quisitos”, onde estão esclarecidas todas as funcionalidades e características exigidas 

do sistema. Segundo a prática corrente, esse documento também serve como um 

“contrato“ entre a entidade desenvolvedora e o cliente [32, p. 14]. 

Logo, o que será apresentado a seguir será um estudo das características 

principais que o sistema deverá ter de forma a atender aos objetivos a ele associados, 
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baseando-se em conversas e interações (além de métodos mais tradicionais, que se-

rão elucidados ao longo do capítulo) com a equipe do PSI, solicitante do software a 

ser desenvolvido. 

4.1.1 Descrição dos Usuários do Sistema 

Os primeiros requisitos elucidados são os referentes aos usuários do sis-

tema. Quem são e quais seus objetivos com o sistema? Como serão representados? 

Isso é de especial importância, pois no sistema desenvolvido os usuários são os prin-

cipais atores, visto que na atual instância o mesmo não interage com outros sistemas. 

Eles também são os responsáveis por definir os casos de uso do sistema, o que torna 

sua análise de suma importância [33, p. 177]. 

Ao longo das entrevistas de levantamento, observou-se a existência de dois 

tipos de atores primários [31, p. 134] que atuarão no uso do sistema: o ator usuário 

comum, externo ao ambiente de pesquisa ao qual pertence o solicitante, cujo inte-

resse é mais imediato; e o ator usuário especialista, pertencente ao ambiente de pes-

quisa e interessado em resultados estatísticos de mais longo prazo. 

O usuário comum engloba todo o grupo de stakeholders que possui inte-

resse em obter um diagnóstico rápido dos sinais de seu sistema elétrico. Composto 

possivelmente por engenheiros e técnicos de empresas de fornecimento de energia 

ou de indústrias, seu principal uso do sistema é na inserção de sinais de dados e na 

leitura dos relatórios providos pelo sistema.  

Já o usuário especialista abarca o grupo de pesquisadores responsáveis 

pelo PSI, assim como possíveis bolsistas e estudantes. Estes utilizarão o sistema para 

acessar as análises dos sinais fornecidos pelos usuários comuns, visando obter dados 

estatísticos e permitir aprofundamento nas pesquisas em análise de energia. Em um 

primeiro momento, a título de simplicidade, também se atribui a esse tipo de usuário 

a responsabilidade de administrar o sistema. 

Esses dois tipos de atores também possuem o potencial de serem ramifi-

cados em diversos outros atores secundários. Como exemplo, o usuário especialista 
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poderia se ramificar em usuário pesquisador, usuário estudante e usuário administra-

dor. Essas ramificações, porém, por aumentarem a complexidade do sistema, não 

serão aqui descritas, porém as estruturas necessárias à sua implementação serão 

brevemente discutidas, em especial na seção “Trabalhos Futuros”. 

 

4.1.2 Descrição dos Requisitos Envolvidos 

4.1.2.1 Requisitos Funcionais 

O processo de elucidação de requisitos ocorreu ao longo de todo projeto, 

tanto em entrevistas preliminares quanto em reuniões para apresentação do material 

já produzido. O uso de técnicas de desenvolvimento incremental permitiu que requisi-

tos a princípio não apresentados viessem à tona, permitindo que o sistema requisitado 

amadurecesse. 

No primeiro contato com a equipe solicitante, em uma entrevista informal, 

possibilitou-se o levantamento dos seguintes requisitos: 

 O sistema deve permitir realizar análises via web de qualquer lugar do 

mundo. 

 O sistema deve permitir receber diferentes arquivos. 

 Os arquivos devem ser verificados quanto ao tipo para decidir se podem 

ser processados ou não. 

 O sistema deve gerar relatórios que contenham texto e gráficos a partir 

dos dados de entrada. 

 O sistema deve ser em idioma inglês ou internacionalizável (estar habi-

litado para receber tradução para outros idiomas). 

Logo após esse primeiro levantamento de requisitos, o sistema começou a 

ser desenvolvido e surgiram questões relativas à forma de acesso ao sistema. Imagi-

nando-se um sistema com autenticação e autorização, elaborou-se o seguinte questi-

onário (ou Entrevista Guiada): 
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1) Quem são os diferentes tipos de usuários do sistema? 

2) Seria interessante classificar os usuários segundo suas características, 

tais como empresa ou nacionalidade? 

Além dessas perguntas, cujos resultados já foram apresentados na página 

32 deste trabalho (Seção “Definição dos Usuários do Sistema”), também foram feitos 

questionamentos com respeito à natureza dos arquivos que serão recebidos pelo sis-

tema: 

3) Haverá limites de envios de arquivos por usuário? 

4) Haverá limites de consulta a resultados de análises? 

5) Quais os tipos de arquivos poderão ser enviados? 

6) Existe um tamanho médio ou máximo para os arquivos? 

Dessas perguntas, os seguintes requisitos funcionais foram elucidados: 

 Os tipos de arquivos aceitos serão .txt, .excel, .mat, .pqdif, .comtrade. 

 Os arquivos deverão ser apagados do sistema após um determinado 

tempo. 

 Arquivos com dados de interesse aos pesquisadores devem ser reser-

vados para futura análise. 

Com esses dados em mente, iniciou-se a implementação do sistema de 

autenticação e upload de arquivos. Neste ponto, surgiram questões com relação ao 

processo de análise dos dados dos arquivos, o que resultou em uma nova reunião 

informal, na qual novos requisitos foram elucidados, tais como: 

 Pode haver diferentes tipos de análise. 

 Cada arquivo de dados pode ser usado em um ou mais tipos de análise. 

 Para cada arquivo de dados, o usuário deverá fornecer dados como fre-

quência e tipos de análise a serem executados. 

 Os relatórios resultantes dos processos de análise devem poder se tor-

nar de acesso público. 

 Os usuários devem poder acessar resultados de análises anteriores que 

ainda não foram apagados. 
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4.1.2.2 Requisitos Não-Funcionais 

Ao longo do processo de levantamento de requisitos, apenas um requisito 

não-funcional foi levantado, que diz respeito à necessidade de o sistema poder se 

comunicar com scripts da linguagem de programação Python [34]. Esse requisito 

surge do fato de que os algoritmos de análise dos sinais carregados pelo usuário serão 

elaborados pela equipe do PSI, que possuem habilidade e conhecimento de bibliote-

cas matemáticas úteis do Python. Assim, estabeleceu-se que o sistema deve ser res-

ponsável por obter os dados e gerenciar o front-end em qualquer linguagem, enquanto 

que a maior parte do processamento ocorreria através de scripts Python desenvolvi-

dos pelos pesquisadores do PSI com os quais o sistema deveria se comunicar. 

 

4.2 ARQUITETURA DO SISTEMA – SISTEMA WEB COM PADRÃO MVC 

Para atender ao requisito de um sistema que possa ser acessado de qual-

quer parte do mundo sem restrições de software, optou-se pelo desenvolvimento de 

um Sistema de Informação estruturado à moda Cliente-servidor com estilo arquitetural 

Orientado a Objetos e separação de responsabilidades por Camadas. Dentro dessas 

especificações, que caracterizam os chamados “Sistemas Web”, o padrão conhecido 

como Model View Controller (MVC) [35] é um dos que mais têm sido utilizados comer-

cialmente nos últimos anos1. 

O padrão MVC não é propriamente uma arquitetura, mas sim um padrão 

de design que foi popularizado pela linguagem de programação SmallTalk [36]. Origi-

nalmente, seu uso era aplicado a interfaces gráficas para aplicações convencionais, 

                                            

1 Em agosto de 2016, um gráfico do site Trends, Built With (especializado em tendências para o desen-
volvimento de websites) apresentou crescimento em todos os frameworks MVC detectados pela plata-
forma, como o ASP.Net MVC e o Django, sendo que os frameworks MVC das plataformas Java (como 
Spring, Struts e JSF) e PHP (como CakePhP), mais populares, não são detectados de forma distinta 
pelo site [64].  
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porém sua adaptação para o ambiente web teve grande sucesso, sendo hoje um dos 

padrões de desenvolvimento mais recomendados. 

Segundo Gamma et al, o padrão MVC consiste de três objetos: o Modelo, 

a Visão e o Controlador. O Modelo trata da camada de aplicação. A Visão corresponde 

à camada de apresentação. O Controlador gerencia a interação entre o usuário e o 

sistema [37, p. 14]. 

Todo esse esforço de fragmentar a estrutura do sistema tem por objetivo 

separar as responsabilidades, tornando o sistema mais fácil de manter e escalável. 

Além do mais, como as responsabilidades são separadas, nada impede que o formato 

da apresentação mude sem que isso altere o funcionamento do sistema. 

Para a implementação desse padrão, a maioria das linguagens de progra-

mação possui bibliotecas especiais, conhecidas como frameworks (pois assumem o 

controle de fluxo da aplicação), especializadas em implementar o padrão MVC. Em-

bora a linguagem escolhida para desenvolvimento, o Java, permita que o MVC seja 

implementado com um framework nativo, optou-se por utilizar o framework Spring 

MVC, um framework de código aberto bastante popular. Mais detalhes a respeito do 

Spring MVC serão descritos no Capítulo “Ferramentas Utilizadas”. 

O MVC será aplicado ao projeto da seguinte forma: Java Server Pages 

(JSP), formato de arquivo da biblioteca Java que permite a criação de páginas HTML 

dinâmicas, serão utilizadas para cuidar da camada de apresentação; classes com a 

lógica do sistema assumirão o papel de modelos (como as classes de usuários); e 

classes especiais, que assumem o controle do fluxo e herdam comportamento de 

classes do framework, terão o papel de controladoras. 

 

4.3 CASOS DE USO 

Segundo Pressman, os casos de uso “contam uma história estilizada sobre 

como um usuário final [...] interage com o sistema sob um conjunto de circunstâncias 

específicas” [31, p. 133] (livre tradução). Nesse segmento, com base nos atores já 
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identificados no item 4.1.1, serão apresentadas as formas de uso do sistema, primeiro 

através de um diagrama, em seguida através de formulários descritivos. 

4.3.1 Diagramas de Caso de Uso 

Por se tratar de um sistema com poucos atores e com um escopo bastante 

específico, em sua atual complexidade, o sistema pode ser apresentado em apenas 

um único diagrama de Caso de Uso, apresentado abaixo: 

 

Figura 10 - Diagrama de Casos de Uso do Sistema 
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4.3.2 Descrição de Casos de Uso 

A descrição é o que dá vida a cada Caso de Uso, apresentando alguns de 

seus detalhes. Essa descrição é importante para a verificação dos requisitos já levan-

tados, ou seja, se aquilo que está sendo feito está sendo feito da maneira correta.  

Note-se que no diagrama acima não foram incluídos os Casos de Uso para 

Autenticação e Cadastro no Sistema. Essa decisão se pautou no fato de que ambos 

não possuem características específicas e por simplicidade não serão aqui descritos. 

Porém, como a Autenticação é necessária ao funcionamento do sistema, ela será re-

ferida como UC02 – Autenticação, quando for necessário referenciá-la. Seguindo a 

ideia, apenas para manter a organização, o Caso de Uso para Cadastro no sistema 

(que não será referenciado por nenhum outro Caso de Uso) será nomeado UC01 – 

Cadastro. 

Com base nas demais classes do diagrama acima apresentado, a seguir 

serão descritos de forma geral e em linguagem corrente os passos da execução de 

cada Caso de Uso: 

 UC03: Upload de Arquivo 

Sumário: O usuário deseja carregar um arquivo com dados para análise. 

Ator Principal: Usuário comum. 

Pré-Condições: O usuário deverá estar autenticado no sistema (UC02). 

Pós-Condições: O sistema terá acesso aos dados do arquivo para processamento e 

geração de relatório. 

Fluxo Principal: 

1) O usuário é apresentado com um formulário para upload de arquivo. 

2) O usuário seleciona um arquivo. 

3) O sistema verifica o tamanho e a compatibilidade do arquivo. [Fluxo alternativo 

3.1 e 3.2] [RF01] 

4) O sistema recebe o arquivo para processamento. 

5) O usuário é redirecionado para o formulário de Geração de Relatório [UC04]. 

Fluxos Alternativos: 

3.1) O arquivo é muito grande 
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a. O sistema exibe uma mensagem, avisando que o arquivo enviado é 

muito grande. 

b. O campo de arquivo é limpo e retorna-se ao passo 1 do fluxo principal. 

3.2) O arquivo não é compatível 

a. O sistema exibe uma mensagem, avisando que o arquivo enviado não é 

de um formato compatível. 

b. O campo de arquivo é limpo e retorna-se ao passo 1 do fluxo principal. 

Requisitos: 

[RF01]O sistema deve permitir receber diferentes arquivos.  

 

 UC04: Gerar Relatório 

Sumário: O usuário selecionará as opções de análise para a geração do relatório. 

Ator Principal: Usuário comum. 

Pré-Condições: O usuário deverá estar autenticado no sistema (UC02) e deverá ter 

enviado algum arquivo para análise (UC03). 

Pós-Condições: O arquivo de dados terá sido processado e o relatório da análise 

estará disponível para consulta. 

Fluxo Principal: 

1) O usuário é apresentado com um formulário para selecionar os detalhes da 

análise, como os diferentes tipos [RF02 e RF03]. 

2) O usuário seleciona as opções desejadas e solicita a análise. 

3) O sistema inicia a análise do arquivo, verificando a integridade do seu conte-

údo. [Fluxo alternativo 3.1] [RF04] 

4) O usuário é redirecionado para a lista de análises processadas [UC05]. 

Fluxos Alternativos: 

3.3) Arquivo não possui integridade. 

a. O sistema exibe uma mensagem, avisando que o arquivo enviado esta 

corrompido ou não possui a formatação correta. 

b. O usuário é retornado ao Passo 1 do Fluxo Principal do Caso de uso de 

Upload de Arquivo (UC03). 

Requisitos:  

[RF02] Para cada arquivo de dados, o usuário deverá fornecer dados como frequência 

e tipos de análise a serem executados. 
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[RF03] O usuário pode fazer diferentes tipos de análise sobre um mesmo arquivo. 

[RF04] Os arquivos devem ser verificados quanto ao tipo para decidir se podem ser 

processados ou não. 

 

 

 UC05: Acessar Lista de Relatórios 

Sumário: O usuário poderá verificar seu histórico de análises e acessar relatórios. 

Ator Principal: Usuário comum. 

Pré-Condições: O usuário deverá estar autenticado no sistema (UC02). 

Pós-Condições: O usuário terá acesso a sua lista de análises. 

Fluxo Principal: 

1) O sistema utiliza os dados do usuário para carregar uma lista contendo as aná-

lises dos arquivos do usuário. 

2) O usuário pode selecionar uma das análises para acessar o relatório (UC06) 

[RF05]. 

Requisitos:  

[RF05] Os usuários devem poder acessar resultados de análises anteriores que ainda 

não foram apagados. 

 

 UC06: Carregar Relatório 

Sumário: O usuário ou um ator não autenticado acessa o conteúdo do relatório. 

Ator Principal: Usuário comum ou ator não autenticado [RF06]. 

Pré-Condições: Uma análise deve ter sido selecionada. 

Pós-Condições: O usuário terá acesso aos dados de seu relatório. 

Fluxo Principal: 

1) O sistema acessa o banco de dados e busca os resultados da análise selecio-

nada [Fluxo Alternativo 1.1]. 

2) O sistema apresenta em uma nova tela uma lista contendo os gráficos e textos 

resultantes da análise [RF07]. 

Fluxos Alternativos: 

1.1) O Relatório não pode ser acessado. 

a. O sistema exibe uma mensagem, avisando que o relatório não pode en-

contrado. 
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Requisitos:  

[RF06] Os relatórios resultantes dos processos de análise devem poder se tornar de 

acesso público. 

[RF07] O sistema deve gerar relatórios que contenham texto e gráficos a partir dos 

dados de entrada. 

 

 UC07: Acessar todos os Relatórios 

Sumário: O administrador terá acesso a uma lista com todas as análises disponíveis. 

Ator Principal: Usuário administrador. 

Pré-Condições: O usuário deverá estar autenticado no sistema (UC02) e deverá ter 

permissão de administrador. 

Pós-Condições: O usuário terá acesso às análises de todos os usuários. 

 

Fluxo Principal: 

1) O sistema carrega uma lista contendo as análises válidas de todos os usuários. 

2) O usuário pode selecionar uma das análises para acessar o relatório (UC06) 

[RF05]. 

Requisitos:  

[RF05] Os usuários devem poder acessar resultados de análises anteriores que ainda 

não foram apagados. 

 

 UC08: Administrar Usuários 

Sumário: O administrador terá acesso a uma lista dos usuários, podendo modificar 

seus dados ou apaga-los. 

Ator Principal: Usuário administrador. 

Pré-Condições: O usuário deverá estar autenticado no sistema (UC02) e deverá ter 

permissão de administrador. 

Pós-Condições: O usuário terá acesso aos usuários registrados 

 

Fluxo Principal: 

1) O sistema carrega uma lista contendo os usuários do sistema e seus dados. 
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2) Para cada usuário da lista, o administrador pode realizar uma das seguintes 

ações: 

a. Subfluxo apagar Usuário. 

b. Subfluxo alterar dados de Usuário. 

(a) Subfluxo apagar Usuário. 

a. O sistema pede uma confirmação para apagar o usuário. 

b. O administrador confirma a exclusão. 

c. O sistema retorna ao passo 1 do Fluxo principal. 

(b) Subfluxo alterar dados de Usuário. 

a. O sistema fornece um formulário com os dados do usuário preenchidos 

em cada campo (exceto senha). 

b. O administrador modifica os dados do usuário e envia o formulário. 

c. O sistema retorna ao passo 1 do Fluxo principal. 

 

4.4 DIAGRAMAS DE CLASSE 

Os diagramas de classe são as estruturas em UML (Unified Modeling Lan-

guage) que fornecem uma visão geral de como os casos de uso serão implementados. 

Nesses diagramas definem-se as variáveis e os métodos das classes que compõem 

sistema. Eles servem como um mapa da mina para o programador, da mesma forma 

como possibilitam a visualização de estilos arquitetônicos e permitem seu refina-

mento. 

Para além de apresentar as classes de forma individual, os Diagramas de 

Classe contribuem para a visão geral do sistema. Neste sentido, Booch et al afirma 

que o diagrama de classes, embora seja um diagrama estático, “representa a visão 

da estrutura de classes de um sistema” (livre tradução e grifo) [33, p. 192], pois “clas-

ses raramente estão sozinhas; [...] elas colaboram com outras classes em uma varie-

dade de formas” (livre tradução) [33, p. 194]. 

Antes de se apresentar os diagramas, cabem algumas observações sobre 

a forma como se estruturou as classes do sistema, em especial no que diz respeito à 
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forma como as classes se relacionam e como são atribuídas as responsabilidades do 

sistema. 

Com base na noção de boas práticas em desenvolvimento de software, 

ocorreu uma separação de responsabilidades no sistema, sobretudo com o uso do 

padrão MVC, que se refletiu na estrutura de classes. Ademais, o uso dos padrões da 

linguagem Java levou à implementação de POJO’s (plain old java object), que são 

classes com atributos privados e apenas métodos públicos de acesso e modificação 

(getters e setters – esses métodos, conforme prática comum, não serão representa-

dos nos diagramas), o que faz com que se deleguem operações de manipulação e 

persistência de dados a classes externas. 

Nos diagramas, todas as classes que possuem um relacionamento de não-

navegabilidade (representado por uma seta com uma cruz em uma das extremidades, 

que significa que apenas uma das classes está ciente da existência da outra) possuem 

uma relação do tipo “usa”. Por fim, cabem esclarecimentos sobre alguns tipos de 

classe específicos que existem no sistema, como os Controllers, os DAO’s e os Ser-

vices (serviços).  

As classes Controller são componentes do estilo arquitetural MVC – eles 

seguem as mesmas premissas que o padrão GRASP Controller [30], pois tratam os 

eventos vindos da camada de visualização. Por esse motivo, elas não apresentam 

atributos primitivos, apenas classes de serviços e DAO’s. Seus métodos não possuem 

valores de entrada ou saída para permitir abstração com relação à implementação. 

As classes de Serviço, por sua vez, possuem a funcionalidade de prover 

serviços às classes de controle ou a outras classes de serviço. Uma especialização 

das classes de serviço são as classes DAO, que proveem acesso ao banco de dados, 

possuindo apenas métodos que trabalhem com as classes que representam os obje-

tos mapeados no banco de dados. 

Embora o sistema aqui apresentado seja simples, com pouca complexidade 

no que diz respeito aos atuais requisitos e atores e dado seu escopo limitado, como 

visto acima sua estrutura de classes tornou-se bastante complexa. Isso se deu, pois, 

ao se desenvolver as estruturas de classes, buscou-se atentar o máximo possível a 

padrões de design e melhores práticas, abrindo caminho para um sistema com maior 

manutenibilidade e preparado para adições e modificações futuras. 
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Dada a complexidade do sistema, optou-se por separar os diagramas por 

área operação, ou subsistemas, sendo elas: Análise; Upload e Manipulação de Arqui-

vos; e Administração de Usuários. É digno de nota ressaltar que as classes e seus 

métodos e atributos foram todos nomeados em inglês, com o propósito de tornar o 

projeto acessível a nível internacional, caso seja de interesse publicar a seu respeito 

no futuro ou compartilhá-lo com o público acadêmico. 

 

 Diagrama do Subsistema de Análise: 
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Figura 11 - Diagrama de Classes do Subsistema de Análise 

 

 Diagrama do Subsistema de Upload e Manipulação de Arquivos: 
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Figura 12 - Diagrama de Classes do subsistema de Upload e Manipulação de Arquivos 

 Diagrama do Subsistema de Administração de Usuários: 

 

Figura 13 - Diagrama de Classes do Subsistema de Administração de Usuários. 
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4.5 DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA 

Os diagramas de sequência, por sua vez, mostram a face dinâmica do sis-

tema, demonstrando como as classes interagem entre si para atingir os objetivos des-

tacados nos Casos de Uso. Esses diagramas são compostos essencialmente por 

“mensagens” (contato entre objetos) e linhas de vida (instâncias de objetos).  

No presente caso, ao invés de se apresentar um diagrama por Caso de uso, 

optou-se por subdividir alguns casos de uso em mais de um diagrama, dada a com-

plexidade do processo envolvido. Assim, fez-se uso de novos elementos, introduzidos 

a partir do UML 2.5, que são os chamados “gates” (portões). Esses portões servem 

“como um ponto de conexão para relacionar uma Mensagem que tem um Final de 

Mensagem [...] fora do Fragmento de Interação” [38](livre tradução), ou seja, ligam 

mensagens em Diagramas separados. 

Portanto, serão arrolados nove diagramas de Sequência: Autenticação e 

Registro (não descritos como Casos de Uso, porém incluídos aqui para demonstrar a 

dinâmica do sistema), Administração de Usuários, Upload, Configuração de Análise, 

Processamento de Análise (genérico), Processamento RMS (incluído como exemplo 

de como serão os processamentos específicos), Lista de Relatórios e Lista de Rela-

tórios do Administrador. 

Antes de apresentá-los cabe ressaltar que toda a comunicação dos atores 

com o sistema ocorrerá através da camada de apresentação (as chamadas views, na 

arquitetura MVC), que não são representadas por classes do sistema, mas sim por 

páginas web dinâmicas com as quais o usuário lidará. 

 Autenticação: 
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Figura 14 - Diagrama de Sequência de Autenticação 

 Registro: 
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Figura 15 - Diagrama de Sequência de Registro 

 Administração de Usuários: 
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Figura 16 - Diagrama de Sequência de Administração de Usuários 

 Upload: 
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Figura 17 - Diagrama de Sequência de Upload 

 Configuração de Análise: 
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Figura 18 - Diagrama de Sequência de Configuração de Análise 

 Processamento de Análise: 



 53 

 

Figura 19 - Diagrama de Sequência de Processamento de Análise 

 Processamento RMS: 



 54 

 

Figura 20 - Diagrama de Sequência de Processamento RMS 

 Listagem de Relatórios: 

 

Figura 21 - Diagrama de Sequência de Listagem de Relatórios 

 Listagem de Relatórios do Administrador: 
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Figura 22 - Diagrama de Sequência de Listagem de Relatórios do Administrador 

5 MODELAGEM DO BANCO DE DADOS 

Uma das principais funcionalidades do sistema desenvolvido é a manuten-

ção de informações de análises para consultas futuras. Deste modo, a presença de 

um Banco de Dados torna-se mandatória, pois trata-se de um componente especiali-

zado na manutenção e gerenciamento de informações. 

5.1 MODELOS DE ENTIDADES 

Como um sistema que segue o padrão MVC, um de seus segmentos é de-

dicado exclusivamente à questão da estrutura do Banco de Dados. Este segmento é 

o que foi referenciado como Model (modelo). O segmento Model inclui as classes de 

tipagem de dados (analogamente chamadas de Modelos), os DAO’s e os services, 
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tratando-se de todas as classes que de alguma forma contém, fazem acesso ou pro-

cessam os dados que serão armazenados. 

Os Frameworks que implementam o padrão MVC também primam pela ma-

nutenção da noção de Orientação a Objetos por todo o sistema, muitas vezes forne-

cendo ou compatibilizando-se com bibliotecas de mapeamento objeto-relacional. Es-

sas bibliotecas, por sua vez, trabalham diretamente sobre as classes do sistema para 

compor a estrutura do Banco de Dados (mais a respeito deste tema será tratado mais 

à frente no capítulo). Dessa forma, as entidades do Banco de Dados coincidem muito 

com as classes de Modelo. 

O Banco de Dados utilizado é gerenciado pelo SGBD (Sistema de Gerenci-

amento de Banco de Dados) conhecido como MySQL, da Oracle. O MySQL é um 

SGBD SQL de código aberto muito popular, em especial em sistemas para entidades 

públicas ou de código aberto.  

Utilizando-se a ferramenta que acompanha a instalação do MySQL, o 

MySQL Workbench [39], é possível se fazer a engenharia reversa sobre as Entidades 

do Banco de Dados e obter um Diagrama Entidade Relacionamento que descreve o 

Modelo de Entidades do Sistema. Isso é especialmente útil no caso de desenvolvi-

mento utilizando métodos incrementais (como trata-se do caso do presente sistema), 

em que nem sempre é possível atualizar o Diagrama Entidade Relacionamento ao 

mesmo passo em que se pratica o desenvolvimento. 

Dessa forma, embora o modelo de Entidades do Sistema tenha sido imple-

mentado durante a codificação através das classes de modelo e de bibliotecas de 

persistência, é possível se obter o Diagrama de Entidade através da ferramenta su-

pracitada. Esse Diagrama descreve cada uma das entidades e os relacionamentos 

entre elas.  

A descrição das entidades ocorre através dos campos (ou colunas) de da-

dos, apresentados no formato nome, tipo, tamanho (em alguns casos) e característica 

(desenho de chave para chave primária, losango azul para valor único e não nulo e 

losango vermelho para chave estrangeira).  

Já os relacionamentos são representados pelas ligações entre as caixas 

das entidades. Nelas importam os símbolos em suas extremidades, que representam 

a cardinalidade da relação (quantas entidades de cada tipo podem se relacionar entre 

si). Nesse caso, a cardinalidade 1 é representada por uma barra, a 0 por um círculo e 
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a N é por um “pé de galinha”. Esses símbolos se combinam para formar a ideia de 

máximo/mínimo. 

Abaixo, na Figura 23, encontra-se o Diagrama com as Entidades do Sis-

tema: 

 

Figura 23 - Diagrama Entidade Relacionamento do Sistema 
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5.2 MAPEAMENTO OBJETO RELACIONAL E PERSISTÊNCIA COM HIBERNATE 

Embora a maior parte das ferramentas utilizadas será descrita mais à frente 

neste trabalho, optou-se por falar a respeito da biblioteca de mapeamento objeto-re-

lacional neste capítulo para não distanciar o modelo de dados da implementação, que 

até certo ponto fornece seus moldes. 

O Hibernate [40] é uma das bibliotecas de persistência de dados e mapea-

mento objeto-relacional mais populares para a linguagem Java. Desenvolvido original-

mente de forma coletiva e com código aberto, ele passou a ser mantido pela RedHat 

[41] como parte do pacote de soluções JBoss [42] após a contratação de vários de 

seus desenvolvedores. 

Mais recentemente, o desenvolvimento da API de persistência Java (JPA) 

[43], uma biblioteca própria do conjunto de soluções Java para empresas (J2EE) [44], 

veio a fornecer uma camada de abstração entre a linguagem de programação e as 

bibliotecas de persistência e mapeamento objeto-relacional disponíveis. Essa camada 

permite a implementação de técnicas de mapeamento objeto-relacional em Java in-

dependente da biblioteca utilizada, permitindo simplificar a troca da mesma após o 

desenvolvimento, dessa forma evitando infame o vendor lock-in. 

O JPA permite o uso de anotações no código que fornecem ao motor de 

análise objeto-relacional as regras de mapeamento, indicando, por exemplo, qual a 

chave primária (anotação @Id) ou relação um-para-muitos (anotação @OneToMany). 

A partir das anotações feitas nas classes de Modelo, conforme exemplificado na Fi-

gura 24, e de seus atributos, o motor de análise objeto-relacional converte as estrutu-

ras de dados utilizadas no código orientado a objetos para atributos das entidades do 

modelo entidade-relacionamento. 
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Figura 24 - Trecho de código de uma classe Modelo com anotações JPA no Eclipse IDE. 

A indicação das classes de Modelo (ou Entidades) também pode ser feita 

por configurações ou anotação (anotação @Entity). De modo geral, essas indicações 

definem as classes que comporão as entidades de mapeamento objeto-relacional e 

persistência.  

O mapeamento das classes de Modelo (ou Entidades), além de permitir que 

o motor objeto-relacional crie as entidades no Banco de Dados escolhido, também 

permite seu uso no processo de armazenamento de dados, praticando a chamada 

“persistência de dados”. Através da noção de persistência é possível manipular os 

dados do Banco de Dados através de objetos, sem a necessidade de converter expli-

citamente objetos para queries SQL, o que permite maior fluidez no processo de de-

senvolvimento de aplicações. 
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6 PRESSUPOSTOS E FERRAMENTAS UTILIZADOS 

6.1 FERRAMENTAS DE MODELAGEM 

Para auxiliar na modelagem do sistema, foi utilizado o Visual Paradigm Co-

munity Edition. O Visual Paradigm é um sistema de design para Tecnologia da Infor-

mação com suporte a modelagem UML e Entidade-Relacional, além de ferramentas 

para implementação de técnicas de desenvolvimento ágil e incremental. Ele possui 

diversas funcionalidades, como exportar diagramas como imagens e PDF e adequar 

os diagramas a linguagens de programação populares, como Java, PHP e C# [45]. 

O Visual Paradigm oferece três tipos de planos de aquisição, podendo ser 

pagos de forma perpétua (um pagamento apenas) ou mensal [46]. Além dos planos 

pagos, também é oferecida uma versão gratuita para uso não-comercial [47], denomi-

nada Community Edition. A versão gratuita possui algumas poucas restrições, dentre 

elas a inserção de uma marca d’água quando se utiliza sua função de gerar imagens 

de diagramas. 

 

Figura 25 - Tela Inicial do Software de Modelagem Visual Paradigm Community Edition. 
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Outra ferramenta utilizada e já descrita foi o MySQL Workbench, que em-

bora possua como principal funcionalidade a administração de Bancos de Dados 

MySQL, também permite obter o Diagrama Entidade-Relacionamento do Banco de 

Dados e editá-lo. 

 

Figura 26 - Tela do editor de Diagramas do MySQL Workbench. 

6.2 ECLIPSE IDE 

Para o desenvolvimento do sistema optou-se for fazer o uso do Ambiente 

de Desenvolvimento Integrado (IDE) de código aberto Eclipse [48]. O Eclipse é um 

software originalmente criado pela IBM e atualmente mantido pela Eclipse Foundation 

com o propósito de ser “software de código aberto comercialmente amigável”.  

Atualmente o Eclipse é um dos IDE’s de maior aceitação no mercado, sendo 

utilizado tanto em grandes empresas como por desenvolvedores individuais, o que 

indica que sua característica de software gratuito de código aberto não compromete 

sua qualidade. 
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Além de suporte nativo a desenvolvimento em Java, C/C++, JavaScript e 

PHP, o Eclipse conta com uma seção de distribuição de conteúdo de usuários conhe-

cida como Eclipse Marketplace, onde é possível baixar e instalar extensões que adi-

cionam novas funcionalidades ao IDE, tornando-o mais versátil. 

Até princípios de 2016 o Eclipse podia ser baixado em diferentes pacotes 

com propósitos diferentes, como o Eclipse IDE for Java EE Developers (para desen-

volvedores Java do ambiente empresarial), o Eclipse IDE for PHP Developers (para 

desenvolvedores PHP) e o Eclipse IDE for Android Developers (para desenvolvedores 

Android). A partir da versão Eclipse Neon, o download pode ser feito em um único 

arquivo instalador, através do qual o pacote desejado pode ser instalado.  

No presente projeto foi utilizado o pacote Eclipse IDE for Java EE Develo-

pers, que provê funcionalidades específicas para desenvolvimento Java ao estilo em-

presarial, com especial enfoque ao desenvolvimento de aplicações para Web que se-

jam desenvolvidas para servidores de aplicação, que implementam tecnologias do 

Java Enterprise Environment (ambiente empresarial), como a JPA, apresentada no 

item 5.2. 

Em seu módulo básico, o Eclipse possui diversas funcionalidades muito 

úteis ao desenvolvedor. Dentre essas funcionalidades, podemos destacar aquelas 

que contribuem para uma organização do trabalho de desenvolvimento, como auxílio 

à endentação e formatação de texto automática, coloração de tags, importação auto-

mática de bibliotecas, sugestões de compleição de código e verificação de sintaxe.  

Outras funcionalidades do Eclipse IDE que se tornaram úteis no desenvol-

vimento do sistema foram o gerenciador de arquivos embutido e a possibilidade de 

rodar servidores através do próprio IDE, o que permitiu o teste do sistema desenvol-

vido em navegadores externos. 
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Figura 27 - Captura de tela do Eclipse IDE, sendo visíveis a área de navegação de arquivos (es-

querda), de edição de texto (centro e direita superior) e de servidores (inferior centro e esquerda). 

Além das funcionalidades básicas já citadas, o Eclipse IDE ainda possui 

uma gama de funcionalidades avançadas, como a disponibilização de macros (atalhos 

configuráveis que permitem auto-preenchimento ou ações automáticas definidas pelo 

usuário), o desenvolvimento colaborativo na nuvem e a integração com ferramentas 

de automação de compilação, como o Maven [49]. Uma última funcionalidade interes-

sante do Eclipse IDE é que algumas empresas de soluções de desenvolvimento, como 

a RedHat, têm desenvolvido extensões que permitem integrar o Eclipse à administra-

ção de servidores na nuvem, permitindo desenvolvimento e deployment (divulgação) 

simultâneo. 

6.3 A LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO JAVA 

Na busca de uma aplicação robusta, optou-se por fazer uso da linguagem 

Java [50], uma linguagem majoritariamente de código aberto, porém com uma forte 

padronização, sendo uma das líderes do mercado mesmo entre as aplicações comer-

ciais privadas. 
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A história da linguagem Java traça suas origens em 1991, quando um grupo 

de engenheiros recebeu a tarefa da Sun Microsystems de desenvolver uma tecnologia 

para equipamentos eletrônicos de consumo. A ideia original era permitir que houvesse 

uma comunicação entre os produtos, criando uma espécie de “rede de aparelhos in-

teligentes”. 

Logo a equipe notou que não seria capaz de desenvolver uma tecnologia 

que dependesse do sistema operacional, pois diferentemente dos computadores pes-

soais, os quais eram dominados por apenas alguns sistemas operacionais diferentes, 

os aparelhos eletrônicos podiam possuir uma miríade de sistemas muito maior.  

Com isso, surgiu a ideia de criar uma linguagem de programação e um sis-

tema operacional que funcionassem ao estilo de uma máquina virtual, rodando suas 

próprias operações através do contato com a máquina de fato. Através dessa ideia 

fez-se possível a noção de programar em uma linguagem única que seria interpretada 

pela máquina virtual independente da máquina física, facilitando a abstração com re-

lação ao sistema final. 

Embora seja uma ideia revolucionária a sua época, a linguagem Java não 

teve seu sucesso instantâneo. Foi só a partir de 1995, com a consolidação da internet, 

que a Sun encontrou sua primeira oportunidade: com computadores ao redor do 

mundo inteiro acessando uma aplicação, seria interessante uma camada de abstração 

em relação ao sistema operacional. Nesse instante o Java iniciou sua consolidação 

como linguagem de programação e tecnologia de sucesso, permanecendo até hoje 

como uma das linguagens mais robustas para programação [51]. 

A partir de 2006 a Sun passou a publicar muito do código fonte da máquina 

virtual Java (Java Virtual Machine), tornando Java uma linguagem gratuita e de código 

aberto. Logo a seguir, entre 2009-2010, a Sun foi comprada por outra companhia de 

tecnologia, a Oracle, que atualmente controla o desenvolvimento oficial da linguagem 

Java. 

Dentre as características do Java podemos destacar, dentre outras, o su-

porte à orientação a objetos, a portabilidade, a alta performance, a capacidade de ser 

distribuída, a independência quanto à plataforma e a tipagem de variáveis. Essas ca-

racterísticas combinadas confirmam a linguagem Java como uma linguagem robusta, 

embora em muitos sentidos adaptável. 
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A partir de 1999 a Sun passou a distribuir o Java Plataform, Enterprise Edi-

tion (J2EE), uma extensão da máquina virtual Java para servidores que fornece um 

conjunto de API’s para desenvolvimento de software corporativo, como API’s de ma-

peamento objeto-relacional (como a JPA), arquiteturas multicamadas e distribuídas, 

web services, entre outros. Essa edição incorpora a noção de componentes, permi-

tindo o uso de alguns componentes específicos ao passo que outros são mantidos 

fora. 

Atendendo aos requisitos não-funcionais do sistema, o Java, mais especifi-

camente o Java aliado às funcionalidades da plataforma J2EE, surgiu a linguagem de 

opção para o desenvolvimento do sistema. Ademais, a popularidade da linguagem e 

seu ensino na vasta maioria das universidades públicas e privadas do Brasil faz com 

que seja uma escolha válida para uma aplicação que será mantida por um laboratório 

de uma universidade pública brasileira, garantindo a existência de mão-de-obra qua-

lificada para sua manutenção. 

6.3.1 Spring Framework 

O Padrão MVC pode ser nativamente aplicado à linguagem Java através da 

manipulação servlets [52] (classes com comunicação HTTP), bastando a aplicação de 

alguns padrões organizacionais e algumas configurações extras. O J2EE também ofe-

rece o padrão JSF (Java Server Faces) [53], que propõe uma separação de compo-

nentes que permite a aplicação do padrão MVC. 

Porém, existem frameworks que facilitam muito a aplicação do padrão MVC 

e ainda fornecem outros serviços, como implementações de outros padrões do J2EE. 

Alguns exemplos de framework famosos são o Struts [54], o Spring e o VRaptor (este 

último mantido no Brasil pela empresa Caelum) [55]. 

O Spring é o mais utilizado e provavelmente o mais complexo de todos os 

frameworks para J2EE. Atualmente mantido pela Pivotal Inc., o Spring é um framework 

de código aberto e gratuito para uso [56]. Dentre suas características principais pode-

mos destacar o uso do padrão IoC (Inversion of Control – Inversão de Controle) e 
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Injeção de Dependências, o que o caracteriza como um framework não-intrusivo, que 

quer dizer que a lógica de domínio não sofre interferência da lógica do framework [57]. 

Através de mecanismos de IoC, o Spring desenvolve a noção de containers, 

classes de controle que seriam responsáveis por instanciar e administrar as demais 

classes de uma aplicação Java. Um dos diversos módulos do Spring que faz uso 

constante do IoC é o módulo MVC, que cria um container responsável por administrar 

as classes Controller, Model e View, fazendo a ligação entre elas. Além disso, o IoC 

permite a manipulação e a compatibilidade com diversos outros serviços, como bibli-

otecas de persistência (como JPA e Hibernate), ferramentas de acesso a banco de 

dados (como o JDBC), componentes de Internacionalização e Localização (facilita a 

criação de um website multilíngue) e filtros que possibilitam a implementação de sis-

temas de segurança.  

No Spring, vários componentes podem ser ligados através do estilo arqui-

tetural REST, que usa o protocolo HTTP como protocolo de comunicação [58], o que 

também o torna um framework de fácil compatibilização com outros componentes. 

A popularidade, a gratuidade e a maleabilidade permitida pelo Spring, assim 

como a presença de componentes que atendem a requisitos do sistema (como o com-

ponente de Internacionalização) tornaram-no o melhor candidato dentre os fra-

meworks Java com disponibilização de arquitetura MVC, fazendo com que fosse a 

escolha para o desenvolvimento do sistema. 

6.4 BOOTSTRAP 

Como auxílio ao desenvolvimento da camada de apresentação, optou-se 

por fazer uso do Bootstrap. O Bootstrap é uma ferramenta de desenvolvimento da 

camada de apresentação em código aberto originalmente desenvolvida pela equipe 

do Twitter que combina folhas de estilos CSS [59], JavaScript [60] e outros compo-

nentes para fornecer meios de criar de forma simples websites responsivos e compa-

tíveis com dispositivos móveis [61]. Sua implementação é feita através da inclusão de 

arquivos JS e CSS no sistema e através do uso de classes específicas nos compo-

nentes das páginas de apresentação. 
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O Bootstrap permite grande adaptabilidade à camada de apresentação por 

fornecer classes de coluna e linha que mudam o formato de apresentação de um com-

ponente conforme o tamanho da tela do navegador. Além do mais, a solução também 

fornece uma série de componentes gráficos adaptativos prontos, permitindo a monta-

gem prática de uma página de apresentação com qualidade gráfica. 

A praticidade e a popularidade do Bootstrap foram fatores que levaram a 

sua escolha como ferramenta de auxílio, o que permitiu que mais tempo de desenvol-

vimento fosse alocado à lógica da aplicação, ao passo que a camada de apresentação 

ainda contasse com características de qualidade. 

7 APRESENTAÇÃO FINAL DO SISTEMA 

No instante da escrita deste trabalho, o Sistema desenvolvido caracteriza-

se segundo o conceito de “Produto viável mínimo” (MVP) [62], pois não oferece ainda 

todas as suas funcionalidades. Isso ocorre, pois, durante o período de desenvolvi-

mento, optou-se por priorizar as estruturas de base em detrimento de um sistema que 

meramente cumprisse com todos os seus propósitos, mas que não primasse pela efi-

ciência. Assim, embora incompleto, o sistema apresentado foi construído para ser só-

lido, escalável e permitir a inclusão futura de novas funcionalidades sem muito esforço. 

Portanto, o sistema que será aqui apresentado não permite ainda análises 

complexas de qualidade de energia, como é seu objetivo final, porém já é capaz de 

realizar análises básicas, como o cálculo do valor RMS a partir de CSV’s (Comma 

Separated Values, valores separados por vírgulas) [63]. 

A parte da apresentação gráfica também não se encontra completamente 

polida, mesmo com o uso de ferramentas de auxílio em seu desenvolvimento. Um 

exemplo disso é o nome e o logo do sistema, que ainda não foram definidos. Essa 

também é uma característica que foi momentaneamente preterida em função da soli-

dez do sistema. 

A seguir serão apresentadas imagens das telas principais do sistema, refe-

rindo-se aos casos de uso apresentados no item 4.3. 
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 Tela de Login:  

Na tela de login (Figura 28), é apresentado um formulário simples para pre-

enchimento com nome de usuário (Username) e senha (Password), além de alguns 

textos de informação e um link que leva ao sistema de Registro. O sistema está apre-

sentado em inglês conforme o requisito apresentado no item 4.1.2.1, mas é visível na 

barra de navegação o link para a funcionalidade de tradução (Translate - o texto ainda 

não foi traduzido para o português). 

 

Figura 28 - Tela de Login do sistema. 

 Tela de Registro: 

Na tela de Registro (Figura 29) encontra-se o formulário para preenchi-

mento de dados de novo usuário, como nome de usuário, e-mail, nome, país, compa-

nhia,  senha e repetição de senha. Também é possível criar uma nova companhia, 

redirecionado a uma nova tela (Figura 30), enquanto os dados preenchidos são gra-

vados através do uso de cookies 
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Figura 29 - Tela de Registro no Sistema. 

 

Figura 30 - Tela de Cadastro de nova Companhia. 

 

 Tela de Boas-Vindas e Barra de navegação: 

A tela de boas-vindas surge como página de índice (Index) e é o destino 

para o qual o usuário é enviado ao entrar ou sair do sistema. A tela em si não possui 
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nada de especial, porém a barra de navegação, que está presente em todas as telas 

(criada através de uma Composite View – página de apresentação composta por vá-

rias páginas, como página principal e barra de navegação), altera seu conteúdo de 

acordo com a condição do usuário.  

Quando o usuário está desconectado, a tela fornece as opções de acesso 

ao índice, registro (Register) e Login (Figura 31). 

 

Figura 31 - Tela de índice e barra de navegação com usuário desconectado. 

Quando o usuário está conectado, mas não tem acesso de administrador, 

é acrescentado o menu de ações (Actions) (Figura 32), como carregar um arquivo 

(Load a File) e verificar análises anteriores (My Analysis). Ademais, o sistema substitui 

as opções de registro e login por um menu com o nome do usuário e a opção de 

desconectar (Logout) (Figura 33). 
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Figura 32 - Tela inicial com menu de ações aberto. 

 

Figura 33 - Tela inicial com menu de opções de usuário aberto. 

Quando o usuário conectado tem permissões de administrador, acrescenta-

se o menu de administrador (Administrator Menu) (Figura 34), que possui duas subdi-

visões: Ferramentas de Análises de Administrador (Analysis Administrator Tools), com 
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acesso à página que lista todas as Análises do Sistema (See All Analysis); e Ferra-

mentas de Administrador de Usuários (User Administrator Tools) com acesso à página 

de administração de usuários do sistema (Manage System Users). 

 

Figura 34 - Tela inicial com menu de opções de administrador aberto. 

 Tela de Upload de Arquivos: 

A tela de upload de arquivos (Figura 35) apresenta apenas um botão de 

escolha de arquivos (cujo texto é definido pelo navegador do usuário, por isso o texto 

está em português e não em inglês como o resto do sistema), seguido pelo nome e 

extensão do arquivo selecionado e um botão de envio (Submit File). 
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Figura 35 - Tela de upload de arquivos. 

 

 Tela de configuração de análise 

A tela para a qual o usuário é enviado após o upload do arquivo é a tela de 

configuração de análise (Figura 36). Nessa tela, o usuário pode preencher o campo 

de frequência de amostragem (Sampling Frequency - ainda não utilizada dado o limite 

das funcionalidades do sistema) e selecionar através de uma checklist os tipos de 

análise que serão feitos (atualmente, como já informado, é apenas possível executar 

a análise de RMS). 
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Figura 36 - Tela de configuração de análise. 

 Tela de Lista de Análises: 

A tela de lista de análises é para onde o usuário é direcionado após a aná-

lise (Figura 37). Lá ele tem acesso a todas as suas análises armazenadas segundo 

nome do arquivo atribuído pelo sistema (File Name), data (Date Added), status do 

processamento (pode apresentar símbolo de sucesso, falha ou arquivo em processa-

mento, segundo a condição da análise) e um link para ver o relatório (See Report). 
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Figura 37 - Tela de lista de análises. 

 Tela de Relatório: 

A tela de relatório (Figura 38) é acessível quando o usuário seleciona uma 

análise de uma lista de análises. Nela estão contidos os dados resultantes da análise, 

como gráficos e texto (ainda não implementado).  

 

Figura 38 - Tela de relatório de análise. 
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 Tela de Visualização de Análises do Administrador: 

Ao acessar a tela de visualização de todas análises pelo menu de adminis-

trador (Figura 39), são acrescentados novos campos em relação à lista de análises 

original, que são os campos de data de expiração (expiration date, ainda não imple-

mentada) e flag para demarcar se alguma análise tem dados especiais que a tornam 

interessante para estudo. Ademais, como proposto, o administrador tem acesso a to-

das as análises existentes. 

 

Figura 39 - Tela de visualização de análises do administrador. 

 Tela de Administração de Usuários 

Na tela de administração de usuários (Figura 40) é apresentada uma tabela 

com todos os dados não-sensíveis dos usuários do sistema. Nessa tabela, são apre-

sentados o nome de usuário (Username), o e-mail, o nome, a companhia, o país 

(Country), o tipo de usuário (User Type - atualmente administradores possuem tipo 

com valor igual a 5) e as opções de apagar (Delete) e modificar usuário (Modify – 

ainda não implementado). 
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Figura 40 - Tela de lista de usuários do sistema. 

 

7.1 TESTES 

Executar testes é um passo essencial para eliminar erros do sistema antes 

de seu lançamento, erros que podem comprometer o sucesso e o uso do sistema. Em 

especial em sistemas web, segundo Pressman, os testes não seguem os padrões 

clássicos [31, p. 529], sendo necessárias revisões técnicas e testes executáveis. 

Para Pressman, os testes de WebApps devem cumprir sete passos: teste 

de conteúdo, teste de interface, teste de navegação, teste de componentes, teste de 

configuração, teste de performance e teste de segurança [31, p. 529]. 

Seguindo os processos apontados por Pressman, foram feitas revisões so-

bre o conteúdo do modelo do sistema, em especial durante as entrevistas de levanta-

mento de requisitos, o que levantou erros que puderam ser corrigidos. Nas mesmas 

situações também foram feitas análises do modelo de interface e de design, buscando 

a verificações de erros de interface e de navegação [31, p. 532]. 
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Durante o desenvolvimento também foram elaborados testes sobre os com-

ponentes, verificando sua funcionalidade e como ocorria o fluxo de dados e controle 

entre os componentes da arquitetura do sistema. 

Também foram testadas diferentes configurações, em especial no que diz 

respeito à integridade dos formulários e questões de segurança, como o controle de 

acesso a páginas do sistema e inserção de dados inválidos. 

Como o sistema ainda não foi implantado, seu desempenho apenas pode 

ser testada no contexto de desenvolvimento, limitando os resultados dos testes de 

performance. Estes testes serão repetidos quando da implantação do sistema. 

De modo geral, os testes acusaram resultados satisfatórios aos principais 

componentes do sistema, em especial no que diz respeito aos resultados dos testes 

de conteúdo. Alguns ajustes ainda restam para que os testes apontem resultados 

completamente satisfatórios, como a ausência completa de bugs e estados de incon-

sistência, o que não denigre o sistema, dado que ainda não está finalizado. 

Por fim, cabe ressaltar que os testes deverão continuar mesmo após a fina-

lização do processo de desenvolvimento do sistema, visto que aplicativos para web, 

segundo Pressman, “evoluem continuamente [fazendo com que] o processo de testes 

seja uma atividade por tempo indefinido” (livre tradução) [31, p. 532]. 

 

 

CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

  

Este trabalho apresentou o processo de desenvolvimento de uma aplicação 

web de análise de qualidade de energia, buscando apresentar o conceito de qualidade 

de energia e os passos do processo de elaboração de um software que cumprisse o 

objetivo proposto. 

Através do processo de desenvolvimento da presente ferramenta, colocou-

se em prática muitos dos conhecimentos obtidos ao longo do curso de Tecnologia em 

Sistemas de Computação. Muitos conceitos de arquitetura de sistemas, análises de 

sistemas e desenvolvimento e programação foram utilizados, assim como noções de 

banco e estrutura de dados. Em um nível mais elementar e especificamente voltado 
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ao escopo do trabalho, fundamentos de algoritmos, física e cálculo também se mos-

traram de grande valia.  

O sistema, porém, ainda não está terminado, o que demonstra que ainda 

há desafios a serem superados e conceitos a serem utilizados. Nesse contexto, dentre 

as propostas de trabalhos futuros, pretende-se prosseguir com a construção das es-

truturas do sistema, como a adaptação do sistema de login para que funcione no mo-

delo de grupos e permissões.  

Várias funcionalidades ainda precisam ser implementadas, como a capaci-

dade de modificar usuários, a adição de sistemas de filtragem, ordenação e busca de 

análises por atributos específicos, a implementação de geradores automáticos de 

texto para a criação de relatórios de texto e um motor de separação de análises que 

apresentem dados de interesse para pesquisa. 

Além do mais, a interface também precisa ser refinada, com a adição de 

mais elementos visuais. Também é necessário produzir uma documentação de uso, 

que explique como funcionará o sistema. Um dos últimos estágios será o estágio de 

implementação, quando o sistema será instalado em um servidor do laboratório do 

PSI e será lançado para acesso internacional – a partir de então surge o estágio da 

manutenção, onde será necessário acompanhar a evolução do sistema e aplicar as 

medidas corretivas e preventivas que se fizerem necessárias. 

Por fim, para além das questões específicas da implementação do sistema, 

ainda há a necessidade de se dar suporte à equipe do PSI no desenvolvimento de 

seus algoritmos de análise, que deverão ser compatibilizados com o sistema. Esse 

suporte se estenderá à medida que novas formas de análise de qualidade de energia 

se consolidarem nessa área, que embora já seja um terreno fértil em pesquisas e 

descobrimentos, ainda possui muita capacidade de aprimoramento. 

Certamente o processo de desenvolvimento de um sistema, assim como 

seu acompanhamento através da descrição em trabalhos como esse, fornecem um 

meio essencial à aprendizagem dos alunos, que deve ser sempre levado a sério e 

fomentado, à medida que sempre abre portas para se encontrar a necessidade de 

novas soluções. 

Quanto à funcionalidade do sistema, espera-se que com um sistema on-

line, de acesso gratuito e internacional, mais empresas e concessionárias energias 
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tornem-se capazes de compreender os defeitos de seus sistemas, permitindo sua cor-

reção e reduzindo desperdícios com consumo irregular e defeitos em equipamentos. 

Assim, espera-se que o sistema de análise de qualidade de energia aqui apresentado 

venha a se tornar uma ferramenta útil na redução da poluição e no cuidado ao meio-

ambiente. 
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Apêndice A – Script de Análise RMS 

 

 

A Análise RMS é uma das funcionalidades mais simples de se implementar 

para a verificação da qualidade de energia. Ela basicamente obtém os pontos de va-

riação de valor de tensão e cria uma curva demonstrando a existência de sags e swells 

no sistema. O script utilizado foi fornecido pela equipe do PSI e adaptado para funci-

onar com o sistema. Ele consiste em um script em linguagem Python que implementa 

algumas bibliotecas matemáticas, como a MatPlotLib. O script recebe o arquivo de 

texto como entrada, obtém seus pontos e plota um gráfico de saída. O código fonte é 

apresentado na figura a seguir: 

from RMS import RMS 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

import sys 

import os 

 

filePath = sys.argv[1] 

fileName = sys.argv[2] 

fileNameNoExt = fileName.split('.')[0] 

x = np.loadtxt(filePath+fileName) 

 

plt.figure(1) 

plt.plot(x) 

plt.xlabel('Samples') 

plt.ylabel('Magnitude') 

plt.title('Signal') 

plt.axis([0, len(x), -1.5, 1.5]) 

 

rms = RMS(x,128) 

 

for ii in range(1,len(rms)): 

    plt.plot(range(64*(ii-

1),64*ii),np.ones(64)*rms[ii],'g-',linewidth=4) 

 

savePath = os.path.dirname(os.path.ab-

spath(__file__))+os.sep+"ImageFolder" 

os.makedirs(savePath,exist_ok=True) 

plt.savefig(savePath+os.sep+fileNameNoExt+"RMSPlot.png")  

 


