
Desenvolvimento 
e Tecnologia 

,.., 

INFORMATIZANDO A MOBILI~AÇAO DOS 
TRANSPORTES HIDROVIARIOS 

Altair dos Santos Ferreira Filho* 
Gregório Coelho de Morais Neto** 

Astério Kiyoshi Tanaka*** 

RESUMO 

o presente artigo tem por finalidade divulgar a Tese de Mestrado intitulada "Sistema 
de Informação para a Mobilização Militar dos Transportes - Modo Hidroviário",l 
recentemente concluída no IME. 

A partir de uma análise sucinta do transporte hidroviário no Brasil, foi realizada a 
modelagem de um sistema de informação, utilizando a metodologia de Projeto 
Estruturado de Sistemas. Posteriormente, tabelas de banco de dados advindas desse 
estudo foram associadas a uma ferramenta para desenvolvimento de aplicações cliente/ 
servidor, possibilitando a implementação de um protótipo info1TI1atizado para o Sistema 
de Informação dos Transportes Hidroviários. 

INTRODUÇÃO 

Os tempos atuais não mais permitem que as concepções voltadas para a segurança 
nacional sejam cogitadas com base nas informações convencionais e restritas de outrora, 
mas apoiadas em sistemas de defesa dotados de inúmeros componentes agregados, os 
quais exigem recursos cada vez mais especializados. 
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Segundo o chefe do Estado-Maior do 
Exército Americano, General Dennis J. 
Reimer,2 "as operações do século XXI ba
sear-se-ão fundamentalmente no conheci
mento oriundo da informação relevante 
coletada, processada, analisada e difundida 
por todo um complexo global de sistemas. 
Esse ambiente de informação militar em 
evolução irá mudar radicalmente o estilo com 
que nós, do Exército, conduzimos operações 
em tempo de paz e em situações de conflito". 

O potencial apresentado hoje pela Tec
nologia da Informação torna possível a 
definição de diversas estruturas orientadas a 
processos estratégicos, disponibilizando as 
informações onde os órgãos de coordenação, 
controle e decisão realmente necessitam. 
Atualmente , tal disponibilidade tem-se 
constituído em forte diferencial competitivo, 
mas, em um futuro próximo, será instrumento 
básico de apoio à chefia. 3 

PROJETO SIMMTRA 

No Brasil, simultaneamente às ati
vidades relacionadas com seus transportes 
administrativos de rotina, a Força Terrestre 
tem como atribuição permanente o 
planejamento sistemático da Mobilização 
Militar dos Transportes. Tal planejamento 
tem sido executado com base em extensos 
trabalhos de levantamentos, manipulação 
de dados regionais, elaboração de planos, 
remessas e outros procedimentos corre
latos , normalmente executados de forma 
manual e/ou sem o uso adequado dos 
recursos computacionais. 

Os órgãos de mobilização têm-se valido 
de fichas e mapas em papel para cadastra-

mento dos meios disponíveis, nos quais 
consultas ou alterações implicam em gastos 
de tempo e custos operacionais extremamente 
superiores aos de um sistema computado
rizado. Esse cenário caracteriza a necessi
dade de desenvolvimento de um sistema de 
informação voltado para as atividades de 
Mobilização Militar, processando os dados 
relevantes de Transportes com oportunidade 
rapidez e precisão. 

Para tanto, encontra-se atualmente em 
desenvolvimento o Sistema de Informação 
para a Mobilização Militar dos Transportes 
- SIMMTRA, projeto concebido em 1993 
pelo Instituto Militar de Engenharia - IME e 
pela Diretoria de Transportes - DT. Seus 
principais objetivos são:4 

- analisar os problemas típicos, levantar 
dados, desenvolver e avaliar procedimentos 
e técnicas de planejamento e operação dos 
transportes para todos os modais; 

- analisar, modelar e projetar Sistemas 
de Informação para Planejamento e Operação 
dos Transportes para todos os modais; 

- aplicar técnicas de Sistemas de Infor
mações Geográficas - GIS; e 

- implementar e avaliar protótipos do 
Sistema para todos os modais. 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
PARA OS TRANSPORTES 

A importância e complexidade das 
informações do Setor Transportes têm 
orientado o desenvolvimento de um conjunto 
de técnicas e conceitos voltados para o seu 
tratamento eficiente, com destaque para os 
Sistemas de InfOlmação para os Transportes 
- SIT. 
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Baseando-se na definição de Sistema de 
Informação de Burch & Strater, um SIT pode 
ser definido como um conjunto sistemático e 
formal de componentes que realiza o pro
cessamento de dados, visando satisfazer ne
cessidades legais e transacionais de Trans
portes, além de fornecer informações à gerên
cia para apoio às atividades de planejamento, 
acompanhamento e tomada de decisão. Em 
essência, o modelo decisório deve ser forma
do por um conjunto de dados que possibilite 
seu gerenciamento e pelformance nas dimen
sões de seu ambiente de atuação, além de 
garantir um alinhamento contínuo com suas 
estratégias e cultura organizacionaP 

Projetar um SIT, contudo, não se resume 
simplesmente em uma atividade de informá
tica. Segundo Page-Jones,6 "a análise do 
ambiente de operação deve constituir 
prioritariamente a base para a definição do 
seu Modelo Conceitual, pois, por meio dela, 
são obtidas informações sobre sua estrutura, 
processos, sistemas aplicativos em uso e 
características dos dados manipulados". As 
soluções tecnológicas devem se adequar a 
esta modelagem, permitindo que o manuseio 
das informações fique ajustado às possibi
lidades reais dos organismos que as 
processam. 

TRANSPORTE HIDROVIÁRIO E 
MOBILIZAÇÃO MILITAR 

Em virtude da extensa faixa costeira, da 
generosa distribuição das bacias hidro
gráficas e do posicionamento geográfico do 
Brasil, o modo hidroviário sempre deve ser 
considerado um sistema de transporte de 
importância capital, através do qual deslo-

camentos podem ser executados com as 
vantagens substanciais que lhe são inerentes. 

Segundo o Almirante Mário César Flo
res,7 "a mobilidade aquaviária é a que melhor 
conjuga os parâmetros massa, velocidade, 
alcance, custo e capacidade de permanência 
na área de atuação". Além disso, a escassez 
de rodovias e ferrovias em extensas áreas do 
território nacional impõe a utilização da rede 
hidroviária como um meio de deslocamento 
imprescindível, senão único, para atingir 
certas regiões . A figura 1 apresenta a 
distribuição da rede hidrográfica do Brasil. 

Em situações de conflito, há grande 
possibilidade de ser necessária a utilização 
de meios de transporte civis no apoio à 
Mobilização Militar. No caso particular do 
transporte de tropas por mar ou via fluvial, a 
mobilização e/ou afretamento de embar
cações não militares é de suma importância, 
devido à exígua quantidade deste tipo de 
veículo nas Forças Armadas. 

Há restrições de transporte hidroviário em 
todos os países do mundo e, para cobrir esta 
deficiência, é necessária a mobilização de 
embarcações civis. Sabe-se, no entanto, que 
os custos operacionais destes navios são 
extremamente elevados e as disponibilidades 
limitadas, o que implica na necessidade de 
minuciosos planejamentos para a obtenção 
dos melhores resultados. 

Sendo assim, as restrições que os con
flitos modernos impõem às medidas de 
Mobilização obrigam que seu nível de 
capacidade seja cada vez mais função do 
estágio de preparação alcançado, que en
volve planejamentos, coordenações e con
troles, prospecções etc. O suporte infor
mativo para tais atividades pode ser obtido 
mediante a utilização de Sistemas de 
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Figura 1: Distribuição da rede hidrográfica do Brasil 

Informação consistentes, alimentados com 
bases de dados abrangentes e constantemente 
atualizadas. 

MODELAGEM DO 
TRANSPORTE HIDROVIÁRIO 

De maneira genérica, define-se Modelo 
como uma representação abstrata e sim
plificada de um sistema real, com a qual se 
pode explicar, reproduzir, simular ou testar 
seu comportamento. A Modelagem de Dados 
consiste em uma coleção de fenamentas vol-

tadas para descrições de dados, relacio
namentos entre os mesmos, semânticas e 
restrições,8,'4 cujo objetivo é fornecer uma 
representação única, não redundante e 
estritamente dimensionada dos dados de uma 
aplicação.9 

Com base na abordagem de Projeto de 
Sistemas com Foco nos Dados,lO a mode
lagem para o Transporte Hidroviário realiza
se em cinco etapas sucessivas :9 

- Levantamento das Características do 
Sistema; 

- Seleção das Informações Relevantes; 
- Projeto Conceitual; 
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- Projeto Lógico ou de Implementação; e 
- Projeto Físico. 
As atividades de Levantamento das 

Características do Sistema visam a analisar 
o ambiente real em estudo, direcionando seus 
esforços para a observação dos eventos que 
contribuem para a fiel caracterização do 
ambiente em estudo. 

A Seleção das Informações Relevantes 
tem por objetivo identificar as necessidades 
de informação do sistema. Para tanto, sele
ciona os elementos geradores de informação 
e examina as leis que regem suas atividades. 
De maneira geral, a especificação desses 
requisitos deve levar em conta princi
palmente: II 

- a abrangência que os trabalhos pre
tendem atingir; 

- nível de detalhamento esperado para o 
produto final; 

- o tempo disponível para a construção 
do modelo; e 

- os recursos de pessoal, materiais e 
financeiros disponíveis. 

O Projeto Conceitual tem por finalidade 
descrever, com alto nível de abstração, as 
estruturas de informação que sejam repre
sentativas da realidade em estudo. Para 
representar o Transporte Hidroviário, ado
tou-se o Modelo Entidade-Relacionamento, 
que possui uma capacidade de estruturação 
bastante flexível e intuitiva. A figura 2 
apresenta o Diagrama Entidade-Relacio
namento - DER resultante para o Transporte 
Hidroviário. 

O Projeto Lógico descreve as estruturas 
de dados que compõem o Banco de Dados, 
representando-as por meio de tabelas 
relacionadas em um Diagrama de Estrutura 
de Dados - DED. Todas as estmturas contidas 

no diagrama são transpostas para uma 
Linguagem de Definição de Dados - LDD 
previamente escolhida. 

O objetivo do Projeto Físico é descrever 
como os dados se encontram distribuídos no 
computador, através de informações sobre 
suas estruturas físicas de armazenamento 
(esquemas do Banco de Dados e dos arquivos 
vazios), descritas também em determinada 
LDD. 

Na prática atual, os Projetos Lógico e 
Físico podem ser executados com a utilização 
de ferramentas CASE (Computer-Aided 
Soft'rvare Engineering ou Engenharia de 
Software Auxiliada por Computador). Os 
esquemas Lógico e Físico do Modal Hidro
viário foram obtidos com o uso da ferramenta 
CASE ERwin/Open 2.6.2, da empresa Logic 
Works. 

No presente trabalho, utilizou-se como 
LDD a linguagem SQL Oracle, voltada para 
o Sistema de Gerenciamento de Banco de 
Dados - SGBD Oracle 7 .3, da empresa 
Oracle System Corporation. Atualmente, esse 
SGBD tem sido utilizado pelo Exército como 
ferramenta padrão para o desenvolvimento 
de aplicações em Banco de Dados. 

IMPLEMEN)AÇÃO DO 
PROTOTIPO 

Protótipos são sistemas desenvolvidos 
a partir de especificações preliminares e 
com a aparência dos produtos finais 
concluídos. As técnicas de Prototipação têm 
sido utilizadas para fornecer rápidas 
demonstrações funcionais de Sistemas e 
obter retornos críticos dos usuários finais, 12 

constituindo-se atualmente em poderosas 
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Figura 2: Diagrama Entidade-Relacionamento do Transporte Hidroviário 
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ferramentas de definição e validação de 
projetos. 

O protótipo em questão foi implementado 
com a fenamenta para desenvolvimento de 
aplicações cliente/servidor Oracle Power 
Objects 2.1, da empresa Oracle System 
Corporation. Por meio desse software, é 
possível criar programas que acessam os 
Esquemas de Banco de Dados existentes 
através da interface gráfica Windows. 13 A 
figura 3 representa janelas do protótipo 
criadas a partir de tabelas armazenadas. 

Tabelas armazenadas 

Ferramenta para 
desenvolvimento 

de aplicações 

dades que implicam no suporte de informa
ções para o Modal devem ser as mais dinâ
micas possíveis, não só pelas mudanças que 
normalmente ocorrem no seu ambiente de 
atuação, mas pela própria evolução das 
Hipóteses de Conflito. 

A presente Tese buscou contribuir de 
forma oportuna para a solução do problema 
de Transporte em questão, tendo proposto, 
para o desenvolvimento de SITs, a utilização 
de concepções e tecnologias modernas e 
consistentes, basicamente fundamentadas na 
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TERMINAIS HIDROVIARIOS 

Interfaces do protótipo 

Figura 3: Interlaces desenvolvidas a partir de tabelas armazenadas 

As figuras 4, 5 e 6 apresentam algumas 
telas do protótipo "SIMMTRA - Modo 
Hidroviário" . 

CONCLUSÃO 

Nenhuma nação pode desconsiderar o 
Transporte Hidroviário em planejamentos de 
Mobilização Militar. Além disso, as ativi-

metodologia de Modelagem de Dados e em 
técnicas de Prototipação. 

As fenamentas empregadas para modelar 
e gerar o protótipo, por sua vez, dotaram-no 
de grande flexibilidade e escalabilidade, 
permitindo que, independentemente da imple
mentação original, a ele possam ser poste
riormente incorporadas diversas outras apli
cações voltadas a Transportes ou Banco de 
Dados. 
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Figura 5: Tela para cadastro de Dados das Embarcações 
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Figura 6: Tela para cadastro das Regiões Militares 
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ATENUAÇ1\O DE LINHAS DE 
TRANSMISSAO - UM TUTORIAL 

Marcello Praça Gomes da Silva * 

RESUMO 

Este artigo trata da questão da medição da atenuação em uma linha de 
transmissão operando no modo de propagação TEM (Transversal Eletro-Magnético) 
como por exemplo o cabo coaxial, o fio duplo plano para TV ou pares trançados 
para linhas telefônicas. 

ABSTRACT 

This paper deals with the measurement of the attenuation in a transmission line 
operating in TEM mode (Transverse Electro-Magnetic)for instance the coaxialline, 
300-ohm twin lead for TV or tvvisted pairs for telephone lines. 

INTRODUÇÃO 

Atenuação é a perda de energia de uma onda eletromagnética à medida em que a 
mesma se propaga por um meio (o espaço livre no caso das ondas de rádio ou uma 
linha de transmissão - LT - no caso das ondas guiadas). Ao término do percurso temos 
que a energia existente será menor do que aquela presente no início do percurso. Uma 
definição formal seria: 

* Engenheiro de Telecomunicações Sênior da NEXTEL Telecomunicações Uda. 
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