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Resumo. Dada a importância de rastrear os elementos definidos durante a 
engenharia de requisitos para a descrição arquitetural do software, neste 
artigo apresentamos como mapear características transversais de modelos de 
requisitos definidos em AOV-graph para especificações definidas em 
AspectualACME. AOV-graph e AspectualACME são, respectivamente, 
extensões do modelo de metas V-graph e da linguagem de descrição 
arquitetural ACME que incluem novos tipos de relacionamento/conector e 
facilidades para modularizar características transversais. 

Abstract. Considering the importance of tracing requirements models into 
software architectures description, in this paper we present the mapping of 
crosscutting concerns from requirements models in AOV-graph into 
specifications in AspectualACME. AOV-graph and AspectualACME are, 
respectively, extensions of the V-graph goal model and of the ACME 
architectural description language. Both of them include new types of 
relationship/connector and facilities to modularize crosscutting concerns.  

1. Introdução 
O desenvolvimento de software orientado a aspectos – DSOA (Filman, 2005) surgiu 
como uma alternativa para o tratamento de características transversais. Das atividades 
do processo de definição de requisitos, arquitetura e projeto detalhado até a 
programação, trabalhos em DSOA têm mostrado que esta nova abordagem provê 
benefícios quanto à análise, modularidade, reusabilidade e evolução de software. 
Entretanto, maiores benefícios são providos quando os modelos construídos em cada 
etapa do desenvolvimento estão alinhados de maneira a garantir o mapeamento e 
rastreabilidade entre eles.  
 O mapeamento entre modelos de requisitos e especificações arquiteturais é 
necessário para que as decisões tomadas em ambas às atividades de modelagem sejam 
propagadas para o outro nível de desenvolvimento. Com isto facilita-se o 
desenvolvimento de software, pois: (i) diminui-se o gap entre estas etapas de 
desenvolvimento e entre os modelos construídos nelas; (ii) facilita-se a rastreabilidade 
de mudanças tanto em requisitos quanto na arquitetura; (iii) diminui-se o retrabalho de 
modelagem e modificação; (iv) possibilita-se a localização de características 
transversais em ambos os modelos; dentre outros. 
 No presente trabalho, definimos como mapear modelos de requisitos orientados 
a aspectos para especificações arquiteturais orientadas a aspectos. Este mapeamento é 
centrado na sintaxe de duas linguagens orientadas a aspectos: AOV-graph (Silva, 
2006a), uma extensão do modelo de metas V-graph (Yu, 2004); e AspectualACME 



 
 

(Batista, 2006), uma extensão da Linguagem de Descrição Arquitetural (ADL) ACME 
(Garlan, 1997).  Embora estas duas abordagens tenham sido criadas independentemente, 
elas se baseiam em alguns princípios comuns: (i) qualquer elemento (requisito ou 
componente) pode estar transversal a qualquer outro elemento, seja ele também 
transversal ou não; (ii) elementos transversais e não-transversais são representados da 
mesma maneira; (iii) o que distingue um elemento transversal de um não transversal é a 
maneira como ele interage (ou está relacionado/conectado) com os outros elementos; 
(iv) relacionamentos/conectores especiais estendem as linguagens de modelagem como 
meio de tratar o espalhamento e entrelaçamento de características transversais.  
 O restante deste artigo está organizado da seguinte maneira. Na Seção 2, 
descrevemos os principais conceitos sobre modelagem orientada a aspectos de 
requisitos e arquiteturas que fundamentam nossa abordagem de mapeamento. Na Seção 
3, definimos e demonstramos como mapear características transversais de AOV-graph 
para AspectualACME. Na Seção 4, resumimos alguns trabalhos relacionados e os 
comparamos ao nosso. Por fim, na Seção 5, apresentamos um resumo dos resultados 
obtidos, bem como os trabalhos a serem realizados. 

2. Conceitos Básicos 

2.1 Modelos de Requisitos Orientados a Aspectos 
Com a crescente preocupação em tratar características transversais durante o processo 
de definição de requisitos, algumas linguagens de modelagem têm sido criadas, tais 
como Theme/Doc (Baniassad, 2004) e RDL - Requirements Description Language 
(Chitchyan, 2006), ou extensões baseadas em casos de uso (Sousa, 2004; Jacobson, 
2005), sentenças de requisitos (Moreira, 2005; Rashid, 2003) e V-graph (Silva, 2006a). 
 A extensão para o modelo V-graph foi realizada no contexto de uma estratégia 
orientada a aspectos para modelagem de requisitos, definida em (Silva, 2006a). Nesta 
estratégia são definidos mecanismos para separar, compor e visualizar características 
transversais durante a definição de requisitos. A separação de características 
transversais é centrada em uma linguagem de modelagem de requisitos orientada a 
aspectos - LMROA (Silva, 2006a). LMROA é uma linguagem de propósito geral que 
define um novo tipo de relacionamento, denominado relacionamento transversal, para 
ser adicionado a linguagens de modelagem de requisitos, tais como cenários, léxico, 
modelos de metas, dentre outros, com o objetivo de tratar o espalhamento e 
entrelaçamento de características transversais. 
 O relacionamento transversal foi criado com base nos elementos pointcut, advice 
e intertype declaration de AspectJ, porém com uma semântica mais apropriada para o 
nível de requisitos. Como mostrado na Figura 1, o relacionamento transversal é descrito 
por: (i) source - indica o ponto de origem do relacionamento; (ii) pointcut – indica os 
pontos de destino do relacionamento, os pontos a serem afetados por uma característica 
transversal; (iii) advice - indica elementos pertencentes ao ponto de origem que estão 
transversais aos pontos de destino, i.e., a característica transversal em si. Os tipos 
before, around e after podem indicar, respectivamente, pré-condição, decomposição e 
pós-condição, mas dependendo do tipo de modelo de requisitos pode-se assumir outra 
semântica; e (iv) intertype declaration – define novos tipos de elementos, também 
transversais, que surgem com a integração das características indicadas nos pontos de 



 
 

origem e destino do relacionamento transversal. Há dois tipos de intertype declarations: 
element – quando os novos tipos referem-se a instâncias de elementos de tipos 
existentes no modelo de requisitos; e attribute – quando os novos tipos referem-se a 
atributos inexistentes no modelo de requisitos, tais como os atributos recursos e custos 
no modelo de casos de uso. 

Crosscutting { 
  source: requisito1 
  pointcut p1: include(requisito2) and include(requisito3) 
  advice adviceType: p1 {requisito1.1; requisito1.3} 
  intertypeDeclaration intertypeDeclType: p1 { requisito4 }}} 

Figura 1. Relacionamento transversal 

  Para demonstrar como o relacionamento transversal pode ser aplicado a modelos 
de requisitos, a linguagem AOV-graph foi criada (Silva, 2006a), uma instância de 
LMROA. AOV-graph consiste dos componentes metas, softmetas e tarefas e dos 
relacionamentos de contribuição, correlação e transversal. Na Figura 2, ilustramos 
em (a) a representação gráfica do modelo AOV-graph e em (b) um exemplo ilustrativo.  
 A Figura 2(b) representa um sistema de edição de léxico e cenários que contém 
três modelos de metas: Pesistence, Realiability e EditRequirementsModel. Há um 
relacionamento transversal cuja origem é a tarefa DetectException e dois pointcuts são 
definidos: o primeiro inclui as tarefas PersistenceInDB e PersistenceInFile que são 
afetadas por uma nova tarefa chamada DetectPersistenceException, definida na 
intertype declaration; e o segundo pointcut, definido pelas tarefas cujos nomes iniciam 
com a palavra Insert, que são afetadas pelas tarefas VerifyIfDataIdentificationIsUnique, 
VerifyIfEntersAreValid e VerifyIfAllDataAreFilledUp incluídas no advice. 

 
Figura 2. AOV-graph: (a) representação gráfica e (b) exemplo 

 O relacionamento transversal em AOV-graph permite o agrupamento de tarefas, 
metas e softmetas que estariam espalhadas e entrelaçadas às demais. Contudo, a escolha 
em definir um relacionamento ao invés de um elemento de primeira ordem para 
modularizar características transversais se justifica por: (i) separamos as informações 
referentes a “o quê” é transversal, representada pelos elementos do próprio modelo de 
requisitos, das referentes a “como” é transversal, representadas no relacionamento 



 
 

transversal; (ii) a extensão realizada é menos intrusiva à linguagem de modelagem de 
requisitos escolhida. Como características transversais e não-transversais são 
representadas através dos mesmos elementos, as técnicas e diretrizes já definidas para a 
linguagem de modelagem continuam sendo válidas para todos os requisitos do sistema, 
podendo ou não estar entrelaçados e espalhados; (iii) facilitamos o reuso de 
características que em alguns projetos têm esta propriedade de transversalidade e em 
outros não a têm, i.e, consideramos que características transversais, na verdade, “estão” 
transversais. 

2.2 Arquitetura de Software Orientada a Aspectos  
Linguagens de Descrição Arquitetural (ADLs) oferecem abstrações para a descrição 
arquitetural de sistemas e promovem a separação de conceitos (SoC) através da 
dissociação entre elementos arquiteturais que representam uma computação 
(componentes) e elementos que representam a conexão entre componentes (conectores). 
Componentes, conectores e configurações são os elementos básicos que compõem uma 
descrição arquitetural (Medvidovic, 2000). Componentes e conectores possuem uma 
interface associada. A interface de um componente é o conjunto de pontos de interação 
entre o componente e o mundo externo. Tal interface especifica os serviços (mensagens, 
operações e variáveis) que um componente fornece e também os serviços requisitados 
de outros componentes e são comumente chamadas de portas. Conectores especificam 
regras que governam a interação entre componentes. A interface do conector especifica 
os pontos de interação entre o conector e os componentes ligados a ele. Configurações 
definem a estrutura arquitetural especificando a conexão de componentes com 
conectores.  
 Visando prover suporte a modularização de conceitos transversais no nível 
arquitetural, várias linguagens de descrição arquitetural orientadas a aspectos (AO 
ADLs) têm sido propostas (Batista, 2006, Perez 2003, Pinto 2005). (Batista, 2006) 
propõe o conceito de Conector Aspectual (Aspectual Connector) como a única 
abstração adicional necessária para expressar relacionamentos transversais no nível 
arquitetural. O conector aspectual baseia-se na tradicional distinção existente em ADLs 
entre computação e interação e explora essa mesma idéia para modelar interação entre 
componentes e conceitos transversais. Elementos computacionais são modelados como 
componentes, independentemente se implementam conceitos transversais ou não. A 
distinção entre componentes aspectuais e componentes tradicionais está na forma em 
que eles são compostos com os outros elementos do sistema.  
 O conector aspectual baseia-se na filosofia do conector e define uma nova 
interface que distingue os papéis dos elementos internos do conector na interação 
transversal. Uma das partes está ligada ao componente afetado (denominado 
componente base) por outro componente (denominado componente aspectual). A 
interface do conector aspectual contém: (i) uma base role, (ii) uma crosscutting role, e 
(iii) uma cláusula glue. A Figura 3 contém a especificação textual e gráfica do conector 
aspectual. 
 A Figura 3(b) mostra um exemplo de composição entre um componente 
(aspectual) com dois outros componentes. C1 e C2 são exemplos de conectores 
aspectuais. É importante ressaltar que não há uma abstração distinta para representar 
aspectos arquiteturais. Estes são representados por componentes. As cores diferentes na 



 
 

Figura 3 são usadas apenas para diferenciar qual componente está fazendo o papel de 
componente aspectual na interação transversal. 

 
 
Connector aConnector = { 
 Base Role aBaseRole; 
 Crosscutting Role aCrosscuttingRole;  
 Glue glueType; 
} 

 
Figura 3. Conector Aspectual:(a) notação textual e (b) notação gráfica 

 Uma base role deve ser conectada a porta do componente afetado pela interação 
transversal – componente base - e uma crosscutting role deve ser conectada a porta do 
componente aspectual. O par base-crosscutting roles não impõe a restrição, comum em 
ADLs, de conectar portas de entrada (provided ports) e portas de saída (required ports). 
A crosscutting role define o local no qual o componente aspectual conecta-se ao 
conector.  Na Figura 3 o conector aspectual C1 conecta a porta de entrada do 
componente aspectual com a porta de entrada do componente 1. A cláusula glue 
especifica os detalhes da conexão aspectual como, por exemplo, em que momento a 
interação aspectual acontece – after, before, around.   
 A idéia do conector aspectual é genérica e pode ser instanciada em diferentes 
ADLs. (Batista, 2006) apresenta AspectualACME, uma extensão da ADL ACME 
incluindo o conector aspectual e um mecanismo de quantificação que simplifica, 
sintaticamente, a referência a conjunto de pontos de junção em uma descrição 
arquitetural. Os elementos básicos de ACME são componentes, conectores e 
configuração (chamados de attachments). A configuração define o local onde pontos de 
junção estruturais são identificados em ACME. O mecanismo de quantificação é usado 
na configuração através do uso de wildcards (*) que representam parte do nome de 
componentes ou portas. A Figura 4 ilustra um exemplo em AspectualACME onde o 
componente aspectualComponent  é conectado, via o conector aspectual aConnector, a 
todos os componentes que contenham uma porta com nome começando com prefix.   

System Example = { 
Component aspectualComponent = { Port aPort }  
Connector aConnector = { 
  baseRole aBaseRole; 
  crosscuttingRole aCrosscuttingRole;  
  glue glueType; } 
Attachments { 
  aspectualComponent.aPort to aConnector.aCrosscuttingRole  
  aConnector.aBaseRole to *.prefix* }  
} 

Figura 4. Descrição em AspectualACME 

3. Mapeando Requisitos para Arquiteturas 
O mapeamento de AOV-graph (Silva, 2006a) para AspectualACME (Batista, 2006) 
justifica-se porque estas linguagens: (i) focam a modelagem de características 

Aspectual Connector

Provided Port

Required Port

Key:

Component 1

Aspectual
Component

Component 2

C1

C2

Crosscutting role

Base role

Aspectual Connector

Provided Port

Required Port

Key:

Component 1Component 1

Aspectual
Component

Component 2

C1

C2

Crosscutting role

Base role



 
 

transversais em diferentes etapas do desenvolvimento de software, sendo 
complementares; (ii) utilizam modelos de propósito geral e baseiam-se em alguns 
fundamentos comuns, como citamos na Seção 1.  
 Em ambas as linguagens, o espalhamento e entrelaçamento de características 
transversais são representados pela maneira com que tais características interagem umas 
com as outras. Tais informações sobre a interação estão nos relacionamentos, no caso de 
AOV-graph, e nos conectores aspectuais e attachments, no caso de AspectualACME. 
Assim, cada relacionamento transversal é mapeado para um conector aspectual e vários 
attachments, da seguinte maneira: 
 Cada relacionamento transversal é mapeado para um conector aspectual, no qual 
são criados base roles e crosscutting roles para cada tipo diferente de advice existente 
naquele relacionamento, bem como uma clausula glue que relaciona base roles a 
crosscutting roles usando o respectivo tipo de advice; os tipos de advice after, before e 
around no relacionamento transversal são mapeados para clausulas glue no conector em 
AspectualACME.  
 Na Figura 5(a), ilustramos a especificação em AOV-graph e na Figura 5(b) a 
especificação em AspectualACME. Neste exemplo, podemos observar que o 
relacionamento transversal é mapeado para um conector, no qual são criados: uma base 
role denominada require; uma crosscutting role denominada provide; e uma cláusula 
glue (provide around require), que usa o tipo de advice (around) definido no 
relacionamento transvesal; 

 
Figura 5. Exemplo do mapeamento de especificações em (a) AOV-graph para 

(b) AspectualACME 

 Cada advice e intertype declaration está associado a um ou vários pointcuts; 
desta forma, cada relação definida por advice pointcut ou intertype declaration (do 
tipo element) pointcut é mapeada para attachments no formato: (i) advice to 



 
 

crosscuttingRole e (ii) baseRole to pointcut. Por exemplo, veja na Figura 5, o segundo 
pointcut (p2) definido por qualquer meta/tarefa/softmeta cujo nome inicia-se pela string 
Insert está relacionado com cada um dos elementos definidos no advice e assim, é 
mapeado para os attachments 1, 2, 3 e 4; 
 Operandos definidos nos pointcuts e elementos contidos nos corpos de advice e 
intertype declarations são mapeados para portas de componentes. Por exemplo, na 
Figura 5, PersistenceInFile definido no primeiro pointcut e DetectPersistenceException 
definido na intertype declaration são portas dos componentes Persistence e 
DetectException, respectivamente; 
 Metas e tarefas podem ser mapeadas para componentes ou portas em 
AspectualACME, e podem também ser organizadas utilizando representations. Cada 
tarefa/meta/softmeta que é origem de um relacionamento transversal é um componente 
em AspectualACME, por exemplo o elemento DetectException, na Figura 5(a). Além 
disto, cada tarefa/meta/softmeta cujos filhos são portas em AspectualACME, devem ser 
componentes da arquitetura, por exemplo os elementos Persistence e EditRequirements 
na Figura 5(a). 
 A Tabela 1 resume o mapeamento de AOV-graph para AspectualACME. 

Tabela 1.  Mapeamento entre AOV-graph e AspectualACME 
Mapeamento 

AOV-graph AspectualACME 
Goal model, goal, softgoal, task  Component ou port  
Crosscutting Aspectual connector 
 Source  ConnectorName e component 
 Para cada tipo de advice definido no relacionamento 

transversal 
baseRole <require>; 
crosscuttingRole <provide>; 
glue {<provide> advicetype <require>} 

 Goal, softgoal, task definidos no corpo de intertype 
declaration, advice e pointcut;  

Port  

 Para cada relação advice pointcut  Attachment <port criada dos elementos no advice> to 
<connectorName.provide>; 
Attachment <connectorName.require> to <port criada 
dos operandos no pointcut>; 

 Para cada relação intertype declaration (do tipo 
element)  pointcut 

Attachment <port criada dos elementos no intertype 
declaration> to <connectorName.provide>; 
Attachment <connectorName.require> to <port criada 
dos operandos no pointcut>; 

 Neste artigo, enfatizamos o mapeamento do relacionamento transversal para os 
elementos equivalentes em AspectualACME. Com esta versão preliminar de 
mapeamento podemos gerar arquiteturas em AspectualACME a partir de modelos de 
requisitos em AOV-graph, diminuindo assim, o gap entre as etapas de requisitos e 
arquitetura. Porém, é necessário realizar uma investigação mais ampla quanto ao que 
diz respeito à transformação de tarefas/metas/softmetas para componentes, pois, como 
dissemos anteriormente, tais elementos podem ser mapeados para componentes ou para 
portas. Isto acontece porque em AOV-graph, metas/softmetas/tarefas podem ser escritas 
e organizadas em diferentes níveis de abstração e nem sempre é possível garantir que 
um mapeamento completamente automático gera uma arquitetura coerente e 
consistente.  
 Para minimizar este problema, a princípio, adotamos uma abordagem 
incremental em que, primeiramente, a raiz de cada modelo de meta na modelagem de 
requisitos é um componente na arquitetura e seus subelementos são portas; 



 
 

posteriormente, cada subelemento na árvore de metas (porta na arquitetura) pode 
representar um subcomponente na arquitetura com seus subelementos representando 
portas até que não haja mais decomposições no modelo de metas. Ainda assim, em 
alguns casos é necessária a intervenção humana, levando em consideração a experiência 
dos desenvolvedores para excluir/decompor/agrupar componentes abstratos ou 
especializados demais. 

4. Trabalhos Relacionados 
O mapeamento de requisitos para arquitetura e a rastreabilidade de artefatos 
desenvolvidos nestas etapas são tópicos de grande importância, como mostrado por 
abordagens de desenvolvimento de software baseada em requisitos, tais como o 
processo unificado (Jacobson, 1999) e abordagens para o desenvolvimento de linhas de 
produto (Kang, 1990).  Em DSOA, tanto as abordagens para requisitos quanto para 
arquitetura têm se preocupado com a rastreabilidade das características transversais para 
as etapas posteriores do desenvolvimento: 
Abordagens orientadas a aspectos para modelagem de requisitos: em (Rashid, 
2003) e (Sousa, 2003), define-se o mapeamento de candidatos a aspectos para funções, 
decisões arquiteturais ou aspectos na arquitetura, este mapeamento é baseado somente 
na experiência do desenvolvedor; em (Sousa, 2004), casos de uso aspectuais são 
mapeados para modelos de interação da UML; em (Jacobson, 2005) é descrito como 
elaborar diagramas de componentes (UML) a partir dos casos de uso; em (Baniassad, 
2004) é descrito como mapear Theme/Doc para Theme/UML; em (Silva, 2006b) é 
descrito como gerar diagramas de classe a partir de modelos V-graph, como uma 
abordagem automática de gerar visões de modelos de requisitos.  
Abordagens orientadas a aspectos para modelagem de arquiteturas: (Kulesza, 
2004) define uma abordagem generativa orientada a aspectos e mapeia uma extensão do 
modelo de features para uma extensão do diagrama de componentes da UML; e 
ASAAM - Aspect-oriented Software Architecture Analysis Method (Tekinerdogan, 
2004) é uma adaptação do método de análise de arquitetura de software (SAAM) para 
levar em conta características transversais. Em ASAAM são utilizados dois tipos de 
modelos, cenários e componentes arquiteturais, e heurísticas são definidas para 
classificar os cenários em cenários diretos, indiretos e aspectuais, porém o mapeamento 
de cenários para arquitetura não é realizado. 
 Como descrevemos anteriormente, a maioria destas abordagens mapeiam os 
requisitos para modelo de projeto detalhado tais como diagramas de classes e de 
interações da UML. A desvantagem disto é que o arquiteto tem que lidar com muitos 
detalhes às vezes desnecessários para alguns tipos de análise arquitetural. A abordagem 
generativa orientada a aspectos definida em (Kulesza, 2004) e a abordagem de casos de 
uso definida em (Jacobson, 2005) oferecem uma alternativa para este problema, pois 
mapeiam os requisitos em modelos de casos de uso e em diagramas de features para 
diagramas de componentes, respectivamente.  
 Em contra partida, a vantagem de realizar o mapeamento de uma linguagem de 
requisitos para uma ADL, ao invés de mapear para uma linguagem puramente gráfica 
como os diagramas de componentes, está na disponibilidade de ferramentas que 
incluem facilidades de verificação das especificações construídas. ACME, por exemplo, 
disponibiliza o ACME Studio que oferece um ambiente gráfico de desenvolvimento 



 
 

associado a uma ferramenta de verificação formal das restrições estabelecidas na 
descrição arquitetural. ACME usa uma linguagem lógica (FOPL- Fisrt-order Predicate 
Language) para associar restrições às descrições arquiteturais. 

5. Conclusões 
Neste artigo apresentamos o mapeamento entre os elementos do modelo de requisitos 
AOV-graph e a ADL AspectualACME. Estas linguagens são extensões baseadas em 
modelos de propósito geral, que descrevem através das interações 
(relacionamento/conector) entre seus elementos, como as características estão 
transversais. Como estas extensões propostas em AOV-graph e AspectualACME podem 
ser utilizadas em outras linguagens de modelagem, então acreditamos que o 
mapeamento do relacionamento transversal para o conector e attachment, apresentado 
neste artigo, pode ser reutilizado.  
 Dentre as vantagens de se definir o mapeamento entre estas linguagens, citamos: 
possibilidade de gerar a arquitetura automaticamente; correspondência entre as 
informações modeladas em ambos os modelos; possibilidade de propagar mudanças 
realizadas nos requisitos para a arquitetura; possibilidade de realizar alguns tipos de 
verificação na especificação arquitetural por meio das ferramentas existentes; e 
mapeamento e rastreabilidade de características transversais de AOV-graph para 
AspectualACME.  
 Também estamos atentos a alguns problemas que podem ocorrer, decorrentes do 
mapeamento, tais como: (i) perda semântica – nem todas as informações representadas 
em AOV-graph são representadas em AspectualACME e vice-versa, assim, uma 
geração totalmente automática da arquitetura a partir dos requisitos pode resultar em 
modelos incompletos e (ii) limitação na criatividade - visto que regras de mapeamento 
são pouco flexíveis, além de assumir que os requisitos foram decompostos da melhor 
maneira. A única dificuldade que encontramos em realizar o mapeamento de AOV-
graph e AspectualACME, foi quanto a determinação de quais tarefas/metas/softmetas 
são mapeadas para componentes e quais são mapeadas para portas, visto que o modelo 
de metas pode apresentar diferentes níveis de abstração e inclusive modelar metas do 
domínio que não precisam ser diretamente mapeados para elementos do sistema. Desta 
maneira, é necessária a intervenção humana. 
 O mapeamento apresentado neste artigo é parte de nosso esforço em entender o 
que são características transversais nestas etapas de desenvolvimento, e nosso esforço 
inicial em avaliar se há uma correspondência total ou parcial de tais características em 
ambas as etapas. Estudos de caso mais amplos, definição mais precisa de quais 
metas/softmetas/tarefas são mapeadas para componentes e quais são mapeadas para 
portas, avaliação da arquitetura gerada, definição de um modelo de rastreabilidade em 
duplo sentido – requisitos arquitetura e vice-versa são alguns de nossos trabalhos 
futuros. 
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