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Resumo 

O estudo visa proporcionar um overview sobre todo o processo de 

certificação de sistemas embarcados aeronáuticos. Todos os processos desde a 

coleta de requisitos do sistema, desenvolvimento e implantação devem ser 

garantidos por uma série de cumprimento de regras/procedimentos que estão 

disponíveis na norma DO-178C (Software Considerations in Airbone Systems 

and Equipment Certification). E mais detalhados na visão orientada a objetos na 

norma DO-332 (Object-Oriented Technology and Related Techniques 

Supplement to DO-178C and DO-278A). 

 

Introdução 
Ao se desenvolver sistemas embarcados aeronáuticos, diversas regras 

devem ser seguidas. Para o cumprimento de todas essas regras, 

desenvolvedores e fabricantes de aviões utilizam as normas desenvolvidas pela 

RCTA. Diante disso, o trabalho visa explorar mais a fundo todos os padrões, 

regras e procedimentos que estão contidos nas DO-178C e DO-332, duas 

importantes normas para certificação na aviação civil. 

O estudo é de grande importância para mostrar como são realizados os 

complexos processos de certificação de sistemas aeronáuticos. Colocando em 

evidência todas as disposições exigidas pelas agências reguladoras para tal 

tarefa, bem como os passos que devem ser seguidos e que são amplamente 

descritos na norma DO-178C. 

A motivação para o desenvolvimento desse trabalho foi dada o grande 

interesse do autor do trabalho por softwares embarcados aeronáuticos e as 

oportunidades que podem surgir com a realização dessa tarefa. Não é fácil se 

tornar um bom profissional na área, mas para todos aqueles que conseguem o 

ganho é considerado muito bom.  

É importante ressaltar ainda nessa etapa do trabalho que existem poucos 

trabalhos publicados sobre essa temática pesquisada e mostrando 

especificadamente as regras que devem ser aplicadas na certificação do 

software embarcado. Todos os dados, análises e procedimentos mostrados são 

necessários para que se possa entender melhor a complexidade de se elaborar 

sistemas para um avião. 



A contribuição desse trabalho é que todos os dados apresentados trazem 

uma boa explicação sobre processos complexos de construção, validação e 

certificação de sistemas embarcados aeronáuticos.  

 
Objetivos 

O trabalho abrange os campos de requisitos, aspectos e necessidades 

para se desenvolver e certificar um software embarcado aeronáutico. A busca 

para desenvolver sistemas seguros segue rigorosos métodos que são traduzidos 

por meio do documento DO-178C. Documento esse que contêm as 

especificações técnicas para isso além de processos de engenharia de software. 

O estudo conta ainda com um overview sobre todas as implicações 

impostas pelos governos para que se consiga certificar um sistema que opera em 

uma aeronave. Analisando como é realizado todo esse processo, desde a 

concepção das ideias dos sistemas até a sua validação e uso. São estudadas 

todas essas etapas do processo de certificação trazendo um melhor 

entendimento sobre o assunto, dando enfoque sempre nas orientações previstas 

na norma DO-178C e na visão orientada a objetos por meio da norma DO-332. 

É pretendido que ao fim desse trabalho, seja apresentado um estudo 

conceitual que traga várias informações relevantes a toda a sociedade 

acadêmica, sobre os diversos embasamentos teóricos e técnicos para o 

desenvolvimento de Safety Critical Systems. E ainda é esperado que o trabalho 

seja abordado como base para que o autor continue os aprofundamentos de 

seus estudos na área de engenharia de software, desenvolvimento e certificação 

de sistemas embarcados críticos. 

 

Metodologia  
Para a realização de trabalho, foi feito o uso de pesquisas em livros e nas 

normas que regem o desenvolvimento para a certificação de sistemas 

embarcados aeronáuticos. A composição da pesquisa foi obtida por meio de 

livros de engenharia de software, que contêm um bom embasamento sobre os 

processos, métodos e formas de se desenvolver sistemas computacionais. 

Outras bases de pesquisas existentes nesse trabalho são as normas DO-

178B e a mais atual DO-178C, ambas criadas pela RTCA. Essas normas foram 

criadas com a ajuda dessa instituição sem fins lucrativos, para servir de base na 



construção de softwares embarcados aeronáuticos que atendam aos requisitos 

para a emissão de certificação pelas autoridades. Outra norma que também é 

estudada no trabalho é a DO-332. 

 

Desenvolvimento 
Nessa etapa da pesquisa são apresentados todos os dados relativo a 

pesquisa realizada, bem como, suas observâncias. Os dados foram todos 

extraídos dos livros de engenharia de software e das normas DO-178C e DO-

332, além dos demais trabalhos que estão listados nas referências bibliográficas 

deste trabalho. 

Esse capítulo está dividido em subitens, os quais referenciam diferentes 

assuntos ligados ao desenvolvimento e certificação de software embarcados.  

No subitem 1.0 apresenta um pequeno trecho que descreve a história de 

criação das normas de certificação DO-178C e DO-332. No subitem 2.0 mostra 

um overview da norma DO-178C. Já os itens subsequentes ao 2.0 são 

relacionados ao desdobramento dos itens apresentados no tópico 2.0. Por fim o 

subitem 3.0 mostra uma visão de orientação a objetos, em conformidade a norma 

DO-332, seguindo também o padrão de itens derivados.     

 

História das Normas DO-178C e DO-332 
Com o crescimento da demanda de desenvolvimento de sistemas críticos 

para aeronaves por volta de 1980, a indústria precisava de uma padronização de 

desenvolvimento desses sistemas para que os riscos de uma reprovação na 

certificação fossem mitigados. Diante disso, todo o setor precisava de normas 

que cobrissem totalmente os requisitos solicitados pelas autoridades na 

certificação.  

DO-178C “Software Considerations in Airborne Systems and Equipment 

Certification”, foi desenvolvida com esse propósito. Atendendo todo os requisitos 

e níveis de qualidade/confiabilidade solicitados pelas autoridades de certificação 

e mostrando como deve ser concebido o sistema de bordo, a norma foi 

disseminada em toda a comunidade aeronáutica e hoje serve de referência para 

o setor. 

Após a criação da norma DO-178C, foi percebido que havia a necessidade 

de se especificar mais os tipos de metodologias de desenvolvimento. Com isso, o 



surgimento de uma nova norma que cobrisse toda a parte de Orientação a 

Objetos, que não estava totalmente sendo abrangida pela anterior foi inevitável. 

DO-332 foi criada com esse objetivo. Trazendo uma visão bem mais detalhada 

dos processos orientados a objetos, essa norma foi capaz de absorver todas as 

lacunas deixadas pela norma antecessora.   

A proposta da DO-332 “Object-Oriented Technology and Related 

Techniques Supplement to DO-178C and DO-278A” é ser um documento 

suplementar à DO-178C que estabelece todos os padrões de produção de 

sistemas utilizando a tecnologia Orientada a Objetos. A norma conta com 

algumas modificações no ciclo de vida de dados do sistema quando esses são 

aderentes a O.O. Realizando uma conexão entre a principal norma de 

desenvolvimento (DO-178C) e a metodologia de desenvolvimento O.O. 

 

DO-178C “Software Considerations in Airborne Systems and Equipment 
Certification” 

Nesse item é encontrado todo o estudo voltado para a norma DO-178C, 

com isso, pode ser observado todos os procedimento, etapas e métodos de 

desenvolvimento de sistemas embarcados em compliance com as determinações 

regidas pelos órgãos certificadores. 

 

2.0.1 Ciclo de Vida do Software 

O processo de ciclo de vida de software definido na norma é estabelecido 

especificando a sequência do processo de desenvolvimento tendo em vista 

funcionalidade e complexidade das diversas partes do projeto. Nesse processo 

são especificados os diversos componentes existentes do projeto e estes 

passam por iterações: Requisitos, Design, Codificação e Integração. 

Requisitos de software são coletados na etapa de planejamento do 

software, onde são definidas e coordenadas as atividades de coleta de requisitos 

do projeto. Todas essas atividades relacionadas ao planejamento são descritas 

com mais detalhes na seção 2.0.2.   

Desenvolvimento ou Codificação é considerado aquele que cria o produto. 

Nesse processo ocorre a tradução dos requisitos e design de software para 

código, as diversas etapas desse desenvolvimento são detalhadas na seção 

2.0.3. 



Integração é o processo que implanta o software no seu ambiente de 

destino. Nessa etapa são realizadas as verificações de software, gerenciamento 

de configurações de software e os processos de garantia de qualidade 

assegurada de software. Todos esses processos são exemplificados com mais 

detalhes na seção 2.0.4. 

 

2.0.2 Processos de Planejamento de Software 

 

No processo de planejamento de software é realizada a coleta de 

requisitos, onde é definida os métodos de desenvolvimento, regras e 

configurações que são usadas nos requisitos de alto nível. Para a coleta desses 

dados a norma prevê que diversos documentos sejam preenchidos. 

Os documentos que devem ser preenchidos nessa etapa do 

desenvolvimento são: 

• PSAC – Plan for Software Aspects of Certification; 

• SDP – Software Development Plan; 

• SVP – Software Verification Plan; 

• SCMP – Software Configuration Management Plan; e 

• SQAP – Software Quality Assurance Plan. 

 

Ainda na etapa de planejamento pode ser encontrado o planejamento do 

ciclo de vida do ambiente, que é responsável pela definição de métodos, 

configurações, procedimentos, linguagens de programação e hardware que 

podem ser usados para o desenvolvimento. 

 

2.0.3 Processos de Desenvolvimento de Software 

 

Segundo a norma DO-178C, fazem parte do processo de desenvolvimento 

de software as etapas levantamento de requisitos, design, codificação e 

integração. No processo de desenvolvimento pode ser produzido um ou mais 

níveis de requisitos, os requisitos de alto nível podem ser gerados a partir de 

análises diretos nos requisitos de sistema e arquitetura.  



No processo de requisitos de software são usadas as saídas do ciclo de 

vida dos processos para produção dos requisitos de alto nível. Esses requisitos 

incluem os funcionais, de performance e os relacionados à segurança (Safety). 

Os objetivos dos processos de ciclo de vida de software são desenvolver os 

requisitos de alto nível e definir os requisitos derivados dos destes. 

No processo de design de software os requisitos de alto nível são 

refinados através de uma ou mais iterações para desenvolver a arquitetura do 

software e os requisitos de baixo nível, que podem ser usados para 

implementação no código fonte. Os objetivos do processo de design de software 

são: desenvolver a arquitetura do sistema e os requisitos de baixo nível a partir 

dos requisitos de alto nível e definir os requisitos de baixo nível para fornecer os 

processos de sistema. 

Já na etapa de codificação o código fonte é implementado a partir da 

especificação de arquitetura do sistema e seus requisitos de baixo nível. Essa 

parte do processo de desenvolvimento de um sistema embarcado aeronáutico 

tem como objetivo, tão somente, traduzir os requisitos de baixo nível em código e 

esse por sua vez respeitando a arquitetura estabelecida. 

Essa etapa do desenvolvimento só é considerada concluída quando todos 

os objetivos são satisfeitos. Isso inclui: 

1. Implementar um código fonte em conformidade com os requisitos 

de baixo nível e a arquitetura do sistema; 

2. O código fonte deve estar conforme com seu código padrão; 

3.  Entradas incorretas ou inadequadas que forem detectadas na 

etapa de codificação devem ser corrigidas nas suas respectivas 

etapas anteriores; e 

4. A geração automática de código deve obedecer as constantes 

estabelecidas processo de planejamento. 

Os processos de integração estão detalhados na seção 2.0.4 desse 

trabalho. 

 

2.0.4 Processos de Integração de Software 

 

O processo de integração de software tem como objetivo carregar o 

software no hardware de destino, de forma que o mesmo se mantenha 



executável e seus parâmetros de instalação inicializados. Para que a integração 

ocorra de forma correta, alguns passos/determinações da norma devem ser 

realizados. Pode ser citado os seguintes itens: 

• O código executável deverá ser gerado a partir do código fonte por 

meio de compilação, integração e carregamento dos dados; 

• A integração do software deve ser completada com sucesso no seu 

hardware de destino (Target Computer); 

• O software deve ser carregado dentro da plataforma nesse 

processo; 

• Erros encontrados nesse processo devem ser classificados e 

corrigidos nas demais etapas do desenvolvimento; 

•  Todas as mudanças que poderão tornar-se necessárias devem ser 

reportadas e quando executadas, deve se realizar as atividades do 

processo de verificação novamente; e 

• Quando os pacotes forem usados, três itens devem estar 

disponíveis: 

1. O processo de gerenciamento da configuração deve se 

mostrar eficaz e efetivo; 

2. As evidências de análises devem satisfatórias para todos 

os objetivos aplicáveis; e 

3. Deve haver um justificado roteiro de acompanhamento do 

uso e carregamento dos pacotes.  

 

2.0.5 Processos de Ciclo de Vida de Dados 

 

No processo de ciclo de vida de dados são produzidos diversos dados do 

ciclo para planejar, definir, gravar ou ainda prover evidências das diferentes 

atividades.  As principais características do Software Life Cycle Data são:  

• As informações não devem ser ambíguas; 

• Completas, informando todos os dados necessários; 

• Verificável, podendo ser checadas a qualquer momento; 

• Consistentes, trazendo coesão entre os dados; 



• Modificável, com uma estrutura capaz de se alterar sem grande, 

esforço caso necessário; e 

• Rastreável, podendo todos os componentes de dados serem 

rastreados até a origem.    

Um outro procedimento que está contido na norma e é exigido pela 

autoridade é o cumprimento do documento PSAC (Plan for Software Aspects of 

Certification).  

 

DO-332 “Object-Oriented Technology and Related Techniques Supplement to 
DO-178C and DO-278A” 

 

3.0.1 Ciclo de Vida do Software 

 

O processo de ciclo de vida de software na norma DO-332 não se difere 

da norma DO-178C, todas as regras e processos estabelecidos para o 

desenvolvimento de sistemas críticos embarcados devem reger as descrições 

estabelecidas conforme o que foi descrito na seção 2.0.1 desse estudo. 

 

3.0.2 Processos de Planejamento de Software 

 

No processo de planejamento de software para orientação a objetos, deve 

ser realizado todo o ciclo de desenvolvimento especificado na norma DO-178C 

levando em consideração os aspectos estabelecidos na norma suplementar DO-

332. Conforme já visto no estudo o processo de planejamento de software é 

realizada a coleta de requisitos, onde é definida os métodos de desenvolvimento, 

regras e configurações que são usadas nos requisitos de alto nível e baixo nível. 

 

3.0.3 Processos de Desenvolvimento de Software 

 

No processo de desenvolvimento de software O.O. as etapas a serem 

seguidas são de mesma semelhança ao que foi descrito no estudo em sua seção 

2.0.3, suas etapas continuam sendo coleta de requisitos, design, codificação e 

integração. Tomando um certo cuidado com a parte de design, visto que, os 

componentes são orientados a objetos. 



 

3.0.4 Processos de Verificação de Software 

 

A etapa de verificação de software é aquela responsável por gerar as 

revisões necessárias que comprovem que todos os requisitos de alto e baixo 

nível foram atendidos e que a arquitetura do sistema foi construída conforme o 

que foi especificado na fase anterior. 

 

3.0.5 Processos de Ciclo de Vida de Dados 

 

Nessa etapa, o ciclo de vida de dados O.O não está muito divergente do 

que é apresentado na norma DO-178C. Os documentos exigidos e aspectos 

necessários para toda a desenvoltura da etapa estão em conformidade com os 

apresentados na etapa 2.0.5. 

 
Resultados Preliminares 

Por meio do estudo apresentado, ficou mais evidente todos os passos 

para planejamento, desenvolvimento e certificação de sistemas embarcados 

aeronáuticos. Não é simples se desenvolver esse tipo de sistema e a 

conformidade com todos os procedimentos contidos nas normas é requisito 

obrigatório para a obtenção de aprovação. 

O objetivo do estudo foi atingido trazendo grande colaboração para a 

indústria aeronáutica e sociedade acadêmica, apresentando de forma detalhada 

as diversas etapas complexas do desenvolvimento desses sistemas.  
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