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RESUMO 

o Instituto Mi litar de Engenharia - IME vem desenvolvendo, desde 1 997, no seu 

Laboratório de Solos, novas metodologias de ensino nas aulas práticas, visando à melhoria 

do seu rendimento. Inicialmente, foram produzidas fitas de vídeo sobre os diversos ensaios, 

utilizando-as nas aulas práticas de laboratório. Os excelentes resultados obtidos com o uso 

desses vídeos levaram ao desenvolvimento do primeiro CD-ROM didático, abordando a 

Caracterização e Classificação de Solos, no qual foram incluídas aulas e planilhas de 
cálculo dos ensaios, além dos vídeos. Trata-se de material original e inédito, desenvolvido 

inteiramente com recursos próprios do laboratório e a custos consideravelmente baixos. 

Neste artigo são apresentados o conteúdo e as características técnicas desse CD-ROM, 

bem como a metodologia utilizada no seu desenvolvimento, concluindo com observações e 
sugestões pru'a atividades futuras. 

INTRODUÇÃO 

O ensino de técnicas laboratoriais em engenharia sempre se rescindiu da inexistência de 
meios auxiliru-es que propiciassem um aprendizado mais eficiente dos instmendos. A simples 

demonstração da execução dos ensaios - técnica didática normalmente utilizada nessas 
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aulas - mostra-se quase sempre insuficiente 
para esclarecimento de todos os detalhes envol

vidos na realização dos experimentos. Disso 

advém não só o desinteresse comumente obser

vado nos alunos e professores pelas aulas prá

ticas, bem como o despreparo de grande parte 
dos profissionais de engenharia nos assuntos 
ligados à parte experimental. Dos meios auxi

lim'es de ensino usuais, a projeção de dispo

sitivos (s/ides), muito comum nos anos oitenta, 

se mostra pouco eficiente nessas aulas, uma vez 
que apresenta cenas estáticas e isoladas dos 
expelimentos, pouco ilustrando sobre a dinâmica 

própria e característica de cada um. 

A necessidade do desenvolvimento e 
emprego de recursos multinúdia mais eficientes 
surgiu em 1 997, no IME, por ocasião da 
organização do Curso de TecI/o/agia de Solos, 
ministrado para engenheiros do DNER, como 
parte do Convênio de Cooperação Técnico

Científica celebrado em 1996. A necessidade 
de proporcionar um enfoque adequado a um 
curso para engenheiros, a limitação da duração 

de uma semana com 24 horas-aula e o elevado 
número de participantes por numa - mais de 
trinta alunos - inviabilizavam o uso de técnicas 
didáticas convencionais do tipo palestra
demonstração-prática, exigindo o desenvolvi
mento e uso de meios didáticos mais eficientes, 

o que resultou na elaboração de duas apostilas, 
dezoito fitas de vídeo, dez planilhas de 
computador e finalmente o CD-ROM interativo. 

CONCEPÇÃO E PRODUÇÃO DO 
MATERIAL PRELIMINAR DO 

CD-ROM 

Inicialmente se pensou em desenvolver um 
CD-ROM apenas com vídeos explicativos dos 

ensaios. No entanto, o interesse em se apre

sentar não somente a técnica executiva de cada 
um deles mas, principalmente, em se destacar e 

comentar os detalhes mais importantes da sua 

execução indicou a necessidade de se desen
volver também uma aula teórica sobre cada um 

deles, sob pena de tornar os vídeos exces
sivamente longos, inviabilizando a sua digita

lização. Optou-se, então, por dividir a apresen

tação de cada ensaio sob três enfoques: uma 
aula explicativa, um vídeo demonstrativo e uma 

planilha de cálculo, cuja seleção ficasse a critério 
do usuário. 

Para a parte expositiva das aulas utilizou-se 

o aplicativo POlVer-Poil/l 97, desenvolvendo

se apresentações ilustradas com figuras, gráficos 

e fotografias obtidas com câmera digital Casio 
QV-700 (adquirida em julho de 1997 por R$ 
795,00). Procurou-se apresentar, nessas 

exposições, todas as recomendações norma
tivas de cada ensaio, bem como buscou-se des

tacar seus aspectos peculiares e considerados 
relevantes. Com isso, deixou-se a cargo dos 
vídeos apenas a demonstração seqüencial do 
experimento, sem interrupções, tornando-os 
mais cm10s e objetivos. Todos os comentários, 
recomendações e esclarecimentos complemen
tares foram deixados, assim, na pru1e expositiva, 
utilizando-se textos e ilustrações gráficas. 

A produção dos vídeos ficou, dessa forma, 

mais simplificada, uma vez que cada ensaio pôde 

então ser gravado seqüencialmente, seguindo
se as normas técnicas específicas. Para grava
ção das imagens foi contratado o serviço profis

sional de uma equipe de filmagem que utilizou 
uma câmara Panasonic M3000 (VHS) com 

tripé e dois tripés para iluminação, ao custo 
diário de R$ 940,00. Um adequado plane
jamento pennitiu que em onze horas de trabalho 
se gravassem todos os ensaios. A sonorização 
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das imagens foi feita posteriormente em estúdio, 
uma vez que a gravação do áudio no próprio 
ambiente do laboratório apresentava baixa 
qualidade e ruído excessivo. Para edição final 
das imagens e gravação do áudio alugaram-se 
os equipamentos de um estúdio profissional 
ao custo horário de R$ 70,00 - utilizando-se 
três vídeos Panasonic AG 1980, uma mesa 
Panasonic AVE5 e um computador Amiga 
Video Toaster V 4.0 para colocação de legen
das e efeitos especiais. Foram necessárias trinta 
e quatro horas em estúdio para edição das 
imagens, sonorização e montagem final de todos 
os vídeos. 

As planiUms para cálculo dos ensaios foram 
desenvolvidas no próplio laboratório, utilizando
se o Excel 97. Com elas, automatizou-se a 
obtenção de todos os resultados, dispensando 
o usuário de qualquer cálculo manual e 
permitindo-o gravar ou imprimir os resultados 
obtidos. Além dos cálculos individuais dos 
ensaios, foi também desenvolvida uma planilha 
para classificação geotécnica do solo, segundo 
os sistemas HRB e Unificado de Classificação 
(USCS). 

A TÉCNICA DE 
DESENVOLVIMENTO DO 

CD·ROM 
A utilização dos vídeos e das planilhas já se 

tornou, por si só, eficiente ferramenta auxiliar 
de ensino nas aulas práticas de laboratório. Sua 
utilização, em complemento às demonstrações 
ao vivo, permite uma melhor visualização dos 
detalhes executivos dos ensaios além de serem 
muito utilizados como material de consulta 
durante os trabalhos práticos desenvolvidos fora 
do horário de aulas. 

A idéia de se desenvolver o CO-ROM com 
o material produzido encontrou como obstáculo 

inicial os custos envolvidos para a sua produção. 
Consultando-se profissionais da área de criação 
de meios multimídia orçou-se o serviço em cerca 
de R$ 20.000,00, incluindo-se a digitalização 
das imagens em formato avi e a criação de uma 
interface amigável através de menus auto
explicativos. A razão para tão elevado custo foi 
justificada, pelos especialistas, como sendo o 
preço atualmente praticado no mercado para 
digitalização das imagens de vídeo -cerca de 
R$ 100,00 por minuto -o que, considerando
se um total estimado de 120 minutos de vídeo, 
constituía a parcela mais significativa do custo 
total. 

A indisponibilidade de tal montante fez com 
que se passasse a estudar, no próprio Labo
ratório de Solos, a técnica de digitalização de 
imagens de vídeo. Para isso, foi adquirido um 
videocassete Pallasollic MV-HD 635BR - 7 
cabeças (por R$ 300,00), uma placa de captura 
de imagens All-ill WOllder Pro-ATI (ao preço 
de R$ 560,00), instalando-a num microcom
putador Pentium 266 Mhz, 124 Kb RAM e HD 
3.2 Gb,já disponível no laboratólio. O processo 
de captura e digitalização de imagens do 
videocassete é uma operação relativamente 
simples, utilizando-se as opções de audio PCM, 
I I  KHz estéreo, e, para o vídeo, as opções 
YVU9 planar, padrão 320x240 ( 1/4 de tela) e 
24 bites de COl". 

Com essa configuração geram-se, no 
entanto, no HO, arquivos da ordem de 100Mb 
para cada minuto de vídeo, que necessitam ser 
compactados para viabilizar sua gravação em 
CO-ROM. A própria placa dispõe de sofl1Vare 
específico para compactação de arquivos, cuja 
opção utilizada foi a IR32. Com essa opção, 
geraram-se os arquivos mostrados na tabela 1 ,  
obtendo-se um índice de compactação de cerca 
de 8Mb/minuto, o mesmo oferecido pelas fumas 
consultadas. 
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Ensaio Duração Arquivo 

Preparação da amostra I l min 36s 94,5Mb 

Densidade real 5min 26s 44,OMb 

Teor de umidade (estufa) l min 42s 14,OMb 

Teor de umidade (.\1Jeedy) 2min 57s 24,5Mb 

Teor de umidade (álcool) 2min 32s 20,3Mb 

Granulometria (peneiramento) 7min 21s  60,OMb 

Granulometria (sedimentação) IOmin 47s 86,9Mb 

Limite de Liquidez 7min44s 62,4Mb 

Limite de Plasticidade 4min 26s 35,2Mb 

Limite de Contração 6min l l s 49,4Mb 

Total 60min 7s 491,2Mb 

Tabela 1 :  Duração dos vldeos e arquivo gerado 

Uma vez digitalizados os vídeos, foi 
desenvolvida uma interface amigável em lin
guagem Delphi 4 com menus auto-explicativos, 
permitindo a livre seleção, pelo usuário, da 
opção desejada. 

INSTALAÇÃO E UmIZAçÃO 
DO CD-ROM 

A configuração mínima do computador para 
instalação e utilização do CD-ROM é ter 
processador 486 DX4 100 - 1 6  Mb RAM 
- Monitor SVGA 256 cores, além de ter 
instalado os aplicativos Microsoft PowerPoinl 
97, Excel 97 e Windows 95. A inslalação do 
CD-ROM cria uma pasta de arquivos com o 
nome IME no diretório selecionado, nele 
copiando todos os arquivos do formato .ppl e 
.x/s correspondentes às aulas e planilhas. É 

recomendável que se configure a resolução do 
vídeo para 640x480, para evitarem-se dis
torções na visualização de algumas telas. 

A tela de abertura do CD-ROM apresenta 
o menu inicial mostrado na figura I ,  onde o 
usuário seleciona a opção desejada: vídeos, 
ou/as ou p/al/i/has. Optando por au/as, o 
usuário terá acesso à tela mostrada na figura 2. 

Selecionando uma das aulas, será apre
sentada uma série de s/ides, sem sonorização, 
na qual serão descritos a seqüência executiva 
do ensaio, detalhes executivos, cuidados e 
recomendações. A figura 3 mostra UI11 slide da 
aula de Preparação da Amostra e a figura 4 ilus
tra uma das telas da aula sobre Limite de 
Liquidez. 

Selecionando a opção vídeos, o usuário 
deve informar o drive de seu CD-ROM, 
aparecendo, em seguida,  a tela mostrada 
na figura 5. Selecionado o vídeo desejado, 
este será apresentado como mostrado na 
figura 6. 

A opção p/al/i/has apresenta a tela inicial 
mostrada na figura 7. Selecionando-se uma 
delas, são acionados o aplicativo Excel 97 e a 
planilha selecionada. A figura 8 mostra, por 
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Figura 1 :  Tela de abertura do CD-ROM 

Figura 3: Aula de preparação da amostra 

Figura 5: Menu da opção vídeos 
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Figura 2: Menu da opção aufas 

Figura 4: Aula de Limite de Liquidez 

Figura 6: Vídeo de Granulometria 
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Figura 7: Menu da opção planilhas 

exemplo, a planilha dos ensaios de Limite de 
Liquidez, Plasticidade e Contração. 

Uma vez organizado e gravado o CO-ROM 
matriz, foram produzidas 500 cópias, em firma 
especializada, ao custo unitário de R$ 3,78, 
incluindo estojo, capas e rótulo. 

CONCLUSÕES 

o desenvolvimento e utilização, no IME, do 
primeiro CO-ROM didático voltado para o 

Figura 8: Planilha de LL, LP e LC 

ensino de práticas laboratoriais consistiu-se 
numa experiência bastante positiva, com 
resultados imediatos no aperfeiçoamento do 
processo ensino-aprendizagem. A relativa 
simplicidade da técnica de digitalização de 
imagens e da criação de i nterfaces amigáveis 
pennitiu sua produção a custos significativamente 
baixos. 

A utilização desse CO-ROM, pela primeira 
vez em 1 999, no curso de graduação em 
Engenhru'ia de FOItificação (Eng Civil) pennitiu 
que se confirmassem todas as expectativas de 
melhoria no rendimento acadêmico e do 
interesse pela disciplina. 
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