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Sistemas militares compreendem o que existe de mais 
sofisticado em tecnologia digital. 
A SFB Informática, com uma equipe altamente qualificada, 
e com acesso à sua consorciada Ferrant; Computer Systems, 
está capacitada para oferecer: 

• Sistemas de Comando e Ação Assistidos por Computador 
• Sistemas de Controle de Tiro para Navios de Guerra, 

Aeronaves, Blindados e Unidades Fi xas ____ 
• Treinadores e Simuladores Digitais - \ 
• Integração de Sistemas de Armas \ 
• Jogos de Guerra 
• Avaliação Operacional de Sistemas de Armas 
• Sistemas de ('I 
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EM CONTROLE DIGITAL 
A experiência da SFB em Sistemas de Controle Militares 
está presente também em projetos civis de Controle de 
Processos Industriais, abrangendo áreas como Segurança, 
Controle de Tráfego, Prospecção, Produção e Refino de 
Petróleo, Geração e Distribuição de Energia e Siderurgia, 
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QUASE CENTENÁRIO! 

O Serviço Geográfico do Exército deverá com
pletar, em 31 de maio deste ano, 97 anos dedicados 
ao pars e à Força Terrestre. 

Produzindo, desde 1890, cartas geográficas e 
topográficas, o Serviço Geográfico conta em seu 
acervo muitos trabalhos pioneiros no Brasil, tais 
como cartas temáticas, cartas militares, cartas-ima
gens de satélites etc., além dos produtos conven
cionais - todos caracterizados pela rigorosa preci
são técnica e pela complementar qualidade artrstica. 

Nossa capa exibe uma carta da Capital Federal, 
edição comemorativa dos 90 anos do Serviço Geo
gráfico do Exército. 

As importâncias deverão ser enviadas por cheque 
ou vale postal, nominal, cruzado, a favor da Biblio
teca do Exército, acompanhadas do nome e do en
dereço do assinante. 



A CONJUGAÇÃO INTELIGENTE ENTRE O INTERESSE DO 
ESTADO E A EFICIÊNCIA DA INICIATIVA PRIVADA 

Esse o segredo do empreendimento cujo sucesso 
representou a solução cabal do grave problema 
crônico de fabricação de munições de artilharia no 
Brasil . 

A FI é uma empresa privada de ca pital nacional, 
que opera instalações industriais da Marinha, sob 
reg ime de arrendamento, es tando apta a produzir 
municões na fai xa de 35mm a 155mm . 

FI INDÚSTRIA E COMÉRCIO L TOA. 
Esc Av RIO Branco. 26 - 8° andar - RIO de Janeiro - Brasil 
CE P 20090 · Te!. (021) 233· 1188 · Telex : (021) 23997 FIILBR 

Fáb. Av. Brasil, km 45 . CEP 23000· RJ - Te!. : .(021) 394·9797. 



EDITORIAL 

A história, conforme a bela e acertada definição de Henri - I renée 
Marrou, é "o conhecimento do passado humano", e não alguma miste
riosa conjectura sobre o incerto futuro. 

Entre as páginas da história, o capítulo referente às descobertas 
científicas e invenções tecnológicas, longe de ser apénas uma interes
sante coleção de fatos curiosos ou divertidos, pode representar esti 
mulante incentivo aos pesquisadores modernos. Da leitura dessas crô
nicas pode-se aprender uma lição de paciência, de perseverança e, so
bretudo, de entusiasmo - na desinteressada procura do conhecimento, 
na independente busca da sabedoria. 

Constitui, aliás, notável paradoxo o fato de que esse desinteresse e 
essa independência terem-se sempre revelado frutíferos. É o que nos 
lembra certa publicação técnica, editada pela GTE - Lenkurt Incorpora
ted, quando registra que "a válvula Klystron, como muitos outros de
senvo lvimentos que se tornaram importantes para nossa economia e 
nosso modo de vida, resultou não da pesquisa prática, nem da procura 
de um bom produto comercia l, porém surg iu como subproduto da 
pesqu isa acadêm ica pura no campo da natureza da matéria". (The Len
kurt Demodulator, 1971.) 

Ao incluir no presente número um artigo que versa, espec ifi ca
mente, sobre a história da pólvora - essa mistura química impresc in 
dível nos artefatos bélicos - , a RMCT pretende mostrar como os pes 
quisadores militares e c ivi s da Força Terrestre não são infensos à cul
tura científica. 

ROBERTO MISCOW FILHO 
Cel R/1 - Redator -Chefe 

A nossa revista está sofrendo alterações. Procurando sempre acompanhar 
as recentes inovações no setor gráfico editorial, a RMCT 

se enquadra no que há de mais 
moderno em produções gráficas, inclusive utilizando na confecção de 

fotolitos o processo a raios laser. 
Esperando atender o melhor possível aos nossos leitores, esperamos 

receber sugestões para que possamos apresentar um 
padrão de qualidade compatível com as melhores revistas do gênero. 
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PROGRAME 
SEU FUTURO, 

COM := 
Associe-se ao GBOEX 
e programe seu futuro 
e o de sua família, com 
toda seguranca e tran-, 
qüilidade. Tradicão, , 
solidez e a garantia da 

-PREVloENCIA 
PRIVADA 

maior empresa de 
previdência privada 
da América Latina. 
Conte com o GBOEX 
para proteger sua fa
mília.Hoje e no futuro. 
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PESOUISA 

COMPORTAMENTO SOB 
IMPACTO BALfsTICODE 

JUNTAS SOLDADAS 

Jorge Carlos Ferreira Jorge 
Alexandre de Campos Lyra 
Fábio Mendes Marzano 
João Marcos Alcoforado Rebello 
José Roberto Nunes 

o presente trabalho tem Cº.ffi0 objetivo estudar o comportamento sob impacto 
balístico de juntas soldadas de um aço martensítico de alta 

resistência de designação NTU SAR- 120T. 
As juntas foram realizadas pelo processo eletrodo revestido, empregando-se 

material consuível dando cordões austeníticos (A WS E31O-16). 
As temperaturas de pré-aquecimento e interpasse foram de 150°C, 

não tendo sido empregado nenhum tratamento p6s-so1dagem. 
Ap6s inspeção radiográfica, as juntas foram submetidas a ensaios de tração, Charpy V, 

dureza e metalografia. Empregando-se idênticos 
parâmetros de soldagem, confeccionaram-se juntas do tipo cordão em R, 

que, ap6s ensaio por impacto balístico, apresentar~m resultados satisfat6rios. 

INTRODUÇAO 

o avanço tecnológico da indústria bélica 
nas últimas décadas tem motivado o desenvolvi
mento de novos tipos de aço de alta resistência 
mecânica e boa tenacidade para utilização em 
veículos blindados. Estes devem possuir resis
tência mecânica elevada, conjugada a pesos 
compatíveis, que permitam mobilidade e eco
nomia de combustível, alta dureza superficial 
que resista ao impacto do projétil, aliada a uma 
boa tenacidade para absorver o choque sem fra
turar, além de razoável soldabilidade. 

A soldagem desses aços costuma exigir aten
ção especial, devendo portanto ser estabeleci
dos os parâmetros de soldagem que garantam 
a qualidade da junta, assim como desempenho 
satisfatório em ensaios bal ísticos. 

A grande quantidade de uniões soldadas 

R. mil. Cio e Tecnol., Rio de Janeiro, 4(1):7-19, jan.lmar. 1987 

existente em veículos bélicos pode torná-los 
mais vulneráveis. às solicitações externas, pois, 
em decorrência do ciclo térmico de soldagem, 
as microestruturas das zonas fundidas e termi
camente afetadas talvez se tornem mais frágeis 
que a estrutura do metal -base. Desta forma, a 
soldagem requer cuidados especiais de execu 
ção e inspeção, com o objetivo de evitar a pre
sença de defeitos concentra dores de tensão que 
podem promover a fratura frágil, algumas vezes 
catastrófica. 

O objetivo deste trabalho é estudar o com
portamento sob impacto bal ístico de uma junta 
soldada de um aco martensítico de alta resis
tência, de designação NTU SAR-120T. 

Foram realizados ensaios mecânicos de uma 
junta soldada com eletrodos austen íticos (A WS 
E310-16l, objetivando estudar propriedades 
importantes para blindagens, tais como dureza, 
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tração e impacto. Posteriormente executa-se a 
soldagem em condição· de alta restrição, em 
corpo de prova do tipo cordão em H, o qual é 
su bmetido a ensaios bal ísticos com o objetivo 
de avaliar a resistência da junta a impactos de 
projéteis de pequeno calibre. 

MATERIAIS 

Metal -base 

o aço do metal-base do presente estudo é o 
NTU SAR-120 T, fabricado pela Usiminas. 

Trata-se de um aço temperado e revenido 
de alta resistência, que está sendo estudado pa
ra util ização em blindagens de carros de comba
te. 

Os parâmetros de tratamento térmico, com
posição química e propriedades mecânicas es
tão demonstrados nos Quadros 1, 2 e 3, respec
tivamente. 

A microestrutura do aço é constitu ída de 
martensita revenida (Fig. 1). 

Quadro 1 - Parâmetros de tratamento térmico do aço NTU SA R-120T. ~ 

Tratamento 
térmico 

Têmpera 

Revenido 

• Dados fornec idos pelo CTEx, 

Tempo 
aquecimento + encharque 

30 a 50 minutos 

40 a 60 minutos 

Quadro 2 - Composição qu(mica do aço NTU SAR 120T .• 

Elemento C Mn Si S AI Cr 

Temperatura 
IOe) 

850 ~ 900 

250~ 550 

Ni Mo 8 

% peso 0,18 0,86 1,18 0,023 0,0060,024 0,02 1,24 0,18 3ppm 

-Dados fornecidos pelo CTEx. 

Quadro 3 - Propriedades mecânicas do aço NTU SAR· 120T .• 

8 

LE " 
(MPa) 

1083,0 

LR T 

(MPa) 

11 56,4 

Dados fornecidos pe lo CTE x, 
•• LE = lim it e de escoamen to 
t LA = lim ite de resistência. 

t E'" espessura. 

Alongamento( %) Dobramento 
em 50mm lBDO 6E t 

19,0 bom 

Dureza 
(HRC) 

39 

Figura 1 - Microestrutura do aço NTU SAR- 120T. 
Aumento: 500x. Ataque: nitaf a 2%. 

Metal de solda 

Foram utilizados neste trabalho eletrodos 
inoxidáveis austenrticos do tipo AWS E3 10-16, 
de 4mm de diâmetro. 

Os Quadros 4 e 5 mostram as respectivas 
compo~ção qu ímica e propriedades mecânicas. 

Quadro 4. Composição qufmicado eletrodo E3 10-16_ • 

Elemento c Cr 

% Peso 0,10 25·28 

• Análise cons tante do certi fica do do fabricante. 

Quadro 5 - Propriedades mecânicas do eletrodo E3 10-16 .• 

LE (MPa) LR IMPa) 

345 558 

' Valores constantes do certificado do fabricante . 

Alongamento 
IL = 5d)% 

30 

MÉTODO EXPERIMENTAL 

Ni 

20·22,5 

Resiliência 
IJ) 

94 

O trabalho realizado pode ser dividido em 
duas etapas: 

Ensaios para estabelecimento dos 
parâmetros de soldagem 

Nesta etapa foi inicialmente soldada uma 
chapa, cujas dimensões são demonstradas na 



Fig. 2, preparada com chanfro em V, ângulo de 
abertura de 450 e soldadas de topo na posição 
plana. Foram utilizados eletrodos AWS E31Q-16 
de 4mm de diâmetro, corrente contínua e pola
ridade direta em todos os passes. 

A chapa foi fixada num aparato restritor 
por meio de parafusos e pontos de solda, de 
modo a minimizar o seu empeno. Executou-se 
a soldagem de um só lado, com o emprego de 
mata-junta de cobre. 

Figura 2 - Dimensão das chapas para estabelecimento 
dos parâmetros de soldagem. 

o Quadro 6 mostra os parâmetros utiliza
dos na soldagem da chapa, sendo as condições 
de aporte térmico e temperaturas de pré-aque
cimento e interpasses obtidas de trabalho ante
rior. 1 

Quadro 6 - Parâmetros de soldagem e energia do proceS5O empregado (eletrodo 
AWSE31O· 16). 

Prá-aquecj - HI (kJ/em) 
mento e 

Passe I V v 
interpasse (A) (volts) (em/min) cordão de 

(oC) passe solda· 

1 130 26- 30 10,5 20,6 
2 130 28- 32 13,8 17,0 

150 3 130 26- 30 12,8 17,1 18,0 
4 130 26-30 12,6 17,3 

• Valor médio dos quatro passes . 

A energ ia do processo (H I) corresponde à 
energia gasta na soldagem. Ela é dependente da 
corrente ddp e da velocidade de soldagem. A 
velocidade de soldagem é determinada aproxi
madamente pela razão entre o comprimento do 
cordão depositado e o tempo gasto. 

PESQUISA 

A energia do processo é calculada pela ex
pressão: 

HI =~ x60 v 

H I - energia do processo (kJ/cm) . 
V - ddp (volts). 
I - corrente aplicada (A). 
v - velocidade de soldagem (cm/min), 

Após a soldagem, a chapa foi examinada vi
sualmente e por raios X, sendo retirados os cor
pos de prova para os diferentes ensaios, 

Os ensaios de tração foram realizados à 
temperatura ambiente, em corpos de prova reti
rados transversalmente ao cordão e confeccio
nados segundo as dimensões constantes do có
digo ASME, seção IX. 2 

Os ensaios metalográficos consistiram de 
exames macro- e micrográficos da seção trans
versal do metal de solda e da zona termicamen
te afetada (ZT A). 

Utilizou-se o procedimento convencional 
de polimento até alumina 111, seguindo-se ata
que com nital a 2% para a ZTA, e ataque com 
Marble (109 CuS04 , 50ml HCI, 50ml H2 0) 
para o metal de solda, 

Nos mesmos corpos de prova utilizados pa
ra análise metalográfica, foram realizadas medi
das de m icrodureza Vickers nas seções transver
sais das juntas soldadas, havendo a preparação 
prévia semelhante à dos ensaios metalográficos. 
Medidas de microdureza foram realizadas em 
duas linhas paralelas ao cordão de solda, distan
tes 0,5 e 1,Omm do mesmo ao longo da ZT A. 
Tomaram-se também medidas de microdureza 
em três linhas paralelas a superfícies das chapas, 
correspondentes às regiões dos passes de raiz, 
intermediário e de enchimento. 

Os ensaios de impacto ocorreram em cor
pos de prova normalizados,3 com o entalhe si
tuado totalmente na ZTA (Fig. 3) e em um pIa
no perpendicular à superfície da chapa. 

A temperatura de ensaio, de -400 C, foi 
atingida pela imersão dos corpos de prova nu -
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ma m istura contro lada de nitrogênio I íqu ido e 
á lcool. 

I I I I 
:'-ZTA,-':- MS + ZTA~ 
I ,,- "",. I 

T MS 

\ 4 / I 

\ I. f\-±-l , I',' MS 
12,7 
mm 

J~ L------'--\-\-~-\.L-e:-'ta,''--he -~I ------' 
Figura 3 - Detalhe da posição do entalhe, 

Ensaios de avaliação do 
procedimento de soldagem 

Os ensaios de avaliação do proced imento de 
so lda~em foram rea l izados com base na norma 
M I L, que compreende ensaios bal ísticos e ra
d iográf icos, ambos conduzidos em um corpo de 
prova do t ipo cordão em H (Fig , 4 ), 

305 i30smm 
· I ~ 

30Smm • I- mm 

I 

4'0 I'? 

~ 
, 

mIt E - E 
lO 

S~ fi 

-

J_l 
-

2'0 3'? 

----- .. 

Figura 4 - Geometria da junta e disposição 
dos diversos cordões do corpo de prova, 

O conjunto mostrado na Fig, 4 foi soldado 
de topo na posição plana, através de eletrodos 
AWS E310-16 de 4mm de diâmetro, sendo uti-

10 

li zado chanfro em V, com ângu lo de abertura 
de 450 e espaçamento na ra iz de 6mm, 

O conjunto fo i f ixado num aparato restr i
tor por meio de grampos de modo a minimizar 
o seu empeno, 

Inicialmente, executou-se a soldagem dos 
conjuntos de um lado da chapa com aux ílio de 
mata-junta de cobre, Posteriormente, refez-se o 
passe de raiz após escarfagem com eletrodo de 
grafíte, Este procedimento objetivou garantir a 
qualidade do passe de ra iz, tendo em vista que 
sua abertura era maior que o diâmetro do ele
trodo, 

O Quadro 7 mostra os parâmetros uti l izados 
na soldagem do conjunto, Observa-se nesta ta
bela que, para a soldagem deste conjunto, utili
zou-se corrente alternada, Este procedimento 
foi o recomendáve is para se minimizar o efeito 
do sopro magnético instaurado devido à magne
tização das chapas, 
Quadro 7 - Parâmetros de soldagem e energia do processo empregados no conjunto. 

Cordão Passe I(A) V (volts) v{cm/min) 

1 145 26-30 
2 145 26-30 
3 145 26-30 
4" 145 26-30 

1 14 5 26-30 
2 145 26- 30 
3 145 26-30 
4" 145 26-30 
1 14 5 26- 30 
2 145 26- 30 
3 145 26- 30 
4" 145 26- 30 
1 145 26-30 
2 145 26-30 
3 145 26- 30 
4" 145 26-30 

1 145 26-30 
2 145 26-30 
3 145 26- 30 
4" 145 26- 30 
5 145 26-30 

'Valor médio de quatro passes. 
• 'Passe executado após escarfagem com eletrodo de grafite. 
t Valo r médio de cinco passes. 

16,0 
14,1 
11 ,0 
18,9 

17,0 
12,5 
9,5 

20,3 

18,0 
11 ,6 
9,6 

20,5 
16,2 
13.4 
10,7 
15,7 

15,9 
15.4 
12,9 
13,5 
18,6 

HI (kJ/cm) 
Passe Cordão· 

15,7 
17,9 

17.4 23 ,0 
12,9 

15,6 
20,2 

18 ,6 26,5 
12 ,0 

14,0 
21,8 

18 ,5 26,1 
11,9 
15,6 
18.4 

18.4 23,6 
15.4 

15,9 
16.4 
19,6 16,7t 
1·8,8 
13,0 

ApÓS a soldagem, o conjunto foi inspecio
nado visualmente, sendo posteriormente sub
metido à exposição dos raios X, como exigido 
pela norma M I L, 4 

F inalmente, procedeu-se aos ensaios bal ísti 
cos do conjunto soldado, compreendendo as se
gu i ntes fases: 

Carregamento da munição 

Foram utilizados projéteis comuns de uso 
antipessoal, Sendo o objetivo do ensaio estudar 



a resistência ao impacto da junta soldada, cor
taram-se as pontas dos projéteis com o intuito 
de diminuir seu poder penetrante. Os projéteis, 
com calibre de 7,62mm e 12,7mm (0,50"), fo
ram desengastados dos cartuchos e carregados 
com as quantidades de carga mostradas no Qua
dro 8. 

Quadro 8 - Quantidade de carga em cada projétil 

Calibre (mm) Carga (g) 

7.62 2, 10; 2,20; 2,30; 2,50; 2,60; 2,80; 3,00 

12,7 4,00 ; 5,00; 5,50 ; 6,00; 6,50 ; 7,00 ; 8,00; 9,20 

Preparação e execução do ensaio 

o conjunto foi firmemente fixado em cada 
uma de suas extremidades por quatro grampos, 
ficando perpendicular à linha de fogo, com os 
dois cordões mais longos em posição vertical. A 
distância do conjunto à ponta do cano da arma 
foi de 25 metros, A Fig, 5 mostra o conjunto 
preparado para o ensaio, 

Figura 5 - Montagem do conjunto para ensaio bal/stico, 

Utilizou-se um receptor universal preso na 
estativa, como m ostra a F ig, 6. 

Para o projétil calibre 7,62mm utilizou -se 
o cano 7,62 com provete vel. 762, n9 5, Para o 
projétil calibre 12,70mm utilizou -se o cano 
12,7 com provete vel. 50 (B -5600 ), 

Para a medida das velocidades dos projéteis 

PESQUISA 

F igura 6 - Detalhe do receptor acoplado na estativa. 

foram montadas duas fotocélulas CBC à distân
cia de dois metros uma da outra, unidas a dois 
cronógrafos HP, Ambos os cronógrafos forne 
cem o tempo que o projétil leva para passar pe
las duas fotocélulas, A velocidade do projétil é 
obtida dividindo-se a distância percorrida (dois 
metros), pelo tempo decorrido entre a passa
gem do projétil pela primeira e segunda foto 
célu las, 

Devido ao perigo do projétil resvalar na 
chapa e atingir alguma das fotocélulas, ambas 
foram colocadas à distância de vinte metros do 
a lvo, Portanto, a velbcidade do projétil, conhe
cida por V5, é obtida a cinco metros do cano 
da arma . 

Para testar toda a montagem e aquecer a 
máquina foi E ~<ecutado um tiro com munição 
calibre 7,6 2mm, comum, sem ating ir a chapa , 
Após este rápido teste, iniciaram-se os tiros 
com a munição pré-selecionada. Como medida 
de precaução, os disparos iniciaram com muni
ção cal ibre 7 ,62mm, sendo as cargas aumentadas 
progressivamente. Os primeiros disparos ating i
ram o conjunto no metal -base . Posteriormente 
atirou-se na ZTA e por fim no cordão de solda. 

Tendo o conjunto resistido satisfatoria
mente a este primeiro grupo de impactos, 
passou-se a disparar com a munição calibre 
12,7mm, segundo o mesmo procedimento uti 
lizado com a munição calibre 7,62mm, inician
do-se os disparos contra a ZT A e posteriormen
te contra o cordão de solda. 

11 
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Os Quadros 9 e 10 mostram os valores das 
velocidades dos projéteis utilizados no conjun
to para as munições de calibres 7,62 e 12,7mm, 
respectivamente. 

Quadro 9 - Medidas de velocidade dos projdteis (calibre 7,62mm). 

Disparo Carga (gl Tempo (10-' 51 V5(m/51 

1 2. 10 3.022 661.8 
2 2.20 3. 109 643,3 
3 2.20 2.863 698,6 
4 2,30 2.781 719,2 
5 2,30 2.692 742,9 
6 2,50 2. 753 726,5 
7 2,60 2.6 18 763,9 
8 2,60 2.693 742,7 
9 2,80 2.538 788,0 

10 3,00 2.344 853,2 

Quadro 10 - Medidas de velocidade dos projéteis (calibre 12,lmmJ. 

Disparo Carga (gl Tempo (10 -'51 V5 (m/51 

I 6,00 3.523 567,7 
II 6,50 3.722 537,3 

111 7,00 3.628 55 1,3 
IV 9,20 3.514 569, 1 

Comum- 2.358 848,2 

• Projéti l com ponta penetrante. 

I nspeção não-destrutiva 

Após a execução dos ensaios ba l íst icos, o 
conjunto foi exam inado visualmente e por lí
quidos penetrantes, com o objetivo de identifi
car a poss ível ex istência de tri ncas, decorrentes 
dos impactos recebidos. 

RESULTADOS 

Ensaios para estabelecimento dos 
parâmetros de soldagem 

Exame metalográfico 

Na macrografia da seção transversal da jun 
ta soldada (Fig. 7), pode-se observar diversas re
giões da ZTA, oriundas dos mú Itiplos passes 
executados. 

As microestruturas das ZTA foram observa
das nas regiões assinaladas na Fig. 7, sendo os 
resultados apresentados na Fig. 8. 
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A Fig. 9 mostra a microestrutura do cordão 
de solda da junta. 

Figura 7 - Macrografia da seção transversal da junta 
soldada, Foram assinaladas as regiões em que foram fei

tas as macrografias. Ataque: nital a 2%. 

Figura 8 - Micrografias correspondentes às regiões assi
naladas na Fig. 7. 
a) Região a, estrutura martensítica. 
b) Regiões b e c, estrutura de martensita (m) e marten

sita revenida (mr) . 
Aumento: 200x. Ataque: Nital a 2% . 
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F igura 9 - Micrografia do cordão de solda, constiturdo 
de grãos colunares de austenita. Aumento : 500x. Ata

que: reagente de Marble. 

Ensa ios de dureza 

A F ig. 10 mostra a var iação da microdureza 
na ZTA, ao longo de duas linhas parale las ao 
cordão, enquanto a Fig. 11 mostra a variação 
da microdureza ao longo de três linhas paralelas 
à superfície da chapa, correspondendo às re
giões dos passes de ra iz, intermediário e de en
ch imento. 
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Figura 10 - Variação da microdureza na ZTA, ao lon
go da espessura da chapa. 
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Ensaios de impacto 

Os resultados dos ensaios de impacto reali
zados à temperatura de -400 C são mostrados 
no Quadro 11. 
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Figura 11 - Variação da micro dureza em três linhas pa
ralelas à superf/cie da chapa A. 

Ouadro 11 - Resultados dos ensaios do impacto a - 400C. 

Elet rodo 
Energ ia Absorvida (J) 

,«;> Ensaio 2? Ensa io aI? Ensaio 

E 310·16 25 29 25 

Ensaio de Tração 

Valor 
Médio 

26,3 

Os resu Itados dos ensa ios de tracão rea I iza
dos à temperatura ambiente são m~strados no 
Quadro 12. 

Quadro 12 - Resultados dos ensaios de tração. 

Eletrodo Limite de resistência IMPa) 

lI? Ensaio 2C? Ensaio 

E 310·16 661 648 

Valor 
médio 

654,5 
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Ensaio de avaliação do procedimento 
de soldagem 

Exame radiográfico 

A Fig. 12 mostra a radiografia dos cordões 
de solda do conjunto. 

Figura 12 - Aspecto radiográfico dos cordões de solda 
do conjunto. 
a} Cordões laterais 1 e 3. 

Ensaios bal ísticos 

A F ig . 13 mostra as regiões afetadas pelos 
impactos, sendo a seqüência de disparos indi 
cada pela numeração. Os algarismos romanos e 
arábicos correspondem aos impactos das muni
ções 7,62 e 12,7mm, respectivamente. 

Figura 13 - Detalhe das posições dos impactos no con
junto. 

I nspeção não-destrutiva 

Os ensaios por I íquidos penetrantes não 
constataram a presença de trincas superficiais, 
decorrentes dos impactos, nas regiões centrais 
do conju nto, como mostrado na F ig . 14. 

b} Cordão central. Figura 14. Resultados dos ensaios por líquidos pene-
c} Cordões laterais 2 e 4. trantes. 
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DISCUSSÃO 

Seleção do eletrodo 

Segundo a literatura,6 podem ser adotados 
três métodos no proced imento de so ldagem de 
aços de alta temperabilidade: controle da tem
peratura, para minimizar o problema do hidro
gênio difusíve l; transformação isotérmica, para 
prevenir a formação de grande quantidade de 
martensita na ZT A e uso de metal de adição 
austenítico. No presente estudo, optou-se pela 
util ização de e letrodos austen ít icos devido a: 
adequabi lidade para prevenir, com segurança, a 
introdução de hidrogênio na ZTA e evitar al
gum problema operacional, trazido pelo empre
go de temperaturas de pré-aquecimento muito 
elevadas. 

Ensaios de estabelecimento de parâmetros 
de soldagem 

Ensaio de dureza 

A possibi lidade de permanecerem elevados 
n íve is de dureza na ZT A, quando se empregam 
e letrodos auste n ít icos, é um fator que, d ispen
sa ndo temperaturas de p ré-aqueci mento mui to 
e levadas e trata mentos pós-so ldagem, fac ilita 
so brem aneira a operação de sold agem. Contu
do, durezas e levadas conduzem à d iminuição da 
tenacidade, tendo porta nto qu e ser estabe leci
do um ponto méd io qu e ot im ize, concom ita n
t emente, estes dois fatores confli ta ntes. 

A Fig. 10 indica um acent uado aum ento de 
d ureza na chapa, no últ imo passe, decorrente 
da não realização de p6s~aquecim ento nem de 
um passe de revenimento. Esta situação, qu e a 
p rincípio pode parecer inconveniente, pode pro
porcionar resultados superiores nos ensaios ba
I ísticos, pois, a superfície da chapa, incluindo 
ZT A, que receberá o impacto do projétil terá 
al ta dureza, condição necessária para este pro
pósit o . Ao longo da espessura a dureza decres
ce, aumentando portanto a tenacidade, permi
tindo assim ao material melhores condições de 
deformação plástica para suportar as tensões 
provocadas pelo impacto , e evitando que uma 
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fratu ra do tipo frág i I se propague faci Imente. 
Ao se passar da ZTA pa ra o cordão de so l

da, ocorre brusca dim inuição na dureza (Fig. 
11) , devido à presença na ZT A de constitu intes 
de alta dureza em grande quantidade (F ig. 8), 
enquanto que o cordão de solda era constitu í
do basicamente de austenita. Contudo, este fa
to já estava previsto na hipótese do traba lho, 
não tendo influência nos resultados. 

Ensaios metalográficos 

A formação de martensita - e martensita 
revenida, devido ao revenimento dos passes pos
teriores - justifica os elevados valores de dure
za obtidos. 

A não real ização de pós-aquecimento expl i
ca o aparecimento de martensita pura no últi 
mo passe da chapa. 

Schaeffler7 indica que a microestrutura ob
t ida no cordão é determinada pelo balancea
mento de elementos gamagêneos (Ni, Mn, C) e 
alfagêneo!; (Cr, Si, Mo, Nb e N). Com base em 
diagramas característicos, é possíve l prever-se a 
microestrutura do cordão, conhecendo-se a 
composição química dos materia is e a diluição 
esperada. 

Quadro 13. Parâmetros para o cálculo da composição do cordão 
da chapa A. 

Cromo equ ivalente 
N (qu el equivalente 

Meta l base 

2,0 
7,0 

Eletrodo 

27 
25 

o Quad ro 13 ap resenta os parâ metros para 
o caso do presente est udo. 

Entra ndo com os valo res da tabela no d ia
grama de Schaeffl er (Fig . 15 ), verifica-se qu e a 
m icroest ru t ura austen ít ica está de acordo com 
a obtida (F ig. 9 ). 

A F ig. 7 mostra que a situ ação de maio r di
luição ocorreu no passe de ra iz, como aliás se 
esperava. Segundo Castro e Cadenet, 8 para o 
processo de eletrodo revestido, a diluição pode 
chegar a 50% no passe de raiz . Uma diluição de 
desta ordem atingiria no máximo o ponto P da 
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Figura 15 . Posicionamento do metal base e dos eletrodos no diagrama de Schaeffler. 

F ig . 15, O que afasta o perigo de formação de 
est ru t ura bifásica com aparecimento de mar
tensita. 

Ensa io de impacto 

Os valores de energia absorvida no ensaio 
de impacto são influenciados pela localização 
do entalhe na ZTA ou no cordão de solda, as
sim como de que posição da chapa foram estes 
corpos de prova retirados, ou seja, mais próxi 
mos da superfície da chapa em que se encon
trava a raiz da solda ou da superfície em que 
estava a face da solda . 

A ZT A apresenta microestrutu ra variável, 
devido às características inerentes ao processo 
de soldagem em multipasses. Conseqüentemen
t e, a local ização do entalhe na ZT A influencia 
os resultados obtidos no ensa io de impacto. A 
região mais crítica será aquela que apresen tar 
maior valor de microdureza. 

A confecção do entalhe dos corpos de pro
va, dentro da ZTA, e próximo à face (F ig. 3), 
confere aos ensaios o caráter de maior severi
dade. 

Os valores mínimos de resiliência exigidos 
pelas normas M I L-A 125609 e AMM RC-
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PD100 10 foram at ingidos em todos os ensa ios 
(Quadro 11), tendo portanto condições favorá
veis de emprego em veículos blindados, mesmo 
considerando que os entalhes foram colocados 
em condições mais severas que as especificadas 
na norma M I L-S-12560. Com efeito, esta nor
ma especifica valores mínimos de resiliência em 
função da espessura da chapa e da dureza apre
sentada naquela região. Contudo, ela não forne
ce indicacões de valores mínimos de resiliência 
para durézas acima de 410 HV, valor inferior 
ao encont rado nél junta em est udo na região on
de foram retirados os corpos de prova (Fig. 10). 
Desta forma, os resu Itados foram considerados 
satisfat órios, já que os valores obt idos nos en
saios superaram os existentes naquela norma, 
mesmo para valores inferiores de dureza. 

Um último fato relevante é que aquela nor
ma especifica os valores mínimos de resiliência 
para chapas base, onde a estrutura é bem mais 
nomogênea do que na ZT A de uma junta sol 
dada . 

Ensa ios de tração 

Os result ados dos ensaios de t ração (Qua
dro 12) situaram-se acima do mínimo exigido 



que é de 580 MPa. 11 

Observou-se, em todos os corpos de prova, 
que a deformação se concentrou em quase toda 
a sua total idade no cordão de solda, com prati 
camente nenhuma deformação plástica do me
tal base. Este fato é expl icado pelo elevado li 
mite de escoamento do metal base, superior à 
carga de ruptura dos cordões de solda (Quadros 
3 e 5). 

Ensaios de ava liação do 
procedimento de soldagem 

Soldagem dos conjuntos 

A soldagem de juntas com geometrias bas
tante diferentes das tradicionais exige um estu 
do criterioso prévio, com o objetivo de evitar 
distorções exageradas. A seqüência de soldagem 
utilizada (Fig. 4) procurou contornar este pro- . 
blema pela distribuição dos ciclos térmicos im
postos em regiões alternadas, de modo que ca
da ciclo térm ico contribu ísse para contrabalan
çar as distorções do ciclo anterior. Ta l condição 
confere i:I este cordão uma restrição muito ele
vada, que no presente estudo atingiu 686 MPa, 
segundo procedimento de cálcu lo proposto por 
Yurioka et a/.,I 2 resultando em problemas adi
cionalno procedimento de sotdagem. 

Inúmeros são os fatores que afetam a exe
cução de uma soldagem. Inicialmente, pro
curou-se reproduzir as condições dos ensaios de 
estabelecimento de parâmetros, pois estes pro
dúziram resu Itados favoráveis, em termos de 
propriedades mecânicas para utilização em veí
culos blindados. Estas condições exigiam a uti
lizacão de corrente contínua e polaridade dire
ta . No entanto, a soldagem com corrente contí
nua não pode ser realizada quando existe um 
campo magnético criado entre as chapas. Este 
campo gera uma deflexão do arco no sentido 
do ca.mpo, produzindo o efeito conhecido co
mo sopro magnético are b/ow. Tal fenômeno 
pode ser explicado da seguinte maneira, para o 
nosso estudo: ~ as chapas magnetizadas geram 
um fluxo magnético no sentido da maior con
centracão do fluxo (no caso das chapas) em re
lação à abertura da raiz que não estava magneti -
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zada. Desta forma o arco deflete para os cantos 
dos chanfros, impedindo que o material seja 
despositado no centro deles (região da abertu
ra da raiz). As conseqüências imediatas do pro
cesso são falta de fusão e excesso de respingos. 
Como resultado existirão regiões em que a 
quantidade de material depositado será insufi
ciente para resistir às tensões atuantes, possibi
litando assim a propagação de trincas através da 
junta. A literatura s . sugere alguns procedimen
tos que visam a minimizar o efeito de sopro 
magnético por ordem de precedência. Destes, 
foram tentados os seguintes : 

i. colocar o cabo terra o mais distante possível 
da junta a ser soldada; 

ii. colocar o cabo terra na direção da junta a ser 
soldada, tanto no in (cio como no fim da 
junta; 

iii. direcionar o eletrodo no sentido oposto ao 
campo; 

iv. utilizar o menor comprimento de arco pos
sível; 

v. enrolar o cabo terra na chapa, no sentido 
oposto ao campo, e fechar o curto com o 
eletrodo, objetivando promover a desmagne
tização das chapas; e 

vi . utilizar corrente alternada. 

A única opção .que produziu resultados sa
tisfatórios foi a última, razão pela qual a solda
gem foi realizada com corrente alternada (Qua
dro 7). 

Exame radiográfico 

As radiografias foram feitas apenas perpen
dicularmente à chapa, não se segu indo o proce
dimento proposto pela norma M I L 4 de radio
grafar também em direções paralelas às interfa
ces cordão de solda-metal base. A necessidade 
destas radiografias se faz quando se está qualifi
cando o procedimento de soldagem, o que não 
ocorre neste estudo. 

As áreas escuras que aparecem nos cordões 
laterais, na interface cordão de solda-metal base, 
correspondem a regiões em que o desbaste com 
o disco rotativo atingiu o metal base (Fig . 12a). 
Como defeitos decorrentes do procedimento 
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de sofdagem nestes cordões, observa-se apenas 
a existência de porosidades no cordão (Figs. 
12b e 12c) / que no entanto estão dentro de n í-
veis aceitáveis. ' 

No cordão central do conjunto (F ig. 12b) / 
bem próximo à intersecção com o cordão late
ral/ nota-se a existência de uma região escura 
(r) / que se deve ao desbaste desigual por disco 
rotativo, não se constitu indo portanto em de
feito causado pelo procedimento de soldagem. 

Ensaios bal ísticos 

Sendo o objetivo do trabalho estudar a re
sistência ao choque da junta soldada, passou-se 
ao ensaio bal ístico com projéteis sem ponta 
perfurante, o que conferiu menor severidade ao 
experimento. Além disso, utilizou -se munição 
de menor calibre que o exigido pelas normas 
MIL.4 Desta forma, não se pode concluir pela 
aprovação ou reprovação dos conjuntos com 
base nessas especificações. 

Os ensaios realizados conferiram aos con
juntos resultados favoráveis em termos de resis
tência ao impacto. Todos os disparos executa
dos com a munição preparada, tanto com cali
bre 7/62mm como com calibre 12/7mm (0/50")/ 
não perfuraram nem produziram trincas visí
veis nos conjuntos, mesmo ao ocorrer o impac
to no cordão de solda. Como era esperado, a 
chapa base apresentou resistência superior ao 
cordão. A comparação entre as resistências da 
chapa base e da ZTA não pôde ser feita, já 
que os impactos recebidos pela ZTA foram pro
venientes de munições com carga mais elevada. 

F inalmente pode-se dizer que tratando-se 
de um estudo inovador, não há subsídios para 
aval iação precisa dos resu Itados em termos com
parativos. Desta forma, trabalhos posteriores se 
incumbirão de julgar os índices alcançados nes
te estudo, desde que sejam mantidas as condi
ções utilizadas aqui, as quais diferem das espe
cificadas nas normas M I L.4 

CONCLUSÃO 

O aço NTU SAR-120T apresenta condições 
favoráveis de soldabilidade com eletrodos aus
ten íticos (AWS E31O-16) / convenientemente 
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secos e com temperaturas de pré-aquecimento e 
interpasses de 1500 C, mesmo em condições de 
elevada restrição, apresentando resu Itados satis
fatórios sob o ponto de vista de tenacidade na 
ZT A e ausência de problemas de trincas induzi
das pelo hidrogênio. 

Juntas de aco NTU SAR-120T soldadas 
com os parâmet"ros citados no item anterior 
apresentam resu Itados favoráveis de resistência 
ao impacto bal ístico . 

A junta soldada no presente trabalho não 
pôde ser considerada aprovada segundo o pro
cedimento exigido pelas normas M I L 4 / por ter 
sido realizado ensaio bal ístico menos severo 
que o estipulado para qualificação. 

AGRADECIMENTOS 

Os autores agradecem o apoio dado pelas seguintes insti · 
tuições na el aboração deste trabalho: Instituto Militar de En
genhari a (lME), Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do 
Exército (lPD), Coordenação de Program as de Pós-graduação 
em Engenharia (COPPE-UFRJ), Instituto Nacional de Tecno
logia (I NT), Campos de Provas da Marambaia e Parque Central 
de Motomecanização do Exército. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. JORGE, J.C.F., LYRA, A.C. e MAR Z ANO, F.M ., Com
portamento mecânico e balistico de chapas de aço solda
das pelo processo de eletrodo revestido·, Rio de Janeiro, 
IME,1985. 

2. Código ASME, Seção IX, Part OW -Welding, 1980. 
3 . Determinação da resistência ao impacto de materiais me

tálicos em corpos de prova entalhados, simplesmente 
apoiados. ABNT P-M-3.60, ABNT, Rio de Janeiro . 

4. Welding of homogeneous armar by metal-are processes, 
MIL-W-46086A (MR), United States Army, dezembro, 
1980. 

5. American Welding Society, Welding Handbook-Shielded 
Metal Arc Welding, 7~ ed., Miami, 1982, v .2, p. 73-74 . 

6. COE , F.R., Welding steels mithout hydrogen cracking; 
Abington, The Welding Institute, 1973, p . 14. 

7. CASTRO, R. e CADENET, J .J ., Welding metallurgy of 
stainless and heat-resistant steels, Cambridge University 
Press, 1975, p. 161. 

8. Ref.7,p.159. 
9 . Steel armar plate; Wr,ought homogeneous, Com-vehicles 

type (1/4 to 6 inches, incl.), MIL-A-12560E (MR), United 
States Army , May, 1982. 

10. Steel armar plate, Wrought, high-hardness, Army materiais 
and research center, AMMRC PD-100, Nov, 1968. 

11 . American Welding Society, Specification for covered cor
rosion resisting chromium and chromium-nickel welding 
electrodes, AWS 5.4-81. 

12. YURIOKA, N. et aI., Determinationof,Necessaryprehea
ting temperature in steel welding, Welding Journal, June, 
1983, pp. 147-153. 



Os autores 

Eng. Jorge Carlos 
Ferreira Jorge 

Pesquisador do IPD, formou-se 
em Engenharia Meta lúrgica, 
em 1985, no IME. 

Eng. Alexandre de 
Campos Lyra 

Professor Conferencista e alu 
no de pós-graduação do IM E, 
formou-se em Engenhari a 
Meta lú rgica , também no IM E, 
em 1985. 

PESQUISA 

Eng. Fábio Mendes 
Marzano 

Engenheiro Metalúrgico for 
mado pelo IME em 1985. 

Eng. João Alcoforado Rebello 

Engenheiro Metalúrgico, M .Sc., 
Professor Titular do Programa 
de Engenharia M eta lúrgica e de 
Materi ais da COPPE/UFRJ, 
Professo r Conferencista do 
IME . 

Eng. José Roberto 
Nunes 

Engen heiro Metalúrgico, Ten 
Cel, Professor, Chefe da Seção 
de Engen haria e Ciência dos 
Materiais do IME . 

19 



PESQUISA 

QUEM DESCOBRIU A PÓLVORA 

INTRODUÇÃO 

o nome genérico "pólvora" abrange dois ti
pos de explosivos: 

a. a pólvora heterogênea ou mecânica, tendo co
mo principal representante a pólvora negra, 
uma simples mistura física dos três componen
tes - carvão, salitre e enxofre; 
b. a pólvora homogênea, coloidal ou sem fuma 
ça - obtida pela incorporação de nitrocelulose, 
nitroglicerina e agentes plastificantes e gelatini
zantes. 

No primeiro caso, conforme o próprio no
me sugere, a mistura dos ingredientes, por me
lhor que seja feita, é heterogênea e não assegura 
qualquer tipo de reação qu ím ica entre eles. A 
qualquer momento podem ser separados por 
processos físicos, convencionais e simples. 

Já no segundo caso, a incorporação dos in
gredientes é feita através do fenômeno da gela
tinização, a partir do qual se forma o "gel de 
pólvora", que dificilmente pode ser destru ído. 

Cada um dos tipos definidos acima tem 
uma aplicação diferente e que será esclarecida 
quando deles tratarmos, separadamente. 

PÓLVORA NEGRA 

A pólvora negra é, sem dúvida, a precursora 
de todos os explosivos modernos; antigamente 
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designada como pólvora das armas de fogo, ela 
é uma mistura de nitrato de potássio (salitre), 
enxofre e carvão. 

A origem da pólvora negra é obscura, mas 
ela existe desde os tempos mais remotos. De 
acordo com numerosos trabalhos histórios, em 
particular os devidos a Romocki, a pólvora ne
gra foi inventada pelos chineses, muitos séculos 
antes de Cristo. O segredo de sua fabricação pe
netrou pela Asia Central e foi levado à Europa 
pelos árabes mais ou menos na metade do sécu
lo XIII. 

Misturas combustíveis contendo salitre, co
mo por exemplo o famoso "fogo grego", com o 
qual os gregos destru íram a esquadra árabe, cer
cando Constantinopla em 668, eram já larga
mente conhecidos naquela época . O segredo da 
preparação do "fogo grego" su põe-se ter sido 
levado para a capital bizantina por Kallinikos, 
um arquiteto grego, oriundo de Heliópolis. A 
composição do "fogo grego" nunca foi revelada 
totalmente, porém alguns manuscritos medie
vais descrevem-no como uma mistura contendo 
salitre e enxofre aglutinados por piche. Obvia
mente não era a pólvora negra, mas uma mistu 
ra semelhante. 

A descrição da composição é dos princípios 
de fabricação da pólvora negra aparecem em 
trabalhos de dois dos maiores cientistas da Ida
de Média: Alberto Magno (Santo Alberto, o 
Grande), um monge dominicano nascido na Ba
viera, por volta do ano 1200, e Roger Bacon, 
frade da ordem dos franciscanos, nascido em 
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torno de 1214, em Ilchester, Somerset, na I n
glaterra. 

Alberto Magno apresentou uma descrição 
da pólvora negra no seu manuscrito De mirabi
/ibus Mundi. 

Em 1242, Roger Bacon descreveu a pólvora 
negra em seus manuscritos, De Secretis e Opus 
Tertium, como tendo a seguinte composição: 

41 partes de sa I itre 
29,5 partes de carvão 
29,5 partes de enxofre 

Foi porém com o advento das armas de fo
go que a fabricação e o uso da pólvora negra 
começaram realmente a se desenvolver. Esta in
venção não pode ser atribu ída, com certeza, a 
uma só pessoa; no entanto considera-se Ber
thold Schwarz como o idealizador do canhão e 
o primeiro a nele usar a pólvora negra como 
propelente, por volta de 1300. Em anos seguin
tes, diversos autores citam o emprego de armas 
de fogo e da pólvora de propulsão. Assim é que 
ingleses e franceses empregaram canhões, em 
larga escala, na batalha de Crecy, em 1346. Na 
Polônia, a primeira menção do uso de pólvora 
e de armas de fogo foi encontrada no Estatuto 
de Wislica, em 1347. Na Rússia, a pólvora e as 
armas de fogo apareceram durante o reinado do 
duque Dimitr De Don, no final do século XIV. 

Provavelmente, os primeiros moinhos para 
fabricação da pólvora na Europa foram cons
tru ídos em Augsburgo, em 1340, em Spandau, 
em 1344, e em Legnica, em 1348. 

A composição da pólvora negra naquela 
época era: 

67 partes de salitre 
16,5 partes de carvão 
16,5 partes de enxofre 

Nos Estados Unidos o primeiro moinho de 
pólvora foi construído em 1675, na cidade de 
Milton, a dez quilômetros de Boston, Massa
chusetts. 

A pólvora negra foi também usada com fi
nal idade civis. De acordo com Kochmyerzhevs
ki ela foi empreyada pela primeira vez em enge-

PESQUISA 

nharia civil entre 1548 e 1572, para dragagem e 
limpeza do leito do rio Niemen. Em 1627, Kas
per Weindl usou a pólvora negra na Hungria, 
em minas de carvão, ao passo que, em 1689, ela 
era usada também nas minas de estanho da Cor-

' nualha, Inglaterra. 
A primeira referência registrada para o em

prego da pólvora negra na América, como agen
te de rutu ra, ocorreu em 1773, nas m i nas de 
cobre de Simsbury, Connecticut. 
, Ao final do século XVIII e princípio do sé
culo XIX a Revolução Americana faria aumen
tar consideravelmente a demanda de pólvora 
negra nos Estados Unidos. Esse fato apressou a 
construção de muitos moinhos de pólvora. Em 
1804, dois anos após haver constru ído seu pri
meiro moinho nas cercanias de Wilmington, De
laware, Eleuthere Irenée du Pont começou a 
fabricação comercial da pólvora negra. Como 
conseqüência da revolução e de outras ativida
des, o consumo de pólvora nos Estados Unidos 
foi crescendo até atingir o seu máximo de 126 
mil toneladas em 1917, quando ela foi usada na 
mineração de carvão e de metais como suporte 
para a economia de guerra. 
I 

Em 1846, Ascanio Sobrero, professor da 
Universidade de Turim, na Itália, descobriu a 
nitroglicerina. Mais ou menos à mesma época, 
Christian Schoenbein, da Universidade de Basi
léia, Su íça, produziu um algodão nitrado cha
mado de nitrocelulose ou algodão-pólvora. Es
tes dois explosivos praticamente decretaram a 
queda da pólvora negra. A descoberta da nitro
glicerina permitiu o desenvolvimento da dina
mite, um explosivo que pode fazer um trabalho 
muito superior ao realizado pela pólvora negra 
como agente de rutu ra. Já a n itrocelu lose per
mitiu o desenvolvimento da pólvora sem fuma
ça, um propelente mais poderoso, mais seguro e 
menos corrosivo que a pólvora negra. Como re
su Itado, ela foi substitu ída praticamente em tu
do, exceto em algumas poucas aplicações espe
cíficas e seu consumo é hoje, nos Estados Uni
dos, inferior a 45 toneladas por ano. 

As únicas aplicações comerciais significati
vas da pólvora negra, hoje em dia, são os esto~ 
pins, os fogos de artifício, as escorvas, as mistu
ras pirotécnicas e as cargas explosivas capazes 
de provocar chuvas em regiões áridas. 
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Quadro 1. Consumo aproximado de pólvora negra 
comercial (agente de rutura) nos Estados Unidos 

entre os anos de 1810 e 1970. 

Ano Mil toneladas Ano Mil toneladas 

1810 0,64 1930 45,3 
1840 4,1 1940 27 
1860 11 1950 9,4 
1900 45 1960 0,7 
1917 126 1970 0,04 

Em 1973 a du Pont deixou de fabricar a 
pólvora negra nos Estados Unidos, vendendo 
suas instalações, na Pensi Ivânia, para as indús
trias Gearhart-Owen. 

PÓLVORA SEM FUMAÇA 

o nome comum e geral "pólvora sem fuma
ça" não cai bem por expressar de maneira in
correta as qual idades desse agente de projeção, 
o qual, em apenas um século, deslocou do ter
reno m i I itar, quase que com pletamente, a anti
ga pólvora negra. 0- que chamou a atenção du
rante o seu primeiro emprego foi justamente a . 
ausência de fumaça e de resíduos, o que consti
tui a razão de ser-lhe atribuída tal denominação. 
No entanto, a vantagem da ausência de fumaça 
do novo agente, em comparação com a antiga 
pólvora negra, era apenas de ordem secundária 
para os técnicos, subindo para um plano desta
cado quando se introduziram nos exércitos e 
nas marinhas de guerra, como armamentos, as 
modernas armas de repetição e os canhões de 
tiro rápido. No in ício não se levou esta vanta
gem na devida consideração; o que se conside
rou especialmente nesta mudança de importân
cia histórica e cultural foi a enorme superiori
dade do novo agente, sob o ponto de vista da 
bal ística, nas armas de todas as espécies. Assim, 
conseguiu-se em 1884 o meio de projeção tão 
procurado por inúmeros pesquisadores desde o 
dia em que, em 1846, Schoenbein descobriu o 
algodão-pólvora. 

'A superior capacidade de trabalho da pól
vora sem fumaça, bem como a ausência de fu 
maca e de resíduos no tiro real, baseia-se nas es
pec'iais propriedades das bases ativas (nitrocelu
lose e nitroglicerina) e nos ingredientes inativos 
que representam, após uma fabricação cu idado-
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sa, uma substância relativamente uniforme, no 
mínimo em comparação com a pólvora negra 
constitu ída pela mistura de seus três compo
nentes, sempre desigual em suas menores partí
culas. A celulose nitrada, que recebeu após os 
primeiros ensaios animadores de tiro o nome de 
algodão-pólvora, não foi, na realidade, um meio 
de projeção ideal por se tratar de um explosivo 
forte. Somente em conseqüência da gelatiniza
ção, depois da transformação em gel de pólvo
ra, é que algodão-pólvora perde a sua estrutura 
inicial, solta e fibrosa, para tomar uma forma 
homogênea e densa. A nitrocelulose sofre, nes
te processo, uma série de profundas alterações 
estruturais que mudam fortemente a sua natu
reza, diminuindo em especial a velocidade de 
combustão, sem perder, entretanto, a sua ener
gia qu ímica. 

Outro ponto importante que perm itiu à 
pólvora sem fumaça firmar-se cada vez mais co
mo agente propulsivo foi o do amplo controle 
da já citada velocidade de combustão, mediante 
a granulação adequada da massa gelatin izada. 
Cabe aqui, ainda, uma observação: a pólvora 
sem fumaça apenas excepcionalmente é usada 
como explosivo de rutura, em cargas de arre
bentamento, sendo o seu uso nobre reservado à 
carga de propulsão das armas leves e pesadas. 

. A FABRICAÇAO DE PÓLVORA NO BRASIL 

A fabricação da pólvora negra no Brasil está 
intimamente ligada à chegada em nosso país da 
família real, em 1808. Deve-se a D. João VI a 
fundação da primeira fábrica de pólvora, a 13 
de maio daquele ano. Inicialmente denominada 
Fábrica de Pólvora da Lagoa Rodrigo de Frei
tas, localizada nas imediações do Forte de São 
Clemente, hoje Jardim Botânico, ela começou 
a funcionar a 22 de julho daquele ano, sob a di
reção do brigadeiro-inspetor de artilharia e fun
dição Carlos Antônio Napion. 

Em 1824, por decreto do imperador Pedro 
I, ela foi transferida para a localidade conheci
da então pelo nome de Estrela, recebendo a de
nominação de Real Fábrica de Pólvora da Es
trela. Situada no sopé da serra de Petrópol is, 
esse local talvez tenha sido escolh ido pela abun
dância das espécies de madeira indicadas para a 



fabricação da pólvora negra. Além do mais, a 
região era servida por uma estrada considerada 
de muito boa qualidade . 

Durante a Guerra do Paraguai, além de uma 
nova reorganização, dom Pedro li, por decreto 
de 1864, determinou que e la passasse a chamar 
se Fábrica de Pólvoras da Estrela. Foi uma épo
ca de muito trabalho, mas também muito fértil 
na produção de pólvoras que foram usadas am 
plamente nas armas nacionais durante os ár
duos combates que se travaram . A par de suas 
atividades fabris, ela serviu como estabeleci 
mento escolar no preparo de oficiais e artífices 
para a Fábrica de Pólvoras de Mato Grosso, a se
gunda do gênero no Brasil. 

Em 1939, depois de novamente reestrutura
da, passou a chamar-se Fábrica da Estrela. Em 
1940, arrendada a uma firma civil, permaneceu 
nessas condições até 1946, quando retornou à 
direcão militar. 

Com a criação da IMBEL, em 1975, a Fá
brica da Estrela foi incorporada à I ndústria de 
Material Bélico do Brasil, continuando, porém, 
a produzir pólvora negra necessária à fabrica
ção de estopins, escorvas, artifícios pirotécni
cos e à exportação. 

Por outro lado, o início da fabricação da 
pólvora sem fumaça em nosso país se deu em 
1917, quando entrou em funcionamento uma 
usina para fabricar "pólvoras de base simples" 
na Fábrica de Pólvora sem Fumaça, em Piquete. 
Essa usina, com algumas modificações e a intro
dução de melhorias em seus equipamentos, exi
gidas pela tecnologia, continua produzindo ain 
da hoje. . 

Em 1942, duas novas oficinas começaram a 
operar em Piquete, uma produzindo n itrogl ice
rina e a outra produzindo pólvoras à base de 
nitrogl icerina, as tão conhecidas pólvoras de ba
se dupla. Da época da Segunda Guerra Mundial 
'até hoje, a oficina de pólvoras de base dupla 
tem produzido em larga escala, procurando 
acompanhar os avanços tecnológicos nesse 
campo. Assim é que, por adaptação das instala
ções inicialmente montadas para produzir ape
,nas pólvoras sem solventes, elas também passa
ram a fabricar pólvoras com solvente volátil e 
pólvoras para foguetes de pequeno porte. 

Mais recentemente, isto é, em 1981, como 
conseqüência dos estágios das Comissões de Ofi-
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ciais-E ngenheiros, nos Estados Unidos e na 
França, a Fábrica Presidente Vargas começou a 
produzir propelentes moldados de base dupla 
em modernas instalações adquiridas naquele se
gundo pa ís. Essa nova usina está apta a fabricar 
grãos de propelentes para os foguetes de grande 
porte que, sem dúvida, serão projetados. Nesse 
longo espaço de tempo, :ou seja, de 1917 até 
agora , a Fábrica Presidente Vargas sempre pro
duziu as pólvoras necessárias aos armamentos 
usados no Brasil, tendo pesquisado, quando 
exigido, o tipo de propelente mais adequado ao 
novo tipo de armamento adquirido no exterior, 
ou mesmo fabricado no pa ís . 

Com a ajuda do Instituto de Pesquisa e De
senvolvimento, órgão do Centro Tecnológico 
do Exército, os técnicos nacionais pesquisam 
no momento os propelentes de alto teor ener
gético - PA TE - que, sem dúvida, proporcio 
narão mais um avanço na fabricação de pólvo
ras no Brasil. 

Paralelamente, a Companhia Brasileira de 
Cartuchos - CBC - está montando em São 
Paulo uma fábrica moderna para produz ir as 
pólvoras necessárias ao carregamento de sua ex
tensa linha de cartuchos para as armas de guer
ra, de caça e de tiro ao alvo. 

Como incentivo aos fabricantes nacionais, o 
Departamento de Material Bélico não tem per
mitido a importação de pólvora estrangeira, as
segurando assim proteção à nossa indústria que 
busca, na pesqu isa, a melhoria da qual idade de 
seus produtos. 

EVOLUÇÃO CRONOLÚGICA DAS 
PÚLVORAS NEGRA E SEM FUMAÇA 

Pólvora negra 

Século XI/I - Primeiras referências a respeito 
do salitre em artigos do árabe Abd 
Allah, que o chamou de "neve chine
sa". 

1242 - O frade Roger Bacon escreve a fórmula 
da pólvora negra. 
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1300 - Berthold Schwarz é considerado como 
o primeiro a usar a pólvora negra como 
propelente das armas de fogo. 

1340/ 1344 - Constru ídos os primeiros moinhos 
para fabricação da pólvora negra na Eu
ropa, nas cidades de Augsburgo e Span
dau . 

1346 - Franceses e ingleses empregam canhões 
e pólvora negra na Batalha de Crecy . 

1347 - O Estatuto de Wislica menciona o uso 
da pólvora negra na Polônia . 

1548/ 1572 - Primeiros empregos da pólvora 
negra em engenharia civil, para draga
gem e I impeza de rios. 

1627 - Primeira prova documentada do uso da 
pólvora negra em mineração, por Kas
per Weindl, nas minas reais de Schem
nitz, na Hungria. 

1675 - Constru (do o primeiro moinho de pól
vora nos Estados Unidos, na cidade de 
Milton, Massachusetts. 

1689 - A pólvora negra é usada nas minas de 
estanho de Cornualha, Inglaterra. 

1696 - A pólvora negra é usada para constru
ção de uma estrada, em Albula, Su (ça. 

1705 - Provável uso da pólvora negra nas minas 
de cobre de Simsbury, Connecticut. 

1804 -Eleuthere Irenée du Pont dá in (cio à 
prodllção comercial da pólvora negra, 
em Wilmington, Delaware. 

1808 - D. João VI funda a Fábrica de Pólvo
ra da Lagoa Rodrigo de Freitas, no For
te de São Clemente, hoje Jardim Botâ
nico. 

1824 - Decreto de D. Pedro I transfere a fábri
ca de pólvora para a local idade de Es-
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trela, com a denominação de Real Fá
brica de Pólvora da Estre la. 

1857 - Lammot du Pont introduz modifica
ções na formulação da pólvora negra, 
obtendo a pólvora de rutura B. 

1864 - Nova reorganização da fábrica de pól
vora no Brasil, que passou a chamar-se 
Fábrica de Pólvoras da Estrela. 

1866 - Criada a Pernambuco Powder Factory, 
produtora da pólvora Elephante, usada 
como pólvora de caça e em pedreiras . 

1913 - Criada a Mira Maurício Indústrias Reu
nidas Ltda, com sede em Paulo de Fron
tin, RJ, produzindo pólvora negra e fo
gos de artifícios. 

1917 - Primeira Guerra Mundial - O consumo 
de pólvora negra nos Estados Unidos 
atinge a marca de 126 mil toneladas. 

1930/ 1940 - Numerosos moinhos de pólvora 
negra deixam de operar devido à falta 
de mercado nos Estados Unidos. 

- Nova mudança do nome da fábrica de 
pólvoras, que passa a chamar-se Fábrica 
da Estrela, em 1939. 

1940 -A Fábrica da Estrela é arrendada a uma 
firma civil, permanecendo nessas condi
ções até 1946. 

1973 - A du 'Pont deixa de fabricar a pólvora 
negra, vendendo sua última planta para 
as indústrias Gearhart-Owen . 

1975 - A Fábrica da Estrela é incorporada à 
IMBEL. 

Pólvora sem fumaça 

1864 - O capitão Schultze, oficial de artilharia 
do Exército da Prússia, obtém a primei
ra pólvora sem fumaça, impregnando 
pequenos pedaços de madeira com, ni
trato de potássio . 



1872/1875 - Um aperfeiçoamento da pólvora 
do Cap itão Schu Itze perm ite a obten
ção de uma pólvora parcialmente gela
tinizada, na Áustria, designada pelo no
me de Colodin. 

1882 - A Companhia de Explosivos de Stow
market, na I nglaterra, obtém a pólvora 
E.C., que consistia da mistura de nitro
celulose com nitrato de potássio e de 
bário . 

1884 - Vieille obtém a primeira pólvora sem 
fumaça que é usada, com sucesso, em 
rifles e canhões, gelatiriizando total
mente a nitrocelulose com a mistura 
éter-álcool. 

1888 - Nobel prepara a "balistite", misturan
do nitrocelulose "solúvel" e nitroglice
rina em meio aquoso aquecido. 

1889 - Abel e Dewar patenteiam, na Inglater
ra, a "cordite", obtida pela mistura de 
nitrocelulose "insolúvel", nitrogliceri
na, vaselina e acetona. 

1891 - Munroe prepara a "indurite", gelatini
zando "algodão-pólvora" com nitroben
zeno. 

1900 - Constru ída a Fábrica de Pólvoras Na
vais, em Maryland, EUA. 

1901 - Vieille usa nitroguanidina nas pólvoras 
com a finalidade de reduzir a erosão 
nos canos das armas. 

1907 - Constru ído o Arsenal de Picatinny, 
em Nova Jersey, hoje um dos maiores 
locais de pesquisa de pólvoras e explosi
vos nos EUA. 

1917 - Comeca a funcionar a usina de fabrica
ção de' pólvoras de base simples da Fá
brica de Pólvoras sem Fumaça, em Pi
quete, B rasi I. 

1920 - Começa a fabricação de pólvoras à base 
de nitroguanidina nos Estados Unidos. 
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1920/ 1933 - Fred Olsen desenvolve um proces
so para fabricar a pólvora esférica. 

1940 - A Olin Industries, Inc, em IIlinois, 
EUA, inicia a fabricação industrial da 
pólvora esférica . 

1942 - Começa a funcionar a usina de fabrica
ção de pólvoras de base dupla na Fábri
ca Presidente Vargas, Piquete, Brasil. 

1944/ 1945 - Kincaid e Shuey desenvolvem o 
processo de fabricação de propelentes 
moldados para foguetes . 

1957 - Começa a funcionar a Qu ímica Tupan 
S/A, indústria nacional que produz pól
vora sem fumaça parcialmente gelatini
zada, destinada às armas de caça. 

1981 - Tem in ício no Brasil a fabricação de 
propelentes moldados para foguetes, na 
Fábrica Presidente Vargas, Piquete. 

CONSIDERAÇOES FINAIS 

A descoberta da pólvora sem fumaça, por 
Vieille, em 1884, talvez tenha sido o fato mais 
importante do século XIX, no campo militar, 
superando mesmo a façanha de Nobel relativa 
ao dom ínio dá nitrogl icerina. 

A pólvora de Vieille desbancou a tradicio
nal pólvora negra de um dom ínio de mais de 
quinhentos anos já que, desde 1300; ela era 
usada como propelente das armas de fogo. Por 
suas características de ausência de resíduos, 
maior capacidade de trabalho e superioridade 
bal ística, a pólvora sem fumaça revolucionou o 
emprego das armas portáteis e dos canhões. 

Mas e a pólvora negra? Quem a descobriu? 

Apesar do muito que se tem escrito e deba
tido a respeito da origem da pólvora negra, é 
notório que não se pode fixar nem a data de 
sua descoberta nem com exatidão quais foram 
seus primeiros fabricantes. Muito da história 
sobre esse assunto se encontra ainda envolvido 
por lendas de forma tal que parece muito difí-
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cil a possibil idade de se chegar à verdade com 
tantos obstáculos que embaraçam o caminho. 
No entanto, aceita-se que o mérito da priorida
de deve ser discutido entre chineses e árabes. Se 
foram os chineses os primeiros a empregar mis
turas exp losivas mais ou menos semelhantes à 
pólvora negra, eles o fizeram apenas com finali
dades pirotécnicas. Ao que parece, os ch ineses 
desconhec iam as armas de fogo antes do século 
XIV. Segundo o padre Du Ha lde, em seu livro 
Descrição do Império da China, " somente em 
1621 é que os amarelos viram pela primeira vez 
um canhão verdadeiro. Nessa data os habitantes 
de Macau presentearam o imperador com três 
canhões que lançavam projéteis com o uso de 
pólvora e, quando usados em campanha, con
tribu íram decisivamente para a vitória dos chi
neses sobre os tártaros". 

Também merece consideração a opinião de 
alguns escritores de que os árabes conheciam e 
utilizavam misturas do tipo da pólvora negra 
desde o primeiro quarto do século XIII, embo
ra que com fins puramente incend iários, por
que desconheciam suas virtudes exp losivas e 
força expansiva. 

Contudo, quer tenham sido os chineses, ou 
'os árabes, ou Roger Bacon os descobridores da 

Cel Eng Ubirajara da Silva Valença 

pó lvora negra, devemos reconhecer que os be
nefícios à humanidade advindos dessa desco
berta foram de tal ordem que conhecer-se hoje 
esse ou aqueles descobridores torna-se até irre
levante. E nosso desejo, no entanto, que o con
teúdo deste artigo tenha sido útil aos iniciados 
ou apreciadores do estudo de pólvoras, contri
buindo também como aprimoramento da cu ltu
ra gera l dos demais leitores. 
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PESQUISA 

o MODELO DE 
KRON IG-PENNEY 

INTRODUÇAO 

!\la aproximação de um elétron, o problema 
de determinar o movimento de um elétron em 
um cristal equivale ao de calc,ular as funções de 
onda e níveis de energia correspondentes para 
um elétron submetido a um potencial periódico 
com a periodicidade da rede cristalina, Essas 
funções de onda e energias são respectivamente 
as autofunções e autovalores da equação de 
Schroedinger : 

6 2 +V(t)] '1'(;.' ) =E'I'Ct) (1) 

Infelizmente, a eq, (1) não pode ser resolvi 
da explicitamente, mesmo em sua forma unidi
mensional, exceto para algumas formas particu- . 
lares do potencial periódico V(r) , Dois desses 
casos excepcionais são aqueles em que V(r) é 
senoidal (modelo de Mathieu) e retangular (mo
delo de Kronig-Penney). Os dois modelos apre
sentam praticamente as mesmas vantagens e 
desvantagens, A principal vantagem, natural 
mente, está no fato de que podemos resolver 
exatamente a eq, (1). Assim, podemos investi-

Ronaldo Sergio de Biasi 

gar de perto o comportamento dos elétrons no ' 
interior de um cristal, especialmente na faixa 
de energias intermediárias em que o modelo do 
elétron "quase livre" e o modelo do elétron 
"firmemente preso" não se aplicam. A princi 
pal desvantagem é que o potencial real a que o 
elétron está submetido não é nem senoidal nem 
retangular; mesmo assim, os resultados princi
pais dos dois modelos refletem com bastante fi
delidade o que realmente ocorre no interior 
de um cristal. 

Neste trabalho vamos considerar o modelo 
de Kronig -Penney unidimensional, matematica
mente mais simples que o modelo de Mathieu . 
O problema geral é formulado e resolvido a se
guir . Em particular, mostra-se que os resultados 
são compatíveis, dentro das faixas de energia 
apropriadas, com as aproximações do elétron 
"quase I ivre" e "firmemente preso". 

o PROBLEMA DE KRONIG -PE NNEY 
EM UMA DIMENSAO 

No modelo de Kronig-Penney,l -3 os átomos 
da rede crista I i na são representados por u ma sé
rie de poços de potêncial (Fig. 1). Cada poço 

R. mil. Cio e Tecnol., Rio de Janeiro, 4(1):27-40, jan.lmar. 19~7 .. 27 
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tem profundidade Vo e largura a. O centro de 
cada poço, que corresponde à posição de um 
átomo da rede, está a uma distância d (constan
te da rede) dos centros dos vizinhos mais próxi 
mos. Nos cálculos que se seguem, as energias 
são medidas a partir do topo dos poços. 

o 

Figura 1 - O potencial cristalino no modelo de 
Kronig-Penney. 

A equação de Schroedinger unidimensional 
para um elétron de energia E movendo-se em 
um potencial V(x) é: 

ou: 

Na região 2, a ~ x ~ a+b, temos: 

V(x) = O 

2mE 
+ -

h2 O 

'l!2 '7 C cosh "I x + D senh "IX 

onde [ 
-2mE]1 /2 

11 2 

(5) 

(6) 

Como a função de onda e sua derivada de
vem ser contínuas na fronteira entre as regiões 
1 e 2, temos: 

j A cos (3a + B sen (3a = C cosh '}'a + O senh '}'a 

]-(3A sen (3a + (3B cos(3a = '}'Csenh '}'a + '}'D cosh '}'a 

d
2

'l! 2m [ ] 
~ +h"2 E-V(x) =0 (2) Então: 

Vamos considerar primeiro o caso em que a 
energia (medida a partir do topo dos poços) é 
negativa. 

Na região 1, O ~ x ~ a, temos: 

V(x) = - Vo 

d2 
'l! I 2m 

[ E + Vo J + -- O 
dx 2 

11 2 

'l!1 = A cos {3x + B sen {3x (3) 

onde =[2m (E+V o) r/2 

(3 h 2 (4) 
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{3 
C = cosh "Ia (A cos {3a + B sen (3a) - - senh "Ia x 

"I 

l( (B cos {3a - Á sen (3a) (7) 

{3 
D = - cosh "Ia (B cos {3a - A sen (3a) -

"I 
-senh "Ia (A cos (3a + B sen (3a) (8) 

Substituindo (7) e (8) em (5), temos: 

'l!2 (x) = cosh "I (x-a) [A cos{3a + B sen{3a ] + 

+ L senh "I (x-a) [ B cos {3a - A sen {3a] (8a) 
"I 



De acordo com o teorema de Bloch, temos 
a condição de periodicidade 

l lJl 2 (a+b) 

1JI'2 (a+b) 

Então: 

IJI, (O) eik(a+b l 

IJI', (O) eik(a +bl 

[ cosh ')'b (A cos (3a + B sen (3a) + 

+~ senh ')'b (B cos (3a - A sen (3a) J = A eik(a+bl 
')' 

[')' senh ')'b (A cos (3a + Bsen (3a) + 

+ (3 cosh ')'b (B cos (3a - A sen (3a) J = (3B eik(a+bl 

ou: 

[COSh ')'bcos (3a -!:. senh ')'b sen(3a 
')' 

-eik(a+bl]A + [cosh')'bsen(3a+ 

+!. senh ')'b cos(3a J B = O 
')' 

. .>- [')' senh ')'b cos (3a - (3cosh ')'b sen(3a] A + 

+[')' senh ')'b sen (3a + (3 r.osh ')'b cos (3a -

- (3e ik (a+bl] B = O 

Para termos uma solução não-trivial, o de
terminante dos coeficientes deve ser igual ã ze
ro. Assim, 

cos k (a+b) cosh ')'b cos (3a + 

PESQUISA 

ou: 

cos kd = cosh ')'b cos (3a + 

(9) 

No caso em que E > O, podemos substitu ir 
')' por ia, onde a é dado por: 

a = I' 2m?E] 1 / 2 
tI -

Nesse caso, temos: 

cos k d = c os a b cos (3 a -

(10) 

(11) . 

As equações (9) e (11) podem ser usadas 
para calcular a energia para qualquer valor de k, 
ou, alternativamente, para obter o valor de k 
correspondente a uma dada energia E. 

DISCUSSÁO 

Antes mesmo de fazermos qualquer cálcu 
lo, podemos extrair duas conclusões das eq . (9) 
e (11): 

a) A cada valor do vetor de onda k pode 
corresponder mais de um valor de ener
gia; 

b) Nem todas as energ ias são perm itidas. 
Isto resulta do fato de que o lado direi
to das eq. (9) e (11) pode assumir valo
res fora da faixa -1 < x < 1, que cor
respondem a k imaginário (ondas ate
nuadas). Em outras palavras, existem 
certas faixas permitidas de energia, se-
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paradas por regloes onde não existem 
soluções não-atenuadas (faixas proibi
das) . 

Vamos agora examinar o comportamento 
do lado direito das eq. (9) e (11) . Existem três 
parâmetros independentes : 

profundidade dos poços,V o 
constante da rede, d 
la rgu ra dos poços, a 

Vamos definir dois novos parâmetros em 
termos dos parâmetros acima: 

a 
dia 
(2m V o Irl 2 ) % a 

Esses parâmetros expressam, respectivamen
te, a distância relativa dos poços de potencial e 
a intensidade relativa do potencial. 

Vamos considerar primeiro o caso em que 
a -; 0, com {j constante . Nesse caso, {3 2 -; - -y 2, 
{3 -; i-y e : 

fi (E) -; cosh -yb cosh -ya + senh-yb senh-ya = 

= cosh -y (b+a) = cosh-yd 

Então: 

coskd = cosh-yd (12) 

Não há solução para a eq. (12), exceto no 
caso trivial -y = O, k = O. Por outro lado, no caso 
de energias positivas, {3 2 -; 0'2, {3 -; O' e: 

f2 (E) -; cos O'b cos O'a - sen O'b sen O'a 

= cos O' (b+a) = cos O'd 

Então : 

cos kd = cos O'a 

k = o-

11 2 k 2 

E = 
2m 

que é a relação entre k e E para elétrons livres . 

30 

Podemos ver que quando a é pequeno esta 
mos na região de validade da aproximação do 
elétron "quase livre"; não são permitidas solu 
ções para energias negativas e as fai xas proibi
das são pequenas. 

Vamos considerar agora o caso em que a -; 
00 com ó constante. Nesse caso, temos : 

{3 
fi (E) -; - - senh -y bsen {3a onde {3 -; 00 

2-y 

e as unlcas soluções permitidas, exceto para o 
caso trivial -y = 0, ocorrem para : 

sen {3a = ° 
{3 a = n1T 

Então : 

E = 

n = 1,2,3 ... 

- Vo 

que são os níveis de energia discretos para uma 
partícula no interior de um poço quadrado infi 
nitamente profundo . 

Podemos ver quando a é grande esta
mos na região de validade da aproximação do 
elétron "firmemente preso"; não são perm iti 
das soluções 'para energias positivas e as faixas 
proibidas são largas. 

Vamos considerar agora o caso em que {j -; 

1 com a constante. Nesse caso, b -+ O e: 

fi (E) -; f 2 (E) --> cos {3d 

cos kd = cos {3d 

k = {3 
fI 2 k 2 

E ---
2m 

- Vo 

o que corresponde a um elétron movendo-se 
em um potencial constante - V o. Se deslocar
mos a referência de energia para a base dos po
ços, teremos novamente a relação entre k e E 
para elétrons livres. Assim, quando {j == 1, esta
mos na região de validade da aproximação do 
elétron "quase livre" . A única diferença entre 



este e o caso em que a ~ O está em que nossa 
esca la de energia é deslocada de Vo. 

Vamos considerar agora o caso em que f> 
~ 00 com a constante. Nésse caso, b = d - a 
~ d, cosh")'o ..... e ")'d/2, senh")'b ~ e ")'d/2. 

Então: 

")' 2 _ {3 2 

fi (E) ~ cos {3a + sen {3a 
2")'{3 

Assim, os valores permitidos de energia são 
dados por: 

sen {3a I « 1 

ou: 

que é a equação que determina os nlvels 
perm itidos de energia no caso de um poço qua
drado finito. Assim, para grandes valores de o, 
o elétron pode ser considerado como pratica
mente preso a um poço particular, estamos no
vamente na região de validade da aproximação 
do elétron "firmemente preso" . 

Vamos agora rever nossas conclusões, exa
minando as diferentes situações que podem 
ocorrer quando (a) fazemos a variar mantendo 
f> constante e (b) fazemos f> variar mantendo a 
constante. 

a) Variação de a 

1. a pequeno. Região do elétron "quase livre" . 
Não são permitidas soluções de energia nega
tiva. Para energ ias positivas, temos uma sé rie 
de largas faixas de energia, de forma aproxi
madamente parabólica, separadas por estrei
tas faixas proibidas. 

2. a l1em muito pequeno nem muito grande. 
Região intermediária. São permitidas solu 
ções positivas e negativas. As faixas proibidas 
são largas. Dependendo do valor de a, uma 
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das faixas permitidas pode cruzar a linha E = 
O. Esta é a região mais interessante, porque 
mostra a transição da região do elétron "qua
se liv re" para a região do elétron "firmemen
te preso". 

3. a grande. Região do e létron "firmemente pre
so". São permitidas so luções positivas e ne
gativas. Para energias negativas, temos uma 
sér ie de estreitas faixas de energia, próximas 
dos níveis de energia discretos de um poço 
de potencial infinitamente profundo. 

b) Variação de f> 

1. f> pequeno . Região do elétron "quase livre". 
As mesmas observações que em (a 1), exceto 
pelo fato de que a escala de energia é deslo
cada de Vo . 

2. f> nem muito pequeno nem mu ito grande. 
Região intermediária . As mesmas observações 
que em (a2) . 

3. o grande . Região do elétron "firmemente pre-
50". São permitidas soluções positivas e ne
gativas. Para energias negativas, temos uma 
série de estreitas faixas de energia, próximas 
dos 11 íveis discretos de um poço quadrado 
finito. 

É possível demonstrar que nos casos limite 
(1) e (3) o modelo de Kronig-Penney fornece 
os mesmos resultados que as aproximações do 
elétron "quase livre" e "firmemente preso", 
respectivamente. Entretanto, a matemática en
volvid a é muito complicada. Assim, vamos mos
trar que isto é verdade para o modelo mais sim
ples, que será apresentado a seguir. Vamos usar 
o mesmo modelo para realizar alguns cálculos 
quantitativos para a região intermediária. 

o MODELO DE KRONIG-PENNEY 
SIMPLIFICADO 

Nosso ponto de partida serão as eq. (9) e 
( 11 ) : 
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1'2 _ (3 2 
coskd = cosh'YbcoS(3a + senh 'Y bsen(3a 

21'(3 

(9) 

a 2 +(32 
coskd = cosabcos(3a - sen ab sen(3a 

2a(3 

( 11 ) 

Vamos supor que fazemos Vo -7 00 e a --+ 0, 
de tal forma que o produto Vo a permaneça fi 
nito . Nesse caso, teremos: 

(3 --> 00 

(3a --> O 
b --> d 

Mas como E + Vo --> Vo quando Vo --> 00 

1'2 _ (32 mVoa 
--- sen (3a --> -

21'(3 h2 'Y 

Assim, neste limite temos: 

Ti 
cos kd = cosh 'Yd - -senh 'Y d = g, ('Yd) 

onde: 

m Voa 
h 2 

I' 
(13) 

cos (3a --> 1 
sen(3a --> (3a 

Então : 
Para energias positivas, o mesmo limite, 

quandoaplicadoàeq. (11), leva a: 

(3a 
Ti 

cos kd = cos ad - - sen a d = g2 (ad) 
a 

( 14) 

2m(E+Vo) a 

h 2 21' 

3 ~-------r-'--~ 

f(x) 

2 
9 (x) 

- 1 r-~~~--~~~~------------------, 

-2 J----~ 

-3~------------~ 
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Figura 2 - a. A função 91 ('Yd) = f(x) = cosh x - (Tid senh xl/x. 
b. A função g2 (ad) = 9(X) = cos x - (Tid sen xl/x . 

(a) Tid = 1; (b) Tid = 2; (c) Tid = 3. 



Estamos agora (finalmente!) em posição de 
fazer algumas afirmações quantitativas a respei 
to das faixas de energia. Vamos supor um valor 
fixo para 1]d e plotar o lado direito das eq. (13) 
e (14) em função de rd ead, respectivamente. 
O resultado aparece na F ig. 2 , para 1]d = 1,2,3. 
Os valores permitidos para a energia são aqueles 
para os quais - 1 < g(x) < + 1. Os gráficos cor
respondentes de E = f(k) aparecem na Fig. 3. E 
fácil ver na Fig. 3 que a faixa em que 1]d é gran
de é aquela em que a aproximação do elétron 
"firmemente preso" se aplica; valores médios 
de 1]d correspondem à região intermediária; pe
quenos valores de 1]d correspondem à aproxi
mação do elétron "quase livre". Vamos agora 
examinar mais de perto cada uma dessas regiões. 

a) 1]d grande . Região do elétron "firmemente 
preso" (para e nergias negativas). 

Vamos começar com a eq. (13) : 
1] 

coskd = cosh ')' d - - senh ')' d 
')' 

4 

;3 

N): 2 
OJ.,l 

...... 
W 

N 
~ 

E 
N / 

O k 

- 1 
A 

't)d=3 I 

I 
I 
I 
I 
I /lI 

I H 
I 

'TT/d 21T/ d 

_B 

(o ) 
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É evidente que não teremos uma solução 
não-atenuada a menos que ')' ~ 1] quando 1] ~ 
00 . Assim, no limite em que 1]d é grande, pode
mos substituir')' por 1] no lado direito de (1 3), 
obtendo: 

fi 
cos k d = cosh 1]d - - senh 1]d 

')' 

Mas para 1]d > > 1, cosh 1]d ~ senh 1]d ~ e1]d /2 
Assim, 

e1]d 1] 
coskd = - (1 -- ) 

2 r 

r = 1] + 2re- 1]d cos kd "'" 1] + 2e- 1]dcos kd 

Nesse caso, 

" d=2 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

(b) 

211/ d 

"d = 1 

F 
211/d 

( c ) 

Figura 3 - Faixas de energia no modelo de Kronig-Penney simplificado. (a) 1]d = 3; (b) 1]d = 2; (c) 1]d = 1. 
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Como f/d é grande, podemos desprezar o úl 
timo termo do lado direito, obtendo a expres
são aproximada: 

( 15) 

Para valores grandes de f/d, os valores per
mitidos de E tendem para um nível discreto 
E = -h2f/212m. A medida que f/d diminui, os 
valores permitidos se espalham em uma faixa 
de largura 8e-f/d. 

Vamos ver agora como podemos chegar ao 
mesmo resultado usando a aproximação do elé
tron "firmemente preso". O potencial periódi
co que estamos considerando aparece na Fig. 4. 
Este potencial consiste em uma série de poços 
muito estreitos, de área Voa = h2f//m, com um 
espaçamento d igual à constante da · rede. Na 
aproximação do elétron "firmemente preso", 
calculamos a energia €a e função de onda 1J; pa
ra um poço em particular; os outros poços são 
considerados como um potencial perturbador 
V'. Os níveis permitidos de energia são dados 
por: 

E (16) 

onde: 

* (~ ~ ) '(~ ~ 'YQ = -'It x -x Q V x) 'It (x) d3 x 

Para resolvermos a equação (16), precisa
mos conhecer as funções de onda e energias pa
ra um poço infinitamente estreito. · A solução 
aparece na referência 1. Para um poço de pro
fundidade Vo e largura a, no limite Vo ~ 00, 

a ~ O, temos : 
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- d -
o ~---r----r----r----~--~-----

V(x) 

.. 
o 

Figura 4 - O potencial cristalino no modelo de 

Kronig-Penney simplificado. 

onde 

Vamos calcular Q: e 'YQ. O potencial pertur
bador V' pode ser expresso na forma 

11 2 f/ 
V'(x) =-

m 

Então: 

00 

t ' 8(x -pd) 
p= - oo 

Q: = - f 'It * (x)V' (x)1J; (x)dx 
- 00 

p =_00 



Para r)d grande, temos: 

2fl 2r) 2 
o: ~ e-2r)d ( 17) 

m 

Para r)d grande, precisamos considerar ape
nas os termos r2 para os quais 2 é um vetor que 
termina no vizinho mais próximo. Nesse caso, o 
somatório da eq. (16) se reduz a 2r d cos kd. 
Vamos calcular rd: 

r d = - f \{I ~(x-d)V'(x)!J; (x)dx 

1i 2r) 2 00 

L e- r)lpd-dl e- r)lpd I - m -00 

fi 2 'TI 2 [f e-r)lpd-die-r)lpdl + ---
m 

00 

e- r)lpd - dle- r)lpdl 1 = + L 
1 

fl 2 'TI 2 

[ 
00 

--- L e-r)(pd+d) e-r) pd + 
m 1 

00 

e-r)(pd - d) e-r)pd ] +L 

fl 2r)2 
[ e-"d ~ e-2"pd + = -

m 

00 

e-2"pd 1 + er)d L 
1 
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fi2r)2 

[ nd 
e- 2r)d 

--- + 
m 1-e-2r)d 

Para r)d mu ito grande, temos: 

fJ2r)2 
r d ,= __ e-r)d (18) 

m 

De acordo com as eq . (16), (17) e (18), temos: 

-------
2m m m 

Mas para r)d grande, o: « 2rd cos kd. Assim, 

fl 2r)2 

E =--
2m 

que é exatamente a expressão que encontramos 
com o modelo de Kronig-Penney [eq. (15) l. 

b) r)d pequeno. Região do elétron "quase livre" 
(para energias positivas) . 

Vamos começar com a eq. (14) : 

r) 
coskd = coso:d -- seno:d=g2 (o:d) (14) 

o: 
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Observe inicialmente que para elétrons to
talmente livres (TI = O) temos k = ex e E = h2 k 2

/ 

2m, o que constitui o limite correto. 
Observe agora que para exd = 2nrr, g2 (exd) é 

igual a 1; para exd pouco menor que 2nrr, g2 (ad) 
é maior que 1 e não existem so luções não ate
nuadas. Por outro lado, para exd = (2n+ 1)rr, g2 
(exd) é igual a -1 e para exd pouco menor que 
(2n+ 1)rr, g2 (exd) é menor que -1 e novamente 
temos uma faixa proibida. Assim, para energias 
positivas temos uma série de faixas proibidas, 
metade das quais pouco abaixo de ex = 2nrr/d e 
metade pouco abaixo de ex = (2n+1)rr/d. Em 
outras palavras, existe uma descontinuidade em 
E cada vez que ex = nrr/d, onde n é um inteiro 
'qualqu-er-:-A eq. (14) mostra também que a des
continuidade é pequena para TI pequeno ou pa
ra ex grande (alta energia), Esta é a região do 
elétron "quase livre", 

Na aproximação do elétron "quase liv re", 
supomos que as fU,nções de onda não perturba
das têm a forma e1kx e consideramos o poten
cial periódico V(x) como uma perturbação. Os 
resu Itados, usando a teoria das pertu rbações, 
mostram que existe uma descontinuidade na 
energia cada vez que k atravessa a fronteira de 
uma zona. Mas as fronteiras das zonas são da-

I das por 
nrr 

k n =- n = 1,2,3 .. , 
d 

Assim, as descontinuidades ocorrem para 
nrr 

k ==-
d 

Como na aproximação do elétron "quase li 
vre" (TI pequeno) temos k "'" ex, a cond ição ac i
ma é a mesma que deduzimos a partir do mode

. lo de Kronig-Penney . 

c) Região intermediária. 

A região intermediária corresponde a pe
. quenas energias (positivas ou negativas) quando 

Tld é pequeno. Neste caso, temos uma faixa in
ferior que começa na região E < O e se estende 

I até a região E > O. O elétron nesta faixa não 
está nem "firmemente preso" nem "quase I i
vre" . 
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Vamos agora examinar as funcões de onda 
nas diferentes reg iões. As funções' de onda po
dem ser calculadas ap licando-se a condicão de 
periodicidade às eq. (3) e (Sa) e tomando-se o 
limite quando Vo ...... 00 , a ...... O. O resultado, nor-

malizado para que NJ d 'lr(x )2dx = 1, aparece 
na referência 1: o 

Para E < O: 

,% 
'lrk(x) =-- X 
. N% 

senh, (d - x) + eikdsenh,x 
x--------------------------------

',{(senh,d cosh,d - ,d) + coskd(,d cosh,d-senh,d)p1. 

O ,,:;; x ":;; d (19) 

Para E > O : 

ex% 
'lrk (x ) =- X 

N% 

senex(d -x) + eikdsenexx 
X ----------------------------------

{(exd - senexd cosad) + coskd (senexd - exd cosad)} Y2 

O ,,:;; x ":;; d (20) 

Vamos considerar primeiro a faixa infer ior . 
De particular interesse são as funções de onda 
quando k = O e k = rr/d. Para k = O, temos: 

y: d 
, % 2 2 cosh,(-- x) 

'lrIO(x) = 2 O ":;; x ,,:;; d 
N % (senh,d + ,d) % 

Para k = rr/d, temos: 

, % 
'lrlrr (x) = -

N% 

1/ d 
212senh,(- - x ) 

2 

O ":;; x,,:;;d 

(21) 

,(22) 
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( O) 

o d 2d 

(b) 

2d 

I X _ 

Figura 5 - Funções de onda do modelo de Kronig-Pennev simplificado, para o caso do elétron "firmemente preso ". 

Em primeiro lugar, observamos que para 
rd -> 00 , temos para x pequeno: 

I}t(x) -> 

onde 1/10 (x) é a função de onda para um poço 
isolado. 

Para rd grande mas não infinito, a função 
de onda permanece finita na região entre os po
ços, embora apresente ainda uma grande ampli
tude em x = Tld. Em outras palavras, o elétron 
pode passar de poço para poço por efeito túnel, 
mas ainda é muito mais provável encontrá-lo no 
interior de um poço em particular. Esta situa
ção corresponde à faixa inferior da Fig. 3a (fai
xa AB). 1/110 corresponde ao ponto A; 1/1 1 rr ao 
ponto B. Essas funções de onda aparecem na 
Fig. 5. Esta é a região do elétron "firmemente 
preso". 

Vamos considerar agora a segunda faixa de 
baixo para cima. Como podemos ver na Fig. 3, 

a base desta faixa corresponde a k = rr /d e o to
po a 2rr/d (que é equivalente a O na representa
ção reduzida). Para k = rr /d, temos: 

a 1h 
=--x 

N1h 
sena (d -- x) - senaX 

x---------------------------------
{ad - sena dcosa d - sena d + odcosa d} 1h 

O ~X~d (24) 

Para k = O (ou 2rr /d) , temos: 

a 1h 
1}t 20(X) = --x 

N1h 

sena (d - x) + senaX 
x 

{ad - senad cosad + senad - ad cosa:d} 1h 

O ';;x~d (25) 
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Em primeiro lugar, vamos observar que pa
ra 'r/d = O ou ex.d ~ 00, temos 

\{I (x) ~--- (26) 

onde ljJ f(x) é a função de onda de um elétron 
livre. 

Para 'r/d pequeno mas diferente de zero, a 
função de onda ainda é uma onda progressiva, 
semelhante à solução para o elétron livre, a não 
ser nas proximidades dos limites da faixa . Co
mo já vimos, as bases das diferentes faixas são 
caracterizadas por ex. = nrr /d. Em particu lar, 
ex. = rr /d corresponde à base da segunda faixa. 
Assim, ex. = rr/d na eq. (24). Se fizermos ex. = rr/d 
em (24), teremos uma indeterminacão da for
ma O/O. Mas se tomarmos o I im ite quando ex. ~ 
rr/d, teremos: 

2 % 
\{I2rr(X)= sen(rrx/d) 

N%d % 
(27) 

A eq. (27) ilustra o fato de que na fronteira 
das faixas não temos soluções progressivas, mas 
ondas estacionárias. Observe-se também Que a 
forma de ljJ 2m(X) não depende do fato de que 
'r/d é pequeno; isto também pode ser visto na 
Fig. 3, onde é evidente que a forma da extremi
dade inferior da segunda faixa não varia apre
ciavelmente com o valor de 'r/d. 

Se tomarmos o limite da equação (25) para 
'r/d pequeno, encontraremos: 

\{I 2 o (x) = --- cos (2rrx/d) (28) 

As eq. (27) e (28) podem ser generalizadas 
para o caso das faixas superiores; para 'r/d pe
queno, temos em geral 

2% 

\{I nrr (x) = sen~(n-1)x/dJ (29) 
N%d % [ . 

(n par) 
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e 

2% 

\{I no (x) = ~ cos (nrrx/d) (n par) 
N /2d /2 

2% 
\{I nrr(x) ~ -- cos (nrr/d) 

N%d% 

(30) 

(n ímpar) 

(31 ) 

2% 

\{I no (x) = sen~(n-1)x/dJ(n ímpar) 
N%d% [ 

(32) 

Deve-se obse~var que as funções de onda 
ljJ nrr(x) (n par) e ljJ n (x) (n ímpar) tendem a 
acun:'ul.ar elétrons na

o 
região entre os poços, 

maximizando assim a energia para um dado nú
mero de cru:,amentos entre poços. Por outro la
do, as funçoes de onda ljJ (x) (n ímpar) e 
ljJ no(x) (n par) tendem a n;cumular elétr~ns 
perto dos poços, m!nimizando assim a energia. 
E,s~e pode .ser co~sl?erado como o significado 
flslco da faixa proibida. Assim, por exemplo, as 
funções de onda ljJ 2 o e ljJ 3 o têm o mesmo va
lor de k e a mesma forma, mas apresentam uma 
diferença de fase de 900 ; e é evidente que a 
energia corresponde a ljJ 2 o é menor que a cor
respondente a ljJ 3 o . 

O caso que acabamos de discutir correspon
de, por exemplo, à faixa CD da Fig. 3c . ljJ 2rr 
corresponde ao ponto C; ljJ 2 o ao ponto D. ljJ 3 o 
está na base da fa)xa segu inte e corresponde ao 
ponto E. Essas funções de onda aparecem na 
Fig. 6. Esta é a região do elétron "quase livre". 

A região intermediária corresponde aos ca
sos de 'r/d pequeno (para a primeira faixa) e 'r/d 
grande (para as outras faixas). No primeiro ca
so, podemos dizer que os elétrons na primeira 
faixa "não estão tão firmemente presos"; no se- .. 
gundo caso, os elétrons nas faixas superiores 
"não estão tão livres assim" . Observe que os , 
dois ~asos estão em extremos opostos, isto é, 
na faixa de 'r/d em que a aproximação do elé
tron "firmemente preso" na primeira faixa é 
melhor, a aproximação do elétron "quase livre" 
para as faixas superiores (especialmente a se
gunda faixa) é pior, e vice-versa. Existe uma ·fai -
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- d V o V d 

't' 211' 
(k =l1 / d) 

~2 0 
(k = O) 

0/30 
(k = o) 

Figura 6 - Funções de onda do modelo de Kronig-Penney simplificado, para o caso do elétron "quase livre". 

'~ '-.:/' - d O . X d 
0/20 
(k = o) 

~ 3ií 
(k = T1') 

F igura 7 - Funções de onda do modelo de Kronig-Penney simplificado, para o caso intermediário. 

39 



PESQUISA 

xa intermediária de valores de y/d para a qual as 
duas aproximações são igualmente boas (ou 
igualmente ruins). 

Considere primeiro o caso da faixa inferior 
para y/d pequeno. Este caso corresponde, por 
exemplo, ao da faixa FG na F ig. 3c. A função 
de onda na base da faixa ainda é dada pela eq. 
(2 1); ela é muito parecida com a função 1j; 10 
da Fig. 5, exceto pelo fato de que os picos na 
posição dos poços de potencial são menos pro
nunciadas. O topo da faixa, entretanto, está na 
região de energias positivas. Assim, a função de 
onda no ponto G, 1j; 17f, é dada pela eq. (16) 
com k = 7f/d: 

2%0: % seno:(d/2 - x) 
'lt I 7f (x) = -- -----y,-

. N% (o:d - seno:d ) 2 

(33) 
Q ,ço:,ç7f/d 

A função de onda 1j; I 7f para o caso interme
; diário aparece na F ig . 7. Podemos ver que, ao 
contrár io do caso do elétron "firmemente 
preso", ela não apresenta picos negativos. 

Considere agora .o caso de uma faixa supe
rior para y/d grande. Este caso corresponde, por 
exemplo, ao da faixa HI na F ig. 3a. A função 
de onda na base da faixa ainda é dada pela eq. 
(27); ela é muito parecida com a função 1j; 27f 
da Fig . 5. A função de onda no topo da faixa, 
entretanto, agora é dada pela eq .(25) , sem ne
nhuma aproximação. Depois de algumas mani 
pu lações matemáticas, a eq.(25) pode ser escri
ta na forma 

Prot. Ronaldo Sérgio de Biasi 

2%o:Y2 coso:(d/2-x) Q ,ç x ,ç d 
'lt 2o (x) = -- --~--

N% (o:d + 'seno:d )% rr/d ,ç o: ,ç 27f/d 

(34) 

A equação (34 ) pode ser generalizada para 
o caso das faixas superiores. Temos, em geral, 

% (o:d + senad ) (n - 1 )7f/d ,ça,ç n7f/d 

o ,çx ,çd (n ímpar! 

(ad - seno:d) % (n - 1 )7f/d ,ça ,ç n7f/d 

As funções de onda 1j; 2 o e 1j; 3 7f aparecem 
na Fig. 7. Podemos ver que, ao contrário do ca
so do elétron "quase livre", as funcões de onda 
não são senóides puras; 1j; 2 o (um a' função par) 
tem picos positivos bastante agudos;· 1j; 3 7f (uma 
função ímpar) tem picos agudos positivos e ne
gativos. 
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PERDA DE PROTENSÃO POR 
ATRITO 

INT RODU ÇAO 

As pe rdas de protensão por atrito costu 
mam ser calculadas supondo-se que o raio de 
curvatura do eixo do cabo seja constante . 

Muitas vezes, porém, o eixo do cabo não 
pode, nem como aproximação, ser considerado 
circular. Tal ocorre em cascas, vigas curvas, vi
gas caixão e outras estruturas protendidas; pa 
ra acomodar as necessidades do levantamento 
do cabo com a configuração da estrutura, o seu 
eixo passa a ser uma curva reversa . 

Neste trabalho desenvolvem-se fórmulas pa
ra o cálculo de perdas de protensão por atrito 
para cabos descrevendo curvas quaisquer. 

PERDA POR ATRITO EM 
CABOS CIRCULARES 

Considere-se (Fig. 1) um elemento curvo .de 
cabo e as forças que nele atuam . As duas forças 
F e F+dF têm uma resultante dN, normal ao 
cabo e dada por : 

Jorge de Mello e Souza 

ds 
dN = F de = F 

R 
( 1 ) 

sendo R o raio de curvatura . A força de atrito 
vale: 

dF = - J.l d N (2) 

sendo J.l o coefici ente de atrito. A equação di 
ferenciai é obtida substituindo (2) em (1) : 

ds 
dF =- J.lF 

R 
(3) 

Sendo constante o raio de curvatura, é fá 
cil integrar a eq. (3) chegando-se a: 

onde: 

Ff 
F. 

I 

L 

(4) 

força de protensão no fim do cabo; 
força de protensão aplicada no início do 

cabo; 
comprimento do cabo. 

R. mil. Cio e Tecnol., Rio de Janeiro, 4(1):41 -45, jan.lmar. 1987 . 41 
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.---... F+dF 
F ------ \ ----- ' -----...... \ d F I 

\ I 
\ I 

R \ I 
\ I 
\ I 
\ I 
\t de 
\ I 
V 

(a) 

Figura 1 

(b) 

RAIO DE CURVATURA 

Seja um sistema coordenado e o eixo do ca
bo formando uma curva reversa. O vetor de po
sição é: 

r, = x(s) 1 + y(s) 1 + z(s) Js (5) 

I 

y 

x 
Figura 2 
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O comprimento da curva entre uma origem 
arbitrária e um ponto genérico é s. A curvatura, 
por definição, vale 

(6) 

onde !s. é a curvatura e v um vetor unitário de 
sentido tal que !s. seja sem-pre positivo. 

O vetor tangente unitário t vale 

t dr 
- , t. t = 1 
ds - ~ 

(7) 

Se, em lugar de s, for usada uma variável 
qualquer u, 

( 
d r ~). (d r d u) = 1 
du ds du ds (8) 

ou 

du 
- = --;::::======-
ds dr dr 

(9) 

,... ..-

e, portanto, 

Introduz-se aqui a notação 

~=()' (11 ) 
du 

A derivada segu ida de u em relação a s tem 
o valor 

d (dU) du d (dU) ds" d; = d; du d;- = 

du d 1,1: 
(r'.r')- 2 (12) 

ds du ..--



mas, 

E, finalmente, 

r" . r' 

( , ') - 3 /2 r .r 

d 2 u 11 (- r".r') --= (r'.r') -/2 ~ ~ 
ds2 ~ .-' (r'.r,)3 72 

(r".r' + r' .r") = 
...J --..,/ ,..,,-..J 

(13) 

r". r' 
~ ~ 

- (r' .r') 2 
(14) 

o vetor curvatura com as equações (6) e (10) 
vale: 

..:!... (dI dU) = ~ (dd-./Ur) du + 
ds du ds ds ds 

+ 
dr d 
~ (~~) ( 15) 

du ds 

ou seja: 

( 16) 

Substituindo-se os resultados das eqs. (9) e (14): 

r" (r;" .r,') r: ( 17) 
r' . r' (r'.r')2 

" ~ 

Com a eq. (6) tem-se, para o quadrado da 
curvatura: 

PESQUISA 

(18) 

Considere-se um cabo em curva reversa, cu 
ja projeção em dois planos ortogonais seja co
nhecida, Fig. 3. O vetor posição deste cabo é 

r = x i + y(x) j + z( x ) k ,...,,,..., - /"" 
( 19) 

z 

)------------ y 

y (x) 

x 

Figura 3 

A variável u que foi introduzida será feita 
igua-J a x . Tem-se: 

r' = i + y'j + z'k ..... ......,; "... ,..... 

r" = y" j + z"k ,..., ~ ~ 

( . .!;' = 1 + y'2 + Z'2 

r'.r" = y'y" + ' " ""- zz 

r" .r" = y" 2 + Z" 2 
'" ~ 

(20) 

(21) 

(22) 

(23) 

(24) 
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Colocando-se estes resu Itados na eq. (18) 
chega-se a: 

y"2 + Z"2 + (z'y" _ y'Z") 2 

(1+y'2+ Z'2)3 

Considere-se él eq. (3 ); sendo 

ds = dx ,,11 + y'2 + Z'2 

tem-se: 

1 dF 

fJ. F 

.J y"2 + Z"2 + (z'y" - Y'Z") 2 

1 +y'2 +Z'2 

(25) 

(26) 

(27) 

Chamando-se G(x) a integra l da função do 
lado direito da eq. (27) tem-se: 

log . F = fJ. G (x) (28) 

ou 

F == Fi e - fJ. [G(x) - G(xi)] 
(29) 

De um modo geral, a determ inação de 
G(x) deve ser feita numericamente . 

EX EMPLO 

Determ inar a perda de protensão por atrito 
no meio do vão de um cabo numa casca ci l ín
drica. Admite-se que a projeção do cabo no pIa
no z-x seja uma parábola do segundo grau. (V. 

Fig . 4.) 

A projeção do cabo no plano z-x será: 

. [ 4x 2 
. 4x ] 

z(x) = h -- - - + 1 + ZO 
L2 L 

(30) 

A equação da casca é 

(31 ) 
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/ 
/ 

/ 

/ 
/ 

/ 

" / 
\ / 

\ I <;6 / 
a \, ~ / 

\ : b 

sendo 

o < x < L· 

z~ a cos 1> 

- a sen 1> ~ Y ~ a sen 1> 

Da eq. (31) : 

z 

h 

L 

Figura 4. 

(32) 

Substitu indo-se z(x) em (32) por seu valor 
rlado em (30) tem-se: 

Pode-se verificar que 
y(o) = y(L) = O 

y( L!2) = a sen 1> 

(33) 



As derivadas de z (x) em relação a x valem: 

8hx 4h 
z'= -- - -

L2 L 
(34) 

(35) 

As derivadas de V em relação a z va lem : 

dy -z - - .Ja2 _Z2 dz 
(36) 

d2 Y _ a2 

dz2 (a2 _ Z2 )3/2 (37) 

As derivadas de V em relação a x são [v. eq. 
(16)] : 

y' = dy dz 
dz dx 

-zh 
Va2 _ Z2 

(38) 
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Aseqs. (34), (35), (38) e (39) são colocadas 
na eq. (27 ) e a integral é feita numericamente, 
com a regra de S impson, por exemplo. 

Prot. Jorge de Mello e Souza 
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APLICAÇÃO DE 
PERTURBAÇOES SINGULARES 
À INTERCEPTAÇÃO EM TEMPO 
MíNIMO POR AVIOES DE ALTO 

DESEMPENHO 

Jacques Wa/dmann 
Fernando Vieira Braga 

o método de perturbações singulares forçadas é utilizado de modo a 
obter-se um algoritmo simples que gere trajetórias, 

minimizando tempo de interceptação. 
Isto permitiria uma futura implementação em tempo real em 

computadores de bordo , de modo a tornar o 
interceptor independente do controle em terra. 

O 'algoritmo de controle obtido deriva da hipótese de massa constante, 
sendo verificado o efeito de tal hipótese 

através da integração simultânea da variação de massa em conjunto 
, com as demais equações de movimento. 

A colocação das variáveis de estado em camadas-limite distintas evita 
a solução de um problema tipo NIPB VP, que exige 

grande esforço computacional e transforma-se em uma 
série de otimizações estáticas. 

A lei de controle obtida é em malha fechada, o que permite correção de 
perturbações e erros de modelamento. 

O programa realizado permite utilização de um modelo qualquer 
de caça, cujo envelope seja delimitado pelas restrições consideradas 

no trabalho, assim como manobras do alvo. 
Ficou patente o potencial do método como ferramenta de 

projeto e análise de desempenho. 

R. mil. Cio e Tecnol., Rio de Janeiro, 4(1):46-54, jan.lmar. 1987 



ABSTRACT 

The forced singular perturbations method is 
used to obtain a simple algorithm which generates 
trajectories minimizing time to intercepto It could 
be then real time implemented in a computer aboard 
the fighter , in such way to allow the ~nterce~tor be
come independent of ground control mstructIons. 

The control algorithm was derived from the hy
pothesis of constant mass , and the effect of this 
upon the results was verified through integration of 
mass variation together with the equations of mo
tion. 

By setting the state variables in different boun
dary layers, a TPBVP is avoided and the problem 
turns in to the solution of a series of static optimiza
tions. 

The controllaw obtained is in a feedback form, 
which cantake in account the correction of pertur
bations and modelling errors. 

The software allows the simulation of any 
fighter whose flight envelope is limited by the res
trictions considered in this work as well as target 
maneuvering. 

The power 'of this method was made clear as a 
tool for designing and performance analysis. 

Keywords: Aerospace trajectories, Modelling, Non
linear Systems Optimization, Forced Singular Per
turbations Method. 

INTRODUÇÃO 

o aVia0 é assumido como massa constante 
pontual, sobre uma Terra plana sem rotação. 
São usados polinômios para o modelamento 
dos coeficientes aerodinâmicos e das caracterís-
ticas de propulsão. " 

Considera-se o alvo pouco manobravel, fa 
zendo-se aproximações quanto a seu comporta
'menta futuro. Isto permite a escolha de uma 
lei de interceptação que orienta a geometri~ ~o 
problema. Neste trabalho optou-se por collsao 
pura. 

O objetivo é a obtenção da lei ótima para as 
variáveis de controle (sustentação e tração), 
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obedecendo às restrições impostas aos contro- , 
les variáveis de estado e condições finais. A ex
pr~ssão de tal lei em malha fech~da permiti~a 
atual izar informações du rante a tnterceptaçao 
e eventuais perturbações. 

Uma vez que a solução ótima implica solu
ção numérica de um NTPBVP, torna-se necessá
rio partir para soluções subótimas. Opta-se por 
uma trajetória composta de subida, cruzeiro e 
descida. Além disto, tenta-se reduzir a ordem 
do problema (mesmo que artificialmente), s~
parando-se as variáveis em escalas de tempo di
ferentes. Obtém-se uma série de problemas me
nores I igados entre si, cuja solução não satisfaz 
geralmente as condições iniciais e/ou finais das 
variáveis mais rápidas. 

Já o método de expansões assintóticas tem 
sua origem na mecânica de flu idos com o con
ceito de camada-limite, na qual as soluções in
terna e externa são combinadas de modo a ob
ter-se uma solução composta uniformemente 
válida. 

A lei subótima obtida anal iticamente a par
tir destes procedimentos, por ser simplificada, 
pode ser realizada em tempo real. Certamente 
haverá degradação da otimal idade, preço a pa
gar pela simplificação do problema original e 
possibilidade de tratamento anal ítico. Entre
tanto estas solucões simplificadas são impor
tante~ na medida' em que servem de base para 
avaliacão do desempenho do avião em grande 
varied'ade de' situacões e como ferramenta na 
fase de concepção de um novo projeto. 

FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

H ipóteses adicionais 
- O sistema de referência utilizado possui 

sua origem, no solo, em um ponto que corres
ponde à projeção ortogonal do alvo sobre o 
plano horizontal. Este referencial sofre transla
ção (mas não rotação) à medida que o alvo evo
lui. 

- A direção do vetor tração é paralela ao 
eixo longitudinal do avião (€ = aO). 

- Ângu los de ataque (O!) pequenos. 
As equações de movimento do avião pon

tuai são: 

X = Vcos')'cosx - V eCos')' eCOSXe (1 ) 
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Y = Vcos'YsenX - V eCOS'Y esenXe 

• (T - D - Wsen'Y)g 
V =------

W 

• Lsentl 
X =----

m VcoS'Y 

h = Vsen'Y 

1- = LcoStl - WcoS'Y 
mV 

Além disto: 

• cT m =--
g 

(2 ) 

(3 ) 

(4 ) 

(5) 

(6) 

(7) 

o algoritmo de controle despreza a variação. 
de massa, que será levada em conta na simula
ção do vôo do caça quando submetido ao algo
ritmo e observado o efeito sobre a solução. 

o modelo aerodinâmico é dado por: 

L = q S CL (a, M) 

D = q S Co (a , M) 

(8) 

(9) 

Co (a , M) = Co rp (M) + COi (M)ct (a, M) 

(10) 

1 
q = - pV 2 

2 
( 11 ) 

onde M é o número de Mach e S é a área da asa. 
O modelo de tração é dado por 

T máx = T máx (M,h) 

c = c(M) 

onde c é o consumo específico. 
O modelo de atmosfera é ISA (6 T = O) 
O índice de desempenho a minimizar é 

(tf 

J J o dt 
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(12) 

(13) 

( 14) 

, As restrições que limitam o enve lope de vôo 
são: 

h ;;. o ( 15) 
q ~ qmáx (H?) 
M~ Mmáx (17) 
T máx = D/n ( 18) 

CL ~ CLmáx (19) 

n ~ nmáx (20) 

T m (n ~ T ~ T máx (21 ) 

onde n é o fator de carga dada pela relação : ~. 

COLOCAÇÃO NA FORMA 
SINGULARM ENTE PERTURBADA 

O método de perturbações singulares de
pende da identificação de parâmetros peque
nos, característicos da separação dinâmica das 
variáveis. Não existe atualmente um método ri 
goroso e prático nesta identificação, sendo leva
da em conta então a percepção física do pro
blema e experiência acumulada. 

No problema abordado, X e Y são tratados 
como variáveis lentas. Para que se possa desaco
piar a dinâmica de h e V, esta última é substi
tu ída por 

V2 
E ~ h + - (energia específica), reconheci-

- 2g 

da como mais lenta que h. Assim, E e x são in
termediárias e h e'Y são rápidas. 

É feito então o modelamento de guinadas 
em ioiô, típicas de aviões de caça, na qual mer
gulhos e subidas com energia constantes são fei
tos para alcançar altitude ótima para variação 
de azimute. Assim, E é considerado mais lenta 
que X, que por sua vez é tomada como mais 
lenta que h. 

A classificação de h e 'Y é difícil, visto o 
acoplamento entre as duas. Para evitar um pro
blema TPBVP, é necessário colocá-Ias em cama
das distintas. Isto eliminaria acoplamento, que 
certamente influencia a trajetória real. Entre
tanto, a solução obtida é facilmente implemen
tada. 

Uma vez que h é uma integral de sen'Y, con
sidera-se h ma is lenta que 'Y. 



Assim, da mais lenta para a mais rápida, 
têm -se : 

X e Y, E, x , h, 'Y 

Estudos já realizados indicam a dificuldade 
de implementação de camadas limite terminais. 
A lei de controle da camada limite inicial (a 
qual é válida também na camada externa devi
do à convergência assintótica) teria de ser co
mutada para a lei de controle da camada limite 
terminal em um instante de tempo tal que a 
trajetória satisfaça as condições finais deseja
das, sendo crítica tal sincronia. Durante a solu 
ção da camada externa nãoé po~sível usar in
formacão do estado do sistema. Em outros tra
balhos', mesmo iniciada corretamente, a CLT 
mostrou-se instável em relação a perturbações 
nas variáveis de estado , quando computada na 
direção real do tempo. Assim na fase fina l ado
tou-se uma lei de controle diferente. 

As equações de movimento são separadas 
dinamicamente por potências de um parâmetro 
e, buscando-se a solução para E=1 através de 
uma expansão em torno de E=O. 

É usada a so lução de ordem zero em E. É 
possível mostrar que termos de ordem mais al
ta que corrijam a solução de ordem zero preci- . 
sam ser computados por integração ao longo 
da trajetória de ordem zero. Este é um processo 
off-/ine, que se afasta dos objetivos do traba
lho. Além disto, demonstra-se também que a 
solução em malha fechada de ordem zero inde
pende do conhecimento do valor de E. 

As equações na forma singularmente per
tu rbada são: 

5<. = Vcosxcos'Y - Vccosxccos'Yc (22) 

Y = VsenX cOS'Y - Vcsenxccos'Y c (23) 

tI~ 
(T- D)V 

w 
(24) 

E2 X LsenfJ 
(25) 

m Vcos'Y 

E3 li = Vsim'Y (26) 

LcosfJ - Wcos'Y 
E4 i' = ---------'-

mV 

onde V = y'(E-h)2g 

Solução externa - X,V 

PESQUISA 

(27) 

É obtida coletando os termos de ordem ze
rá nas expansões em E das equações (22)-(27), 
o que equivale a fazer Lim E ~ O. A solução é 
sujeita às restrições (15), (16), (17) e (19). No
tar que as soluções de (24) - (27) comportam-se 
como restrições adicionais: 

T 
'Y 
fJ 
L 

D 
O 
O 
W 

(28) 
(29) 
(30) 
(31 ) 

que definem em vôo simétrico em plano hori
zontal (cruzeiro) . 

O hamiltoniano é então: 

+ À: (Vsenx - V /os'Y csenxc) = O (32) 

Assume-se as variáveis adjuntas separadas 
dinamicamente da mesma forma que as variá-
veis do problema: . 

• e a He 
À =---

x ax (33) 

(34) 

a W a W a W aHe 

-='- =-=-=0 
(35) 

ax aE ah a'Y 

Note-se que as var iáveis rápidas E,x e h com
portam-se como variáveis de pseudocontrole. A 
obtenção de tais variáveis é feita mediante a 
adoção de uma geometria de intercepção, que . 
no caso será colisão pura, resulta em: 

(VCcos'Ycsen(Xc-À) 
xe = À + sen- 1 

Ve 
(36) 
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- 1 Y onde X = tg -
X 

he ,Ee = arg máx Ve 

h, E 
(37) 

Assim a solucão externa caracteriza-se por 
vôo de c~uzeiro,' com azimute dado por x9

, 

energia constante (T = D) e a maior velocidade 
possível dada pelo envelope de vôo as variáveis 
adjuntas Xx e Xv são dadas nos: 

- cosxe 
Xe = (38) 

x ve - V eCos')' ecos(Xe - xc) 

(39) 

Cada-limite 1 - E (CL 1) 

E definida uma nova escala de tempo na 
forma: 

TI = , 
t - t p (40) 

€ 

e obtém-se o problema de ordem zero através 
de Lim € ~ O' : 

dX dY 
-=- =0 
d 71 d 71 

dE (T - D)V --:=----

O = Lsenp 
mVcos')' 

O = Vsen')' 

O = Lcosp - Wcos')' 
mV 

(41) 

(42) 

(43) 

(44) 

(45) 

As soluções de (41 )-(43) consuzem às restri 
ções adicionais desta camada: 
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p=')'=O 
L= W 

(46) 
(47) 

As variáveis X e Y são constantes nesta ca
mada de modo que: 

(48) 

A C L 1 é responsável pelo casamento entre 
a energia inicial do avião Eo e a energia de solu 
ção externa Ee, 

o hamiltoniano nesta camada é: 

Hil = 1 + X e (ViICOSX e - V cosx cos')' ) + x c c c 

(T-D)V il 
+ Xii = O 

E 
(49) 

W 

As equações do sistema adjunto são: 

(50) 

(51 ) 
--= ---

(52) 

Isto leva a: 

Xii = À e . À il = À e 
x x I V V (53) 

As variáveis h e X comportam-se como va
. riáveis de pseudocontrole. As variáveis de con
trole são obtidas então pelo Princípio de M íni
mo: 

X
E 
< O ~ T = T . (E o < Ee) ma x (54) 

(55) 

. (56) 



(T - D)V il 
hil = argmín máx 

5 ----------~ (57) 
h Vil - ve E corrente 

(T m (n - D)Vil 
h~ = a rg m áx --------------l (58) 

h Vil - ve E corrente 

As otimizações feitas em (57) e (58) for
necem um perfil de subida no plano vertical 
que depende do ponto de cruzeiro (Ve) do in
terceptador. A solução de (58) ultrapassa qmáx 
sendo o perfil adotado sobre esta restrição. No
tar que tais perfis violam a restrição 'Y = O, ca
racterística da solução do modelo de ordem re
duzida. O perfil da subida resultou em uma ace
leração ao nível do mar, subida com mach 
constante, mergulho com energia constante e 
posterior recuperação de altitude. Ao esbarrar 
em qmáxI esta restrição é adotada como perfil 

até o ponto de cruzeiro. A descontinuidade ob
servada (mergulho) deve-se ao aumento acentua 
do no coeficiente de arrasto induzido na região 
transônica. O interceptador ultrapassa esta bar
reira acumulando energia potencial, em uma 
altitude onde o arrasto (para um mesmo mach) 
é menor. 

A variável adjunta é então: 

Xx (Vil - ve) W 
Xil =_- • 

E 
(T-D)Vil 

Cada-limite 2 - x (CL2) 

Define-se a seguinte escala de tempo: 

t'-to 
T2 =---2-

fi 

Analogamente à CL 1 : 

'Y=O 

Lco~ = W 

(59) 

(60) 

(61 ) 

(62) 

(61) e (62) definem uma curva no plano hori- I 

zonta l, onde L =VW2 + (Lsen~i2 )2 ( 
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(63) 

X i2 = X e . X i2 = X e X i2 = X i2 
X x ' Y y' E E (64) 

(65)1 

Hi2 = 1 +X~ (Vi2COSXi2- Vccos'YcCOSXc)+ 

+ X~ (V i2senx i2 - Vccos'Ycsenxc) + 

+ Xii (T _D 1 )v
i2 

_ Xii ~ (Lsen~i2 ) 2 Vi2 ' + 
E W E qSW . 

Lsen~ i2 
+X~----

mV i2 O (66) 

(67) 

Além disto: 

a Hi2 
--- - - ----'2- = O 

aT a(Lsen~ I ) 
(68) 

(65) mostra que h é variável de pseudocontrole. 
Têm-se então: 

Xii < 0 -+ T = T 
E máx (69) 

(70) 

sgn(xe - x) 
(71 ) 

(12) 
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2 

qsg (73) 

Camada-limite 3 - h (CL3) 

Define-se uma nova escala de tempo: 

(74) 

Analogamente às camadas anteriores: 

X(to )=Xo ; Y(to) =Yo ; E(to )=E o ; x(to )=xo 
(75) 

Lcosp = Wcos-y (76) 

r.Y Lsenp i3 
+ X + ÀYVi3 sen-yi3 = O 

m Vi3 COS-yi3 h 

(77) 

Da formulação do sistema adjunto, verifica
se que nesta camada -y é variável de pseudo-con
trole, 
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À il < O -+ T = T , 
E m ax 

(78) 

iI 
ÀE > 0 -+ T = T . 

mln 
(79) 

sen-y sgn (hi~ -h) 
-yi3 = arg máx -----

Hi2 (E,h,X,-Y) h corrente 
(80) 

'2 
'3 Lsenp' 

Lsenp I = '3 
COS-yl 

Hi2 (E,h,X,-Y) 
À i3 = -----:--

h Vi2sen-yi3 

Camada-limite 4 - -y(CL4) 

(81 ) 

(82) 

Esta camada é considerada uma perturba
ção (rápida variação) entre -Yo e -yi3 obtido em 
(80), Os controles obtidos nesta camada, devi
do à propriedade assintótica das soluções das 
diversas camadas, convergem para os controles 
da solução externa, Assim, os controles da CL4 
são utilizados na integração das equações de 
movimento, A renovacão das condicões iniciais, 
quando da amostrage'm do sistemá intercepta
dor/alvo, permite a colocação na forma de ma
lha fechada, Então a solução para tração é aná
loga à (78) e (79). Além disto: 

Lsenp i4 = Lsenp i3 + 8 Lsenp 

Lcosf.l i4 = Wcos-y + 8 Lcosp 

(83) 

(84) 

À i2 qSg 
8 Lsenp = X - Lsenp i3 (85) 

2À~ DOi V2 
C os-y 

H i3 (E,h,x,-y )qSW 
8 Lco~1I = ( - -------

"t-' 'I 
À~ COi V 

L = J (Lsenpi4) 2 + (LcOSpi4)2 

.;;;; mín(n . W, CL . qS) 
max max (87) 

(88) 



Caso (87) seja violada, parte-se para a mini
mização do hamiltoniano desta camada com 
L = Lmáx: 

Hi4 = 1+ X e (Vcos'YCOSX - V cOS'Y cosx ) + , x c c c 

+ X e (Vcos'Ysenx - V cOS'Y senx ) + y c c c 

' 2 
(T -D)V XiX Lm áx SenJ1 , 

+ Xii W 1+ + X Ih3 Vsen'Y+" 
E mVcos'Y 

o 
mV 

Obtém-se então: 

tgu = 

onde X i4 é obtido da solução da quadrática 
X 

2X~ Co .V2 

B = - W ( Si) cOS'Y 
q g 

2X il C .V2 
. 

C = _ mV. E o I. HI1(E,x,h,'Y) 
qSg 

(89) 

(90) 

(91) 

+ 

(92) 

(93) 
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REALIZAÇÃO DO ALGORITMO 

O algoritmo de controle obtido do método 
de perturbações singulares é usado até que se 
alcance a restrição qmáx. A partir deste ponto 
o perfil dado por esta restrição é rastreado até 
as imediações do ponto de cruzeiro. Uma vez 
que não é mais garantida a convergência assin 
tótica às condições da camada externa, fa z-se 
necessário um algoritmo para arredondar a tra
jetória. 

Durante a fase de cruzeiro existe também 
uma correção de azimute devido à variação de 
combust ível. 

A fase final caracteriza-se por um mergulho 
sobr~ o alvo, feita sobre a restrição qmáx. 

E utilizado um estimador do instante de 
início da descida, que leva em conta o tempo a 
passar até a interceptação e a distância horizon
tal a percorrer. 

A interceptação é considerada terminada 
quando se alcança uma esfera centrada no alvo 
(arena de combate com raio de 3.000m). 

Nos exemplos estudados, o alvo era assumi
do voando abaixo da altitude de cruzeiro do in
terceptador. 

O programa foi feito em FORTRAN-77, ro
dando em um IBM 4341, usando dupla preci
são. 

Foram estudadas geometrias iniciais de in
terceptação que retratassem situações táticas 
reais. 

.RESULTADOS 

Neste artigo é utilizado um exemplo bas
tante ilustrativo, permitindo comparar o de
sempenho entre dois caças supersônicos distin
tos, A e B. B possui curvas de arrasto mais sua
ves, o que influencia bastante os resultados, 
além de ser mais pesado. 

Um alvo aproxima-se em vôo rasante, evi
tando ser detetado por sistemas de defesa . 

O exemplo retrata um interceptador que 
decolou recentemente e está com pouca ener
gia. A posição inicial é tal que aquela se apro
xima do alvo com uma componente de veloci
dade frontal, a uma distância inicial de aproxi
madamente 140km, voando 'nivelado a 2.500m 
com Mach 0,6. 
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A trajetória consiste basicamente de um 
mergulho inicial, na qual o azimute é corrigido 
inicialmente. O interceptador acelera até que se 
realiza uma subida com Mach quase constante. 
Em seguida há um mergulho através da faixa de 
baixo supersônico, seguido de recuperação e si
multâneo ganho de altitude e velocidade até al
cançar a restrição de pressão dinâmica máxima. 
Este perfil é rastreado até que se alcança o pon
to de cruzeiro. Por possuir maior razão de subi
da, B alcança seu ponto de cruzeiro mais cedo. 
A velocidade de cruzeiro, entretando, é menor 
que de A, exigindo uma fase de cruzeiro mais 
longa. Além disto, B explora mais o seu envelo
pe na fase em que o controle é dado pelo mé
todo de perturbações. Usa maiores fatores de 
carga e aproxima-se mais das restrições. Usou
se como convenção que forças verticais negati 
vas implicam vôo de dorso, de modo que o fa
tor de carga seja positivo. 

O azimute sofre pequenas correções duran
te a fase de cruzeiro devido à variação da geo
metria relativa avião/alvo. 

A subida com mach constante é necessária 
de modo a ganhar energia potencial suficiente 
para ultrapassar o aumento acentuado de ar
rasto (devido à forma da curva CD0) na região 
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transônica. Além disto, a força de arrasto é 
menor em altitudes maiores para um mesmo 
número de Mach. Uma vez que o pico da curva 
CD0 de B é menor que A, B sobe até uma alti
tude menor, pois necessita acumular menos 
energia potencial. 

Constatou-se que o azimute tem uma dinâ
mica mais rápida que a energia e o ângulo de 
elevação idem em relação à altitude. Entretan
to, não ficou patente qual par de variáveis pos
sui dinâmica mais rápida. 

O modelo A inicia a descida final logo após 
alcançar a fase de cruzeiro, indicando que a 
distância inicial não é suficiente para que se 
chegue à solução externa. A ultrapassa o alvo 
na descida, necessitando maiores fatores de 
carga no rastreamento final do alvo, de modo 
a fechar mais a curva. 

A inclusão da variação de peso nas equa
ções do movimento não prejudicou a convergên
cia assintótica das camadas-limite. 
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RESUMO 

A área de simuladores lógicos que visam à verifica
ção de projetos de circuitos integrados digitais de alta 
escala de integração vem-se desenvolvendo no sentido 
da implementação de recursos eficientes de projeto 
auxiliado por computador, que permitam gerenciar a 
complexidade do sistema sendo integrado. 

Este trabalho apresenta inicialmente um estudo so
bre dois simuladores que empregam lógica ternária, o 
Mossim I e o Mossim 11, destinados à verificacão de 
projetos aplicados à tecnologia Metal-Oxido-Semicon
duto r (MOS). A seguir, apresenta uma implementa
ção do Mossim II desenvolvida neste trabalho, e um 
conjunto de testes dos circuitos MOS empregados na 
formulacão teórica de ambos os simuladores. Final
mente, são examinados critérios objetivando a análi
se comparativa entre ambos os simuladores, e apre
sentadas pro postas com vistas ao prossegu imento des
ta linha de pesquisa. 

1. OBJETIVO 

A área de simuladores lógicos, visando à verifica
ção lógica de projetos de circuitos integrados digitais, 
de alta escala de integração ou LSI (Large-Scale of 
Integration), vem se desenvolvendo no sentido da im
plementação de recursos eficientes de projeto auxilia
do por computador, que permitam gerenciar a com
plexidade dos trabalhos de concepção (desenho), veri
ficação lógica (simulação lógica), fabricação e verifica
ção elétrica (testes). 

O estudo de simuladores com lógica ternária teve 
seu in(cio em 1980 com um trabalho de Bryant,l 
com a apresentação de "Um algoritmo para simulação 
lógica MOS". Em 1981, Bryant2 publicou "Um Mo
delo de Simulação para Circuitos Lógicos Integrados 
Comutados por N (vel", a tl'tu lo de tese de doutorado 
pelo MIT, EUA. Em 1983, Bryant3 publicou, pelo 
Departamento de Ciência da Computação do Califor-

nia Institute of Technology - CALTECH, o "Manual 
do Usuário do MOSSIM II:Um Simulador para MOS
LSI Comutado por N(vel". Recentemente, Bryant4 pu
blicou pelo mesmo departamento o relatório de pesqui
sa número 5065: TR :83, custeada pela Agência de Con
tratos de Pesquisas Avançadas de Detesa (ARPA) e 
pelo Projeto de Estruturas de Sil(cio do CALTECH, 
denominado "Um Modelo Comutado por N (vel e um 
Simulador para Sistemas Digitais MOS", sobre o qual 
se desenvolveu grande parte dos trabalhos visando à 
esta tese de mestrado. 

A relevância do assunto pode-se inferir da alta de
manda por projetos de circuitos MOS-LSI dedicados 
ou sem ided icados, observada no campo da m icroele
trônica. Esta demanda vem exigindo a concepção de 
ferramentas de software, tendo em vista técnicas de 
projeto auxiliado por computador, que possibilitem 
aumentar a produtividade dos projetistas (redução do 
tempo de desenvolvimento do projeto e aumento da 
probabilidade de projetar-se corretamente na primeira 
tentativa) Neste sentido, os simuladores lógicos vêm 
se constituindo numa das ferramentas mais sofistica
das para a verificação dos projetos sob o aspecto fun
cionaI. 

Recentemente, observa-se tendências no sentido 
do uso de processadores especificos (aceleradores de 
hardware) para a simulação lógica de circuitos e siste
mas integrados digitais, objetivando reduzir os tempos 
gastos com a atividade de verificação lógica dos pro
jetos. 

Este trabalho objetivou apresentar um estudo com
parativo entre as duas versões dos simuladores desen
volvidos por Bryant,l, 4 com eXame dos modelos e 
dos algoritmos correspondentes, com ênfase maior na 
versão MOSSIM 11, tendo em vista a especificação do 
programa que implementa, o MOSSIMOES, desenvol
vido nesta tese de mestrado em Engenharia de Siste
mas no IME, e com o apoio do Núcleo de Computa
ção Eletrônica (NCE) da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ). 

O trabalho proposto apresenta uma análise sobre 
ambos os algoritmos, processados em máquinas de 
arquitetura Von Neumann, deixando assim uma con
tribuição para pesquisas posteriores sobre o tema. 

Para se obter uma visão global sobre projetos de 
circuitos MOS-LSI recomenda-se consultar Mead, . 
ConwayS 
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2. CLASSES DE SIMULADORES 

o projeto lógico de sistemas eletrônicos .i~tegra
dos mono I iticamente (chips) co mpreende atividades 
de desenho, verificação e teste. 

Dada a complexidade que surge ao se tratar com 
estruturas lógicas que contêm centenas ou milhares 
de transistores, o projeto lógico fa z uso de instrumen
tose técnicas de projeto auxiliado por computador 
(PAC) espec(ficos, tendo em vista garantir a sua qua
lidade . 

Estes sistemas PAC apresentam como ferramentas 
de verificacão de projeto diferentes classes de simula
dores, a saber: lógicos, de circuitos e físicos (todos 
destinados a detetar incorreções de projeto em dife
rentes níveis). 

Atualmente há uma tendência destas três classes 
coexistirem de forma integrada, permitindo o uso 
delas sobre a base de dados gerada na fase de desenho. 

Os simuladores lógicos, dentro de um ambiente de 
PAC, apresentam o maior n(vel de abstração quanto 
ao comportamento físico dos dispositivos que imple
mentarão o chip. Assim, numa abordagem de projeto 
lógico que vai do geral para o particular (TOP-oOWN), 
trata-se em um nível mais alto com simuladores de 
processado res, memórias e chaves. Em um nível ime
diatamente abaixo são utilizados os simuladores de 
transferência de registradores, que oferecem uma vi- ' 
são, ainda de alto n(vel, dos diagramas de blocos fun
cionais do projeto. Finalmente, a n(vel de portas ló
gicas utiliza-se de primitivas do tipo E (ANO), OU 
(DRl, NAO (NOT) etc., para representar ~ estrutura 
interna de cada bloco funcional. Estes simuladores 
analisam o comportamento lógico funcional do proje
to pela excitação deste com conjuntos de est(mulos 
ou vetores de teste sobre os elementos lógicos que 
descrevem o projeto. Estes atuam sobre equações lógi
cas booleanas, cujos resultados permitem ao projetista 
comparar dinamicamente com aqueles previstos, apre
sentando-os em diagramas de níveis lógicos em função 
do tempo . 

Os simuladores de circuitos buscam analisar o pro
jeto a n(vel de funções, caminhos e transistores. ~ 
partir das grandezas fl'sicas, modeladas a n(vel r:nals 
baixo (simuladores físicos), representam os transisto
res caminhos e funções por sistemas de equações di
ferenciais, cuja solução leva à verificação do compor-
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tamento dinâmico do projeto, mo stra do em diagra
mas de níveis elétricos contlnuos em função do 
tempo. 

Os simuladores físicos objetivam analisar o proje
to tanto a nível de dispositivos como a n(vel do pro
cesso tecnológico a ser empregado na fabricação. Con
siderando-se a geometria dos transistores, dos cami
nhos de sinal, das interconexões etc ., modela-se os 
dispositivos com grandezas elétricas (condutância e 
capacitância) e busca-se representar o comportamento 
dos dispositivos por equações emp(ricas. Estas são 

,modeladas a partir dos parâmetros envolvidos no pro-
cesso tecnológico de fabricação, tais como a largura 
de canal, os ni'veis de tensão elétrica de transição, a 
espessura de óxido, a profundidade das camadas de 
interconexão de "fonte" e "d reno", as tensões de po
larização e os tempos de comutação destes dispositivos. 

Ao considerar a aplicabilidade das diversas classes 
de simuladores na verificação de projetos lógicos de 
chips de larga escala de integração (LSIl, contendo 
centenas e milhares de dispositivos (transistores), con
clui-se facilmente que, quanto maior for a profundi
dade da análise, maior será a massa de dados a ser pro
cessada e, ·em conseqüência, maiores serão os tempos 
e as quantidades de memória necessários na tarefa de 
simulação em ambientes de PAC. . 

As primeiras iniciativas de ni'vel científico visa ndo 
à concepcão de ferramentas de projeto automatizado 
datam do'in(cio da década de 1960, através de pesqui
sas de roteamento e interligação de componentes dis
cretos para a produção de circuitos impressos. Os al
goritmos desenvolvidos, desde aquele tempo, vêm sen
do adaptados para a solução de problemas novos ~e 
interligação de dispositivos, que surgem a cada dia 
dentro do processo de inovação tecno lóg ica. O que se 
observa é o aperfeiçoamento constante das mesmas 
classes de simuladores, mas sempre com idêntica 
abordagem do problema. Por outro lado, estas classes 
de simuladores tentam atingir cada vez mais um nú
mero maior de famílias tecnológicas de circuitos, o 
que leva, pela generalização desejada, a uma per?a d.e 
eficiência, quando aplicadas acertas classes de CIrCUI

tos, dentre as qua is os perten centes à tecno log ia 
MOS-LSI que hoje estão cada vez mais presentes nas 
ap l icações dos chips. 

Os simuladores de circuitos, apesar de capazes de 
simular com grande precisão alguns poucos transisto
res, inclu indo o efeito de não-I inearidades das suas 
condutâncias, quando estes comutam, se mostram 



ineficientes no tratamento de um circuito MOS-LSI. 
Por outro lado, estes simuladores exigem grande es
forço humano para se estabelecer as condições de si
mulação, bem como para interpretar os resultados. 

Na medida em que as fer'ramentas tradicionais de 
PAC começaram a se mostrar ineficientes para a si
mulação lógica dos projetos de chips MOS-LSI, surgi
ram pesquisas Bryant1 , 4 que levaram à concepção dos 
simuladores de redes lógicas chaveadas por nível, que 
não lidam com o tempo diretamente e, portanto, as
sumem que a velocidade relativa dos eventos não é 
relevante. 
. Os estudos desenvolvidos por BryantL 4 permiti
ram representar circuitos MOS-LSI por uma rede de 
nós e transistores em que são consideradas as capaci
tâncias e condutâncias relativas dos dispositivos, sim
plificando assim a modelagem das grandezas Usicas. 
Esta descrição da rede lógica é processada por algo
ritmos cujo objetivo é otimizar o tratamento de ma
trizes esparsas representadas através de equações no 

. formato ponto-fixo. 
Embora tenham sido adotadas modelagens simpli

ficadas dos circuitos, estes simuladores (MOSSIM I 
e MOSSIM 11) permitem a verificação do projeto com 
um grau de refinamento superior aos dos simuladores 
lógicos e com velocidade de processamento da mesma 
ordem de grandeza que os simuladores lógicos, tor
nando-se apenas necessária a utilização dos simulado
res de circuitos (por exemplo, o SPICE) naquelas par
tes do circuito em que foram detetadas condições de 
operação inadequadas, abreviando-se assim, conside
ravelmente, o tempo gasto com a verificação do pro
jeto e aumentando-se a probabilidade de que este irá 
funcionar de modo correto. 

3. SfNTESE DOS TRABALHOS 
REALIZADOS 

Neste trabalho apresentou-se uma visão geral sobre 
simulação de circuitos lógicos digitais como uma fer
ramenta para a verificação de projetos. Buscou-se su
porte teórico no Estado de Arte para que o assunto 
possa ser estudado de forma acadêmica, visando à pes
quisa de novos modelos ft'sicos dos transistores de 
efeito de campo (FET), bem como de novos algorit
mos que garantam a qualidade da atividade de testes 
de projetos lógicos digitais a serem implementados em 
circuitos monolítieos MOS-LSI. 
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Desenvolveu-se um estudo mais profundo do algo
ritmo MOSSIM 11, implementou-se uma versão deste 
algoritmo no programa MOSSIMÕ ES, testou-se os cir
cuitos sobre os quais foram estabelecidas as formula
ções teóricas, estabeleceram-se critérios para compara
ção entre algoritmos, e, principalmente, aprendeu-se 
muito sobre o assunto, tendo sido formada uma base 
de conhecimentos para prosseguir-se nesta linha de 
pesQuisa . 

4. PROPOSTAS PARA TRABALHOS 
FUTUROS 

o advento do MOSSIM II não deve ser visto como · 
uma panacéia, uma vez que ele foi concebido para a 
verificação de circuitos de tecnologia MOS. Entretan
to, o trabalho desenvolvido por Bryant4 pode ser to
mado como modelo para a estruturação de uma linha 
de pesquisa neste campo de conhecimento . 

Como trabalhos a nível de pesquisa podemos citar: 

. Condições para a coexistência integrada de diversos 
tipos de simuladores sobre a mesma base de dados do 
projeto, extraídos das especificações das máscaras do 
circuito, 
ii. Geração automática de vetores de teste para excitar 
os simuladores. 
iii. Composição de (i) e (ii) com os extratores de tran
s isto res. 
iv. Aperfeiçoamento na modelagem dos c ircu itos, pro
curando-se compensar o fato de que o MOSSIM II 
não considera as dimensões dos caminhos de sinal 
(desprezando-se os retardos de propagação), podendo 
assim mascarar as 'comutações dos transistores em 
tempo certo. 
v. Concepção de novos algoritmos que processem ca
minhos inteiros de uma só vez. 
vi. Concepção de arquiteturas de circuitos que imple
mentem os algoritmos em circuitos monolíticos, evi
tando-se os tempos de transporte de dados entre a 
CPU e a Memória, característico da arquitetura Von 
Newman. 

Finalmente, cabe lembrar que o projeto de circui
tos MOS-LSI apresenta problemas semelhantes aos da 
engenharia de software, decorrentes principalmente 
das dificuldades de especificação completa e inequí
voca dos sistemas, da organização das bases de dados, 
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da depuração etc. e, principalmente, da qualidade, 
confiabilidade e economicidade do produto, devendo
se portanto manter uma atenção permanente na ma
neira de gerenciar a co mpl ex idada destes fatores inter
dependentes. 
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UM MÉTODO HíBRICO DE GERAÇÃO 
DE COLUNAS E PESQUISA 

ARBORESCENTE PARA ALGUNS 
PROBLEMAS DE PARTICIONAMENTO 

E SUA APLI~AÇÃO EM SISTEMAS 
DE SATELlTES SS/TDMA 

Autor: Manoel Camillo de Oliveira Penna Neto 
Orientadqr: Celso da Cruz Carneiro Ribeiro 
(Tese defendida no IME em 13 de junho de 1986:) 

Um problema fundamental que aparece nos siste
mas comuni cações por saté lite SS/TOMA é o da esco
lha de uma seqüência de modos de comutação em um 
quadro TOMA, denom inado problema de alo cação de 
tráfego. Este trabalho descreve um novo método para 
reso lução de problemas de particio namento co m es
trutura especial, aplicável ao problema de alocação 
ótima de tráfego em sistemas de satél ite SS/TO MA. 

O problema de alocação de tráfego é formulado 
com um problema de particionamento de grande por
te. Mo stra-se então que, apesar do número elevado de 
co lunas, sua relaxação li near pode ser reso Ivida exata
mente por um procedimento de geração de co lunas. 

Este procedimento produz limites inferiores bem 
melhores que aqueles até então usados para este pro 
blema, tornando possível sua sol ução por um método 
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de pesquisa arborescente. O uso do procedimento de 
geração de colunas durante a pesquisa na árvore de so
luções e o uso de um procedimento de ranking duran
te a geração de col unas asseguram a ob te nção da solu 
ção ótima inteira . 

O procedimento de geração de colunas com rank
ing e os métodos A * e 8achtrack para pesquisa na ár
vore de soluções foram implementados. O algoritmo 
foi aplicado a diversos problemas, gerados aleatoria
mente e represe ntantes de situações reais, extraídos 
da literatura, apresentando excelentes resultados. A 
dimensão do s problemas r.eso lvidos é de porte bem 
maior do que aqueles descritos na literatura como re
solvidos de forma exata por outros algoritmos. 

Verificou-se ainda que o método apresentado pode 
ser aplicado a diversos problemas de otimização com
binatória de grande porte em variáveis binárias, do ti -

o po particionamento/recobrimento com estrutura es
pecia l. O iversas aplicações importantes, tais como o 
pro blema do s mú Itiplos ca ixei ro s-viajantes, o prob le
ma de roteamento de veículos com restrições de horá
rio e o problema de alocação de tripulações de linhas 
aé reas, podem serfo rmuladose reso lvido spe lo método. 

Conclui -se então que o método apresentado é uma 
ferra menta efi caz para a so lu ção ótima exata de pro
blemas inteiros de particionamento /reco brimento de 
grande porte com estrutura especial, e para solução 
ótima inteira do prob lema de alo cação de tráfego em 
sistemas SS/TO MA. 

ESTUDO DE AMPLIFICADORES DE 
BAIXO RufDO NA FAIXA 

DE MICROONDAS 

Autor: José Carlos Araujo dos Santos 
Orientador: Fernando da Rocha Pantoja, Ph.D 
(Tese defend ida no IM E em 7 de julho de 1986.) 

Este trabalho ap resenta um estudo sobre os ampli
ficadores de baixo ruído a estado só lido na faixa de 
microondas. 

Primeiramente, realiza-se um estudo de quadripo
los at ivo s sem que se façam comentários sobre ruído . 
Pela manipulação direta dos seus parâmetros de espa
lhamento define-se equações de ganho e condições de 
estabilidade para que um quadripolo ativo opere den
tro das co nd ições desejadas. 



Posteriormente, o ru ído em dispositivos de duas 
portas é analisado. No desenrolar da apresentação, 
mostra-se que o ruído gerado internamente por um 
quadripolo pode ser tratado de forma independente, 
possu indo equações caracterizadas por suas fontes in
ternas de ruído . Mostra-se também que a variação do 
efeito deste ruído é função da impedância da fonte 
alimentadora do dispositivo . A integração das equa
ções deste estudo com aquelas de ganho e estabilidade 
é realizada através de um programa em computador 
com o objetivo de permitir a determinação das termi
nações de um quadripolo ativo para a reprodução de 
uma resposta desejada . 

Dando continu idade ao tema principal, verifica-se 
a possibilidade do uso de realimentações no projeto 
de amplificadores de baixo ruído. As considerações 
de mínima figura de ruído, bom casamento nas portas 
do amplificador e estabilidade são analisadas, expres
sando-se equações e métodos de projeto para amplifi
cadores de baixo ruído com realimentações série e pa
ralela. 

Técnicas de casamento de impedâncias para ampli
ficadores de banda estreita na faixa de microondas e 
modelos de transistores são analisados. Como ferra-

. menta auxiliar, é desenvolvido um programa em com-
putador que realiza o casamento entre duas impedân
cias, em uma freqüência, com o apoio das relações en
tre as suas representações em uma carta de Smith . 

Pela necessidade de se conhecer o comportamento 
do amplificador projetado em uma determinada faixa 
de freqüências, desenvolveu -se um programa de análi
se de circuitos, o qual é descrito sucintamente no de
correr do trabalho. Como complemento, uma sub-ro
tina de otimização . é incorporada ao programa de 
análise com o objetivo de melhorar a função de trans
ferência em toda a banda, uma vez que o projeto é rea
lizado em uma única freqüência. 

Finalmente, um amplificador de baixo ruído é pro
jetado para operar segundo determinadas especifica
cões, Usando as técnicas descritas nos cap ítulos deste 
trabalho aliadas à infra-estrut'ura de programas desen
volvida. O desempenho prático do protótipo imple
mentado é comparado ao teórico, apresentando boa 
concordância. 
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CUSTOS DE CONSERVAÇÃO EM 
RODOVIAS DE CONCRETO ASFAL TICO 

Autor: Antonio Carlos Valle de Souza, M. C. 
Orientador:. Fernando Mac Oowell, Or. Eng. 

(Tese defendida no IME em 8 de julho de 1986) 

Considerando ser a preocupação atual do Ministé- I 
rio dos Transportes a conservação rodoviária, foi ela
borado este trabalho, com o objetivo de contribuir no 
cálculo de custos da mesma a nível de plano diretor, 
através do desenvolvimento de equações lineares. 

Foi analisado o estado da arte, visando à escolha 
de variáveis explicativas dos custos a serem utilizados 
nessas equações. 

Duas políticas de conservação foram aplicadas pa
. ra obtenção dos custos. 

Uma, a de não efetuar praticamente nenhuma con
servação durante o intervalo entre recapeamentos. 

. Neste caso, foram adotados quantitativos de previsão 
de serviços da PICR (Pesquisa de Inter-relacionamen
to dos Custos Rodoviários) e da MCBM (Metodologia 
do Custo Básico Modificado), gerando-se assim o mo
delo designado "n". Outra, a política de se efetuar 
uma conservação parcial da deterioração usando-se 
exclusivamente a MCBM, o que gerou o modelo desig
nado "0/'. 

Foram também propostas equações lineares de pre
visão do número de anos entre recapeamentos corres
pondentes a cada um dos modelos desenvolvidos. 

Uma aplicação prática das equações obtidas foi de
senvolvida numa rodovia hipotética, e conclusões a 
respeito dos métodos de. dimensionamento de pavi
mentos da AASHO e DNER foram extraídas. 

ESTUDOS DAS MEDIDAS UTILIZADAS 
NA RECEPÇÃO DE SISTEMAS VIA RÃDIO 
DIGITAL, NA FAIXA DE MICROONDAS, 

AFETADOS POR DESVANECIMENTO 
SELETIVO 

Autor: EngC! Thomaz Alberto O'Agostini Aquino 
Orientador: Eng9 Mauro Soares de Assis 

(Tese defendida no IME em 11 de julho de 1986.) 

O objetivo fundamental do presente trabalho é ana
lisar a influência do desvanecimento seletivo causado 
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por multipercurso no desempenho de sistemas via rá
dio digital em microondas, bem como avaliar a melho
ria obtida pela utilização das técnicas de proteção con
tra esse fenômeno e a validad e do método da disper
são de amplitude na previsão das indisponibilidade 
do s sistemas. 

Preliminarmente ao desenvolvimento do estudo, 
torna -se necessária a introdução de conceitos ineren
tes ao rádio digital, tais como eficiência espectral , fil 
tragem de Nyquist, equalização adaptativa e transver
sal/ margem líquida de desvanecimento , assinatura do · 
sistema, diagrama de olho e dispersão de amplitude na 
banda passante. 

O trabalho se in icia com a apresentação das princi
pais modalidades de filtragem utilizadas para minimi
zar a interferência intersimbólica e otimizar o uso do 
espectro de radiofreqüência . A seguir são estudadas as 
diversas técnicas de modulação multinível emprega
das/ bem como apresentadas as fórMulas de probabili
dade de erro de bit em função da relação portadora
ruído . 

A tese prossegue com o estudo do desvanecimento 
tipo Rayleigh, o modelo dos dois raios, o conceito de 
lance curto e de dispersão de amplitude na banda pas
sante. Finalizando a parte de fundamentos, desenvol
ve-se a aplicação da função gama no estudo de sinais I 

correlacionados e da degradação de polarização cruza
da / em presença de desvanecimento multipercurso . 

A seguir são introduzidos os parâmetrosutilita
dos na avaliação do desempenho dos sistemas via rá
dio digital em microondas, apresentados os métodos 
de aval iação de indisponibilidade e analisadas as diver
sas técnicas de proteção contra o desvanecimento se
letivo/ bem como a influência das mesmas no cálculo · 
do desempenho dos sistemas. 

Os resultados experimentais coletados são compa
rados com os teóricos provenientes do estudo das 
contra-medidas, com o objetivo de se avaliar a valida
de do modelo da dispersão de amplitude. Desta com
paração conclui-se que este método de cálculo de in
disponibilidade apresenta resultados bastante satisfa
tórios/ podendo ser utilizado independentemente das 
características dos sistemas analisados. 
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ANALISE DE CASCAS DE REVOLUÇÃO 
SUBMETIDAS A UM CARREGAMENTO 

ARBITRAR 10 

Autor: Francisco José da Cunha Pires Soeiro 
Orientador: Jorge de Mello e Souza, Ph.D. 

(Tese defendida no IM E em 17 de julho de 1986.) 

Este trabalho visa à determinação dos deslocamen
tos/ esforços e tensões ocorridos, no regime elástico, 
em cascas de revolução, quando submetidas a carrega- · 
mento estático simétrico ou assimétrico e a variações 
de tem peratu ra . 

A casca poderá ser fo rmada por tipos diferentes 
acoplados; o sistema de equações desenvolvido se apli 
ca a cascas de revolução em que variam, ao longo do 
meridiano, o módulo de Young, o coeficiente de Pois
son, os raios de curvatura, a espessura e o coeficiente 
de expansão térmica . 

Partindo das equações fundamentais da Teoria 
Clássica das Cascas Fina s, chega-se a um sistema de 
equações diferenciais pa-rciais, cujas variáveis inde
pendentes são cJ> e 8 (latitude e longitude, respectiva
mente) . 

Elimina-se a variável 8 do sistema mencionado 
através do desenvolvimento em série de Fourier das 
variáveis dependentes (deslocamento e esforços) e do 
carregamento imposto à estrutura. A variação em 8 
será dada pelos termos trigonométricos, enquanto os 
coeficientes dependerão apenas de cJ>. 

Desta forma, resultará um sistema de equações di
ferenciais lineares com variável independente cJ>/ cor
respondente a cada 'harmônico da série a ser calcula
da. Estes sistemas relacionarão os coeficientes da ex
pansão em série de Fourier das variáveis cujos valores 
se quer determ inar . 

Foi desenvolvido um programa de computador 
que, através do método de predição-correção, resolve 
os sistemas de equações e superpõe os resultados para · 
formar a expansão em série das variáveis desconheci
das. 

A casca deverá ser divid ida num dos tipos básicos 
a saber : toro, cil indro, cone, esfera ou ogiva . Cascas 
mais complexas deverão ser apro ximadas pelos tipos 
acima. 



MODELO DE PLANEJAM ENTO E 
OTIMIZAÇÃO FERROVIÃR'IO 

Autor: Raul Fonseca Neto 

(Tese defendida no IME em 18 de julho de 1986.) 

E notória a necessidade de otimização das ativida
des e serviços relacionados ao sistema ferroviário . 

E possível conseguir-se o aumento da capacidade 
de transporte das ferrovias sem que, para tanto, sejam 
feitos investimentos em modificação de sua planta fí
sica ou na aquisição de material rodante. 

Observa-se que, geralmente, existe grande facilida
de das ferrovias em absorver incrementos de tráfego, 

. com a otimização das atividades relacionadas à dinâ

. mica e à operação dos trens. 
Para tanto, torna-se necessária a aplicação de técni

cas e modelos de otimização que contribuam no estu
do e na análise de ferrovia . 

Desta forma, tomou-se por objetivo o desenvol
vimento de um modelo que permita a análise da capa
cidade ferroviária e, a seguir, alcançar a distribuição 
ótima dos recursos disponíveis, levando-se em conta a 
iteração existente entre as diversas atividades relacio
nadas à d inâm ica operacional do sistema ferroviário. 

O modelo também visa a atingir uma estratégia glo ~ 
bal para o gerenciamento, em um horizonte de médio 
prazo, de planejamento tático para o sistema ferroviá
rio de carga. 

Para tanto foi desenvolvido de forma iterativa e 
modular por vários submodelos que examinam os pro
b lemas que seguem: 
• equilíbrio de capacidade do sistema ferroviário; 
• definição de uma política operacional do movimen

to de trens; 
• alocação ótima do material transporte e de tração; 
• determinação da freqüência ótima dos trens. 

Uma revisão do estado da arte mostra que os mo 
delos de planejamento tático aplicados à ferrovia são, 
na quase totalidade, problemas de otimização de flu
xo em redes que exigem para as suas resoluções a uti
lização de procedimentos heurísticos. Entretanto, co
mo se trata de modelos compactos, procura-se simpli
ficar a relação matemática que envolve os níveis de 
atrasos decorrentes da iteração existente entre a fre
qüência de trens estabelecida e a pol ítica operacional 
adotada para os pátios e os movimentos dos trens. 

RESUMOS DE TESES 

Optou-se, então, pelo desenvolvimento de submo
delos, de forma a possibilitar o estudo mais detalhado 
da análise de capacidade, o fornecimento de subsídios 
para a distribuição ótima dos recursos e o estabeleci
mento dos serviços na ferrovia . 
. Por tratar-se de um modelo de planejamento táti ~ 
co, ele só é sensível às variacões no sistema ferroviário 
que permitam a sua aplica'ção, como, por exemplo, 
variações da demanda ou mudanças dos parâmetros 
operacionais que provoquem alteração na viagem re
do nda dos trens. 

Na aplicação do trabalho, o problema de utilização 
mais racional dos recursos disponíveis foi tratado co
mo um problema de maximização de fluxos pelo fato 
de não se ter caracterizada uma malha de transporte 
com possibilidades de alternativas de rotas formando 
um problema de fluxo em redes a custo mínimo . 

UM ESTUDO SOBRE AMPLIFICADORES 
FAIXA-LARGA DE APLICAÇÃO MILITAR 

EM FREQUÊN.CIAS ELEVADAS 

Autor: Wilton Ney do Amaral Pereira 
Orientador: Fernando da Rocha Pantoja 

(Tese defendida no IME em 30 de julho de 1986.) 

O trabalho apresenta uma análise estruturada dà 
amplificação faixa-larga em várias oitavas desenvo Ivi
da a partir da conexão aditiva de seções amplificado
ras, na forma distribuída, com especial aplicação em 
equipamentos eletr.ônicos dedicados a sistemas-de
armas e à guerra eletrônica. 

Inicialmente são identificados os principais fatores 
que impedem o alargamento de faixa em circuitos 
eonvencio na is associados em cascata . As capacitâncias 
de entrada e saída, responsáveis por este limite supe
rior, são incorporadas nas estruturas de acoplamento, 
formando linhas de transmissão artificiais, com carac
terísticas inerentemente faixa-larga. Em primeira 
aproximação, os dispositivos ativos são modelados 
por um circuito equivalente ideal reduzido, permitin
do uma análise mais simples das estruturas de acopla
mento distribuídas. Conforme a característica de 
magnitude e fase pretendidas para a resposta de fre
qüência, são apresentadas diversas configurações ana
lisadas através de circuitos equivalentes em parâme
tros concentrados. Duas abordagens típicas são apre-
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sentadas: amplificadores distribuídos tipo "regime 
estacionário", onde a resposta de fase não é tão im
portante e todo o esforço é dirigido para a planura na 
magnitude do ganho, e amplificadores tipo "forma 
de onda", agora com especial ênfase no tempo de re
tardo constante, admitindo-se alguma flutuação na 
resposta em magnitude. Os resultados obtidos são bas
tante adequados para implementar amplificadores dis
tribuídos capazes de cobrir várias oitavas nas faixas de 
HF, VHF e UHF. 

Analogamente, é possível implementá-los na forma 
monol ítica, onde as pistas condutoras que formam os 
eletrodos do elemento ativo são as linhas de transmis
são de entrada e saída. Entre estas pistas encontra-se 
o próprio transistor, que pode ser realizado com tec
nologia bipolar ou de efeito de campo. Estas estrutu
ras amplificadoras aditivas monolíticas, formando o 
"transistor de ondas progressivas" distribuídos, são 
analisadas sumariamente. Estes dispositivos normal
mente são desenvolvidos sobre AsGa, adequados para 
a faixa de microondas. 

Em seguida, os dispositivos ativos são modelados 
em condições reais, introduzindo-se perdas e parasitas 
em seus circuitos equivalentes. São propostos mode
los adequados para transistores bipolares e de efeito 
de campo, com utilização em freqüências de até 1 
GHz, e para MESFET, na faixa de microondas. Os 
modelos desenvolvidos são simulados em computador 
digital. Os resultados são comparados com as previ
sões anal ítica~, estabelecendo-se o grau de aproxima
ção das simplificações assumidas. 

Finalmente, com o estudo desenvolvido e com os 
resultados obtidos, é possível analisar, projetar e im
plementar amplificadores distribuídos, tanto utilizan
do componentes discretos como empregando microli
nhas. 

TV DIGITAL: REDUÇÃO DE BANDA POR 
TRANSFORMAÇÃO 

Autor: Pedro Paulo Leite do Prado 
Orientador: Marco Antonio Grivet Mattoso Maia 

(Tese defend ida no I M E em 20 de agosto de 1986.) 

A tese versa sobre o uso de códigos de transforma
ção para a redução de banda em sistemas de TV digi
taI. 
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Apresenta as vantagens e aplicações da TV digital e 
os principais métodos de codificação de fonte que 
possibilitam a necessária redução da taxa de bits. 

Os aspectos teóricos referentes à interpretação e 
modelagem matemática da codificação por transfor
mação são apresentados. 

Descreve também as fases da codificação e as pro
priedades e características principais das transforma
das unitárias Karhunen-Loeve, Fourier Discreta, Cos
seno Discreto, Seno Discreto, Oblíqua, Walsh-Hada
mard, M, Decomposição em Valores Singulares etc. 

Critérios de avaliação do desempenho e resultados 
experimentais são relatados. 

Há, em seguida, a apresentação de subsídios e idéias 
para a implementação de um sistema de codificação 
do sinal de vldeo, com ênfase para a digitalização da 
imagem, armazenamento de quadro de TV, formata
ção em blocos e para codificadores a base de transfor
mada co-seno discreto (O CT). 

O enfoque na proposta do sistema é apresentar o 
estado da arte "conhecido" em processamento muito 
rápido de sinais, principalmente no que tange a arqui
teturas e métodos, dispositivos, Cls e processadores 
d ed icados. 

MODELAGEM POR SIMULAÇÃO DE UM 
SISTEMA OPERACIONAL 

MUL TlPROGRAMADO 

Autor: Antonio José Martins Pais 
Orientador: Luis Felipe Magalhães de Moraes 

(Tese defendida no IME em 28 de agosto de 1986.) 

A Informática está penetrando cada vez mais em 
todos os segmentos da sociedade, acarretando uma 
significativa expansão do parque de computadores 
instalados. Nem sempre as expansões dos equipamen
tos são precedidas por estudos técnicos que assegurem 
a viabilidade e necessidade destes acréscimos. 

O bjetivando auxiliar nesta tarefa, o presente traba
lho descreve um estudo de caso, que, através de uma 
metodologia, fornece subsídios para um melhor sche
duling do ambiente batch de uma instalação de com
putadores, visando assim a liberar recursos para0 am-



biente mais so licitado e crescente do momento - o 
amb iente on line. 

Este trabalho apresenta a aná lise, por simulação, 
de um sistema operacional multiprogramado . Nestes 
sistemas, um dos principais objetivos consiste em de
terminar o balanceamento entre a demanda por pro
cessamento (UCP) e as requisições de entrada/saída 
(E/S). feitas por tarefas dos usuários, o que irá maxi
mizar a vazão. A ferramenta utilizada nesta metodo-

' Iogia consiste na modelagem por simulação e o estu
do baseia-se em modelos anteriormente propostos na 

, literatura. Neste traba lho são apresentadas configura
ções de initiators, que perm item separar em duas clas
ses homogêneas com relação à utilização da UCP os 
jobs (1/0 bounded e CPU bounded). 

INFLUENCIA DA MICROESTRUTURA 
NA FORMAÇÃO DA TEXTURA DE 

CHAPAS PRODUZIDAS POR 
RECOZIMENTO RAplDO 

Autor: Antonio Sergio Magnabosco 
Orientador: Carlos Sérgio da Costa Viana, PhD. 

(Tese defendida no IME em 9 de setembro de 1986.) 

RESUMOS DE TESES 

Estudou-se o efe ito da microestrutura anterior à la
minação a frio na formação da textura de recozimen
to rápido de chapas finas de aço baixo carbono acal
mado ao AI. Efetuaram-se algumas variações de trata
mentos térm icos nas tiras a quente, a fim de serem de
senvolvidas vá rias morfologias de carbo netos e teores 
de C em solução, para posterior laminação a frio, com 
duas diferentes reduções, 70% e 80%. Posteriormen
te, executou-se o recoz imento ráp ido, em banho de 
sal, nas temperaturas de 700 e 850 0 C, com diferentes 
tempos de encharque. 

Amostras bobinadas em alta temperatura (cuja dis
tância média entre carbonetos é "" 90 f..Lm) apresenta
ram melhores texturas do que aquelas bobinadas em 
baixa temperatura (cuja distância média entre carbo
netos é"'" 55 f..Lm) . 

O aumento do grau de redução a frio de 70% para 
80% exerceu efeito benéfico sobre a textura de recris
ta I ização das chapas. 

O uso da temperatura de encharque situada na fai
xa intercrítica (850 0 C) mostro u-se favorável ao de
senvolvi mento de textura 111 <uvw> na recristaliza
ção. 

Para maiores tempos de encharque, obteve-se uma 
melhor textura de recristalização. 

Amostras austenitizadas e temperadas, com máxi
mo teor de C em so lu ção ferrítica, desenvolveram 
boas texturas de recristalização, quando submetidas a 
recozimento rápido, contrariando alg uns conceitos 
formulados por outros autores. 
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-~L" DESENVOLVIMENTO 
@~~ E TECNOLOGIA 

o SENSORIAMENTO REMOTO 
NO CONTROLE DA POLUiÇÃO 

AMBIENTAL 

INTRODUÇÃO 

E sabido que a fotografia aérea cobre cerca 
de 90% da área do mundo, o que a faz vantajo
sa 'para o mapeamento básico. A cada ano, cer
ca de mais 4% a 5% da área da Terra são cober
tos por nova fotografia aérea. 

O incentivo para continuar este tipo de tra
balho também é alto. Atualmente, somente cer
ca de dois tercos da área terrestre estão cober
tos pela acu raéidade I ímpida da geodésia. 

Adicionalmente, sabe-se que há crescente 
interesse em fotografia aérea de alta altitude 
para mapas temáticos. 

Assim, a fotografia de pequeno formato de 
máquinas aéreas tem-se expandido nos últimos 
anos, juntamente com unidades aerotransporta
das para estudos de poluição, mas nenhum pro
vido de cobertu ra sistemática de áreas relativa
mente grandes. 

Os sensores aerotransportados perm item 
extensiva cobertura da superfície da Terra e 
são remanescentes de fotografias aéreas pré
eminentes. Embora poucas estatísticas sejam 

Ten Cel Marcos Aurélio de Lacerda 

avaliáveis sobre recentes aquisições e velocida
des, sabe-se da existência de extensa cobertu ra 
da América Latina (caso específico do Brasil e 
parte da Colômbia, e Equador mais recente
mc .lte), será o primeiro pa ís africano a ter co
bertura completa . 

Com a perspectiva de novos satélites a se
rem lancados no decorrer desta década, um 
crescimento mu ito rápido pode ser esperado na 
aquisição de novos dados de satélites, com enor
me carga sobre os dados regionais e facilidade 
de armazenagem de dados. 

Além do mais, espera-se que, num futuro 
próximo, a qualidade experimental dos senso
res remotos de satél ites esteja também entran
do num estágio operacional, particularmente 
no caso dos sensores sobre mesa . 

Estações rastreadoras de satél ites foram 
constru ídas na Austrália, Brasil, Canadá, China, 
França, Japão, Estados Unidos e União Sovié
tica. Estacões adicionais estão planejadas para 
a Américá Latina (Argentina), África (Quênia, 
Nigéria, Alto Volta) e Ásia. 

O presente crescimento de estações recep
toras de Landsat, baseadas nacionalmente mas 
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Figura 1 

com função regional, tende rapidamente a pro
ver a cobertura mundial. 

Entretanto, com o advento do Landsat, a 
quantidade de dados pode ser grandemente 
aumentada, devido ao maior número de pixe/s 
transmitidos e maior número de espectrais usa
dos. Ao mesmo tempo, a classificação de esta
ções receptoras será reduzida e os dados serão 
armazenados com maior facilidade . 

o BRASIL NA ERA DOS SAT ÉLITES 

Atualmente o Brasil é um dos poucos paí
ses que possuem, ou estão em vias de possuir, 
satélites de apl icação, graças à recente aprova
ção do Governo federal ao projeto, construção, 
qualificação, lançamento e operação em órbita 
dos primeiros satélites experimentais brasileiros. 

DESENVOL "IMENTO E TECNOLOGIA 

Dentro desse programa, denominado Mis
são Espacial Completa Brasileira, caberá ao Ins
tituto de Pesquisas Espacia is - INP E, órgão 
vinculado ao Conselho Nacional de Desenvolvi 
mento Científico e Tecnológico, a responsabi
lidade pelo desenvolvimento dos satélites e 
estações de solo correspondentes. Por outro 
lado, a implantação do veículo lançador de sa
télite e a construção de base de lançamento em 
Alcântara, no Maranhão, estão a cargo do Ins
tituto de Atividades Espaciais, do Centro Téc
n ico Aeroespac ia I. 

Necessidades nacionais 

Desde o in ício da era espacial o Brasil tem 
demonstrado grande interesse nas aplicações 
espaciais em setores específicos como teleco
municações, meteorologia e no sensoriamento 
remoto de recu rsos natu rais com satél ites. Este . 
interesse foi mot ivado pela possibilidade de co
letar vários tipos de dados confiáveis, e a baixo 
custo, sobre toda a extensão de seu território, 
como também proporcionar um sistema inte
grado de comunicações entre as mais remotas 
regiões do país. 

Efetivamente, a participação brasileira em 
programas internacionais de aplicações espa
ciais, a nível experimental e operacional, tem 
sido cada vez maior e, em termos mundiais, o 
Brasil mantém uma presença de destaque na 
área. 

Nos últimos anos tem-se alcançado um pro
gresso significativo no campo da tecnologia 
espacial, com o desenvolvimento de estações 
terrenas para telecomu n icações de ponto-a
ponto por satélites e na recepção e processa
mento de sinais emitidos por satélites meteo
rológicos e de sensoriamento remoto. 

O grau de importância apresentado pelos 
atuais programas de aplicações espaciais e o 
n(vel de maturidade atingido pelas instituições 
brasileiras de pesquisa e desenvolvimento nas 
atividades espaciais, assim como os crescentes 
requisitos tecnológicos de desenvolvimento na
cional, provocaram o desenvolvimento de saté
lites de aplicações das condições ambientais 
brasileiras, especificamente projetados com o 
objetivo de atender às necessidades nacionais. 
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Na primeira etapa da missão, o objetivo do . 
I NPE é participar da fabricação e operação dos 
satélites iniciais, em número de quatro, com vi 
da útil m (nima de dois anos cada um. 

Os satélites brasileiros terão quatro faixas 
espectrais com 40 km de resolução e serão rela
tivamente pequenos, devendo cada um apre
sentar uma massa inferior a duzentos quilos. 
Eles serão colocados em órbitas circulares e al 
titudes máximas de oitocentos quilômetros. 

Bando de dados 

Os dois primeiros satélites brasileiros terão 
uma missão relativamente simples, que será a 
de retransmitir para a Terra os dados ambien
tais coletados e transmitidos para os satélites, 
através de plataforma de coleta de dados auto
máticos. 

As aplicações principais para essa missão 
são meteorologia e hidrologia. 

Dando seqüência à Missão Espacial Comple
ta Brasileira serão colocados em órbita dois sa 
tél ites de sensoriamento remoto, aproximada
mente dois anos após o lançamento dos satéli
tes de coleta de dados ambientais. 

Os satélites de sensoriamento remoto terão 
quase que o mesmo tamanho e formato de seus 
predecessores, com um maior volume de massa. 

A estação terrena de recepção para os saté
lites brasileiros de sensoriamento remoto estará 
localizada nas proximidades de Cuiabá (MT), 
onde hoje se encontra a estação receptora do 
Landsat, já que este é considerado o ponto cen
trai da América do Sul. 

O sistema que se estabelecerá com a Missão 
Espacial Completa Brasileira irá proporcionar 
ao país um banco de dados próprio. Com os sa
télites ambientais serão armazenadas informa
ções sobre temperatura, pressão, umidade, n(- ' 
vel dos rios e outros. Já os satél ites de sensoria
mento remoto deverão fornecer informações 
úteis sobre a proteção do meio ambiente, pes
quisas do solo, desenvolvimento de centros ur
banos e exploração mineral, entre outras apl i
cações. 

EMPREGO DE IMAGENS LANDSAT 

O objetivo do emprego de imagens Landsat 
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na ' confecção de cartas na esca la de 1/250.000 
é apresentar uma informação metodológica de 
emprego de imagens Landsat na confecção de 
cartas nessa escala. Na primeira fase são feitas 
considerações matemáticas refe re nciando a 
imagem produzida pelo satélite e a superfície 
terrestre. As expressões desenvolvidas deixam 
de considerar efeitos de refração atmosférica, 
variação de altura do satélite, distorção da ima
gem e variação da oscilação do espelho. Como 
as correções para esses efeitos são atualmente 
inviáveis, e considerando a existência de outras 
soluções para o aproveitamento das imagens na 
cartografia, na segunda fase do trabalho é de
senvolvida uma metodologia que, empregando 
os canais 5 e 7 para auxilia rem a definição da 
vegetação, vias de transporte, áreas urbanas, 
cultura e hidrografia, recomenda a análise e 
averiguação dos pontos de coordenadas conhe
cidas para a preparação das pranchas de inter
pretação e das pranchas de retificação. Seguem 
se as etapas seguintes, onde é feito uma trans
formação de imagem através de um retificador, 
passando pela interpretação e o lançamento da 
toponír'nia . 

A MISSAO DO SENSORIAMENTO REMOTO 
NO INPE 

Visa à recepção, tratamento e disseminação 
de imagens obtidas por satélites artificiais e ao 

. desenvolvimento de metodologias de aplicações 
dessas imagens para o levantamento de recursos 
terrestres (minerais, agronômicos, florestais, hí
dricos, marítimos etc.) para o monitoramento 
de sua variação, para o uso da terra, assim co
mo para a previsão e o monitoramento de flage
los, polu ição e outros. 

O Brasil possui atualmente um dos maiores 
acervos de dados sensoriais, obtido tanto por 
espaço naves quanto por aeronaves equ ipadas 
com os mais sofisticados instrumentos sensores. 
No território brasileiro encontram-se disponí
veis informes detectados pelos sensores instala
dos nos satélites das séries Landsat, Sky/ab e 
Gemin i. Equipamentos como o MSS, RBV, 
S-190-A e S.-190B registram aspectos, locais ou 
regionais, dentro de características espectrais, 
inclusive fatores relativos a temperatura. 

Por outro lado, o sensoriamento no pa ís, a 



nível aéreo, é coberto integralmente pelo siste
ma PTDUW, do Radam, equipado com sensores 
de Radar (quatro canais), RMK (IV colorido) e 
outros. 

Convém ressaltar que o uso integrado de 
dados sensoriaisem multiestágio, de formaexten 
siva, só é possível no Brasil em conseqüência da 
missão PTDUW (aérea) ter sido planejada já vi
sandoa uma integração com o sistema Landsat 
(na ocasião denominado ERTS), que seria ini
ciado dois anos depois, em 1972. 

O conjunto de sensores operam em ambos 
os sistemas de forma semelhante, de modo a fa 
cilitar a análise e interpretação de dados através 
de processos integrados. 

Multi Spectral Scanner - MSS 

As imagens resu Itantes da detecção do sen-
. sor MSS representam, através de níveis de cin 
za, as intensidades de respostas que os diversos 
ambientes apresentam às faixas espectrais de 
sensibilidade de cada detector individualmente. 

A interpretação dessas imagens é executada 
analisando-se os canais individualmente ou atra
vés de composição de faixas selecionadas, para 
fins específicos litoestruturais. Individualmen
te, cada canal realça certos aspectos geológicos, 
porém a caracterização precisa exige que sejam 
fixadas chaves que estabeleçam de que forma 
aqueles aspectos geológicos se comportam nos 
quatro canais simultaneamente. 

Feições fisiográficas são perfeitamente ca
racterizadas no canal 6. As fratu ras, assim co
mo a vegetação ciliar, são evidenciadas nos ca
nais 5 e 7, porém, uma análise a multiespectro 
melhor define as feições litoestruturais . 

Áreas de "anomalias tonais", identificadas 
visualmente nos quatro canais do L andsat, po
derão ser utilizadas na determinação das curvas 
espectrais que caracterizam melhor este fenô
meno da interpretação automática. 

Return Bean Vidicon - RBV 

o sistema RBV possui características extre
mamente importantes. Trata-se, atualmente, de 
um conjunto de quatro cenas, que cobrem cada 
uma um quarto da área abrangida pelo MSS, 
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conservando-se porém o mesmo formato e, 
conseqüentemente, aumentando-se o poder de 
resolução. Desta forma suas imagens apresen
tam alta resolução geométrica (cerca de 30 me
tros). 

As características espectrais do RBV são se
melhantes às da fotografia aérea, considerando
se, entretanto, que o RBV possui além da visão 
sinótica, sendo cerca de 9.000km 2 cada cena, 
uma resolução que permite a interpretação de 
aspectos geológicos detalhados e regionais, pro
porcionando uma perfeita coerência de concei
to. Apesar de sua impossibilidade de ser trata
do espectralmente, possui inúmeras qualidades 
quanto ao poder informativo . 

De comum, a sombra da imagem RBV pos
sui posicionamento idêntico àqueles obtidos 
pelo Radar no Brasil (exceto na Bahia) com a 
vantagem de não distorcer nem mascarar fei
ções estruturais, fato que ocorre com freqüên
cia no Radar. 

Em certos casos, as imagens R BV podem 
ser interpretadas estereoscopicamente, efeito es
te consegu ido por processo fotogramétrico, in 
tegrando -se fotografias aéreas convencionais do 
R BV, gerando paralaxe programada, podendo 
ser interpretada na escala de 1/100.000 sem 
perda de detalhes. 

COMPARAÇÃO DE MÉTODOS DE 
CLASSIFICAÇÃO PARA INTERPR ETAÇÃO 

DE IMAGENS URBANAS 

Entre os métodos de reconhecimento de 
forma utilizados para a interpretação de dados 
do satélite Landsat em zonas urbanas, a análise 
da textura se revela como uma das mais interes
santes. Existem dois tipos de ensaio . 

A partir de uma análise nos principais com 
ponentes, se executa inicialmente uma pesquisa 
da textura medindo o afastamento entre o va
lor de um pixel e o do seu vizinho . Não se con
sideram os afastamentos inferiores a um limite 
fixado. 

O segundo ensaio consiste num truncamen
to de histograma do parâmetro de textura, a 
fim de reagrupar as classes brandamente repre
sentadas. 

Reforçam -se também os efeitos de contraste. 
Os dois métodos são aplicados a um estudo das 
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LONGITUDE 

Figura 2 - Cobertura global dos satélites estacionários. 

estruturas urbanas da cidade de Lubumbashi 
(Zaire). 

São tiradas conclusões que mostram todo o 
interesse da segunda técnica para uma análise 
mais apurada sobre o planejamento urbano. 

o PRODUTO CARTOGRÃF ICO OBTIDO 
ATRAVÉS DA IMAG EM LANDSAT 

o Ministério do Exército, através da Direto
ria de Serviço Geográfico, e o Conselho Nacio
nal de Desenvolvimento Científico e Tecnológi
co, através do Instituto de Pesquisas Espaciais, 
celebraram um convênio de cooperação e inter
câmbio científico, com o objetivo de desenvol
verem metodologia para a confecção de docu
mentos cartográficos com a utilização de ima
gens orbitais, obtidas por satélites artificiais. 
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LEGENDA 
- - - Cobertura em telecomunicação 
-- Cobertura em imagem 

Produtos 

As publicações que lhes foram distribuídas 
apresentam a metodologia para cada produto 
cartográfico, e que são os seguintes: 
- carta-imagem de satélite preliminar; 
- carta-imagem de satélite completa; 
- carta topográfica atualizada por meio de ima-

gem de satélite. 

Carta-imagem de satélite preliminar 

Produto cartográfico obtido pelo lançamen
to 'da imagem de satélite sobre dados compila
dos a partir da interpretação da imagem de sa
télite e de outras fontes, quando inexiste levan
tamento aerofotogramétrico regular. 
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Figura 3 - Coberturas atuais e futuras do satélite Landsat. 
Trata-se de coberturas correspondentes a um 

satélite Landsat a 992km de altitude e a uma altura de 5°. 

Imagens empregadas 

Atualmente estão usando, ainda, as imagens 
retificadas obtidas a partir do sensor MSS (Mul
ti Spectral Scanner) dos Landsat 2 e 3. 

Isto significa que a imagem utilizada não é 
submetida a qualquer tratamento destinado a 
corrigi-Ia geometricamente de forma a compati
bilizá-Ia com a precisão planimétrica exigida pe
la escala da carta. 

Os reaparelhamentos da estação receptora 
de Cuiabá e do sistema de processámento de 
imagem do I NPE permitem a recepção, no Bra
sil, de dados da nova geração de sensores que 
agora se inicia com o TM (Thematic Mapper 
Mapeado Temático) do Landsat IV, com sete 
bandas espectrais e resolução de 30m no solo. 

LEGENDA 
-- Em serviço 
- - - Em construção 
_____ Em projeto 

Este instrumento surgiu através da experiência 
adquirida, em vários anos de operação. Possui 
características básicas semelhantes aos seus an
tecessores, porém mais poderoso, estendendo o 
escopo inicial previsto para os satélites, além do 
mero sensoriamento de recursos naturais. Tem 
características bem melhores, tais como maior 
resolução, nova cobertura espectral do instru 
mento, estabilidade em órbita e a precisão de 
apontamento do novo modelo de espaçonave 
utilizado para os Landsats, a partir do Landsat 
IV, permite toda uma nova gama de aplicações 
de implementação difícil, insatisfatória ou in 
viável com o MSS. A pesquisa apontará, com 
certeza, outras possibilidades de utilização nas
cidas com essa nova geração de sensor a bordo 
de satélites artificiais. 

69 



DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA 

Carta-imagem de satélite com pleta 

Obtidas pelo lançamento de imagens Land
sat retificadas sobre a redução fotográfica em 
base estável, na escala de 1/250.000, dos foto
plásticos gravados relativos à hidrografia, alti
metria, planimetria e vegetação das cartas topo
gráficas existentes nas escalas de 1/100.000 e/ 
ou 1/50.000. 

Material utilizado 

Serão utilizadas imagens Landsat retifica
das, cujo processamento é o seguinte: 

Com o auxílio de um digitador de coor
denadas, os pontos homólogos são identifica
dos, respectivamente, nas cartas topográficas 
existentes e na imagem Landsat da mesma re
gião, a ser mapeada; em seguida, são medidos e, 
a seguir, armazenados em fitas magnéticas dis
tintas, gerando, assim, dois arquivos. 

Com um programa adequado, estes dados 
são combinados com os das fitas já usadas na 
geração da imagem medida, isto é, da imagem 
não retificada, resultando, na sa ída, a fita de 
correção que será empregada no processamen
to da imagem retificada. 

Carta topográfica atualizada 

O produto cartográfico obtido pela comple
mentação do original de restituição ou de com
pilação de uma carta topográfica desatualizada, 
através da interpretação de imagens Landsat. 

. A atualização é executada com o emprego 
de imagens não retificadas. O produto final não 
apresenta, como .as anteriores, o fundo da ima
gem. 

Atualmente, devido à utilização de imagens 
MSS, com resolução de BOm no solo, estamos 
nos restringindo à escala de 1/250.000. Com a 
disponibilidade de imagens TM, prevê-se o seu 
aproveitamento na atualização de carta em 1/ 
100.000, que constitui a escala do mapeamen
to sistemát ico do território brasileiro . 

POLUiÇÃO NO BRASIL 

No Brasil, a agressão ao meio ambiente co-
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meçou cedo, no regime colonial, com a devasta
ção das matas, o que ainda ocorre em nossos 
dias, com bem maior intensidade, pelo incom
paravelmente maior poder de destru icão dos 
meios empregados: a moto-serra, os póssantes 
tratores tracionando pesados carretões de até 
duas toneladas, e também os criminosos desfo
Ihantes, assassinos da flora e da fauna, que 
substituíram o machado e a foice. 
. Desapareceram, em conseqüência dessa 
ação irracional, a floresta atlântica, que se de
s~nvolvia ao longo do litoral, a floresta subtro
pical dos estados do Sul, as matas de araucária 
do Par~ná! todas de inestimável valor ecológico 
e .ec~~omlco, com graves conseqüências sociais, 
cllmatlcas e também para a segu ranca do trânsito ' 
nas rodovias e ferrovias em trechos montanho- I 

sos atingidos freqüentemente pelos deslizamen
tos. 

Foi também devastada a vegetação ciliar, 
sobretudo nas regiões Nordeste, Sudeste e Sul, 
com agravamento das enchentes, pelo constan
te assoreamento que sofrem os rios com desa
parecimento da fauna aquática e de' intensifica
ção da esquistossomose, de vez que o caramujo 
hospedeiro do Schistossoma, que provoca a do- . 
ença, proliferou nas águas aquecidas das mar
gens dos cursos d'água, lagos e lagoas desprovi- . 
dos de vegetação ciliar. 

O Pol ígono das Secas, que cada vez mais se 
amplia, cobrindo já imensa área desde o Estado 
do Piau í ao de Minas Gerais, caminhando a pas
sos largos para a aridez, é também conseqüên- . 
cia da destruição .da cobertura vegetal. 

. As inundações e deslizamentos que ocor
rem no R io de Janeiro após qualquer chuva for
te são também frutos da destru ição das matas, 
nas encostas das elevações, su bstitu ídas essas 
matas por favelas . 
. Na Amazônia, a devastacão florestal co- ' 
~eçou no in ício deste século 'na região bragan
tina, percorrida pelas via férrea Belém-Bragan- . 
ça. Area coberta pela hiléia característica, so
berba e majestosa, foi transformada pelo des
matamento em capoeira, raqu ítica, estéril e im- . 
produtiva. 

Nos dias atuais o desmatamento prossegue 
de modo irracional e perigosa na Amazônia em 
áreas enormes, como em Paragominas (PA): por 
exemplo, em que a vigorosa cobertura vegetal 



h ileiana foi substitu ída por fazendas de criação, 
rapidamente degradadas pela invasão de ervas 
daninhas e falta de sais minerais no solo para 
desenvolvimento do gado. 

Estudos sobre poluição ambiental 

Sendo uma área do processo de planejamen
to urbano que está sendo alvo de um grande es
forço, a monitoria, controle e eliminação da 
poluição ambiental é um excelente exemplo da 
probabilidade de utilização de dados sensoria
dos remotamente. 

O estudo de dados colhidos por imageado
res termais e filmes coloridos tem mostrado 
que estes são os mais úteis na descoberta de 
áreas poluídas e de fontes de poluição, bem co
mo no controle da descarga de agentes polu ido
res. 

Através das imagens detectamos os mais di
versos tipos de poluição ambiental: 
- detecção de poluição termal; 
- detecção de área de mineração de carvão po-

lu ída por ácido sulfúrico; 
- detecção de irifestação em cultura da batata; 
- determinação de áreas florestais infestadas 

por insetos; 
- detecção de poluição marítima. 

Polu ição termal 

Por consumirem oxigênio em grande escala, 
as algas são consideradas não apenas como os 
indicadores de poluição (excesso de materiais 
orgânicos na água), mas também como polui
ção, devido aos problemas que acarreta . A pre
sença de algas e sua distribuição foi detectada 
no rio Potomac, em Washington, pela utilização 
de filmes infravermelhos coloridos. 

As algas aparecem como estrias vermelhas 
ao longo do rio. 

Detecção de área de mineração de carvão 
poluída por ácido sulfúrico 

Neste caso, além da destruição paisag ística, 
o problema maior é o causado pela poluição do 
solo e das águas por ácido sulfúrico. 

Como ao carvão estão associados pirita e 
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outros minerais sulfúricos, estes, reagindo em 
presença do ar e da água, se decompõem, for
mando ácido sulfúrico que é absorvido pelo so 
lo ou drenado para cursos d'água. Os resíduos 
de ácido sulfúrico que permanecem no solo 
tornam-no contaminados por mais de cinqüen
ta anos e, na maioria dos casos, esses resíduos 
contam inados são levados aos rios conti nua
mente por anos a fio. 

Detecção de infestação em cultura de batata 

A cultura de batata infestada por Phytoph
tora infestans, ou "fu ngo de batata". Podemos 
identificar através do infravermelho as áreas in
festadas, po is estas aparecem destacadas em 
manchas escu raso As áreas saudáveis se apresen
tam em vermelho vivo. 

Detecção de áreas florestais infestadas 
por insetos 

Árvores infestadas por insetos podem ser 
imediatamente localizadas com o uso de foto
grafias infravermelhas coloridas. 

As árvores atacadas (em azul) contrastam 
com aquelas ainda não infestadas (em vermelho 
e rosa). 

Estudos florestais 

No caso de aplicação de sensoriamento re
moto para fins de administração de recursos flo
restais os resultados obtidos são dos mais signi
ficativos. Este aspecto se reveste de suma im
portância quando se leva em consideração o 
processo de desmatamento incontrolado e ge
neral izado com todas as suas conseqüências 
ecológicas, simbióticas e biológicas de âmbito 
regional. Assim com a utilização das técnicas de 
~ensoriamente remoto, podem-se tornar mais 
efetivos o planejamento e o manejo de áreas 
florestais, sejam elas de reserva ou de expansão . 

Outro aspecto muito importante em que o 
uso de sensores é de grande valia é na detecção 
e controle de doenças e/ou pragas ocorrentes 
nas áreas florestais. O uso de imagens infraver
melhas coloridas possibilita a determinação pre
cisa das áreas infestadas, mas é provavelmente 
no controle de incêndios em matas e florestas 
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que o sensoriamento remoto apresenta vanta
gens inigualáveis. 

A presença de grandes e espessas nuvens 
de fumaça nas áreas de incêndio dificulta, se 
não impossibil ita, a exata determinação da área 
atingida e a extensão do fogo. 

Neste caso, somente o uso de um imagea
dor termal faz com que seja possível uma visão 
exata da área com fogo . 

Sensoriamento remoto na oceanografia 

Ocupando uma área correspondente a 72% 
da superfície terrestre, os oceanos são uma fon 
te de alimentos, um meio de transporte, um 
inesgotável depósito potencial de minerais e um 
importante indicador do estado dos processos 
de sustentação da vida em nosso planeta . Con
siderando que os oceanos absorvem monóxido 
e dióxido de carbono e, por sua vez, lançam 
oxigênio, calor e vapor d'água na atmosfera, a 
fotossíntese nas camadas superficiais dos ocea
nos é o processo-chave da vida dos sistemas 
ecológicos e biológicos marinhos. 

Outro aspecto importante a ser considera
do nos estudos oceanográficos é o que se refere 
à pesca. 

A localização das áreas piscosas e das suas 
características é, portanto, da mais alta relevân
cia, não apenas por motivos ecológicos e/ou 
biológicos. 

Um dos mais· sérios problemas nos estudos 
oceanográficos é o que se refere à localização e 
combate à poluição, em especial aquela causada 
por navios petroleiros. 

PERSPECTIVAS FUT URAS DO 
SE NSO R IAM ENTO RE MOTO 

O lançamento do satéli t e Spot 

O satélite Spot foi lançado na Base Espacial 
de Kourou, na Guiana Francesa, através do fo
guete Ariene. 

O Spot está equipado com dois sistemas 
H RV (Haute Réso/ution Visib/e) , que é um 
scanner multiespectral, porém com um novo 
sistema de varredura, que não precisa de espe
lhos móveis varrendo o terreno para formar 
uma linha de imagem. Neste novo sistema cha-
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mado CCO (Charge Coup/ed Device), a forma
ção de uma linha de imagem resulta da presen
ça de uma linha de detetores no plano focal do 
instrumento, e a sucessão de linhas da imagem 
resulta do próprio movimento do satélite. Este 
novo sistema é que permite a alta resolução do 
HRV. 

Um espelho plano pode ser comandado pa
ra cobrir um intervalo de mais ou menos 270 

em relação à vertical nadir. Essa inclinação per
m ite ao instrumento imagear qualquer ponto 
dentro de uma faixa de 475 km, em ambos os 
lados da órbita do satélite. 

Ouadro 1. Faixas expectrais do Spot. 

HRV Modo multiespectral Modo pancromático 

0,50 a 0,59m 
bandas 0,61 a 0,6Bm 0,51 a 0,73m 

0,79 a 0,B9m 

Pixel 20 x 20 metros 10 x 10 metros 

NÇI Pixels 
3.000 6.000 por linha 

Essa área poderá ser observada em diferen 
tes dias, durante o período de 26 dias, depen
dendo da latitude geográfica da área de interes
se, e levando-se em consideração a possib il idade 
de reorientar o espelho de bordo. 

Por exemplo, no Equador, a área poderá ser 
observada sete vezes, através de sete órbitas dis
tintas; se for na latitude 450 , a área poderá ser 
observada onze vezes. 

Desta maneira, torna-se possível a obtenção 
de pares de imagens com esteroscopia, ou seja, 
imagens de uma determinada área podem ser 
obtidas de diferentes ângulos de observação du 
rante sucessivas órbitas do satélite. 

As duas maiores inovações desse satélite 
são, sem dúvida, a possibilidade de reorientação 
do espelho com a conseqüente esteroscopia e a 
alta resolução de 10 metros. 

De acordo com o Centro Nacional de Estu
dos Espaciais (CN ES), as seguintes aplicações 
serão possíveis através das imagens do Spot 1 
- estudo de uso da terra; 
- monitoramento de recursos renováveis; 
- auxílio na exploração mineral em petróleo; 



- trabalhos cartográficos em média escala (1/ 
100.000); 

- atualizações cartográficas de mapas na escala 
1/50.000. 
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Figura 4. Orbitas e estações receptoras previstas para o satélite Spot. São vistos as 
órbitas descendentes do satélite e os limites geográficos para obtenção de 

dados pela estação de Toulouse (França). Estações Landsat em serviço e projetadas 
para serem compatfveis com o Spot. 

CONCLUSÃO 

Doravante, haverá grande dinamização do 
uso de imagens em cartografia, pois com o lan
çamento de novos satélites e os aperfeiçoamen
tos técnicos, os métodos atingirão as precisões 
cartográficas exigidas. 

Assim, não apenas o I NPE, mas toda a co
munidade nacional devem, através de cursos, 
estágios ou pesquisas, se manter sempre em dia 

. com as novas técnicas de sensoriamento remo
to, a fim de que se possa tirar maior proveito 
possível dos produtos das imagens de satélites, 

Ten Cel Marcos Aurélio de Lacerda 

conjugando esforços para que haja maior pro
gresso do país em consonância com a não-proli
feração de qualquer tipo de poluição. 
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499 - Reminiscências da Campanha do Paraguai - Gen Dion(sio 

Cerqueira* .. . .. . . . .... ...... . ............. ... . 60,00 
553 - Retrato do Brasil - Atlas-Texto de Geopolítica -

Pro! Therezinha de Castro . .. ..... . .. . ......• ... .... 70,00 
500 - Senta a Pua - Cel Av Rui Moreira Lima· ..... .. ... ...... . 60,00 
554 - Sete Combates no Vietnam -John Albright .. . .... ....... . 70,00 
498 - Terceira Guerra Mundial (A) - Vols. I e 11-

Gen JollII Hackett e outros. (cada volump.) ... .. . . .. . .. .... 60,00 
~ 488 - Terra, Um Planeta Inabitável? - Hans Liebmann .. ....... . 40,00 
§. 538 - Teorias Geopolíticas - Octávio Tosta .... . ..... . ... .. ... 60,00 
OI 545 - Terceiro Batalhão - O Lapa Azul - Agostinho José Rodrigues .. 60,00 

::E 473 - Uma escolha, Um Destino - Gen Alfredo Souto Mal/ali .. . ..... 40,00 
~ 534 - Uma Visão da Antártica - Cel Elber de Mello Hellriques . . .. .. 40,00 
.a 514 - Vilagran Cabrita e a Engenharia de seu Tempo.-
:a A. de Lyra Tavares ......... ..... . . ... ....... ..... 40,00 
.~ 513 - Voluntários da Pátria na Guerra do Paraguai - Vol.l e Vol.2:-

Tomos, I, 11, 111 e IV - (cada volume) . . .... ............ 40,00 
Voluntários da Pátria na Guerra do Paraguai - Vol.2 - Tomo V-
Gen Paulo de Queiroz Duarte ... . . .. . .. . . .... . .. ..... 70,00 

556 - Yalla ou a Partilha do Mundo - Arthur Conte .... ... .. . .. . 70,00 
Espaços Geográficos - Cel Tiago Castro de Castro (Pub. Avulsa) . l~O,OO 
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DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA 

ORTOFOTO 

Uma ortofoto é uma fotografia mostrando 
imagens de objetos em suas verdadeiras posi
ções ortográficas. Ortofotos são, portanto, geo
metricamente equivalentes às cartas planimétri
cas em linhas e símbolos convencionais que 
também mostram as verdadeiras posições orto
gráficas de objetos. 

A maior diferença entre uma ortofoto e 
uma carta é que uma ortofoto é composta de 
imagens do terreno, ao passo que cartas utili
zam linhas e símbolos em escala para repre
sentá-lo. 

Pelo fato de serem planimetricamente cor
retas, ortofotos podem ser usadas como cartas 
para medidas diretas de distâncias, ângulos, po
sições e áreas sem a necessidade de correções 
para deslocamentos de imagem. Isto, é claro, 
não pode ser feito com fotos perspectivas. 

Ortofotos são produzidas de fotos pers
pectivas (normalmente fotografias aéreas) atra
vés de um processo chamado retificação dife
renciai, que elimina deslocamentos da imagem 
devido à inclinação fotográfica e ao relevo. 

O deslocamento devido à inclinação (Fig. 
1) existe em uma foto se no instante da expo
sição o plano da foto é inclinado em relação ao 
plano datum. A retificação elimina o efeito da 
inclinação e produz uma foto vertical equ ,iva
lente. I sto é consegu ido através da orientação 
absoluta do modelo estereoscópico. 

Ao longo ,da paralela isométrica (linha pas
sante pelo isocentro e perpendicular à direção 
de inclinação, isto é, interseção do plano da fo-
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to inclinada e o plano da foto vertical equiva
lente) representada em vista de topo pelo pon
to I na Fig. 1, não há deslocamento em relação 
à fotografia vertical equivalente. 

o 

Figura 1 Deslocamento da imagem devido 
à inclinação. 

A magnitude do deslocamento dt é dada, 
através de deduções geométicas, pela equação 

dt == y2 
(f/sent) - y 

(1 ) 
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onde y é a componente ao longo da linha prin 
cipal da distância da imagem ao isocentro, ou 
seja, ao centro de irradiamento dos desloca
mentos da imagem devidos à inclinação, f é a 
distância focal da câmera e t, o ângu lo de in
clinação da mesma. 

Uma forma aproximada da eq . (1) é 

dt ~ 
y2 sent 

f 

uma vez que o valor de y no denominador da 
equação exata é normalmente pequeno em re
lacão ao valor de f /sent. 

. A menos que o terreno seja perfeitamente 
plano, uma foto vertical equivalente retificada 
conterá ainda variações de escala como um re
sultado de deslocamentos de imagem devido a 
variacões no relevo. 

No processo de remoção de deslocamen
tos do relevo de uma foto, variações de escala 
também são removidas e a escala torna-se cons
tante em toda a foto. Qualquer foto que pos
sua escala constaqte em todos os seus pontos é 
uma ortofoto tendo a mesma precisão plani
métrica que uma carta ou mapa. 

A Fig. 2 ilustra um deslocamento (de) da 
imagem devido ao relevo. AA' é um objeto ele
vado sobre o solo, não verticalmente sob a câ
mera, e aa' é a imagem. A imagem a é do topo 
A do objeto, e a' é presumivelmente a posição 
correta da imagem; daí, a distância de a a a' é 
o deslocamento da imagem causada pela altura 
h do objeto. 

Na prática A é freqüentemente um detalhe 
sobre uma elevação do terreno, por isso a base 
A ' não é visível e a imagem não aparece na fo
tografia. Contudo, a imagem a é considerada 
um deslocamento em relação à sua correta posi
ção de mapeamento. 

A direção do deslocamento da imagem de
vido ao relevo é radial, com respeito ao ponto 
nadir, que é o centro de irradiamento dos des
locamentos da imagem devidos ao relevo. Isto 
ocorre independentemente da intencional ou 
acidental inclinação da câmera aérea. O ponto 
nadir coincide com o ponto principal p (centro 
geométrico) no caso de uma fotografia aérea 
exatamente vertical. 

DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA 

o 

F igura 2 - Deslocamento da imagem devido ao relevo. 

A magnitude de do deslocamento da ima
gem devido ao relevo de uma foto exatamente 
vertical é expressa pelas seguintes equações, 
t ambém deduzidas geometricamente: 

rh 
de = - (2)· H ' 

r'h 
de = - - (3) 

H-h 

O deslocamento da imagem devido ao rele
vo é corrigido diminuindo-se a distância entre o 
projetor do diapositivo central, referente ao 
conjunto de três fotografias consecutivas de 
uma faixa de vôo, e o plano do ortonegativo, 
quer por elevação deste, quer por abaixamento 
daquele (solução analógica) . Tal diminuição 
corresponderá à altura h, em escala do modelo, 
do ponto visto estereoscopicamente durante a 
varredura dos perfis do terreno . A correção do 
deslocamento da imagem devido ao relevo po
derá também ser feita mediante variação da dis
tância principal do projetor combinada a um 
prisma do Dove (solução anal ítica). 

Os parâmetros nas eq . (2) e (3) são indica
dos na figura : r é a distância sobre a fotografia 
do centro à imagem do topo do objeto, r' é a 
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distância correspondente para a base do objeto, 
h é a altura do objeto, e H é a altitude de vôo 
da câmera em relação ao mesmo datum de h. 

Deve ser mencionado que embora desloca
mentos do relevo devidos à variação do terreno 
possam ser removidos durante a produção de 
uma ortofoto, um senão na ortofotografia é 
que imagens cônicas de superfícies verticais, 
tais como paredes de edifícios, não o podem. 

Ortofotocartas oferecem significativas van
tagens tanto sobre cartas quanto sobre fotos 
aéreas (ortofotocartas são ortofotografias acres
cidas de informações marginais, quadriculagem, 
toponímia etc .). Isto porque ortofotos pos
suem as vantagens de ambas . 

Por um lado, ortofotos têm qualidades pic
toriais de fotos aéreas, porque as imagens de 
um infinito número de objetos no terreno po
dem ser reconhecidas e identificadas. 

Por outro lado, devido ao fato de as ima
gens serem mostradas com exatidão planimétri
ca, medidas podem ser feitas diretamente sobre 
ortofotos, tal como é feito em cartas. 

Engenheiros civis, engenheiros cartógrafos, 
planejadores, topógrafos, engenheiros flores
tais, geólogos, agrônomos, como exemplos, po
dem usar ortofotos com vantagem como cartas 
básicas para plotagem de observações de campo. 

Ortofotocartas no entanto não oferecem 
nenhuma informação a respeito de elevações. 
Podem servir como cartas planimétricas básicas 
sobre as quais são superpostas curvas de nível e 
o produto resu Itante é chamado de ortofoto
carta topográfica. Tais curvas são normalmente 
obtidas em operação de restituição separada. 

O uso de ortofotocartas como cartas bási
cas para curvas de nível elimina a necessidade 
de restituição planimétrica e pode resultar em 
substancial economia de tempo . 

Os instrumentos usados na produção de or
tofotos podem geralmente ser classificados em 
uma das duas seguintes categorias: 

• aqueles que produzem imagens por proje
ção ótica direta; e 

• aqueles que produzem imagens eletronica
mente. 

Os instrumentos que produzem imagem por 
projeção ótica direta são basicamente versões 
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modificadas dos restituidores de projeção ótica 
direta. Requerem um operador para funcionar. 

Os instrumentos que produzem imagens 
eletronicamente são geralmente automáticos, 
porém seu custo é alto e, conseqüentemente, 
há um número limitado deles em uso . 

Pode-se caracterizar duas fases durante a 
obtenção da ortofoto: 

• obtenção dos perfis do t erreno de um mo
delo estereoscópico; 

• exposição do ortonegativo segundo os per
fis varridos na fase anterior. 

Diz-se então que os instrumentos de ortofo
to dividem -se em dois tipos dentro da categoria 
de projeção ótica direta: on-fine e off-fine. 

Os instrumentos on-fine são aq\.leles nos 
quais a varredura dos perfis e a exposição do 
ortonegativo são combinadas através de uma 
operação simultânea simples. Nenhum registro 
de elevações é feito e o único produto da ope
ração on-fine é o ortoriegativo. 

Os instrumentos off-fine, por outro lado, 
produzem ortofotos em duas operações distin 
tas. Os perfis são primeiramente varridos e re
gistrados quer numa forma gráfica, quer numa 
forma digital. Subseqüentemente, estes perfis 
são lidos através de um instrumento que ex
põe automaticamente o ortonegativo sobre a 
base dos perfis. 

Alguns instrumentos operam tanto em on
fine como em off-fine. 

Podemos citar algumas vantagens dos ins
trumentos off-fine sobre os instrumentos on
fine. Os instrumentos off-fine permitem: 

• variar a velocidade de varredura na obten
ção dos perfis, o que possibilita ao opera
dor obter maior precisão em detalhes que 
assim o exigem; 

• a obtenção dos perfis por diversos instru
mentos ao mesmo tempo, o que aumenta a 
velocidade de produção; 

• a exposição mais rápida através do uso de 
filmes mais velozes, o que economiza tem
po de gravação; 

• o armazenamento dê perfis para utilização 
com outras fotografias mais atualizadas da 
mesma área; 



• a correção dos erros ocorridos por ocasião 
da varredura; 

• o teste dos modelos antes de serem retira
dos do instrumento, após a obtenção dos 
perfis; 

• a interrupção da varredura dos perfis em 
qualquer ponto; 

• a interpolação ótica dos perfis, muito útil 
em terrenos acidentados; 

• a determ inação dos perfis pela marca- í nd i
ce, enquanto que na maioria dos instrumen
tos on-/ine a janela de varredura funciona 
como uma marca - (nd ice, o que acarreta 
maior imprecisão. 
Concluindo, podemos dizer que sendo a 

ortofoto um produto relativamente recente, se 
comparado com a carta convencional, e pos-
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suindo múl t iplas e significativas vantagens so
bre esta, poderá tornar-se num futuro bem pró
ximo uma forte alternativa de mapeamento, 
principalmente de áreas inacessíveis, e substi
tuir em grande parte as tradicionais cartas de li 
nhas e símbolos. 
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RELIN/BAS: UM PROGRAMA GERAL 
DE REGRESSÃO LINEAR PARA

MICROCOMPUTADORES DA LINHA 
APPLE 

Ronaldo Sergio de Biasi 

No presente trabalho é apresentado um programa em BASIC, 
desenvolvido para microcomputadores da linha Apple, 

que calcula e representa graficamente a reta que melhor se ajusta a um 
conjunto de até 100 pontos , Embora tenha sido desenvolvido com o 

objetivo final de preparar em uma impressora gráfica figuras para 
publicação em revistas científicas, o programa também pode ser usado 

para mostrar na tela do microcomputador os pontos experimentais e a reta 
de regressão, não sendo portanto indispensável para sua utilização 

que o usuário disponha de uma impressora , 

MÉTODO DE SOLUÇÃO 

Dado um conjunto de pontos xi,Vi (i = 1, I 

2" , " n), os parâmetros da reta V = a + bx que 
melhor se ajustam aos pontos são dados por:' 

A qualidade do ajuste pode ser avaliada 
através de três parâmetros estatísticos: o coefi
ciente de determ inação, r2 , o coeficiente de 
correlação, r, e o erro padrão da estimativa, s, 
definidos através das seguintes equações:' 

b= 

80 

I: (xi - x) (Yi - 'I) 
I: (xi - X)2 

nI: xiYi - I: XiI: Yi 

nI: X2i - (I: Xi)2 
(1) 

(2) 

(3) 
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r = v'"r2 (4) 

=-- 1 
~ 2 (L vi ) 

2.: Vi- n n-2 

s=# (f») 

UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA 

A I istagem do programa aparece na Fig . 1. 
No início da execução, o programa mostra na 
tela um menu (Fig. 2) através do qual podem 
ser selecionadas as diferentes opções de entrada 
e sa ída. O menu é auto-explicativo. A seqüên
cia normal de operação é a seguinte: a) entrar 
com os dados; b) calcular a regressão; c) entrar 
com os parâmetros do gráfico; d) ver o gráfi
co; e) imprimir o gráfico; f) imprimir os dados; 
g) imprimir o resultado da regressão. As opções 
auxiliares "ver os dados", "mudar os dados" e 
"mudar os parâmetros do gráfico" são úteis du
rante a fase de preparação do gráfico e podem 
ser usadas sempre que for conveniente. Se o 
usuário não dispuser de uma impressora, não 
deve usar as últimas três opções do menu. Caso, 
porém, selecione inadvertidamente uma delas, 
ainda terá a oportunidade de cancelar a escolha 
e voltar ao menu, bastanto para isso apertar a 
tecla ESC. 

ESPEC IFICAÇÕES DO PROGRAMA 

• Linguagem: Applesoft BAS I C. 
• Memória utilizada: 13K bVtes (aproximada

mente). 

MATEMÁTICA NA CULTURA 

• Entrada: pelo teclado. 
• Sa ída: pelo vldeo e/ou pela impressora . 
• Número máximo de pontos: 100. 

10 GOSUB 200 
20 X~ = uRELIN/BAS u 
30 GOSUB 440 
40 GOSUS 40!:i0 
50 X% = uVOCE QUER : u 
60 LM = 10 
70 GOSUB 440 
80 FOR I = 1 TO 10 
90 PRINT TAS( 3);M~(I) 

100 NEXT I 
110 PRINT 
120 VTAS 16: PRINT L%: PRINT 
130 PRINT uUSE A TECLA u; CHR~ ( 

:34); CHR'f, (PB) ; CHR'Ii (34);u 
PARA O CURSOR DESCER u : PRINT 

140 PRINT uUSE A TECLA u ; CHR~ ( 
34); CHI~'f, (PC); CHR'f, (34);U 
PARA o CUR SOR SUBIR u : PRINT 

150 PRINT uAPERTE u,: INVERSE : PRINT 
uRETURN u ;: NORMAL : PRINT U 

PARA ESCOl..HER u 
160 GOSUS ~i~:i0 : IF TA ( ) 13 THEN 

GOTO 160 
170 OP = L 
180 X'fi = M~(OP) 
190 Z~ = uAPERTE RETURN PARA VER 

MENU u 

200 ON OP GOSUB 690,080,1220,141 
0,1790,2550,2700,2990,3250,3 
350 

210 GOTO 50 
220 PRINT uLIGUE A IMPRESSORA,u : 

PRINT : PRINT uPOSICI ONE O 
PAPEL u : PRINT 

230 PRINT ·uNA PRIMEIRA LINHA DA 
PAGINA u : PRINT 

240 PRINT uE APERTE QUALQUER TEC 
LA u : PRINT 

250 PRINT uPARA COMECAR A IMPRIM 
IR . u : PRINT 

260 PRINT uPARA DESI STIR E VOLTA 
R AO MENU,u: PRINT : PRINT U 

APERTE A TECLA uI: INVERSE : 
PRINT uESC u : NORMAL 

270 PRINT : PRINT LI: RETURN 
280 DIM C(100,2),MI(i0) ,N$(3 ),P( 

l00) 
290 F ,= 0 
300 Fi = 0:F2 = 0:F3 = 0 : F4 = e:F 

5 = 0:F6 =" 0:F7 = 0 

Figura 1 - Listagem do programa RELlN/BAS. 
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MATEMÁTICA NA CULTURA 

3i0 FOR I = i TO i00:P(I) 0: NEXT 
I 

320 L - 1 
330 LI = 159:CO - 279 
340 DAtA uENTRAR COM OS DADOSu , 

uVER OS DADOSu,uMUDAR OS DAD 
OSu,uCALCULAR A REGRESSAOu,u 
ENTRAR COM OS PARAMETROS DO 
GRAFICO u 

350 DATA uVER O GRAFICOu,uMUDAR 
OS PARAMETROS DO GRAFICOu,u 

IMPRIMIR O GRAFICOu,uIMPRIMI 
R OS DADOSu,uIMPRIMIR O RESU 
LTADO DA REGRESSAO u 

360 FOR I - 1 TO 10: READ M$CI): 
NEXT I 

370 DATA uMODIFICAR PONTOSu,uAC 
RESCENTAR PONTOSu,uSUPRIMIR 
PONTOS u 

380 FOR I = i TO 3: READ N$CI): NEXT 
I 

390 PC - 83:PB - 68 
400 OP - 1 
410 L$ = uu: FOR I = 1 TO 40:L$ 

L'Ii + u*u: NEXT · r 
420 ~$ = uu: FOR I = 1 TO 40:E$ 

E$ + U u: NEXT I 
430 RETURN 
'440 HOM E 
450 XC = 21 - C LEN CX$ ) I 2 ) 
460 PRINT TABC XC);X'Ii 
470 PRINT: PRINT L$ 
480 RETURN 
~90 VTAB 18: PRINT LI 
500 VTAB 20: PRINT E$ 
510 VTAB 20: PRINT Y$ 
520 VTAB 22: PRINT E$ 

530 VTAB 22: PRINT Z$ 
540 RETUlm 
550 VTAB 4 + L: HTAB 1: PRINT U) 

560 
570 
580 

590 

600 

610 

630 
6 ... 

"; 
Li - l. 

GOSUB 640 
IF TA = PC AND L 
LM + 1 
IF TA PC AND L 
L - 1 
IF TA PB AND l. 

o 
IF TA PB ANO L 

L + 1 

1 THEN L 

1 THEN L 

LM THEN L 

LH THEN L 

IF L < > Ll THEN VTAB 4 + 
Ll: HTAB 1: PRINT " "; 
RETURN 

A' = "H: IF PEEK ( - 16384) ) 
127 THEN GET A'Ji 

650 
660 
670 
680 
690 

IF A'.Ii = "" THEN 'GOTO 640 
TA = ASC CA'Ji) 

RETURN 
HTAB 16: PRINT "IMPRIMINDO" 

X, = "ENTRADA DE DADOS u 
700 L = 2:F6 = 0 :F7 - 0 
710 HOME : GOSUB 450 

,720 PRINT "AO ENTRAR COM OS DADO 
S, NAO USE MAIS QUE" 

730 PRINT U 3 ALGARISMOS SI 

740 
750 
760 
770 
780 
790 

GNIFICATIVOS" 
PRINT 
PRINT 
PRINT 
PRINT uNUMERO DE PONTOS" 
INP UT N 
IF N < = 0 OR N ) 100 THEN 

HOME : PRINT L'.Ii: PRINT Uo V 
ALOR DE N DEVE ESTAR ENTRE 1 

E 100 u
: PRINT : PRINT L'.Ii: GOSUB 

4180:N = 0:L = 1: RETURN 
800 FOR I = 1 TO N:CCI,1) = 0:CC 

1,2) = 0: NEXT I 
810 FOR I = 1 TO N 
820 PRINT : PRINT "COORDENADAS 

X,Y) DO PONTO u;I 
830 PRINT "X=";: INPUT X 
840 PRINT Uy =u; : INPUT y 
850 CCI,1) = X:C CI,2) = Y 
860 NEXT I 
870 PRINT: PRINT uAPERTE QUAl.QU 

ER TECLA PARA VER MENU": GET 
T'.Ii : RETURN 

8S0 HOME: IF N = 0 THEN PRINT 
L'.Ii: HTAB 4: PRINT "VOCE NAO 
ENTROU COM NENHUM PONTO": PRINT 

PRINT L'.Ii: GOSUB 4180:L = 1 
: RET URN 

890 X, = UDADOS" : GOSUB 450 
900 L = 2:Al = 4:A2 = 18:A3 = 32 

910 HTAB A1: PRINT "N";: HTAB A2 
: PRINT "X";: HTAB A3: PRINT 
"Y": PRINT 

92. J = 0:G = 0:li = 19:12 = 33 
930 FOR I = 1 TO N: HTAB Al: PRINT 

I;: IF ABS (C(I,l» > 1E 
- 2 THEN HTAB li - LEN ( STR' 

« INT (C(I,l»» 
940 IF ABS (C(I,i» < 1E - 2 THEN 

HTAB II + 4 - LEN STR'Ii C 
C<I,I» ) 

~50 IF CCI,1) = 0 THEN HTAB l1 -
LEN C STR'.Ii CCCI,1») 

960 IF ABS (CCI,1» < 1 AND ABS 
(CCI,l») 1E - 2 AND CCI 

Figura 1 - Listagem do programa RELlN/BAS (cont.), 
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,1) > 0 THEN PRINT H0H~: PRINT 
C(I,l); ' 

970 IF A~S (C(I,I» iE - 2 THEN 
PRINT C(I,U; 

980 IF ABS (C(I,i» 1 ANO ABS 
(C(I,I» > - lE - 2 ANO C(I 
,i) < 0 T~EN PRINT H_0 H;:Qi 

- C(I,l): PRINT Ql; 
990 IF ABS (C(I,l» > iE9 THEN 

HTAB Zl + 4 - LEN ( STR$ ( 
CO,U» 

1000 IF ABS (C(I,l» > = i THEN 
PRINT C(I,U; 

1010 IF ABS (C(I ,2 » < lE - 2 THEN 
HTAB Z2 + 4 - LEN ( STR$ C 

,C <I ,2» > 
i020 IF ABS (C(I,2» > = iE -

2 THEN HTAB Z2 - LEN ( STR$ 
( INT (C(I ,2» » 

i030 IF ABS (C(I,2» < 1 ANO ABS 
(C(I, 2» > - 1E - 2 ANO C(I 
,2) > 0 THEN PRINT H8 H;: PRINT 
C(I,2) 

(040 IF CCI,2) = 0 THEN HTAB Z2 
LEN ( STR$ (CCI ,2 ») 

1050 IF ABS (CCI,2» < 1 ANO ABS 
( C(I ,2 » > lE - 2 ANO C(I 
,2) < 0 THEN PRINT H_0 H;:Q2 

- C(I,2): PRINT Q2 
1060 IF ABS (C(I,2» > = iE9 THEN 

HTAB Z2 + 4 - LEN ( STR$ ( 
C(I,2») 

i070 IF ABS (C(I,2» > 1 THEN 
PRINT C<I,2) 

1080 IF ABS (C(I ,2 » lE - 2 THEN 
PRINT C(I,2) 

1090 IF F3 = 1 THEN GOTO 1110 
1100 J = J + 1: IF J = 10 THEN GOSUB 

1160 
" 1110 NEXT I 

1120 IF F3 = 1 THEN GOTO 3330 
1130 IF Q 1 ANO F3 = 0 THEN RETURN 

1140 IF J - 10 THEN ~OTO 1150 
1150 IF I = N + 1 THEN Y$ = HAPE 

RTE QUALQUER TECLA PARA VER 
O MENUH:Z$ - Hh: GOSUB 490: GET 
T'Ii: r~ETURN 

1160 Y$ - HAPERTE QUALQUER TECLA 
PARA CONTINUAR H 

1170 Z$ - HAPERTE RETURN PARA VOL 
TAR AO MENU 

1180 J = 0 
1190 GOSUB 490 
1200 GET T$:T - ASC (T$): IF T < 

> 13 THEN FOR K - 1 TO 10: 

MATEMÁTICA NA CULTURA 

VTAB K + 6: P~INT E$: N~XT 
K: VTAB 7: RETURN 

1210 I = N:Q = 1: RETURN 
1220 X$ = HVOCE ' QUER: H 

1230 F6 = 0 : F7 = 0 
1240 HOME 
1250 GOSUB 450 
1260 FOR I - i TO 3. 
1270 PRINT TAB( 3);N'Ii(II 
1280 NEXT I 
1290 PRINT 
1300 Y$ = HUSE H + CHR$ (34) + CHR'Ii 

(PC) + CHR$ (34) + H E H + 
CHR$ (34 ) + CHR$ (PB) + CHR'Ii 

(34) + H PARA MOVIMENTAR O C 
URSOR H 

1310 Z$ = HAPERTE RETURN PARA ESC 
OLHER H 

1320 GOSUB 490 
1330 L = j. 

1340 L.M _. 3 
1350 GOSUB ~550: IF TA < > 13 THEN 

GOTO 13~)0 

1360 OP = L 
1370 X'Ii = N$(OP) 
1380 Z$ - HAPERiE RETURN PARA VER 

MENU H 

1390 ON OP GOSUB 3530,3690,3800 
14,00 RETURN 

~411 HOHE: IF N <3 THEN PRINT 
LS: HTAB 5: PRINT HNUHERO IN 
SUFICIENTE DE PONTOSH: PRINT 
: PRINT L':L = 2: GOSUB 4180 
: RETURN 

1421 X, = HRESULTADO DA REGRESSAO 
M: HOHE : GOSUB 450: VTAB 5: 

PRINT ~EQUACAO DA RETA H: PRINT 

~430 Gl = 0:G2 = 0:G3 0:G4 = 0: 
R = 0:F6 = 1 

1440 FOR J - 1 TO N 
1450 Gl Gl + C(I,l) 
1460 G2 G2 + CCI,2) 
1470 G3 G3 + C(I,l) A 2 

, 1480 G4 G4 + C(I,2) A 2 
1490 R R + C(I,l) * C(I,2): NEXT 

I 
1500 B (N * R - G2 * 81) / (N * 

G3 - 81 A 2) 
1510 A = (G2 - B * Gl) / N· 
4520 L = 2 
1530 IF ABS (A) < lE - 8 THEN A 

= 0 
1540 IF ABS (B - 1) < lE - 8 THEN 

B = 1 
Figura 1 - Listagem do programa RELlN/BAS (cont.). 
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MATEMÁTICA NA CULTURA 

1550 

1560 
1570 

1 ~:i80 

1590 

1600 

1610 
1620 
1630 
1640 
1650 
1660 
1670 

1680 
1690 

l.700 
1710 
1120 

173i 
1740 
1750 

1760 
1770 
1780 

1790 

1800 
1810 

1820 
1830 

1840 
1850 
1860 
1870 

1880 

1890 

IF ABS (B + 1) ( 1E - 8 THEN 
B = - 1 

PRINT "F(X) ="; 
IF A ( > 0 THEN PRINT"" 

;A; 
IF B = 1 THEN PRINT" + X" 

: GOTO 1620 
IF B - - 1 THEN PRINT"
X": GOTO 1620 
IF B ( 0 THEN PRINT" - (" 

; ABS (~);" * X)": GOTO 1620 

PRINT " + (";B;" * X)" 
G1 = B * (R - Gl * G2 I N) 
G4 = G4 - G2 A 2 I N 
G2 = G4 - Gl 

IF G2 ( 1E - 8 THEN 62 = 0 
PRINT PRINT: PRINT 
IF G4 ( lE - 6 THEN R = 1: GOTO 

1690 
R = ABS (G1 I 64) 

PRINT "COEFICIENTE DE DETER 
MINACAO : "; 

PRINT R 
PRINT 
PRINT "COEFICIENTE DE CORRE 

LACAO: "; 
PRINT SGR (R) 
PRINT 
PRINT "ERRO PADRAO DA ESTIM 

ATIVA: '~; 

PRINT SQR (G2 I (N - 2» 
IF F4 = 1 THEN GOTO 3420 
VTAB 20: PRINT L$: GOSUB 41 

80: RETURN 
X$ - "ENTRADA DOS PARAMETROS 

DO GRAFICO": HOME : GOSUB 4 
50 
L = 6:F7 = 0 

INVERSE : VTAS 12: 
: VTAB 13e PRINT " 
ESISTIR E VOLTAR AO 

VTAB 14 : PRINT E$ 

PRINT E$ 
PARA O 

MENU. 

VTAB 15: PRINT " ENTR 
E COM A PALAVRA";: NORMAL 

PRINT "VOLTE";: INVERSE 
PRINT " " 
VTAB 16: PRINT E$: NORMAL 
VTAS 5 
PRINT "TITULO DO EIXO DOS X 

";: INPUTWli 
IF W$ - "VOLTE" THEN RETURN 

FOR I = 1 TO 6: VTAB 11 + I 
: PRINT E$: NEXT I 

1900 
1910 

1920 
1930 

1940 

1950 

1960 

1970 

1980 

1990 

2000 

2030 

2040 

2050 

2060 

2070 
2080 

2090 

2100 

VTAB 7 
PRINT "TITULO DO EIXO DOS Y 

"; : INPUT V$ 
PRINT 
PRINT "VALOR MINIMO DE X. X 

HIN";: INPUT Xl: PRINT 
PRINT "VALOR MAXIMO DE X. X 

HAX";: INPUT X2: PRINT 
IF X2 ( = X1 THEN INVERSE 

: PRINT "XMAX DEVE SER MAIOR 
DO QUE XMIN": NORMAL : PRINT 

: GOTO 1940 
PRINT "MARCAS NO EIXO DOS X 

:" 
PRINT" VALOR INICIAL.XI 

N";: INPUT X3: IF X:3 ( Xl OR 
X3 > X2 THEN PRINT: INVERSf.: 
: PRINT "ESCOLHA XIN TAL QUE 

XMINC=XIN(=XMAX": NORMAL : PRINT 
: GOTO 1970 
PRINT" INCREMENTO. DX"; 

: INPUT DX: PRINT 
DX = ABS <DX): IF DX ( (X2 _. 
X1) I 10 THEN INVERSE: PRINT 
"INCREMENTO MUITO PEQUENO ": 

NORMAL: PRINT : GOTO 1980 
PRINT "VALOR MINIMO DE Y. Y 

MIN";: INPUT Y1 : PRINT 
PRINT "VALOR MAX IMO DE Y. Y 

MAX";: INPUT Y2 : PRINT 
IF Y2 < = Y1 THEN INVERSE 

: PRINT "YMAX DEVE SER MAIOR 
QUE YMIN" : NORMAL : PRINT 
GOTO 2010 
PRINT "MARCAS NO EIXO DOS Y 

:" 
PRINT" VALOR INICIAL.YI 

N";: INPUT Y3: IF Y3 ( Y1 OR 
Y3 > Y2 THEN PRINT ~ INVERSE 
: PRINT "ESCOLHA Y~N TAL QUE 

YMIN( =YIN( =YMAX" :I NORMAL: PRINT 
: GOTO 2040 
PRINT" INCREMENTO. DY"; 

: INPUT DY: PRINT 
DY = ASS (DY>: IF DY ( (Y2 -
Y1) I 10 THEN INVERSE: PRINT 
"INCREMENTO MUITO PEQUENO ": 

NORMAL : PRINT : GOTO 2050 
F2 = !. 

HOME : PRINT L$: HTAB 5: PRINT 
"TERMINOU A ENTRADA DE PARAM 
ETROS": PRINT : PRINT L$: GOSUB 
4180: RETURN 
XESC = (X2 - Xi) I CO:YESC = 
(Y2 - Yi) I LI 
F = 0: FOR I = 1 TO N:P(I) 

Figura 1 - Listagem do programa RELlNIBAS (cont.) . 
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0: · NEXT I 
2110 HOME: HGR2 
2120 HPLOT 0,0 TO CO,0 
2130 HPLOT CO,0 TO CO,LI 
2140 HPLOT CO,LI TO 0,LI 
2150 HPLOT 0,LI TO 0,0 
2160 XX "" X3 
2170 Ri = INT «XX - Xi) / XESC) 

2180 HPLOT R1,LI TO Rl,LI - 4 
2190 HPLOT Rl,0 TO Ri,4 
2200 XX = XX + OX 
2210 IF XX < X2 THEN GOTO 2170 
2220 YY = Y3 
2230 R2 = LI - INT «YY - Yl) / 

YESC) 
2240 HPLOT 0,R2 TO 4,R2 
2250 HPLOT CO,R2 TO CO - 4,R2 
2260 YY = YY + OY: · IF YY < Y2 THEN 

2270 
2280 

2290 
2300 
2310 

2320 
2330 
2340 

2350 
2360 
~!~~7 0 

2380 

2390 

2400 
24i0 
2420 

2430 

2440 
2450 

2460 

GOTO 223.0 
IF F5 = 1 THEN GOTO 2350 

XI = 0:YI = LI - INT «A + 
Xl * B - Yl) / YESC) 

IF YI < 0 THEN GOTO 2450 
IF YI > LI THEN GOTO 2480 

XJ = CO:YJ = LI - INT (A + 
X2 * B - Y1) / YESC) 

IF YJ < 0 THEN GOTO 2510 
IF YJ > LI THEN GOTO 2540 
IF XI > = 0 ANO XI < = CO 
ANO YI > = 0 ANO YI < = L 

I ANO XJ > = 0 ANO XJ < 
CO AND YJ > 0 AND YJ < 
LI THEN HPLOT XI,YI TO XJ,Y 
J 

IF N = 0 THEN GOTO 2430 
F5 ,~ 0: I :: i 
Gi = INT «C(I,i) - Xi) / X 
ESC>:G2 = LI - INT «C(I,2) 

.- Yl) / YESC) 
IF Gl < 3 OR G1 > CO - 3 OR 

G2 < 3 OR G2 > LI - 3 THEN GOTO 
~~4i0 

HPLOT Gi,G2 - 3 TO Gl,G2 + 
3: HPLOT Gl - 3,G2 TO Gl + 3 
,G2 

GOT.O 2420 
P ( I ) = t:F = i 
I = I + 1: IF I = N THEN 

GOTO 2370 
GET ni: IF F = i THEN GOSUB 

3960 
TEXT : RE:TURN 

XI = « Y2 - A) / B - Xi) / X 
EBC 
YI = 0 

MATEMÁTICA NA CULTURA 

2"70 GOTO 2:H0 
2480 XI = «Yi - A) / B - Xi) / X 

[DC 
2490 YI "" L I 
2500 GOTO ;;'!3i0 
25i0 XJ = «Y2 - A) / B - Xl) / X 

ESC 
25;;"0 YJ =, 0 
25::10 GOTO ~!~H0 

2540 XJ = «Yi - A) / B - Xl) / X 
ESC : YJ = LI: GOTO 2340 

25~j0 I F N = 0 THEN GOSUB 880: L =, 
1.: RETUI~N 

2560 IF F2 = 0 THEN HOME: PRINT 
L$: HTAB 4: PRINT uPRIMEIRO 
ENTRE COM OS PARAMETROS u : PRINT 
: PRINT L$:L = 5: GOSUB 4i80 
: RETUrm 

2570 IF X2 ( Xi OR Y2 < = Yi 
OR X3 ( Xi OR X3 > X2 OR Y3 
< Yi OR Y3 > Y2 OR OX < (X2 
- X U / i0 or~ DY < (Y2 - Yl. 

> / 10 THEN GOSUB 4250: RETURN 

2580 L = 2: HOME : PRINT Li: VTAB 
5: PRINT L$: VTAB 3: PRINT U 

COM RETA DE REGRESSAO (8/N)u 
~: INPUT R$. 

2590 IF R$ uNu JHEN F5 = i: GOTO 
2610 

2600 IF R'li 
580 

> usu THEN GOTO 2 

2610 IF F6 = 0 THEN HOME: PRINT 
LS: HTAB 6: PRINT uPRIHEIRO 
CALCULE RE~RESSAOu: PRINT : PRINT 
L$: GOSUB 41.80: RETURN 

2620 HOME: VTAB 5: PRINT L$ 
2630 PRINT uAPERTE QUALGUER TECL 

AU 

2640 PRINT; PRINT uPARA VER O G 
RAFICO u 

2650 PRINT: PRINT 
2660 PRINT uOEPOIS DE VER O GRAF 

ICO u
. 

2670 PRINT: PRINT uAPERTE GUALG 
UEr~ TECLA u 

2680 PRINT: PRINT uPARA VOLTAR 
AO MENU u : PRINT : PRINT L$ 

2690 F7 = i: GET T$: GOTO 2090 
2700 X$ = uMUDAR PARAMETROS u 

2710 HOME: GOSUB 450 
2720 L = 6:F7 = 0 
2730 PRINT UNO MOMENTO, OS PARAM 

ETROS SAO: u 

2740 PRINT 

Figura 1 - Listagem do programa RELlN/BAS (cont.). 
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2750 PRINT "TITULO DO EIXO DOS X 
: "; : PRINT W':Ii 

2760 PRINT : PRINT "TITULO DO EI 
XO DOS Y: "; : PRINT V':Ii 

2770 PRINT 
2780 PRINf "E IXO DOS X 

EIXO DOS Y" 
2790 PRINT ,, ----------

2800 PRINT "XMIN : ";Xi ;: HTAB 22 
: PRINT "YMIN: ";Yl 

2810 PRINT "XMAX= ";X2 ;: HTAB 22 
: PRINT "YMAX : ";Y2 

2820 PRINT "XIN : ";X3;: HTAB 22 
: PRINT "YIN : ";Y3 : PRINT " 
DX : ";DX; : HTAB 22: PRINT 
"DY: ";DY 

2830 IF FI = i THEN GOTO 3230 
2840 PRINT : PRINT LI : PRINT "EN 

TRE COM O NOME E O VALOR DO 
PARAMETRO" 

2850 PRINT" (POR EXEMPLO 
: XMAX.20j" : PRINT 

2860 ZI = "QUANDO TERMINAR . ENTRE 
COM FIM.0" 

2870 PRINT "QUANDO TERMINAR. ENT 
RE COM FIM.0 

2880 INPUT P':Ii.P 
2890 IF P':Ii = "XMAX" THEN X2 p: 

(JOTO 2710 
2900 IF P':Ii - "XMIN" THEN Xl p : 

GOTO 2710 
2910 IF P':Ii = "YMAX " THEN Y2 p: 

GOTO 2710 
2920 IF P':Ii - "YMIN" THEN Yl p: 

GOTO 2710 
2930 IF P':Ii "XIN" THEN X3 p : GOTO 

2710 
2940 IF P':Ii 

27 10 
29~j0 IF P':Ii 

~Y10 

2960 IF P':Ii 
2710 

"YIN" THEN Y3 

"DX" THEN DX 

"DY" THEN DY 

p : GOTO 

p: GOTO 

p: GOTO 

2970 IF P':Ii "FIM" THEN HOME: RETURN 
2980 VTAB 23: PRINT "PARAMETRO O 

ESCONHECIDO": FOR W = 1 TO 7 
00 : NEXT W: GOTO 2710 

2990 IF F7 = 0 THEN HOME: PRINT 
L':Ii : HTAB 9 : PRINT "PRIMEIRO 
VEJA O GRAFICO": PRINT : PRINT 
L':Ii: GOSUB 4180 : L = 6: RETURN 

3000 X':Ii = "IMPRESSAO DO GRAFICO": 
HOME : GOSUB 450: GOSUB 301 

0: GOTO 3080 

3010 PRINT "LIGUE A IMPRESSORA E 
" : PRINT : PRINT "POSICIONE 
O PAPEL" : PRINT 

3020 PRINT "NA PRIMEIRA LINHA DA 
PAGINA . " 

3030 PRINT : PRINT : PRINT "PARA 
IMPRIMIR:" 

3040 PRINT : HTAB 5: PRINT "EM T 
AMANHO NORMAL . ENTRE COM ti;: 

INVERSE : PRINT "N": NORMAL 

3050 PRINT : HTAB 5: PRINT "EM T 
AMANHO REDUZIDO.ENTRE COM ti; 
: INVERSE = PRINT "R": NORMAL 

3060 PRINT : PRINT "PARA DES ISTI 
R E VOLTAR AO MENU.": PRINT 
: HTAB 5: PRINT "APERTE A TE 
CLA ";: INVERSE : PRINT ~ESC 
" : NORMAL 

3070 PRINT: PRINT L$ : RETURN 
3080 GET T':Ii:AS = ASC (T$): IF A 

B ( > 27 AND AS ( > 78 ANO 
AS < > 82 THEN GOTO 3080 

3090 IF ASC ( T$) - 27 THEN L = 
2: RETURN 

3100 GOSUB 3450: PRU 1 
311. IF ASC (TI ) = 82 THEN PRINT 

CHRl (9);NG2 N: GOTO 3140 
312. IF ASC (TI ) = 78 THEN PRINT 

CHRI (9);NGD2 N: GOTO 3140 
~3e PRM e: RETURN 
311... IF F = 1 THEN PRINT NNAO F 

OI POSSIVEL MARCAR OIS) PONT 

3160 
3170 
318. 
3190 
3200 
3210 
322i0 
3230 
3240 
3250 
3261 
3270 

3280 

32'10 
33Ct0 
3310 
3320 

0 (5)N 
FOR I = 1 TO N: IF P(I) = 1 
THEN PRINT I;" N; 
NEXT I 
PRINT ~ PRINT 
PRINT CHR$ (9);N40N" 
PRINT L$: 'PRINT 

Fi = 1 
L -- 2 

GOTO 2750 
PRINT : ·PRINT : PRINT L$ 

FI = ~~ PRU 0 : RETURN 
IF N > 0 THEN GOTO 3270 
GOSUB 880:L 1: RETURN 
HOME : VTAB 5 : PRINT L':Ii : GOSUB 

GET T':Ii:AS = ASC CT$): IF ~ 
S = 27 THEN L = 2 : RETURN 
F3 = 1 

PRU 1 
GOTO 890 
GOSUB 220 

Figura 1 - Listagem do programa RELlNIBAS (cont.). 
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3330 
3340 
3~~50 

3360 
3370 

3380 

3390 
:3400 

~~410 
~H20 

34:~0 

3440 
3450 
3460 
3470 
3480 

3490 
:~500 

3510 
3520 
3530 
3540 
3550 
3560 

3570 
3580 

3~i90 

3600 
3610 
:3620 
3630 
3640 

3650 
3660 
3670 
3680 
3690 
:3700 
:3710 

37;:'0 

3730 

PRINT L$ 
PRtt 0:F3 
HOME 

0: RETURN 

L = 2 
IF F6 = 0 THEN PRINT L$: HTAB 

8: PRINT "PRIMEIRO CALCULE R 
EGRESSAO": PRINT .: PRINT L$: 

GOSUB 4180:L = 4~ RETURN 
VTAB 5: PRINT L$: GOSUB 220 

F4 = 1 
GET T$ : AS ASC (T$): IF A 

S = 27 THEN L = 2: RETURN 
PRtt :..: GOTO 1420 
PRINT L~ 

F4 .. , 0 
PRU 0 : RETURN 
HOME : VTAB 5: PRINT L$ 
PRINT 
FLASH 
HTAB 16: PRINT "IMPRIMINDO" 

NORMAL 
PRINT : PRINT 
PRINT L' 
RETURN 

X, = N$(1) 
L = 2 

HOME : GOSUB 450 
PRINT "ENTRE COM 
AS COORDENADAS" 
PRINT 

O NUMERO E 

PRINT "DO PONTO A SER MODIF 
ICADO": PRINT : PRINT 

PRINT "ENTRE COM 1)100 PARA 
VOLTAI~ AO MENU" 
PRINT 
PRINT "1=";: INPUT I 
PRINT 
IF I ) 100 THEN RETURN 
IF I ) N THEN PRINT "ESTE 

PONTO NAO EXISTE!": FOR K = 
1 TO 1000: NEXT K: GOTO 3600 

PRINT "X=";: INPUT X 
' PIUNT "y="; ~ INPUT Y 
C(I,1) = X:C(I,2) = y 

PRINT : GOTO 3530 
X9i = N$(2) 

HOME : (JOSUS 450 
PRINT "ENTRE COM AS COORDEN 

ADAS DO PONTO~: PRINT 
PRINT "ENTRE COM X=999 PARA 
VOLTAR AO MENU" 
PRINT : PRINT : PRINT "COOR 

DENADAS DO PONTO ";N + 1 

3740 

375. 
376. 
377. 
3780 
3790 
3800 
381. 
382. 
383. 

3840 

3858 

MATEMÁTICA NA CULTURA 

PRINT : PRINT "X="; : INPUT 
X 

IF X = 999 THEN RETURN 
PRINT "y=";: INPUT Y 

N = N + 1 
C(N,1) = X:C(N,2) Y 

GOTO 3690 
X$ = N'Ii(3) 
L = 2 

HOME : GOSUB 450 
IF N = 1 THEN INVERSE: VTAB 

5: PRINT E$: PRINT E$: PRINT 
E$: VTAB 6: PRINT E'Ii: PRINT 
E'Ii: VTAB 6: HTAB 8: PRINT "V 
OCE SO TEM UM PONTO •.• ": VTAB 
8: HTAB 9: PRINT "NAO DEVE S 
UPRIMI - LO!": NORMAL: FOR K = 
1 TO 1000: NEXT K: RETURN 

IF N = 100 THEN PRINT: PRINT 
"VOCE JA TEM 100 PONTOS ... ": 

FOR K = 1 TO 1000: NEXT K: RETURN 
PRINT "ENTRE COM O NUMERO D 

O PONTO": PRINT : PRINT "A S 
ER SUPRIMIDO": PRINT : PRINT 

3860 PRINT "1=";: INPUT I 
3870 IF I ) N THEN PRINT: PRINT 

"ESTE PONTO NAO EXISTE!": FOR 
K = 1 TO 1000: NEXT K: RETURN 

3880 
3890 
3900 
3910 
3920 
3930 
3940 

3950 
3960 
3970 

3980 

3990 
4000 
4010 

40;:'0 
4030 
4040 
4050 
4060 
4070 

FOR j I TO N 
C(j,i) = C(J + i, i) 
C(J,2) .- CU + 1,2) 

NEXT J 
C(N, i) = 0:C(N,~!) - 0 
N - N _. 1 
X'Ií = "NOVOS DADOS": HOME GOSUfJ 
4:':i0 

P OP : CiOTO '700 
HOME : TEXT ~ VTAB 5 
PRINT L'Ii: PRINT "NAO FOI PO 

SSIVEL MARCAR O(S) PONTO(S) " 

FOR I = 1 TO N: IF P(I) = 1 
THEN PRINT I;" " 
NEXT I 
PRINT : PRINT 
PRINT "APERTE QUALQUER TECL 

A PARA VER MENU" 
PRINT : PRINT L'Ií 
GET T'Ii 
RETURN 
VTAB 5 
HTAB 5 
PRINT "UM PROGRAMA DE REGRE 

SSAO LINEAR" 

Figura 1 - Listagem do programa RELlN!BAS (cont.). 
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MATEMÁTICA NA CULTURA 

4080 PRINT 
4090 HTAB 13 
4l.00 PRINT "DESENVOI ... V I DO POR" 
4110 PRINT 
4120 HTAB 9 
4130 PRINT "RONALDO SERGIO DE BI 

ASI" 
414e PRINT 
4150 HTAB 16 
4160 PRINT "IME/1986" 
4170 PRINT : PRINT L%: GOSUB 418 

0: RETURN 
4180 VTAB ;~0 

4l.90 INVERSE PRINT E$: VTAB 21 

4200 PRINT" APERTE QUALQUER TEC 
LA PARA VER O MENU 

4210 VTAB 22: PRINTEI: NORMAL 
4220 T$ = "": IF PEEK ( - 16384) 

> 127 THEN GET TI 
4230 IF TI = "" THEN GOTO 4220 
4240 RETURN 
4250 HOME: PRINT LI: PRINT "UM 

DOS PARAMETROS DO GRAFICO ES 
TA Er~RA[)O" 

4260 HTAB 11: PRINT "SE NAO SOUB 
ER QUAL,": PRINT 

4270 PRINT" ENTRE DE NOVO COM T 
ODOS OS PARAMETROS": PRINT : 

PRINT l$: GOSUB 4180:L = 7: 
RETUlm 

Figura 1 - Listagem do programa RELlNIBAS (cont.). 

DADOS 

**************************************** 
N X Y 

1 0.03 3.58 
2 0.07 3.99 
3 0.13 4.14 
4 0.2 5.05 
5 0;27 ... "' V.c.. 

6 0.33 5.73 
7 0.4 6.12 
8 0.47 6 "' ... • v c;. 

9 0.53 7.45 
10 0.6 8.01 
11 0.66 8.18 
12 0.73 8.39 
13 0.79 9.08 
14 0.99 10.29 

**************************************** 

Figura 2 - Menu principal do programa. 

88 

EXEMPLO 

Um exemplo típico, que serve para ilustrar 
o formato de saída, aparece nas Figs. 3 a 5 . No 
exemplo, que foi tirado de um problema real,2 
é determinada a reta que melhor se ajusta a um 
conjunto de valores de largura de linha de res
sonância paramagnética eletrônica em função 
da concentração de cromo em amostras de óxi
do de magnésio. 

PROGRAMA EM DISQUETE 

Para obter uma cópia deste programa em 
disquete, envie um disquete virgem de 5 1/4" e 
um envelope selado e auto -endereçado para: Dr. 
Ronaldo Sergio de Biasi, Seção de Engenharia e 
Ciência dos Materiais, Instituto Militar de Enge
nharia, 22290 Rio de Janeiro, RJ . Em menos 
de um mês, receberá de volta o seu disquete 
com o programa gravado. 

VOCE QUER: 

******~******************************** 

ENTRAR COM OS DADOS 
VER OS DADOS 
MUDAR OS ' DADOS 
CALCULAR A REGRESSAO 
ENTRAR COM OS PARAMETROS DO GRAFICO 
VER O GRAFICO 
MUDAR OS PARAMETROS DO GRAFICO 
IMPRIMIR O GRAFICO 
IMPRIMIR OS DADOS 
IMPRIMIR O RESULTADO DA REGRESSAO 

**************************************~ 

USE A TECLA "D" PARA O CURSOR DESCER 

USE A TECLA "s" PARA O CURSOR SUBIR 

APERTE RETURN PARA ESCOLHER 

Figura 3 - Exemplo de utilização do programa: dados 
de entrada (extraídos da referência 2). 



RESULTADO DA REGRESSAO 

**************************************** 
EGUACAO DA RETA 

F ( X) = 3.4099288 + (7.09532207 * X) 

COEFICIENTE DE DETERMINACAO: .991963699 

COEFICIENTE DE CORRELACAO : .995973744 

ERRO PADRAO DA ESTIMATIVA: . 192765155 
**************************************** 

Figura 4 - Exemplo de utilização do programa: 
resultado da regressão. 

M*M*M***MMMM**************************** 

TITULO DO EIXO DOS X: F(HOLr.) 

TITULO DO EIXO DOS Y: DHPP(HILITESLA) 

EIXO DOS X EIXO DOS Y 
---------- ----------
XHIN: 0 YHIN: 0 
XHAX : i . 25 YHAX : 15 
XIN: 0 YIN: 0 
DX: . 25 DY: 2.5 

***************************************r 
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A TEORIA' DA COMPLEXIDADE' 
COMPUTACIONAL 

Nair Maria Maia de Abreu, D.C. 

Este trabalho apresenta as noções básicas e fundamentais à Teoria da 
Complexidade Computacional, mostra sua situação atual , as principais 

questões em aberto e os novos rumos e tendências da área. 

INTRODUçAO 

Numerosos problemas são considerados 
"intratáveis" no sentido da não existência de 
algoritmos "eficientes" capazes de resolvê-los 
otimamente. Dentre estes, podemos citar os de 
natureza combinatória, cuja prova da otimali
dade, muitas vezes, só se verifica pela enumera
ção de todas as possíveis soluções . E intuitivo 
perceber que, para um dado problema combina
tório, o tempo de computação, em função da 
enumeração das soluções viáveis, cresce "muito 
rapidamente" com o "tamanho da entrada" 
dos dados que o definem. Porém, em muitos 
casos, provar a "intratabilidade" de um dado ' 
problema pode ser tão difícil quanto a desco
berta de algoritmos "eficientes" para resolvê-lo. 

A partir da década de 1970, a Teoria da 
Complexidade Computacional vem ocupando 
enorme espaço da literatura, com a publicação 
de i nú meros artigos e I ivros de pesqu isadores e 
estudiosos do assunto: Karp,I 1 Cook/' 6 Aho, 
Hopcroft, Ullma,n1 

, Garey e Johnson. 9 

o objetivo vem sendo a formalização da 
teoria, através de conceitos e definições consis
tentes (as palavras dispostas entre aspas nos pa
rágrafos acima precisam estar bem definidas) 
para o estabe lecimento e determ inação desses 
"problemas intratáveis" . A forma para um "pos
sível tratamento" na busca de so luções "subóti
mas", pela determinação e aná li se de a lgorit 
mos e de técn icás heurísticas, constitui-se obje
to importante no estudo e desenvolvimento 
desta teoria . 

NOTAS HISTORICAS 

Em 1937, Alan Turing introduziu sua fa
mosa "máquina de Turing", a mais convincente 
formalização da noção de "função efetivamen
te computável", isto é, da noção de função 
(problema) executável por um algoritmo. A par
tir da í, tornou-se razoável a preocupação com 
que problemas são ou não computáveis e com a 
dificuldade computacional relativa de funções 
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' computáveis. Em 1965, Hartmanis e Stearns 
escreveram o artigo intitulado "On the Compu
tational Complexity of Algorithms", 1 o que, 
amplamente lido, deu origem formal a este cam
po de estudo . Por ele, introduziu -se a importan
te noção de "medida de complexidade", em 
função do tempo de computação em máquinas 
de Turing. Nesta mesma época, Cobham 2 defi
niu e caracterizou a importante classe das fun 
ções computáveis em tempo polinomial e Ed 
monds7 idealizou que a computabilidade em 
"tempo polinomial" está associada à noção de 
"algoritmos tratáveis". Em 1972, Karpll no
tou por P esta classe de problemas. Não é tão 
natural a correspondência entre "tempo poli
nomia l" versus "problema tratável". Um algo
ritmo em tempo polinomial "na ordem de 
n 10Oü " é certamente inviável, enquanto um ou 
tro, na "ordem exponencial de 2 0,00001 n" pode 
não ser. No entanto, em 1979, Garey e John
so n9 mostraram que situações como esta não 
ocorrem, com freqüência, nas aplicações práti 
cas conhecidas. 

Em 1971, Cook3
, 4 chamou a atenção para 

a classe NP dos "problemas de decisão" que 
são resolvidos em tempo polinomial por "má
quinas de Turing não-determin ísticas", mos
trando que a maioria dos "problemas intratá
veis", na forma de "problemas de ' decisão", 
pertencem a esta classe. Nesta mesma ocasião, 
Cook mostrou que todo problema de NP pode 
ser "polinomialmente reduzido" ao "problema 
de satisfabilidade (SAT)". 3 Ele também sugeriu 
a existência de outros problemas em NP, com 
esta mesma propriedade do ST A, assegurando a 
classe dos problemas NPC. Garey e Johnson, 9 
em 1979, apresentaram mais de 300 problemas 
pertinentes a esta nova classe. 

A questão de se os problemas NPC são "in
tratáveis" ou não até hoje não foi respondida, 
tratando-se de uma das mais famosas "questões 
em aberto" da área teórica da computação . . 

CONCEITOS BÁSICOS 

Para se ter uma idéia mínima sobre as clas
ses dos problemas citados, torna-se evidente a 
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necessidade do conhecimento de uma série de 
definições. ~- Em seguida, é apresentado um 
exemplo ilustrativo destes conceitos básicos e 
fu ndamenta is. 

• Problema - questão geral a ser respondida, 
usualmente possuindo diversos parâmetros ou 
variáveis livres, cujos valores não são especifi
cados. 

• Caso do problema - é obtido por atribuição 
de va lores particulares a todos os parâmetros 
do problema. 

• Algoritmo - procedimento "passo a passo" 
para resolver um dado problema (pode-se pen 
sar em algoritmo como sendo um programa 
de computador escrito em alguma linguagem 
precisa de computador). 

• Passo de um algoritmo - é a computação de 
uma instrução do programa que implementa 
o algoritmo. 

• Um algoritmo resolve um problema TT - se o 
algoritmo aplicado a qualquer que seja o caso 
I de TT, produz uma solução para este caso. 

• Eficiência de um algoritmo - esta noção en
volve todos os diferentes recursos necessár ios 
para executar um algoritmo . Por "algoritmo 
mais eficiente" entende-se, normalmente, "al 
goritmo mais rápido". Aceita-se para defini 
ção de algoritmo eficiente, a existência de um 
polinômio p(n) , tal que para o "pior" caso I 
de TT, cujo comprimento de entrada é n, o al - . 
goritmo executa p(n) passos elementares de 
computação, para resolver o caso. 

• Tempo - sugere uma unidade de medida da 
eficiência de um algoritmo. O tempo requeri 
do por um algoritmo é medido em termos de, 
uma única variável - o "comprimento da en
trada" de um caso do problema. 

• Comprimento da entrada do caso do proble
ma .- é o total de dados necessários para des-

* A maioria dos conceitos apresentados são noções intuitivas, não cabendo aqui a formalização de tais definições . 
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crever o caso do problema . O comprimento 
da entrada depende do "formato" ou "codifi
cação" escolh ida para representar os dados. 
Estes dados podem ser vistos como uma "se
qüência finita de símbolos" pertinentes a um 
determinado alfabeto finito. 

EXE MPLO 

Seja o problema 1T definido por "O número 
natural X é primo?". Um caso f de 1T pode ser 
obtido, tomando-se X = 5127 . Os dados neces
sários para descrever este caso I podem ser 
apresentados em pelo menos dois "formatos" 
diferentes. Na "codificação decimal" o alfabeto 
de entrada é dado pelos algarismos decimais, a 
seqüência finita de símbolos é 5127 e o com
primento da entrada do caso considerado é 4 . 
Na "codificacão binária" o alfabeto é constitu i
do por O e 1 ea seqüência finita de símbolos 
que descreve o caso é dada por 1010000000111, 
cujo comprimento é 13. Um dado algoritmo re
solve este problema, 1T, se, e somente se, ele de
termina se X é ou não primo, para qualquer 
que seja o número natural atribuído a X. Este 
algoritmo será considerado eficiente se o tempo 
descrito por uma função do comprimento da 
entrada para cada caso de 1T é limitado por um 
polinômio em função de n. 

ALGORITMOS EM TEMPO POLINOMIAL 
E TEMPO EXPONENCIAL 

Em 1953, Von Neumann estabeleceu uma 
distinção entre algoritmos em tempo pol ino
miai e exponencial, associando-os, os primei
ros, à idéia de "bons" algoritmos e cabendo aos 
demais a idéia de "algoritmos ruins". 

Como foi dito no item 2, na metade da dé
cada de 1960, Cobham 2 definiu formalmente a 
classe P (notação devida a Karp [1972]) dos pro
blemas resolvíveis por algoritmos limitados em 
"tempo polinomial" e mostrou que P estava 
bem definida e não dependia do modelo de 
computador escolhido. 

Novamente é preciso apresentar outra série 
de definições, para que se possa acompanhar 
melhor o desenvolvimento do assunto. 
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Função complexidade de tempo de um 
algoritmo 

Expressa o tempo máximo necessário, den
tre os possíveis comprimentos de entrada que 
variam segundo os "tamanhos" dos casos do 
problema e segundo o "formato" fixado para 
medir o comprimento de entrada de cada caso. 

Esta definição corresponde à medida de 
complexidade do "pior caso" e trata-se da me
dida mais usada pelos pesquisadores da área. No 
entanto, cabe registrar que, muitas vezes, é in 
teressante medir a complexidade pela média ou 
pela determinação da medida do "melhor ca
so" . 6 

Ordem de uma função 

Sejam f e g funções de variáveis inteiras. 
Uma função f(n) é dita ser da ordem de g, se, e 
somente se, Vn,nZO, 3c, c E ?L, tal que 
ff(n)f Z cf g(n)f. Notação: f(n) é O(g(n)). 

Algoritmo de tempo polinomial 

!: aquele cuja função complexidade de tem
po é O(p(n)) para alguma função polinomial 
p(n), quando n é o comprimento da entrada. 

Algoritmo de tempo exponencial 

!: aquele cuja função complexidade de tem
po não pode ser limitada por um polinômio. 

A distinção entre estes dois tipos de algorit
mos é bastante significativa, quando são consi 
deradas soluções de grandes casos de problemas. 
O Quadro 1, adaptado de Garey e Johnson,Y 
ilustra bem este fato . Com o crescimento do 
comprimento da entrada n de casos de um da
do problema 1T, o ~empo computacional, para 
funções exponenciais, cresce "muito mais rapi
damente" que para as polinomiais. 

A maioria dos algoritmos de tempo expo
nencial são meras variacões da "busca exausti 
va" ou da "enumeração' total", enquanto os al
goritmos de tempo polinomial são geralmente 
constru ídos, analisando-se a natureza do pro
blema e descobrindo-se propriedades que auxi
liem na sua construção. 
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. Quadro 1 - Comparação entre os tempos de complexidade-funções polinomiais 
X funções exponenciais. 

Função complexidade 
Tempo 10 20 

n 0,00001 0,00002 
seg seg 

n2 0,0001 0,0004 
seg seg 

n3 0,001 0,008 
seg seg 

nS 3,2 
seg seg 

2n 0,001 1,0 
seg seg 

3n 0,059 58 
seg min 

Cabe registrar a existência de algoritmos de 
tempo exponencial, que na prática são conside
rados eficientes. E o caso do método símp/ex 
para resolver o problema de programação li
near. Isto se justifica porque a medida de com
plexidade de tempo é estabelecida sobre o 
"pior caso", enquanto se poderia tomá-Ia pelo 
"caso médio". A este respeito, muito recente
mente, em 1982, Smale 1 

2 mostrou que o tem
po médio do símp/ex é "muito rápido". Com 
base nestas observações, é possível admitir que 
a tese de P ser a classe dos problemas tratáveis 
ainda não foi violada. 6 

PROBLEMAS NP-COMPLETOS 

Entende-se por problemas intratáveis aque
les "tão difíceis" que não se conhecem algorit
mos de tempo polinomial capazes de resolvê
los . Os primeiros "problemas intratáveis" surgi
ram, na literatura, via Alan Turing, com seus 
resultados sobre "problemas indecid íveis", no 
sentido de que nenhum algoritmo poderia re-

Comprimento n 
30 40 50 60 

0,00003 0,00004 0,00005 0,00006 
seg seg seg seg 

0,0009 0,0016 0,0025 0,0036 
seg seg seg seg 

0,027 0,064 0,125 0,216 
seg seg seg seg 

24,3 1,7 5,2 13,0 
seg min min min 

17,9 12,7 35,7 366 
min dias anos séc. 

6,5 3855 2 X 108 1,3 X 10 13 

anos séc. séc. séc. 

solvê-los. No entanto, inúmeros "problemas in
tratáveis", encontrados na prática, são "decid í
veis". Isto significa que é possível resolvê-los, 
em tempo polinomial, com o auxílio de um 
computador "não-determin ístico". Estes pro
blemas constituem-se na classe dos problemas 
NP. 

Para melhor compreensão do que está sen
do dito, é necessário o entendimento de dois 
conceitos: problemas de decisão (POl e mode
los não-determinísticos de computador. 

Problemas de decisão 

São aqueles cuja resposta é "Sim" ou "Não". 
A maioria dos problemas se apresentam sob es
ta forma. No entanto, dado um problema, é 
sempre possível aproximá-lo a um PO. Por 
exemplo considere 1f o "problema da decom
posição de um número n em fatores primos". 
É possível substituir 1f por vários PO, da for
ma "Seja n E Z. Para a, b E Z, existe um fator 
primo f de n, tal que a';;; f .;;; b?" 
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Para numerosos PD, não se conhecem algo
ritmos polinomiais (máquinas de Turing) capa
zes de resolvê-los. Porém, se alguma informa
ção adiciona l (guess) é acrescentada, torna-se 
possível resolver um PD por um algoritmo po
linomial. 

Máquinas de Turing não-determin(sticas 
(M TND) 

o último parágrafo do item anter ior motiva 
a conceituação de MTND. Dado que a finalida
de deste artigo não é o estudo das máquinas de 
Turing (MT), convém pensar nelas como a re
presentação teórica do computador e nas 
MTND como simples generalizações das deter
minísticas (MTD), onde se permite o acréscimo 
das "suposições". O nome "não-determ in íst i
co" se justifica pela não exigência de um "mé
todo determinístico" para o cálculo das "supo
sicões" . A conversão natural de uma MTND em 
u~ algoritmo (M TD ) se realiza quando, através 
da MTN D, se obtém uma resposta para o PD a 
cada suposição apresentada. I nfel izmente, esta 
conversão é feita em "tempo exponencial" . 

Dado N E Z , considere o problema de deci
são "E verdade ser N não-primo?" Se, adicio 
nalmente, é dado um fator F de N, é fácil veri
ficar em "tempo polinomial" ser N não-primo, 
simplesmente constatando ser F seu fator. O 
guess é apenas a especif icação do fator F. A 
máqu ina divide N por F e verifica se o resto é 
zero . Em caso afirmat ivo, ela responde SIM; em 
caso contrário, ela responde NÃO e pára . Neste 
último caso, a resposta não determina ser N pri
mo, apenas constata-se que F não é fator de N. 
O certificado de "ser N primo" só se faria de
pois do teste de todas as possíveis suposições . 
Tal procedimento pode ser exponencial. Obser
va-se, portanto, que a MTND é uma ferramenta 
útil e eficiente na obtenção de respostas positi 
vas, o que significa "sorte" no guess . Para res
postas negativas, torna-se uma ferramenta insu 
ficiente na resolução do problema decisório. 

A classe NPC 

A classe P é constitu ída dos problemas de 
decisão, resolvíveis por alguma máquina de Tu-
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ring determin ística, o equivalente à existência 
de um algoritmo com limite de tempo polino: 
miai p(n), que resolve o PD na MTD. A c lasse 
NP é constitu ída pelos problemas de decisão, 
resolvíveis por uma máquina de Turing não
determin ística, com um limite de tempo poli 
nomial. 

E imediato das definições acima que P ~ 
NP. A questão P = NP é um dos clássicos pro
blemas em aberto na teoria da complexidade 
computacional . Acredita-se ser P =1= NP, COOk,6 
significando a existência de problemas não -re
solvíveis deterministicamente em tempo poli 
nomial. Para a definição da classe NPC, ainda é 
necessário a noção apresentada a seguir. 

Redução polinomial de problemas de decisão 

Sejam dois problemas de decisão, D I e D2 . 

Diz-se que existe uma redução polinomial de 
DI a D 2 (DI ex D 2 ), se,e somente se, forem sa 
tisfeitas as seguintes condições: 

i. Existe uma função f(ll) do conjunto de en
tradas de D I ao de D 2 , tal que a resposta de 

/ I é "positiva", com respeito a DI, sempre 
que a resposta de f(! I) for "positiva", com 
respeito a D 2 e vice-versa . 

ii. Existe um algoritmo limitado polinomialmen 
te que calcula f(! I)' 

A Fig. 2 ilustra este conceito. 

f ~ p(n) 

A definição de NPC, segundo Karp 8 

Um problema de decisão D é dito ser NP
completo (NPC), se, e somente se, 

i. DE NP 
ii. VD', D' E NP --7 D' ex D. 



Segundo esta definição, se DE NPC e se for 
possível construir um algoritmo polinom ia l que 
resolve O então VD', O' E NP ~ O' E P. Isto 
provaria NP = P. Um motivo como este é o bas
tante para justificar o estudo dos problemas 
NPC. 

Os fundamentos básicos da Teoria da NP
Complexidade se encontra no artigo de Cook 
(1971 ).3 Neste artigo Cook apresenta diversos 
e impo rtantes resultados sobre a teoria da com
plexidade e exibe o primeiro problema perti
nente à classe NPC. Trata-se do "problema da 
satisfabi lidade (SAT)", que tem a propriedade 
de todo problema em NP ser, po linomialmen
te, reduzido a ele. 

PERSPECTIVAS FUTURAS 

Além dos inúmeros problemas em aberto , 
há vários aspectos nesta teor ia que estão sendo 
desenvolvidos com vigor. Dentre eles é possível 
citar: 
a) Algoritmos probabil/sticos - são aque les que 
determinam com precisão as respostas "positi
vas", enquanto as respostas "negativas" apre
sentam um grau de precisão superior a 50%. 
b) A computação paralela simultânea - a aloca
ção de diversos processadores em chips muito 
pequenos, constitu ídos por centenas de proces
sadores, trabalhando simultaneamente na reso
lução de um único problema, sugere uma nová 
medida de complexidade, em função do núme
ro de processadores . Alguns traba lhos já vêm 
sendo desenvolvidos neste sentido e a preocu
pação com prob lemas que podem ser resolvidos 
significativamente mais rápido tem sido motiva
ção de alguns estudiosos. 6 

c) O Problema dos limites inferiores e superio
res - é um assunto muito importante e que, 
apesar de aqui não ser abordado, é fundamental 
para a avaliação de técnicas heurísticas. 
d) A Teoria da informação computacional - es
tudada recentemente por Yao 1 

3 promete apre
sentar novos rumos à teoria da complexidade, 
com o envolvimento de noções probabil ísticas 
e aplicações na área da criptografia. 
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NOTICIÁRIO 

A RMCT recebeu a carta do Engenheiro Marcelo Morgado (Turma IME de 
1983), abaixo transcrita. 

Agradecendo a sugestão apresentada, a RMCT estará à disposição dos 
leitores, a partir do presente número, para o debate de assentos técnicos 

sugerido pelo missivista. 

Prezados Senhores, 

Dirijo-me à redação da Revista Militar de Ciência e Tecnologia para 
apresentar a sugestão de criação de seção de cartas destinadas ao debate 
de assuntos técnicos pertinentes aos trabalhos publicados, ao lado de man
ter um espaço permanente que amplie os contatos entre os egressos civis e 
militares do IME. 

Nesta oportunidade aproveito para solicitar publicação de matéria que 
traga à luz fatos históricos que infelizmente permanecem esquecidos em 
meio ao passado brasileiro tão pouco pesquisado. 

Trata-se da origem pioneira do IME como escola de engenharia, que o 
faz sucessor histórico do primeiro estabelecimento de ensino do Novo Con
tinente. 

De fato, a criação da Real Academia de Artilharia, Fortificação e Dese
nho, em 1792, no Rio de Janeiro, nos dá a primazia no ensino de engenha
ria das Américas, pois a formação de engenheiros nos EUA só se deu a par
tir de 1802 com a fundação da Academia Militar de West Point. 

Assim é que, do embrião formado ainda no século XVIII, passando pelas 
sucessivas denominações Academia Real Militar (1810), Escola Militar 
(1835) e Escola Técnica do Exército, chegamos ao Instituto Militar de Enge
nharia, o que confere à nossa escola o título de primeira das Américas. 

Julgo que estes fatos, pela sua relevância, merecem maior divulgação, 
pois certamente serão um motivo de orgulho não só para os que passaram 
pelos bancos escolares do IME como para todos os engenheiros brasileiros. 

Atenciosamente, 

Marcelo Morgado · 
Turma IME - 1983 

R. mil. Cio e Tecnol., Rio de Janeiro, 4( 1 ):96, jan.lmar. 1987 
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A ofensiva para modernização e reaparelhamento do nosso 
Exército está em franco progresso. E nesse cenário ganha uma 
importância vital a contribuição de empresas tOO% nacionais. 

No campo da eletrônica, a Elebra pretende ser a cabeça-de
-ponte da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Exército, 
colaborando na pesquisa e desenvolvimento de novos 
equipamentos e produtos, graças à sua profunda experiência em 
sistemas de defesa e projetos especiais. 

Investindo na criação de uma tecnologia independente, apta 
a atender as necessidades especificas do Exército, · a Elebra se 
dispõe a contribuir com ~ 
sua parte na defesa dos I b 
interesses e da e e ra 
soberania nacionais. 

Divisão Defesa 
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. Nossos engenheiros idealizam, 
desenvolvem e produzem sistemas 

de tecnologia avançada. 

Há espaço. 
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