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INTRODUÇÃO 

A expressão "conceito sistêmico" é usada aqui como uma tentativa de estabelecer uma 

imagem mental de que o sistema está um grau acima de suas partes componentes. 

Os sistemas de nosso interesse são os de guiamento de mísseis, os quais são compostos 

de sensores e circuitos de comunicações e controle, entre outros. Os princípios empregados 

são válidos não somente para um sistema de guiamento de mísseis, mas para qualquer 

sistema complexo, seja ele elétrico, mecânico ou fisiológico. Um processo de fabricação 

automatizado pode empregar todos os elementos básicos e gerar problemas extremamente 

similares, em princípio àqueles identificados na área de mísseis. 

INTRODUÇÃO AO PENSAMENTO SISTÊMICO 

Origem do Pensamento Sistêmico 

A origem do pensamento sistêmico OCOlTeu quando os seres humanos desenvolveram a 
característica de classificar objetos de acordo com as propriedades comuns. Inicialmente, 

os primitivos começaram a perceber que era útil distinguir corpos com vida de corpos 

inanimados. Refinamentos posteriores deste conceito levaram a distinções dentro destas 

categorias. Corpos com vida poderiam ser classificados em animais e plantas, pois todos os 

corpos dentro de cada uma destas categOlias compartilham certas propriedades comuns. 
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Este processo de classificações cada vez mais refinado continua até os dias de hoje. 

Um outro aspecto da origem do pensamento sistêmico foi a constatação que objetos são 

compostos de componentes e que estes são inter-relacionados e interdependentes. Este tipo de 

pensamento é bem mais recente na história humana; surgiu, aproximadamente, a uns quatro mil 

anos aU·ás. Somente nos últimos duzentos anos, fomos capazes de entender a natureza das relações 

e interdependências entre os componentes de que é constituído um objeto. A nossa capacidade 

de exercer controle sobre estas relações e interdependências existe somente a pouco menos 

de um século. 

Um dos desenvolvimentos críticos, relativo à origem do pensamento sistêmico, é o de causa e 

efeito . Isto significou mais um refinamento das interdependências entre os objetos que estão 

mutuamente relacionados de alguma forma. O conceito de causa e efeito vem do reconhecimento 

de que um determinado objeto ao se comportar de uma certa forma provoca em um outro objeto 

do mesmo grupo um comportamento de alguma forma previsível. O comportamento do objeto 

afetado pode ser imediato ou retardado. Pode ser similar ou oposto ao comportamento do objeto 
atuador. Pode ser determinístico (o compOltamento que foi caracterizado como "resposta" sempre 

ocorre) ou probabilístico (o comportamento pode oconer com uma certa probabilidade). Assim, 

há muitas maneiras possíveis nas quais o efeito está relacionado à causa. O importante é que a 

natureza da relação é mensurável e previsível. 
Um aspecto final que apresentamos sobre a Oligem do pensamento sistêmico é o sinergismo, 

um conceito que foi reconhecido intuitivamente por séculos mas que somente alcançou algum grau 

de formalização e quantificação em anos recentes .  Sinergia é o fenômeno que ocone quando 

componentes de um sistema, trabalhando juntos, têm um efeito total maior que a soma de seus 

efeitos indi viduais quando u'abalham independentemente. 

Identificando e caracterizando as interações das influências enu'e componentes de um objeto, 

nós começamos a reconhecer que não podemos entender o comportamento do mesmo com precisão, 

simplesmente somando os compOltamentos de seus componentes. O seu comportamento somente 

pode ser entendido pela identificação e caracterização do impacto dos seus componentes, uns 
sobre os outros, e da influência da rede formada por estes mesmos componentes no objeto. 

A Natureza Hierárquica dos Sistemas 

Considere os muitos modos pelos quais usamos o termo "sistema": sistema de produção, sistema 

de manipulação de material, sistema de controle de estoques, sistema de inspeção, sistema de 

informação, sistema computacional, sistema de avaliação de trabalho, e assim por diante. O exame 

cuidadoso desses itens revela que alguns são subconjuntos de outros. O termo "sistema" está 
sendo mal empregado em alguns ou todos os exemplos citados acima? Claro que não! 

Para que um item particular seja apropriadamente considerado um sistema depende do contexto 

específico no qual está sendo considerado. Um determinado item pode ser um sistema em um 

18 Vol .  XVIII - 1 Q Quadrimestre de 2001 C iJII i 



A ABORDAGEM SISTÊMICA E O GUlAMENTO DE MíSSEIS 

contexto e ser um componente de um sistema em outro contexto. A análise cuidadosa de qualquer 

componente de um sistema revelará que aquele componente é composto de vários elementos, os 
quais, coletivamente, constituem um sistema. Também é possível que um dado sistema definido 

para um propósito possa ser um componente de um agmpamento de entidades de um nível mais 

alto. Assim, podemos observar o nascimento do conceito de uma hierarquia relativa para 

identificação de sistemas. 

REPRESENTAÇÃO DOS SISTEMAS 

A humanidade sempre procurou modos de representar os diversos elementos que se encontram 

no seu ambiente através de ilustrações gráficas. Veremos agora como conceitos abstratos na área 

da engenharia de sistemas podem ser representados graficamente. 

DIAGRAMA DE BLOCOS 

o diagrama de blocos é um meio auxiliar comumente usado pelos engenheiros .  O sistema é 

dito ser governado por um controle em malha aberta se não há realimentação da saída. 

Um sistema de controle de malha fechada utiliza uma medida da saída, compara com a resposta 

desejada e então produz correções apropriadas que são implementadas pelo controlador. 
Os sistemas, em geral, envolvem múltiplas entradas e saídas. Nesse caso, trata-se de sistemas 

de controle multivruiáveis. 

Para clistalizar algumas idéias, consideremos uma defesa antiaérea como um sistema, onde um 
dos "componentes" cliticos é o ser humano. Este executa duas funções plimárias no sistema: 

I) Observa ou "sente" a entrada e a saída para determinar o eno; 

11) Gera um sinal de controle que 

SINALDE 
excita o processo com a finalidade 

de reduzir o erro a zero. CONTROLE 

A Figura 1 mostra o papel do ser 

humano em um sistema de controle. 

Ele observa a saída, compru·a com o 

alvo e inicia a ação conetiva. Neste 

caso, o processo é o canhão ou o 

lançador de mísseis com suas cru·ac

terísticas dinâmicas (inércia, atrito, 

etc . ) .  A saída é a direção do tiro. A 

medida é a distância de passagem 
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a posição futura do alvo, de fOlma a prover o tempo necessário para que o projetil alcance o alvo 

em movimento. 

FUNÇÕES DE TRANSFERÊNCIA 

Engenheiros que projetam sistemas de controle realimentados tais como sistemas de guiamento 

de mísseis, refmarias e plantas de processamento químico empregam rotineiramente o conceito de 

função de transferência. Embora um tratamento completo esteja além do escopo deste artigo, o 

conceito básico pode ser introduzido a um nível elementar. 

Considere o sistema elementar mostrado na Figura 2. Considere que o componente é descrito 

por uma equação algébrica que relaciona a entrada e a saída. Assim, 

S(t) = K e(t) ( 1 )  

onde K é uma constante. Daí 

K = S(t)/ e(t) (2) 

A constante K pode ser vista como uma função de transferência do componente. 

Infelizmente, os componentes, em geral, são descritos por equações diferenciais em vez de 

equações algébricas. Nesses casos, a Transformada de Laplace é usualmente empregada, 

convertendo a equação diferencial numa equação algébrica em s. 

A função de transferência, H(s), pode então ser definida para um componente linear, como a 

relação da L{ S(t)} por L{ e(t)} e as condições iniciais são consideradas nulas para esta definição. 
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ESCOPO DO ESTUDO SISTÊMICO 

o escopo de um estudo sistêmico para o guiamento de lIÚsseis deve ir além do próprio sistema 

de guiamento de lIÚsseis. Por exemplo, no caso de um sistema de guiamento superfície-ar para uso 

naval, ele é parte do sistema míssil. O sistema lIÚssil é parte do sistema de defesa aérea para uma 

unidade da frota, que por sua vez é parte do sistema de defesa aérea de uma força-tarefa, e assim 

por diante. O escopo lIÚnimo de um estudo do sistema de guiamento de mísseis é o estudo do 

emprego tático do sistema lIÚssil. Por exemplo no caso de um lIÚssil ar-ar, o estudo deve-se debruçar 

sobre a maneira pela qual a aeronave é direcionada ao alvo, o desempenho da aeronave, o dispositivo 

de sensoreamento da aeronave, as características do piloto, os demais armamentos transportados 

pela aeronave, o desempenho do alvo e, por último, o lIÚssil e seu sistema de guiamento. 

Um estudo que examine ou simule todas as partes do sistema global freqüentemente identificará 

possíveis simplificações para o sistema de guiamento do lIÚssil. 

A partir destas simplificações pode-se chegar a um sistema míssil que sej a  mais barato, 

mais confiável e capaz de Um melhor desempenho tático que um míssil projetado sem um 

estudo dessa natureza. 

Embora esses estudos possam parecer cair na categoria da pesquisa operacional, eles diferem 
daquela pesquisa operacional que é dedicada a identificar a necessidade ou o valor de uma arma, 

enquanto que os estudos sistêmicos determinam as necessidades de guiamento relacionadas ao 

problema tático ou operacional. 

O SER HUMANO COMO ELEMENTO DO SISTEMA 

O ser humano entra no emprego tático do sistema lIÚssil em dois ambientes distintos: Ele tem a 

função de decisão no emprego do sistema e, em alguns momentos, pode ser um elemento ativo do 
sistema de guiamento. No primeiro aspecto, seu comportamento afetará a eficácia do sistema; e, 

no segundo, deve ser analisada a sua característica de resposta. 

EFICÁCIA DO SISTEMA 

Muitos sistemas "automáticos" empregam uma meia dúzia de operadores humanos. A função 

do ser humano é, principalmente, tomar as decisões necessárias ao emprego do sistema de armas. 

O operador pode nunca ver a aeronave-alvo que está atacando a sua posição, mas ele tem que 

decidir se o dispositivo de sensoreamento indicou um alvo ou se é um falso alrume. Tendo decidido 

que o sinal apresentado é de fato um alvo, ele tem que avaliar a ameaça e decidir que sistema de 

armas será empregado para abatê-lo. Quando a função de abater um alvo é designada para um 

sistema de armas específico, operadores humanos são novamente trazidos à cena pru'a os propósitos 
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de detecção, aquisição, avaliação e disparo. Todas essas operações podem requerer que um ser 

humano seja  empregado para tomar uma decisão. 

A ausência de treinamento apropriado, inépcia, fadiga, cansaço, condições ambientais ou 

qualquer razão que resulte em falha do ser humano na execução apropriada de suas operações ou 

decisões afetarão a probabilidade que o sistema de armas obtenha sucesso na destruição do alvo. 

A eficácia do sistema de armas, então, é diretamente afetada pelas decisões humanas. 

É inteiramente viável, com as técnicas disponíveis, substituir a decisão humana por uma decisão 
computadorizada. O computador é mais rápido, e se as entradas estiverem corretas, cometerá 

menos elTOS de julgamento que um agente de decisão humano. Este ainda continua necessário por 

ser mais versátil no caso de uma emergência. O computador é programado para solucionar um 

problema particular, ou determinados problemas particulares, e não pode ser rapidamente 

reprogramado. 

Além disso, o homem é necessário para manter o computador em operação, e treinamento 

para esta função é, em geral, mais especializado e consome mais tempo que o necessário para o 

desempenho de funções operacionais relacionadas a sistemas de mmas. 

O único elemento que tornará necessário que o homem seja deslocado de suas funções de 

tomada de decisão é o tempo. Quando o tempo disponível torna-se muito exíguo para permitir o 

uso do operador humano como pmte do sistema Cp. ex: aumento da velocidade do alvo), então ele 

será substituído por algum dispositivo automatizado. 

A capacidade de um homem tomar uma decisão correta, a partir de uma apresentação de 

informações operacionais, depende do projeto apropriado da apresentação e do ambiente em que 

ele está envolvido. A apresentação deve ser projetada de forma que a informação pertinente esteja 

disponível da maneira mais simples e fácil de se entender. Se for necessário o operador executar 

uma ou mais operações, então o cm'áter das operações deve ser simplificado e os procedimentos 

de manipulação dos equipamentos devem ser tais que eliminem a possibilidade de elTo. 

Deve ser dada uma particular atenção ao conforto dos operadores. Para se obter eficácia 

ótima quando um operador está em vigilância, é preciso que ele esteja atento durante todo o 

período. O conforto deve ser mantido a um grau em que o operador esteja relaxado, mas não a um 

grau em que o sono possa facilmente dominá-lo. O ambiente à volta dele deve contribuir para a 

manutenção da sua atenção e do seu desempenho em níveis ótimos. O equipamento não deve ser 

projetado de forma que os olhos do operador tenham que se adaptm' a um display com iluminação 

fraca sob circunstâncias onde a adaptação possa ser facilmente perdida. O ambiente do operador 

freqüentemente é barulhento. A redução nos níveis de ruído permite que fique mais aleIta durante 

todo o período de sua vigilância. 

Os métodos de otimização da atenção do operador devem ser explorados; pode ser possível, 

por exemplo, que o operador responda a sinais audíveis, em algum momento, mais rapidamente 

que a sinais visíveis, ou que a combinação de som e luz obtenha a resposta ótima. Este campo 

de estudo das relações ótimas entre o operador e o equipamento é chamado engenharia de 

fatores humanos. 
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CARACTERÍSTICAS DA RESPOSTA HUMANA 

o homem, algumas vezes, é um elemento ativo no sistema de guiamento do míssil e; como tal, 

é de interesse a sua resposta, tanto no estado estacionário como no transiente. O homem, 

genericamente falando, é um sistema não-linear. Contudo, para entradas de baixa freqüência e 

para operações dentro da sua capacidade de desempenho, sua saída é linear. As características 

entre os homens também diferem, mas há uma área de operação onde as características humanas 

são bastante similares. Esta é a área que o projetista de um sistema deve empregar. 
Vamos apreciar um caso simples: Um homem é designado para acompanhar uma freqüência no 

estado estacionálio, por exemplo, um feixe de luz movendo-se segundo uma onda senoidal em um 

plano. Se o mecanismo que ele está empregando para acompanhar o movimento do feixe de luz 

está dentro de suas capacidades físicas de manipulação, o homem comportar-se-á como um 

amplificador de potência linear a uma freqüência de um ou mais radianos por segundo. Quando 

aumenta-se a freqüência de fOlma que ele não possa mais acompanhar o movimento do feixe de 

luz, sua resposta torna-se completamente imprevisível. Se ruído de alta freqüência é superposto ao 

sinal fundamental, a banda passante da operação linear do indi víduo é reduzida. Isto implica que o 

ruído deve ser removido de qualquer apresentação de dados ao ser humano, e que este pode ser 

mais bem empregado como um amplificador em baixas freqüências. 

A banda passante do indivíduo ainda pode ser reduzida pelo ambiente. Se, durante a operação, 

ele está sujeito ao ruído, calor, choque ou qualquer outra influência perturbadora, ocorre uma 

sensível redução na sua banda passante. 

O FUTURO DOS SISTEMAS DE GUIAMENTO DE MÍSSEIS 

Esta é uma era dos servomecanismos, da retirada do homem de operações nas quais ele 

sempre foi uma patte necessália. A forma de automatização, que existe nos sistemas de guiamento 

de mísseis, surgiu devido às restrições que o operador humano apresenta como dispositivo de 
sensoreamento e da sua incapacidade de acelerar o seu processo mental em sincronia com as 

máquinas que foram construídas para a guerra. A necessidade de automatização dos sistemas de 

armas surgiu da necessidade de sobrevivência. Quando uma arma é construída, outra será inventada 

para se opor aquela; quando o alcance no qual o inimigo pode nos destruir é aumentado, nosso 

alcance de retaliação necessatlamente tem que aumentar, se quisermos sobreviver. À medida que 

as tecnologias de guerra são apelfeiçoadas, os sistemas de guiamento de mísseis devem ser cada 

vez mais automatizados, bem como todos os demais pat'âmetros do combate; enfrentat· um novo 

tipo de ataque com um novo tipo de defesa; uma nova ameaça com uma nova retaliação e assim 

por diante. 

Há uma escola de pensamento que acredita que os dias em que um ser humano pilote uma 

aeronave de combate de alta velocidade estão contados. Não há dúvida que, com as tecnologias 
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atuais, é possível enviar uma aeronave a um ponto determinado do globo, largar suas bombas e 

retornar sem a participação de um piloto na aeronave. Também sabemos que é possível interceptar 

aeronaves de ataque com interceptadores de longo alcance não-tripulados. Estes são os requisitos 

atuais' para sistemas de guiamento de mísseis. 

Concluindo, o aspecto prático é o seguinte: quando o ser humano torna-se o elo mais fraco em 

uma cadeia (ofensiva ou defensiva), por qualquer razão, ele deve ser substituído por um dispositivo 

automático especializado. (ID 
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Quantas vezes buscamos Deus como nosso último e mais 
frágil recurso.' Vamos a Ele porque não temos aonde ir. 

E então percebemos que as tempestades da vida 
nos lançaram não sobre as rochas, mas 

no porto tão desejado. 
George MacDonald 

Deus plantou o medo na alma tanto quanto plantou 
a esperança ou a coragem. O medo é '  uma espécie de sino 
ou gongo que soa e faz com que a mente acelere a vida 
e evite a aproximação do perigo. É o sinal para a alma 

recobrar as forças. 
Henry Ward Beecher 
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