
 

 
 
Estudantes da Escola Politécnica da USP desenvolvem ferramenta para 
auxiliar a depuração e manutenção de sistemas de micro-serviços 
São Paulo, 3 de dezembro de 2020 
 
Sistemas de software que fazem uso de uma arquitetura de micro-serviços têm se tornado cada vez mais                 
populares atualmente. Muito embora essa arquitetura traga vários benefícios (como escalabilidade e            
desacoplamento), ela traz também diversos desafios, dentre eles a observabilidade. Porém, um projeto             
desenvolvido por estudantes da Escola Politécnica da USP promete inovar neste âmbito e oferece uma               
ferramenta muito melhor para engenheiros de software. 
 
Os alunos Davi Cesar Correia Junior, Lucas Mafra Juliano Barros e Pedro Vanderlinde Darvas, orientados               
pelo Professor Dr. Jorge Luis Risco Becerra, desenvolveram o Atlas: uma ferramenta de tracing para               
arquitetura de micro-serviços. O objetivo do projeto é auxiliar engenheiros de software na depuração e               
manutenção de sistemas distribuídos (como no caso de um sistema baseado em uma arquitetura de               
micro-serviços), por meio uma ferramenta de visualização dos dados de tracing, que nada mais é que uma                 
forma de descrever o fluxo de informações e requisições entre os serviços. 
 
Diversos projetos buscam resolver o problema de observabilidade para esse tipo de sistema e os mais                
relevantes no mercado, hoje, seguem o padrão do OpenTracing. No entanto, todos eles falham em               
apresentar esses dados de uma maneira inteligível; e é nesse contexto que o Atlas se destaca. Facilmente                 
integrado com qualquer sistema de tracing que siga o padrão OpenTracing (e.g. Jaeger, Datadog, e muitos                
outros), o trabalho desenvolvido pelos alunos processa todos os dados do tracing e ajuda o engenheiro a                 
entender como os micro-serviços se relacionam e apresenta o fluxo de uma requisição de uma forma                
muito bem estruturada, por meio de um diagrama de sequência. 
 
A visualização do tracing é só o começo de um projeto que pode ajudar a popularizar ferramentas como o                   
Jaeger e que pode melhorar muito o dia-a-dia de engenheiros de software. Com diversos níveis de                
abstração, o Atlas pode inclusive ser expandido para uma ferramenta de documentação do sistema. O               
projeto será apresentado nos dias 15 e 16 de dezembro para professores e empresas convidadas. 

 


