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ABSTRACT 

This paper presents an analysis about the system's development life cycle, 
according to the Classical Model, Spiral Model and Prototyping Model. It evaluates each 
model, their development phases and the problems that arise with their operationalization. 
The interactive relationships between the development and the functional areas inside a 
company are also presented in this study, specially seen by the needed cohesion regarded 
the requirements bounded to the information systems. Therefore, it was seeked, among the 
researched authors, determining aspects for a qualitative development of information 
systems, essential considering the rigor and precision regarded the diagnosis of the 
requirements along the users, as well as the proper utilization of development 
methodologies.  
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RESUMO 
Este trabalho apresenta uma análise sobre o ciclo de vida de desenvolvimento de 

sistemas, segundo os modelos clássico, espiral e prototipação. Avalia cada modelo, as suas 
fases de desenvolvimento e os problemas decorrentes da sua operacionalização. As 
relações interativas entre o desenvolvimento e as áreas funcionais da empresa também 
estão presentes no estudo, visto principalmente pela coesão necessária a respeito dos 
requisitos vinculados aos sistemas de informações. Nesta ordem, procurou-se obter dos 
autores pesquisados, aspectos determinantes para um desenvolvimento qualitativo de 
sistemas de informações, considerando essencialmente o rigor e a precisão quanto ao 
diagnóstico dos requisitos junto aos usuários, bem como a utilização correta de 
metodologias de desenvolvimento. 
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1. Introdução 
A incerteza sobre os requisitos do sistema em desenvolvimento é a maior causa de 

erros ou custos em um projeto. Neste contexto, as abordagens  para desenvolvimento de 
sistemas  (clássica, espiral e prototipação), visam auxiliar o desenvolvedor na identificação 
das necessidades do usuário. 

A abordagem clássica prevê o desenvolvimento do sistema mediante algum tipo de 
análise, projeto e implementação, que são realizadas seqüencialmente, ou seja, uma após o 
término da outra. A prototipação prevê a construção de um modelo do software que será 
implementado. Já o modelo espiral, além de abranger características do modelo clássico e 
da prototipação, inclui um novo fator que é a análise dos riscos.A seguir, procura-se 
delinear cada modelo, contemplando as suas fases e seus problemas. 

2. Ciclo de Vida  
Segundo Yourdon (1990), o ciclo de vida de um projeto de sistema é o modo como  

o projeto é desenvolvido na empresa e é uma maneira simples para que qualquer pessoa da 
área de desenvolvimento de sistemas possa entrosar-se com o projeto a ser desenvolvido. 

Ter um ciclo de vida de projeto de sistema é importante pelas seguintes razões: 
 Definição das atividades a serem executadas em um projeto. 
 Consistência entre muitos projetos de desenvolvimento da mesma organização. 
 Introdução de pontos de verificação para o controle gerencial de decisões. 
 Facilidades no gerenciamento de prazos. 

2.1. Ciclo de Vida Clássico 
Conforme Yourdon (1990), todo projeto desenvolvido segundo o Ciclo de Vida 

Clássico é executado mediante algum método de análise de sistemas, projeto e 
implementação, mesmo que não seja feito conforme ilustrado pela figura 1. Assim, o 
número de fases varia de organização para organização e pode ter cinco, sete ou doze 
fases. 
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Manutenção  
 

Figura 1 – Ciclo de Vida Clássico 
 

Pode-se observar que as fases pertencentes ao Ciclo de Vida Clássico, contemplam 
um conjunto seqüencial de ações de desenvolvimento, desde o diagnóstico do problema até 
os testes necessários à implementação. 

Destacam-se no Ciclo de Vida Clássico duas conotações de autores: (a) Martin & 
McClure (1991) afirmam que a fase “Testes de Unidades” verifica se as especificações do 
projeto estão corretamente implementadas e se o desempenho do módulo é eficiente, tanto 
com dados de entrada válidos, quanto com dados de entrada inválidos; (b) Pressman (1995) 
divide a fase de “Manutenção” em duas categorias – Corretiva, que procede correções no 
sistema em erros diagnosticados, e Adaptativa, que visa adaptar o sistema a alterações 
ocorridas no ambiente. 

2.1.1. Problemas do Ciclo de Vida Clássico 
O que de fato caracteriza o ciclo de vida de um projeto como clássico, é a forte 

tendência à implementação bottom-up do sistema e à progressão linear entre as fases 
(Yourdon, 1990). 

O uso da implementação bottom-up é uma das maiores fraquezas deste ciclo de 
vida, pois: 
 Nada está terminado até que se complete todas as fases. Se houver um atraso e o prazo 

final coincidir com a fase de testes, não se terá nada para apresentar ao usuário.  
 Os erros mais comuns são encontrados no início do período de testes, enquanto os mais 

sérios são encontrados apenas no final.  

 3 



 A localização do módulo que contém o erro pode ser extremamente difícil se este for 
detectado durante o teste de sistema.  

Uma segunda fraqueza do Ciclo de Vida Clássico é a organização das fases de 
forma sequencial, ou seja, a fase de Análise somente teria início após a conclusão da fase 
de Levantamento de Dados e assim por diante (Yourdon, 1990).  

O Ciclo de Vida Clássico exige que o usuário declare explicitamente todas as suas 
exigências,  mas às vezes,  é difícil para ele fazer isso, impedindo que o projeto siga o 
fluxo seqüencial que o modelo propõe (Pressman, 1995). 

2.2. Ciclo de Vida da Prototipação   
Segundo Yordon (1990), no Ciclo de Vida da Prototipação a definição do sistema 

ocorre através da descoberta gradual e evolutiva deste por parte do usuário e do 
desenvolvedor. Assim, obtém-se um conjunto inicial de necessidades e as implementam 
rapidamente com a intenção de refiná-las de acordo com o aumento do conhecimento do 
sistema por parte do desenvolvedor e do usuário. 

O modelo em questão capacita o desenvolvedor a criar um modelo do sistema que 
será implementado (Pressman, 1995). Esse modelo pode assumir três formas: 
 Um protótipo em papel ou um modelo computacional que mostra a interação do 

homem com a máquina, de tal forma que o usuário entenda com clareza a interação 
existente. 

 Um protótipo de trabalho que implemente algumas funções que são exigidas pelo 
sistema desejado. 

 Um programa existente que execute parte ou toda a função desejada para o novo 
sistema, mas com características que poderão ser melhoradas durante o 
desenvolvimento. 

Em alguns casos, o protótipo permite que o usuário armazene dados e execute 
operações com esses dados. Tais protótipos são genericamente chamados de "Protótipos 
Funcionais". Alguns protótipos são mais compreensivos e modelam sistemas altamente 
complexos. Outros modelam sistemas pequenos e relativamente simples. Um protótipo 
pode modelar somente uma parte do sistema a ser desenvolvido, ou o sistema inteiro 
(Melendez, 1990). 

Uma distinção deve ser feita entre o protótipo e um sistema real. Sistemas reais têm 
a intenção de uso operacional e devem seguir determinados padrões no que diz respeito a 
sua qualidade, segurança, desempenho, capacidade, robustez e facilidade de manutenção. 

Em contraste, protótipos visam clareza na visualização de determinados aspectos de 
um sistema sobre os quais há incerteza. Protótipos são usados para verificar a precisão das 
hipóteses feitas sobre esses aspectos. 

Assim, diferente dos sistemas reais, os protótipos são tipicamente incompletos e 
não têm a intenção de funcionar sem falhas (toleráveis). 

A seqüência de fases do Ciclo de Vida da Prototipação é ilustrada pela figura 2 e 
está descrita a seguir: 
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  Figura 2 – Ciclo de Vida da Prototipação 
 
O sistema resultante da fase “ Prototipação” é apenas um protótipo, e que não pode 

ser considerado como um produto final (Boar, 1984). Normalmente é descartado o 
produto, sendo o projeto subsequente  realizado na forma tradicional, porém sempre dando 
sequência à capacidade e estabilidade nos requisitos obtidos na fase de   “ Prototipação” . 

2.2.1. Problemas do Ciclo de Vida  da Prototipação  
Como o Ciclo de Vida Clássico, a prototipação também tem alguns problemas:  
 O cliente vê o protótipo e tem pressa para colocá-lo em funcionamento, não levando 

em consideração a qualidade global do sistema. 
 Muitas vezes o desenvolvedor quer colocar o protótipo em funcionamento 

rapidamente, com isso, um sistema operacional ou linguagem de programação 
imprópria pode ser usada, simplesmente porque está à disposição e é conhecida. 
(Pressman, 1995). 

2.3. Ciclo de Vida Espiral 
O modelo Espiral, segundo Pressman (1995),  abrange as melhores características 

do Ciclo de Vida Clássico e da Prototipação, acrescentando um novo elemento: a análise 
dos riscos, inexistentes nos outros dois modelos.   

Esse modelo corrige (ao menos em parte) o fato do desenvolvimento de sistema ter 
ciclos, onde as tarefas são repetidas. Não corrige o fato de que em algumas fases 
apliquemos simultaneamente (ainda que em menor proporção), habilidades de outras fases, 
porém isso é uma limitação própria do modelo. 

Um fator muito importante no modelo Espiral é que cada ciclo é completado com 
uma revisão, na presença de pessoas chave para o produto em desenvolvimento. Esta 
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revisão mostra tudo o que foi desenvolvido durante o ciclo previsto, incluindo os planos 
para a próxima etapa a ser realizada. 

O modelo em espiral é representado por um plano dividido em 4 quadrantes (figura 
3), onde cada um deles contém uma fase cíclica do trabalho de desenvolvimento. Esse 
plano é percorrido por uma linha espiral, que nasce no centro do plano (momento zero do 
trabalho de desenvolvimento), e que tem prosseguimento caminhando do centro para as 
bordas, sempre passando pelas 4 fases cíclicas, de tal forma que um ciclo se repete após o 
outro, até que o trabalho seja dado como concluído. Define quatro atividades principais: 
 Planejamento: é a determinação dos objetivos, alternativas e restrições do projeto. 
 Análise dos Riscos: é a análise das alternativas e a resolução dos riscos. 
 Engenharia: desenvolvimento do produto. 
 Avaliação feita pelo Cliente: é a avaliação dos resultados obtidos nas atividades da 

engenharia. 

 
 

Figura 3 – Ciclo de  Vida  Espiral  
Analisando a figura 3, observa-se que a cada iteração ao redor da espiral, iniciando-

se ao centro e avançando para fora,  versões mais completas do sistema são construídas. 
Durante o primeiro giro ao redor da espiral são definidos os objetivos, alternativas e 
restrições. Também são identificados e analisados os riscos. Se a análise dos riscos detectar 
incertezas nos requisitos, deve-se fazer uso da prototipação no quadrante Engenharia, para 
auxiliar tanto o desenvolvedor como o usuário. Para definir ainda mais o problema e 
refinar os requisitos, o desenvolvedor pode utilizar simulações e outros modelos. 

No quadrante de Avaliação, o cliente avalia o trabalho de Engenharia e apresenta 
suas sugestões para modificações. A partir dessas sugestões ocorre a fase de Planejamento 
e Análise dos Riscos. A conclusão da Análise dos Riscos resulta em uma decisão de 
prosseguir ou não o projeto. Caso os riscos sejam muito grandes, o projeto pode até ser 
encerrado. 

Pode-se apontar várias vantagens desse modelo (Reifer, 1998): 
 Focaliza fácil a atenção nas razões envolvidas com a existência do sistema. Os passos 

envolvendo a identificação e a evolução de alternativas estimula estas opções. 
 Prepara acomodações para a evolução do  ciclo de vida , crescimento e alterações do 

produto do sistema. 
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 Fornece um mecanismo para qualidade e objetivos dentro do sistema desenvolvido. 
Este mecanismo identifica todos os tipos de objetivos e regras durante cada roda do 
modelo espiral. 

 Para cada  atividade do projeto a seguinte pergunta deve ser feita “Isto é suficiente ?” , 
podendo assim ser avaliada a análise, o planejamento, a qualidade, os testes, as 
verificações formais, etc. 

O modelo pode ser aplicado com sucesso em algumas situações, mas algumas 
dificuldades podem ocorrer: 
 O modelo Espiral trabalha bem com sistemas desenvolvidos dentro da própria empresa, 

mas os sistemas  terceirizados não possuem a mesma flexibilidade para obter alterações 
possíveis. 

 Em geral, os passos do  processo do modelo Espiral necessitam que todos os 
participantes do desenvolvimento do sistema estejam operando conscientemente no 
contexto. Alguns exemplos disso são os detalhes que devem aparecer mais 
minuciosamente, os objetivos, as técnicas para estimar e sincronizar  o esquema do 
projeto. 

Reifer (1998) fez uma análise geral desse modelo e concluiu que: 
a) A avaliação de risco do modelo Espiral é mais adaptado às situações do projeto do que 

no modelo clássico. 

b) O modelo Espiral obtém muito sucesso para grandes aplicações. 

c) Ele não é ainda conhecido como o modelo mais elaborado. Pode ser aplicado por 
pessoas experientes, mas ele precisa adicionar a elaboração de todas as regras, 
especificações, revisões e situações de riscos de todas as áreas, para ser usado em todas 
as situações. 

d) A implementação parcial do modelo Espiral, como gerenciamento da avaliação de 
riscos, são compatíveis com mais modelos de processos e muito útil para visualizar 
riscos do projeto. 

3. Conclusão 

A partir de modelos convencionais de desenvolvimento de sistemas, apura-se 
questões que fragilizam o processo de desenvolvimento, fundamentalmente nas ações 
interativas entre desenvolvedor e usuário. A engenharia de requisitos acentua como forma 
científica de interpretar os requisitos do sistema, uma diversidade grande de técnicas que 
fortalecem o rigor de compreensão dos modelos funcionais de dados e de processos. Neste 
contexto, os modelos de ciclo de vida possuem características facilitadoras para a 
convergência do processo de desenvolvimento, em direção ao foco de refinamentos 
sucessivos dos requisitos identificados para o sistema. Há certamente, propriedades 
vantajosas do modelo espiral, onde se agrega a atividade gerencial de Avaliação de Risco, 
o que denota maior qualidade nos resultados. No entanto, a estrutura do Ciclo de Vida 
Clássico, embora sequencial e menos dinâmica em seu processo, ainda representa uma 
parcela significativa de organizações que a utilizam. De forma geral, recomenda-se 
adequar o modelo de ciclo de vida a ser adotado ao tipo de sistema que objetiva-se 
desenvolver, considerando características vitais que possuam o modelo sistêmico, tais 
como: grau de complexidade dos algorítmos, relevância interativa do usuário na definição 
das regras do negócio, tecnologias disponíveis para arquitetura dos modelos, e outras 
relacionadas à metodologia de desenvolvimento. 
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